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Frisse blik op bestuurszaken
In het bestuur van de stichting Dorpshuis Thesinge is Jan Alix Uitham onlangs opgevolgd door Henri Schijf. In de ontwikkelingsfase
van de verbouwing en uitbreiding van het Trefpunt heeft Henri zich ingezet door het systeem van obligaties en giften te ontwikkelen
en coördineren. Het enthousiasme en de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten heeft op Henri enorm veel indruk
gemaakt.

Na twee jaar kan er op de eerste
fase van de exploitatie van het
Trefpunt teruggekeken worden.
Een periode waarin veel ervaring
is opgedaan met alles wat erbij
komt kijken omeendorpshuisgoed
te laten draaien. Nu is de tweede
fase aangebroken waarin er sta
biliteit gevonden moet worden in
het reilen en zeilen voor alle par
tijen. Hierover heb ik een gesprek
met Henri, die sinds kort als alge·
meen lid van het bestuur is toege
treden en zijn functie als een "ma
nusje van alles' beschrijft. Vanuit
zijn werkervaring heeft hij als
nieuw bestuurslid van de stichting
een frisse blik op de gang van
zaken.

Onderlinge band
Henri voelt de behoefte om iets
voor het dorp tedoen. "Als ik een
bijdrage kan leveren aan de doel
stelling van het Trefpunt om de
onderlinge band tussen dorpsbe
woners te verstevigen. dan doe ik
dat met plezier. Ik hoop dat het
dorpshuis na de voorspoedige
beginfase ook in de komende ja
ren op een ontspannen wijze kan
blijven draaien en dat het hele
dorp er meer nogdan nu het geval
is bij betrokken blijft. ' Henri en
Marina Schijf wonen al 22 jaar op
de hoek van de Lageweg met de
Schutterlaan. Met hun vier doch
ters kwamen zij vanuit Brabant
met een tussenstop in Drenthe
naar Thesinge en wonen hier op
het Groninger platteland tot op de
dag van vandaag met veel ple
zier. Opdemooiewinterdagwaar
op ik hen bezoek. is het zeker

Henri Schijf. (Foto: Myla Uitham)

achter in de grote boerderij een
daalderse plek om te vertoeven.
De ruimte is ingericht als speel
ruimte voor de kleinkinderen, met
een uitloop naar de achtertuin. In
de verte is de puntvan de Martini
toren nog net te zien boven het
snel aangegroeide Kardingerpark.
Bij de kachel in de woonkeuken is
het gezellig warm en vertelt Henri
op mijn verzoek over zijn loop
baan, waar hij vijf jaar geleden
eenpunt achter zette. Henri groei
de op in Zwolle en studeerde psy
chologie in Groningen. Hier leer
de hij Marina kennen. die dezelf
de studie deed met een andere
afstudeerrichting. Zij specialiseer-

de zich in ontwikkelingspsycholo
gie en Henri in bedrijfspsycholo
gie. Na de studie werkte hij twee
jaar in het onderwijs, waarna hij
de ommezwaai maakte naar het
bedrijfsleven. Dit betekende een
verhuizing naar het zuiden des
lands. waar hij bij Philips werkte.
In het bedrijfsleven kon hij meer
zijn ambities uitleven en speciali
seerde hij zich op het gebied van
arbeidsrecht en arbeidsvoorwaar
den. Met een onderbreking van
twee jaar, waarin hij directeur per
soneelszaken van de Rijksuniver
siteil Groningen was, beëindigde
hij zijn loopbaan weer bij Philips.
Hij werkte in verschillende func-

ties en op meerdere locaties. Het
zwaartepunt van zijn werk lag op
het gebied van personeelszaken
en dit betekende binnen een in
ternationaal georiënteerd bedrijf
regelmatig op reis over de hele
wereld. Na zijn werkzame leven
was hij twee jaar voorzitter van hel
natuurvriendenhuis "de Hondsrug"
in Noordlaren.

Visie van het bestuur
"Om het Trefpunt financieel ge·
zond te houden en voldoende re
serves op te bouwen, moeten er
voldoende activiteiten plaatsvin
den in het dorpshuis. Om dit te
bereiken is de opbrengst van ver-
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'Donder en Bliksem'
Vrijdagavond 5 februari om 19.30 uur kon het geweld van Sirkal
slag weer beginnen in het Trefpunt. Het thema van dit jaar was
'Donder en Bliksem'. Na het voorlezen van het welkom en de
spelregels zijn twee teams in Thesinge als de donder aan de slag
gegaan. Door het spelen van acht denk· en doespelen konden de
teams 'donders' (punten) verdienen. Na de patat, kroketten en
frikadellen was iedereen klaar voor een intensieve avond.

huur aan organisaties van buiten
het dorp op dit moment noodza
kelijk. Van het dorp alleen kan het
Trefpunt (nog)niet bestaan. Naast
verenigingen maken gelukkig ook
dorpelingen steeds vaker gebruik
van het Trefpunt bijvoorbeeld om
hun verjaardag te vieren. huwe
lijksfeesten en andere festivitei
ten. Voor inwoners van het dorp
kan het Trefpunt legen zeer lage
kosten afgehuurd worden en met
beheerder Jan Mollema zijn af
spraken te maken over een eigen
inbreng op het gebied van versie·
ring, catering , taart enzovoort.
Voor de consumpties gelden vas
te prijzen. In overleg met finan
cieel deskundige WimRitsema zijn
de zaken over de afgelopen twee
jaar doorgenomen en zal er een
bedrijfsplan worden opgesteld en
een begroting gemaakt. De struc
tuur van de organisatie wordt
steeds professioneler, waarbij het
bestuur het belang steeds voor
ogen houdt van het bewaren van
een karakteristiek dorpshuis:
De doelstelling van het bestuur is
uitdrukkelijk dat het Trefpunt van
de Thesingers is en door iedere
Thesinger wordt gezien als "het
huis van ons". Dat het Trefpunt
van "ons" is en niet van het be
stuur onderschrijft Henri van har
te. Tevens spreekt hij zijnbezorgd
heid uit over de belasting voor de
vrijwilligers en dan met name de
beheerder Jan Mollema en zijn
vrouw Hennie.

Vrijwi/ligersbeleid
Veel aandacht gaat uil naar een
goed vrijwilligersbeleid en het be
trekken' van het hele dorp hierbij.
Het Trefpunt moet een centraal
punt zijn in het dorp en op een
ontspannen wijze blijven draaien.
Het bestuur bestaat uit vijf perso
nen met een eigen aandachtsge
bied. Voorzitter Peter Heidema
maakt veel gebruikvanzijndoor de
jaren heen opgebouwde netwerk
en ervaring. Jan Mollema is pen
ningmeester en de beheerder van
het Trefpunt. Hij regelt dag in dag
uit alle voorkomende werkzaam
heden in samenwerking met een
grote groep vrijwilligers waaronder
zijn vrouw Hennie. Samen maken

zij wekelijks heel wat uren voor het
dorpshuis. Henri benadrukt dat
nieuwe vrijwilligers van harte wel
komzijn; er is en blijft veel tedoen
inons mooie huis. Vanaf het eerste
uur heeft Roelie Karsijns alle zaken
op schrift gesteld. Ook nu is zij nog
secretaresse binnen het bestuur.
De technische commissie wordt
aangestuurd door Hans de Rouw.
die zich · nadat de bouwactiviteiten
achter de rug waren - bezig houdt
met aanpassingen zoals het on
langs opgeleverde berghok. Henri:
"Dit is weer een voorbeeld van
"vele handen maken licht werk" en
het is heel bijzonder dat er uitein
delijknauwelijks eenrekening werd
ingediendI"

Nabije toekomst
In 2010 zijn er veel activiteiten in
het Trefpunt gepland, zeker als
het gaat om de aanloop van bui
ten het dorp. Met de feestweek in
mei voor de deur wordt er nu al
veel vergaderd in het Trefpunt. Er
zal in mei een feesttent bij het
Trefpunt staan en veel activiteiten
zullen van daaruit georganiseerd
worden. Net als bij festiviteiten in
voorgaande jaren is het dorp ver
deeld in wijken, die zelf een pro
grammaonderdeel bedenken en
uitvoeren in de feestweek. De
ideeën worden door een centraal
comitégecoördineerd tot eengoed
gevuld programma. Het thema
van de feestweek is "muziek" en
de voorbereidingen voor de invul
ling hiervan zijn al in een verge
vorderd stadium.
Henri: "Ook na 2010 zal de toe
komst van het Trefpunt verzekerd
moeten blijven. Door de balans te
bewaren tussen gebruik door het
dorp en de verhuur voor activitei
ten van buitenaf moet het finan
ciële plaatje gezond blijven. Met
de inzet van vrijwilligers staat en
valt de organisatie van een dorps
huis. Wij willen het hele dorp erbij
blijven betrekken en in goede sa
menwerking met café Molenzicht,
't Jopje, de Kloosterkerk, Felicitas
en alle verenigingener echt- meer
dan dat nu het geval is - een "huis
van het dorp" van maken:

Truus Top-Hettinga

In alle opdrachten kwam het the
ma 'donder en bliksem' weer ta
rug. Het ging om dingendie onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn
zoals bijvoorbeeld de zon en de
maan. Er waren dit jaar veelcrea
tieve opdrachten. Zo moest er een
kijkdoos gemaakt worden, een to
neelstukje worden gespeeld en
een lied worden geschreven. Vol
enthousiasme en energie werden
alle opdrachten uitgevoerd om
daarna het resultaat te laten zien
of horen aan de strenge maar
rechtvaardige jury. Uiteindelijkkon
met de verdiende 'donders' let
ters gekocht worden die tezamen
de slagzin 'Wie aan Sirkelslag
meedoet. weet donders goed, hoe
je samenwerken moet!' Taisn 1
heeft uiteindelijk de 20' plaats in
de regio behaald en Taisn 2 de
49' plaats van de in totaal 85
teams in het Noorden die meede
den. Landelijk hebben 280 teams
meegedaan.
Het was wederom een zeer ge-

slaagde avond . Inmiddels doet
Thesinge al weer drie jaar mee
met Sirkelslag dat een themaspel
is voor jongeren in de leeftijd van
12 tot en met 16 jaar. Sirkelslag
wordt georganiseerd door JOP,
de landelijke jeugdorganisatie van
de Protestantse Kerk in Neder·
land.
Dit jaar was Kim Ensing, Jonge
renwerker voor de gemeente Ten
Boer, ook aanwezig. Voor haar
was dit een leuke kennismaking
met de jeugd in Thesinge.

Janiene de Lange

"Arsenicum en
oude kant" gemist?
Wester speelt het nog een keer.
Datum: 17 april 2010. Plaats;
Theater "Het hek van de dam" te
Ekehaar. Reserveren: Janna Ha
zeveld, tel. 050-541 47 77

REINIGINOSSERVICE

Peter Kuil

2

Osloweg126 -9723 BXGroningen
."

SCHOONMAAKBEDRIJF

~__~".ac:_&A"""L,II'_"~



Hulde aan de sneeuwschuivers! Ook Jurn Lofvers heeft met zijn
'sneeuwschuiver' meegeholpen. (Foto: Desiree Luiken)

Sponsoren gezocht voor
de Alp d'Huzes!
Mijn naam is Mieke Zijl, 26 jaar en een geboren en getogen
Thesinger, Eerst heb ik gewoond aan de Kerkstraat en vervolgens
zijn wij naar de Schutterlaan verhuisd, Mijn ouders wonen daar
nog steeds, Op mijn 1Be ben ik uit huis gegaan. Ik heb op kamers
gewoond in Groningen, onderbroken door een half jaar stage in
een project van sportstimulering voor straatkinderen in Brazilië
voor mijn opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoe
ding, Inmiddels heb ik een eigen huis in Groningen samen met
mijn vriend Jort.

Toen na vrachten sneeuw op 5 januari de lucht begon te klaren
toog Menko Ridder van ijsvereniging de Scheuvel richting ijs
baan: zou het ijs sterk genoeg zijn om te vegen? Tot zijn verba
zing stond daar Geerle van der Veen zich al in het zweette vegen,
bijna de halve baan was al schoon! Dat was een mooie aanzet!

De sneeuwschuiversvan Thesinge!
Het complete verhaal

Hovenslroa1 5 • 9797 Pl JheSlnge
www.klng ma.nu

gefOrd (p kingrna.nu
05030238 13

Mieke Zijl

" GlOOngertorcseroe op z'n mooist

Gerard Kingma
reis- en natuurfatagra fie

Geef een afdruk cooeou 
origineel en persoonh,kl

Bezoek de weos.te voor het klotste
nieuws over wonsnoos en el<pOS:tie s

Mieke Zijl

een donatie tedoen opmijn acne
pagina http://deelnemers.alpe
dhuzes,nl!acties/miekezijl/team/.
Op deze pagina is ook van alles te
vinden over hoe ik mij aan het
voorbereiden ben. Wij hopen flink
wat geld bij elkaar te fietsen voor
dit goede doel. En hopelijk met
hulp van lezers van de G&Tl

Ik wi l graag in deze krant een
oproep doen! U kunt mij namelijk
steunen in deze beklimming door

Ik ben 2 dagen in de week werk
zaam als sportprojectmanager bij
Sport Drenthe, de provinciale
Sportraad van de provincie Dren
the. Ik houd me daar met verschil·
lende projecten bezig op het ge·
bied van sportstimulering, Daar
naast werk ik 3 dagen waarvan ik
1 dag aan een studie mag beste·
den en wel de masterstudie Ma
nagement, Cultuur en Verande
ring aan de Hanzehogeschool. Ik
werk daar bij het Instituut voor
Sportstudies als docent sportma
nagement en geef les aan aanko
mende professionals in dit vakge
bied. Mijn passie is sport en deze
beide werkzaamheden passen
daar uitstekendbijl Zelf tennis ikal
jaren waar ik mee begon in Ten
Boer en nu doe ik dat alweer een
aantal jaren bij CreamCrackers in
Groningen.
Dit jaar doe ik mee aan een voor
mij nieuwe en heel bijzondere uit
daging. Ik ga namelijk deelnemen
aan "Alp d'HuZes"!Op 3 juni ga ik
samen met 7 collega's van het
Instituut voor Sportstudies 3x de
Alpd'Huez opde fiets beklimmen.
Dit alles voor een goed doel. na
melijk de KWF.

''Alp d'HuZes"
Alpe d'HuZes is een actie waarbij
fietsers, alleen of in een team,
geld bijeen fietsen om een bijdra·
ge te leveren aan de strijd tegen
de gevolgen van kanker. Op één
dag wordt minstens zes maal de
legendarische Alpe d'Huez be
klommen. Alpe d'HuZes zet zich
ervoor in dat de strijd tegen kan
ker uiteindelijk wordt gewonnen.
Dat kanker niet meer als een do
delijke ziekte, maar als een chro
nische ziekte kan worden gezien.
Meer informatieis tevinden via de
website:
www.opgevenisgeenoptie.nl

Fredje Bouma

En als voorbereiding op het the
ma van de volgende maand: ja
kobsschelpen, Doe in een koe
kenpan olijfolie, vijf uitgeknepen
tenen knoflook, sap en rasp van
halve citroen. Alles op hoog vuur
en jakobsschelpen in twee minu
ten rondbakken. Klaar. Vergeet
niet de vingers erbij op te eten.

kon de baan open. Maar... het
duurde niet lang ... of Thesinge
werd weer overvallen door de
sneeuw, een heuse sneeuwjacht!
Weer werkaan de winkel! In span
trokken de trekkersvan Menko en
Jan van der Woude op hun vrije
zondagmiddag al sneeuwschui
vend en borstelend door Thesin
ge om onder gejuich te eindigen
op de ijsbaan, die er in no time
weer prima bij lag. Hulde aan alle
sneeuwschuivers van Thesinge!

soeppan. Voeg drie gesnipperde
uien en veel gesnipperde knof
look toe. Zodra dat glazig wordt,
maken we er een roux van met
bloem en bouillon, en verdunnen
dal stevig roerend tot een lekkere
dikke soep. Daar gaan fijngesne·
den prei en ringetjes bosui bij.
Even laten doorkoken. Misschien
wat room culinair erbij, afmaken
met peper enzout. Eenmaal in het
bord voegt de vijfde neef zich bij
de familiereünie: fijngeknipte bies·
look erover. Graag geroosterd
brood ernaast. Hoezo vasten?

De Vijf Neven Siepel

Met berenburg en een kratje bier
inhet vooruitzicht trommelde Men·
ko nog eens 16welwillendedorps
genoten op, en binnen een uur
was de rest van de baan sneeuw
vrij! Daarna kon de vorst de ijs
vloer mooiaansterken enwas vrij
dagochtend 8 januari het ijs ein
delijk sterk genoeg. Zelfs sterk
genoeg voor de trekker van Men
ko. Hij hing de (in 2009 nieuw
aangeschafte) borstel van de
Scheuvel er achter en kort daarop

Als de winter ten einde loopt, ra
ken de voorraden op. Niet voor
niets zitten we nu inde vastentijd,
ook zo'n natuurverschijnsel dat
later door de Kerk verchristelijkt
is, maar dat in werkelijkheid neer
kwam op gewoon honger lijden,
Pas rond Pasen verscheen het
nieuwe leven, en daarmee nieuw
voedsel. Te denken valt aan ka
kelverse eitjes, asperges en nieu
we aardappelen.

Solidair met onze voorouders pro
beren we van de laatste restjes
voedsel in de kelder nog iets te
maken, en laat dat nu een over
heerlijke soep worden van vijf ne
ven: allen leden van de familie
Siepel. Verhit boter of olie in een
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Applaus voor V.I.D.D.. (Foto: Desiree Luiken)

Mooi toneelspel
Zaterdag 6 februari zijn we naar de toneelvoorstelling van V.I.O.O.
geweest. Wat hebben we genoten! Het verhaal speelde zich af in
de dorpskroeg, die volgens de burgemeester (Jakob v.d.Woude)
oud, vies en zwaar uit de lijd was. Wij , als publiek, kregen een
andere .rol toebedeeld: we waren de toeschouwers van de raads
vergadering. De burgemeester vertelde ons hoe hij het een en
ander zag "betreffende het verlopen etablissement".

Geerten Eijkefenboom
en PlucPlaalsman

De avond begint om 19.00 uur,
maar we doen de zaal om 17.00
uuropen, zodat ugenoeg tijd heeft
om een gezellig zitje te maken.
Natuurlijk wordt er goed voor u
gezorgd, een drankje en een hap
je zijn voor een kleine vergoeding
te verkrijgen. Graag willen wij van
te voren weten hoeveel mensen
we kunnen verwachten en daar
om vragen wij u ons dat voor 1
maart a.s. door te geven, dit alles
inverband met de inkoop van lek
kernijen e.d. We hopen op veel
belangstelling en maken er een
leuke avond van.

doende. Dat betekent dat u voor
een film€ 2,-betaalt. Wilt u ze alle
drie zien, wat natuurlijk het geval
is, danbetaalt u€ 6,-en kuntude
hele avond genieten.

Doe mee aan de foto-expositie
Van FotoGroep Garmerwolde

De prijs ligt op € 2,- per vierkante
meter/per film. U mag per per
soon maximaal 3 vierkante meter
grondgebied per film huren. Dus
even voor de duidelijkheid. Ukomt
met een luie stoel en heeft aan 1
vierkante meter grondgebied vol-

WESTERN~
TREFPUNT FILMAVOND.

~\lRr~AG19.00UUR
~ ( 17.00 UUR ZAAL OPEN)

~lY!A~l!lÇB;~!~)V*
~~J 3;!QR:tQN.XJlMAH'!~)*
*UNF:ORG~~N (12)
t ;i ? Bl~D' 'l'~ :-~_. • ~ *
'GltOliDG:lt -.2p~p.p. ) KOM LEKKER KIJKEN

Z,OOP _~\.I3 * .:1>. INJELUIESTOEL
(;. 1iIlA.1l1.'~ • . '''! OF OPJE BANK ...

DEIo~RENGST IS VOOR DE MUÛEK FEESTWEEK 2010

Dit jaar bestaat de FotoGroep Garmerwolde 10 jaar. Onze expositie zal
gehouden worden op 14, 15 en 16 mei. Dit jaar willen we iedereen de
mogelijkheid bieden mee te doen met de expositie. Het onderwerp is
helemaal vrij. De foto's moeten geprint worden afgeleverd op een
formaat van maximaal 20 x 30 cm, maarkleiner mag dus ook. De foto's
inleveren voor 12 april bij Auke Kuipers, Hildebrandstraat 24 te Gar·
merwolde of bij Janet Jansen / Brug 10, Geweideweg 11te Garm erwol
de. Ook kinderen worden van harte uitgenodigd mee te doen! Indien
het aanbod te groot is, wordt er een selectie gemaakt.

JanelJansen
Fotogroep GarmelWofde

Western filmavond

De drie Westerns die we achter
eenvolgens laten zien, zijn: Mave
riek ( al.), 3:10 Ta Yuma (12) en
Unforgiven (12). Het belooft, naast
een spannende, ook een gezelli
ge avond te worden. Het is name
lijk de bedoeling dat u het uzelf zo
comfortabel mogelijk maakt.
Neem een luie stoel of bank mee
en maak hetu gemakkelijk. Wat is
erlekkerder danzo naar eenspan
nendecowboy film tekijken,glaas
je erbij , pinda's of popcorn, ge
haktballetje... Wie doet je wat.
Uhuurt voor die avond een aantal
vierkante meters vloeroppervlak,
wij noemen dat grondgebied.

Op zaterdag 6 maart a.s. wordt er een Western·fiImavond georga
niseerd in het Trefpunt in Thesinge, waarvan de opbrengst
geheel ten goede komt aan de feestweek 2010.

Foto-en Praatmiddag organi
seert? Misschien dat daarna het
aantal foto's van oud Garmerwol
de opnieuw verdubbeld is!
• de gemeente Ten Boer voor
mensen met een laag inkomen
extra middelen gaat inzetten?
• bijvoorbeeld dat de vergoeding
voor de ouderbijdrage voor de
peuterspeelzaal wordt verdubbeld
van € 50,- naar € 100,-?
• er binnenkort een nieuwe folder
uitgebracht wordt met informatie?

weer een mooie rol van Roelie
Dijkema was. En dan de zoon,
verliefd op de secretaresse (Mir
jam Ganzeveld) van de burge
meester, die voor het eerst een
sigaar rookt. Hij vond het lekker,
vertelde hij hoestend als een oude
locomotief. De burgemeester had
de minister van binnenlandse za
ken (Greet Blokzijl) uitgenodigd,
maar dat bezoek liep heel anders
af dan hij had verwacht. Maar
dankzij de bemoeienissen van
secretaresse Elsje en de heldhaf
tige houding van Hendrika, kwam
er toch nog een happyend.
En de bok met de hoorns?? Dat is
nog het meest hilarische van de
avond. Wat was het mooi : het
spel, de kleding, het decor. Met
dank aan regisseur Arend Kam
pen, veurzegster Welly Boer en
opvaarfster Ida Oomkes. Kortom,
volgend jaar zijn we weer van de
partij.

Tjilsche van der Meulen
(zus van Andries)

Wist-u-dat...
• het aantal foto's van oud Gar
merwolde dat op internet staat
onlangs is verdubbeld?
• er ooit een korfbalvereniging in
Garmerwolde heeft bestaan? Zie
www.picasaweb.google.nl/strik
design voor een foto van die korf
balvereniging.
• de Historische Commissie Gar
merwolde op 6 maart weer een

De kroeg wordt gerund door twee
broers en een zuster, met ieder
een eigen taak: Derk (Andries v.d.
Meulen) achter de bar, Hendrika
(Trijn V.d. Meulen) voor de huis
houding en Hilbert (Hans V.d.
Brand) voor de aardappels. Wat
hebben we gelachen om de mooie
versprekingen en het prachtige
toneelspel.
De spionnen van de burgemees
ter-Jeuzel (JannySibma) en Treu
zel (Ina Tel) - waren deftige da
mes die onder het genot van een
kopjetheemet melkalles opschre
ven waarvan ze dachten dat de
burgemeester het wel wilde we
ten. Indetheedreef wel een melk
vel dat door Derk vakkundig ver
wijderd werd. En dan was daar
nog Tienus (Harry Blokzijl), die
erg graag een borrel lustte en via
zijn zoon (Joop Blaauw) naar huis
geroepen wordt; maar toen dit te
lang duurde, kwam Marie zelf met
de deegroller. De rest laat zich
raden, vooral als je weet dat dit
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Nellian Dijkema &Anna Poppink
uitvaartverzorging en-begeleiding

Boventijgerweg 19 9797 TD Ihe smge
OSO )021711 ot 06537671[.2

www.r.ellianenanna.nl

u-fo rmatie en vormgeving rondom de dood: School halm 1. Groningen

haarstud io

solitai
T e n Boer

Wigboldstraat B - Tlln BDIlr

Dames &

Herenkapper

mét efspreakl

1D5lJ1302215 1

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624

HOF5TEDE-
~ SCHILDERS v.o.f.

\\\2i······.I·IJ. r .

\, ". \
\ 1 , ,

" \\\4 \ ~
\~\ ., ,..-;.'~ r .. \ . . c1. ~~( \ . ' ~\ ...("'

\ \~~~.~~" .f ~ ..eo ~ .J;J~ . . x:-- ... '
G.N. Schutterillan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

Van der Wonde
1I0VENmRSImuRIJF

swilo~~e%1o
hoV~ ij

\ f.: ~.

1>7' Lt:Ll.
H \, ~

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

W arme bakker voor ieder e etmoment

Mo lenweg 27
9797 PS Theslnge

t. 050 - 302 4830

m. 06 303 69 109

f. 050 - 3025 168

www.jellevanderveen .nl

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

RIITS,EMIA_f _ ~ ~ . ~~ ~ ~ '=J ~

Sierbestrating

Showterras 3000 m

• 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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Je kunt je aanmelden door een e-mail naar pgholtman@gmail.com te
sturen of via telefoonnummer 050 - 302 1336. Graag je naam, adres en
leeftijd doorgeven. Aanmelden kan tot 25 april 2010. Na je aanmelding
ontvang je meer informatie. Deelname is gratis en voor een lunch op
4 mei wordt gezorgd. Heb je nog vragen, dan kun je bellen met Greetje
Holtman, telefoonnummer 050 - 302 1336.

Timmer mee aan een monu
ment voor de 4mei herdenking!

Groepje overwinterende veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes bij
de ingang tot het zijportaal van de kerk. (Foto: R.M. Koe/man)

Voor wie:
Wanneer:
Hoe laat:
Locatie:

Georganiseerd door:

voor alle kinderen van de basisschool.
dinsdag 4 mei 2010.
vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur.
op het schoolplein van basisschool De TIl
in Thesinge.
bewoners van de Lageweg in het kader van
de Thesinger muziek feestweek.

Overwinterende vleermuizen
in de NU-kerk te Garmerwolde
Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw tellen leden van
de Vleermuiswerkgroep Groningen jaarlijks de aantallen overwin
terende vleermuizen in de provincie. De tellingen maken deel uit
van het landelijke meetnèt Vleermuizen in Winterverblijven. Met
dit meetnet kan van een aantal soorten vleermuizen worden
bepaald of een soort in aantal toe- of juist afneemt. Het meetnet
wordt gecoördineerd door de Zoogdiervereniging,

Soesjes, bapao, hartige taartjes; de kinderen hebben het allemaal
gemaakt. (Foto: Sieb-Kfaas fwema)

Driesterrenkoks

Sieb-Klaas Iwema

Zondag 7 februari had men in dorpshuis De Leeuw een kindermiddag
'hapjes maken' georganiseerd. Vier ouders met zo'n twaalf kinderen
(zes jongens en zes meisjes) waren met veel plezier soesjes aan het
maken; maar ook bapao (een Indisch gerecht van gestoomde bolletjes
deeg met daarin prei en gekruid gehakt), hartige taartjes met o.a. ui
plus olijf in schaaltjes deeg, of warme braadworst.
De kinderen hielpen elkaar onderli ng goed, er was geen wanklank te
horen. Men moest wel op tijd werken, want vanaf ongeveer 16.00 uur
kon men als belangstellende (tegen een kleine bijdrage) en onder het
genot van een borrel of een glaasje fris het gemaakte product komen
proeven. Het was inderdaad lekker en de koppies van de kinderen
glunderden, toen ze tijdens het netjes serveren de nodige complimen
ten kregen. Een geslaagde middag/opkomst.

Rob Koe/man
coördinator v/eennuiswinterteflingen

provincie Groningen

op de zolder is waargenomen.
Meestal kruipen overwinterende
vleermuizenweg ingaten en sple
ten en achter balken. In de (los
staande) toren werden dit jaar
wederom géén vleermuizen aan
getroffen .

Bij de toegangsdeur tot het zijpor·
taal was nog een cluster van 1B
overwinterende veelkleurige Azia
tische lieveheersbeestjes (Harmo
nia axyridis) aanwezig. Deze uit
Azië afkomstige keversoort is in
het verleden als biologische beo
strijder uitgezet tegen bladluizen
in de land- en tuinbouw en open
baar groen. In 2003 isdesoort op
een aantal plaatsen in Nederland
voor het eerst ookverwilderd aan
getroffen. Daarna heeft de soort
zich explosief uitgebreid. Waar·
nemingen worden momenteel nog
vooral in het zuiden en midden
van het land gedaan, maar de
soort wordt in toenemende mate
ook in het noorden aangetroffen.

In het zijportaal werden achter
een tegen de muur geplaatste
grafsteen twee laatvliegers ent
dekt. In het trapgat naar de zolder
zaten in gaten in het muurwerk
één watervleermuis en één gewo·
ne dwergvleermuis. Op de zolder
zelf werden nog drie andere ge
wone dwergvleermuizen ontdekt.
Aan de nokbalk hing een gewone
grootoorvleermuis. Dit is al de
derde keer dat er indewinter een
vrijhangende grootoorvleermuis

De NH-kerk in Garmerwolde is
bezocht op 13 februari. Deze kerk
heeft met betrekking tot vleermui
zen in de winter de grootste soor
tenrijkdom van alle onderzochte
objecten in de provincie. Tot nu
toe zijn er in de kerk zes soorten
vleermuizen waargenomen. Daar
bij geldt echter wel dat niet alle
soorten iedere winter aanwezig
zijn. Ook variëren de aantallen
overwinterende dieren per jaar.
Dit jaar werden acht overwinter
aars gevonden van vier soorten:
watervleermuis, gewone grootoor
vleermuis, gewone dwergvleer
muis en laatvlieger.
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Dames & Herenkapper
zonder afspraakl

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG Ti M VRIJDAG : 08 .45 · 17 .45 UUR

ZATERDAG; 08.JO · 15.00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer

BURINGA
~""'''''''P''-----sanitair en verwarming

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

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Dorpswsq 1Garmerwolde
Tel.(050)404292115418462

Fax (050)4042922
Goed engezondvan deboerengrond

Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen /!;;:.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

divers in groenten & fruit

AGRI SHOP

oc.. ;;:: j-!.f JCE Y J ~ ':' .':'fj Hl)l ~ l

IC' v.sr. :" ~ O '!oJ :: T ,

~' E l s;r·J[>::L1lv: OR::, ..l :.I)A - I [ \i CoO P.

';C' EfV::P 2(:'~GP ·-f'E D Ct PE

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
~~:/:.-

gmd

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Rioo/service
VAATSTRA B.~

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WO NIN GINRICHTING

~t(J- SLAGTE

Bij ons een grotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

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

~ ,,-- ~rli' '1 [""\v '! \\,~ I \ V V I'" .'••

IJ.'! 'u',-, 1.i(J 0
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De straatfoto's van Google
Onlangs maakte iemand mij er op allent dat Google van Gronin
gen en Friesland de foto's langs de wegen heeft afgerond.
Zodoende konden we een virtuele sightseeing toer maken van
Garmerwolde naar Thesinge.

De gourmetavond werd bezocht door oud en jong. (Foto: Sieb-Klaas
Iwema)

130 jaar Presto!
Op de winterse zaterdag 13 februari 2010 werd in dorpshuis De Leeuw
het 130-jarig bestaan (officieel in 2009) van ijsclub Presto gevierd door
middel van een gourmetavond voor jong en oud. Met een gezellige club
(men houdt van winterse kou) was men lekker babbelend en genietend
van een stokbroodje met slaatje het vlees of aardappel aan het braden.
Ondertussen kon men ook nog op een scherm zien hoe Sven Kramer
Olympisch goud bemachtigde op de 5 km. En zo kwam er een einde
aan een gezellige avond met een gouden randje.

Voor zo'n reisje moet een mens
eerst naar Google rnaps (type
"Google rnaps" in een zoekmachi
ne). Dat is een gratis kaart van
straten en wegen van de hele
wereld en dat is tochwel een beet
je veel van het goeie. Je kan er
ook een route plannen, en het
blijkt dat het met dat internet toch
wel heel hard is gegaan. De route
van de Dorpsweg naar de Big Ben
in Londen staat zo op het scherm.
Alleen die Stadsweg in Garmer
wolde klopt niet altijd bij alle digita
le kaarten. En, zo vertelde iemand
mij, de Nassaustraat in Baflo staat
er niet op.
Maar hoe dan ook, voor die straat
foto's moet de kaart wat uitver
groot worden (type bijvoorbeeld:
Dorpsweg Garmerwolde) en dan

kan dat mensje op die stok naar
de straat gesleept worden en dan
komen de foto's. Ze zijn gemaakt
met onwaarschijnlijk zonnig weer.
en je zou bijna denken dat Gar
merwolde aan de Middellandse
zee ligt. Het zijnerheel veel. het is
nog net nieteen film, maar met die
pijl inde fotoop het schermkanje
eigenlijk wel "rijden" langs de weg.
Ook kun je rondom kijken, dus
richting Rijksweg, of richting The
singe.
Het is onvermijdelijk dat er auto's,
fietsers of voetgangers op de fo
to's komen. Google vervaagt die
zo dat het niet meer te herkennen
is, en dus rijstde vraag: wie is de
fietser op Schutterlaan? Ik ben
het niet!

Karel Drabe

Sieb-Klaas Iwema

De dames van de slempe/post. (Foto: Henk Vliem)

Dit jaar kon er weer worden geschaatst op het Damsterdiep ! Het
toertochtje op woensdagmiddag 17 februari trok 25 deelnemers (van
klein tot groot). Voor de aangekondigde prikslee wedstrijden op don
derdagavond 18 februari bleek geen animo. (Zouden de mensen
gedacht hebben dat het door de dooi niet door ging??) Wel kwamen er
wat mensen op afdie nieuwsgierigwaren naar het priksleeën en het na
enige uitleg ook nog even hebben geprobeerd. Zo werd het toch nog
gezellig op het ijs.

Floksira
Groningen

Materialen
voor kunstenaars

FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35, 9712 BV GRONINGEN 050 3132453
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GfO-Fl Kampioen
zaalvoetbalcompetitie!
Na maandenlange training en een zware veldcompetitie (met vooral
tegendoelpunten ...) werd de zaalcompetitie voor de jongste GEO
voetballers van coach Henk Tammens en trainer Saskia van Bruggen
een groot succes: op zaterdag 20 februari werden de F-pupillen van
GEO in Wagenborgen kampioen van de zaalvoetbalcompetitie!!! Aan
gemoedigd door vele meegekomen ouders werden alle gespeelde
wedstrijden op die beslissende zaterdag gewonnen, en GEO kwam in
de eindstand met een punt verschil voorbij de nummer twee.
Tol in de avond schalden door de straten van Thesinge nog kreten als:
kampioeoeoeoenen, kampioeoeoenen..., olé, olé, oléé, héé, héé...!
De voetballertjes kregen allemaal een gouden medaille en wonnen een
mooie bokaal, die ze om de beurt een week thuis mogen laten pronken.
Vol vertrouwen gaan de F·jes de voorjaarscompetitie tegemoet. Nieuws
gierig? Foto's en ontwikkelingen zijn te vinden op www.geof1 .nl.

Ernst Lofvers

CoachHenkTammensmetzijnF-jes:(boven)Redmer,Sander.Ale,Ruben,Owen,
Jorre, (onder) Maureen, Guus, Jochem, Jurn. (Foto: Desiree Luiken)



www.NEEDSER.NL

Bed u m

Ko opmo nspl einll- milIA lenioer
OIO 30m91 ·m ,DoDlweewielershop.nl

~~\MSTUl>IO

~ ~j,

TOMMY

RDW@NEEDSER.Nl
0503024139

NATIVE-ENGLl5H EDITING SERVICE
lUDDESTRAAT 7. 9797PMTHESINGE

Ragini Werne r
EDlmR . COPYWRITER

'i' B lo e m bi n de r i j

~ L1A?ine:,,:::.:=::::
\t~. Tel . cso • 4040791 •
~ /" c--- Fax 050 - 4040859 •

. gesre.c-i l\,[iseer~ in I\,Ue "J,[17e",.~enw erk.en

• de nieuwste ge neraties g lazen . su pe rlich t en ultradun

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
T (050) 3021488

Klant-, kind· en
rolstoelvriendelijk

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomatenendrogers.
koelkasten, diepvriezers

en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

Br illen - Contactlenzen - Hoortoestellen
WinReIcentrum Lewe nborq

Kajuit 281 - 9733 CV Groninqen
Telefoon/Fax (050) 5490549

Boekholt - Hensbroek

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

rö 050 • 5421615

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Bel ons
of kom langs
op het
Koopmansple in 6
te Ten Boer
T(050) 3023888
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Verkeersdrempel OSS Garmerwolde

Grietje Ridder kaartkampioen

De trillingen die veroorzaakt worden door het (vracht)verkeer dat
over de verkeersdrempel rijdt geven hinder voorde omwonenden.
Dat is de conclusie van het trillingsonderzoek dat in oktober 2009
ter plekke van dedrempel is verricht. In een viertal huizen zijntoen
metingen verricht terwijl er een (gehuurde) zware vrachtwagen
met wisselende belading over de drempel reed.

Henk Vliem

Ik ben benieuwd met welke maat
regelen de gemeente binnenkort?
op de proppen komt.

Onder andere omstandigheden
zou erwel degelijk schade kunnen
optreden. Het ingenieursbureaudat
het trillingsonderzoek heeft uitge·
voerd raadt de gemeente daarom
ook aan om aanvullende metingen
te doen. Tevens zou dan het kerk
gebouw in het onderzoek moeten
worden betrokken want er blijken
recente scheuren in de muren te
zijn ontstaan.

Onlangs is door de gemeente het
onderzoeksrapport aan de betrok
ken bewoners toegestuurd. In de
begeleidende brief van de ge
meente staat dat de gemeente
zich nog beraad overde te nemen
maatregelen. D.w.z. welke maat
regelen de trillingsoverlast doen
beperken en waarbij tegelijkertijd
de verkeersveiligheid rond de OBS
niet verslechtert.
In het rapport (datum eind okto
ber) staat overigens ook dat de
gemeten trillingen bijna zwaar qe
noeg waren om schade te kunnen
veroorzaken (slechts 27 % onder
de maatgevende grenswaarde).

Piet Huisman verwijdert het bordje met zijn 'sleuteladres'. (Foto: Pluc
Plaatsman)

Het 'sleuteladres' verdwijnt
Dit is een historische foto. Piet Huisman verwijdert het bordje met
het 'sleuteladres' bij de ingang van de Kloosterkerk. Sinds 1985
is Piet betrokken bij de Kloosterkerk. Hij is deel van deplaatselijke
commissie. maar was duidelijk altijd de man van de Kloosterkerk,
zijnKloosterkerk. En hij was hetadres waar jedesleutel kon halen
en hem vragen of je de kerk even van binnen mocht bekijken.

Op de jaarvergadering van kaartclub "De Eendracht" uit Thesinge
werd de kaartkampioen over het jaar 2009 bekend gemaakt. Het
bleek Grietje Ridder (Appingedam) te zijn. Met 54757 punten over
acht wedstrijden geteld werd zij 1e en mocht de wisselbeker in
ontvangst nemen, 2e werd Wim Ritsema met 532n en 3e John V.d.
Meer (Bedum) met 52962 punten.

Die tijd is niet meer. Piet enJenny
zijn inmiddels verhuisd naar Be
dum en er zijn twee nieuwe sleu
teladressen gekomen: Kor van
Zanten en Theo de Wit. Hun na
men en adressen hangen nu inde
aankondigingskast bij de straat.

Alles verandert. Piet is dan wel
niet meer woonachtig in het dorp,
hij blijft wel betrokken bij deplaat
selijke commissie. Hopelijk vin
den Jenny en hij snel hun draai in
Bedum.

PlucPlaalsman

De wisselbeker voor de meeste
marsen behaald in 2009 was ook
voor Grietje Ridder. Zij ging dus
met twee bekers naar huis. Nahet
officiële gedeelte werd er gekaart
om mooie vleesprijzen. Iedereen
ging met een prijs naar huis. De
competitie is hiermee weer van
start gegaan.
Zoals u kunt lezen komen onze
leden uit de wijde omtrek. Een

teken dat het erg gezellig is. Er
wordt dan ook nietmet het mes op
tafel gespeeld. Houdt u ook van
klaverjassen dan bent u van harte
welkom als lid van onze vereni
ging. Wij kaarten iedere laatste
zaterdag van de maand in café
Molenzicht. Aanvang 20.00 uur.

Roe/ie Dijkema

- ---- -- . - ", - - - - . - -- - - . - -- - .

Loonbedrijf
N••~r....t". ff

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

VOORAL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals:Slootonderhoud,
Maaikorven. Klepelmaaien,
Groot pakpersen. Grondtranspon,
Mestverspreiden en
Sleuikoulerbemesten.

Speciaal voor tafels.
antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekopma.Umvr. na(tel.) afspraak
zaterdags bentUdegeheledag welkom

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

E ef"'lijk +-1 01"'+
;V\e l,be ltnCl!<e"ij

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

U ITGEVERIJ

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 302 1715
F (050) 302196 1
E info@bluernule.n l

ons werk!Uw uitstraling:
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uwvoorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u past!.
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Bazarfeestweek Thesinge

Overgenomen van thesinge.com

Aukje Groothoff. één van de vrijwilligers. met Paula. (Foto: Desiree
Luiken)

De bazar van vrijdag 29 januari was een groot succes. Zowel de
kinderbazar 's middags als de grote bazar 's avonds werden zeer goed
bezocht. In totaal zijn er wel 300 bezoekers geweest. Vooral 's avonds
was Trefpunt haast te klein.? De opbrengst -ten bate van defeestweek
30 april t'm 5 mei . bedraagt ruim € 3000,- netto {hier zijn dus alle
kosten al af) . Op zoveel geld had eigenlijkniemand gerekend.?Het was
echt ouderwets gezellig.?Met dank aan de sponsors en vooral aan alle
vrijwilligers.

Opperste concentralie bij Christiaan Balkema; eerste bij het sjoelen.
(Foto: Desiree Luiken)

Op dezelfde locatie. maar nu een nog moderner ogende zaak. (Foto:
Sieb-Klaas Iwema)

Sieb-Klaas Iwema

Opticien in Lewenborg
Boekholt-Hensbroek. opticien in winkelcentrum Lewenborg. zit nog op
dezelfdeplek. maar net als brillen of contactlenzen moet men wel eens
veranderen. Eind 2009 gingen de deuren even dicht. waarna de hele
winkel in ongeveer drie week werd getransformeerd tot een nog
moderner ogende zaak. Zo staan de prijzen van de brillen nietmeer op
het glas, maar zitten met een speciaal label aan deoorsteunen. En voor
de kinderen zijn er leuke figuren om - als je gaat slapen - je bril op te
zetten. want op het glas leggen geeft nu eenmaal krassen.
Voor een goed zicht en persoonlijke bediening met een gemoedelijk
praatje en goede service kan men er prima terecht. We wensen hen
veel geluk en plezier toe.

De klaverjasavond in februari heeft de volgende uitslag opgeleverd :
1. Albert van Bruggen 5440
2. Wilma Tammeling 5115
3. Jannes Ramaker 5038
4. Elieke van der Molen 4733
De volgende keer is op dinsdag 9 maart. aanvang 20.00 uur. Nieuwe
kaarters zijn van harte welkom.

"De Soos"

Kapelstraat1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

9lUi,Yiamewo/é

t$öR/eLudd csrr.l.lt ;,

9797 PM Thc..ingc
T (050)3021319

F (050) 30 Z11S2
J\l Ob 51533772

financi ële
administra tie

&
[aarverslagen

&
aa ngifte

Inkomstenbelasting

U w adres voor:

. Idl/llt/H' ''l//('· Ritsem.a
.."""hd IlSf"',f.'dI /r il'shun , I

Voor bedrijven en particuli er
handei in :
• Pstiet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prot. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 ·3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06 ·51581046

dèwinkelvoor al uw
Ondergoed- Lingerie

Beenmode . Badmade
Ilachlmade&

Damesmodemaat 36t/m 58

deskundigadviesalliid aanwezig
Winkelcenlrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fox(050) 541 B995

Josje
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE
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Agenda
Woensdag 3 maart
Van 07.30 tot 21.00 uur: Verkie
zing Gemeenteraad. Denk aan
een geldig legitimatiebewijs!
Vrijdag 5 maart
Garmerwolde; tussen 18.00 en
20.00 uur: Ophalen oud papier
Vrijdag 05 maart t/m 4 april
Gemeentehuis Ten Boer: exposi
tie Ine Hoejenbos. Deze tentoon
stelling geeft een overzicht van
haar veelzijdig talent. Naast re
cent fotowerk en beelden zijn er
ook landschappen in aquarel, ab
stract werk in acryl en op Afrika
geinspireerde keramiek te zien.
Zaterdag 6 maart
Trefpunt Thesinge ; vanaf 19.00
uur: Western-filmavond. de zaal
is om 17.00 uur open, zodat u
genoeg tijd heeft om een gezellig
zitje te maken.
Woensdag 10 maart
Dorpshuis Ten Post; 19.45 uur:
Gezamenlijke avond NBvP Vrou
wen van Nu afdelingen Garmer
wolde, Ten Boer en Ten Post. Met
medewerking van toneelvereni 
ging "Vesta".
zaterdag 13 maart
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: FolkNoord muzieksessies.
Vrijdag 19 maart
Milieudienst Ten Boer: 13.00 
16.00 uur: inleveren snoeiafval.
Maandag 22 maart
Voorjaarsvergadering van de Ver
eniging Dorpsbelangen Garmer
wolde in Dorpshuis "De Leeuw" te
Garmerwolde. Aa nvang 20.00
uur. De zaal is open vanaf 19.30
uur. Na de pauze zal er een spel
gespeeld worden.
Donderdag 25 maart
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen
Vrijdag 26 maart
Milieudienst Ten Boer: 13.00 
16.00 uur: inleveren snoeiafval.
zaterdag 27 maart
Thesinge: vanaf 9.00 uur: Opha
len oud papier
Donderdag 1 april
(om alvast te noteren)
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 13.30 uur: Noten schieten 50+,
georganiseerd door de Vrouwen
raad Garmerwolde
zaterdag 3 april
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
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Foto van de maand
Ook schaatsp/ezier voor Elia en Gato Krol. (Foto: Myla Uitham)

Kritieke jaren ...
Uit een oude boerenagenda
Het jaar 1909 kenmerkte zich door devele en zware regens, zodat 28
augustus de locomobiel nietdorsen kon doch volop werk had met het
bemalen van de polders.
Het jaar 1911 kenmerkte zich door sterke droogte waarbij de thermo
meter op 27 juli 94 graden Fahrenheit aan wees. Alle dagen over de
80 graden; in de herfst was alles duur.
Het jaar 191 2 kenmerkte zich doordat het in januari/begin februari
verschrikkelijk vroor tot 18 graden met een sterke noordoostenwind
en het lang onovertroffen glad was zodat de wegen haast niet
begaanbaar waren. In de oogsttijd was het alle dagen regen, waar
door de boeren hun koren niet thuis konden krijgen, zodat de haver
verkocht werd voor f 2,50 tot f 4,60 de46 kg. Het werkvolk was in de
herfst verschrikkelijk duur; vooral bieten en aardappels rooien kon
haast niet uit. Een hectolitererwten kostte f 10,00; een hl haver f 4,25
en een hl tarwe f 6.50. Tot januari 191 3 bleef de winter zacht.
1920. Geen echte winter gehad in januari/februari. De laatste week
in februari was het mooi werkweer: men kon aardappels sorteren en
mest over het land brengen. Een dag onweer en iets sneeuw.

Sieb-Klaas Iwema
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Protestantse gemeente
Zondag 28 februari
2' zondag 40-dagen tijd. dienst
om 10.00 uur in Thesinçe, voor
ganger dhr. Epema uit Groningen

Zondag 7 maart
3' zondag 40-dagen tijd, dienst
om 11.15 uur in Thesinge, vanaf
10:30 koffiedrinken in Trefpunt
voorganger ds. vd. Lagemaat uit
Ten Boer

Woensdag 10 maart
biddag voor gewas en arbeid
dienst om 19.30 uur in Thesinge
voorgangers dhr. Epema uit
Groningen en mw. van 't Hoog
Thesinge. Aansluitend gemeen
teavond in Trefpunt

Zondag 14 maart
4' zondag 40-dagen tijd
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger ds. Wolters uit Baflo

Zondag 21 maart
4' zondag 40-dagen tijd
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger dhr. Epema uit Gro"
ningen

Zondag 28 maart
5' zondag 40-dagen tijd
begin van de Stille Week
dienst om 10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Kruyt uit Leek.


