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Kennismaking met Aquadonna
Een geslaagde sprong in het diepe

Op defietsnaar de Grasdijkweg, onderweg naar Aquadonna: hetbedrijf van Karin Stuut, ooit van Terschelling, nuvan Garmerwolde. Een
paarminuten nadeeerste kennismakingzitten we aan dekoffieinwat de oude kleuterschool van Thesinge blijkt tezijngeweest,ooit hierheen
gesleept door Fokko Ganzeveld.

Karin Stuut van duikschool Aquadonna. (Foto: Henk Remerie)

De vonk slaat over en in een rap ... oud en jong. Maar niet té jong:
tempo volgen de cursussen elkaar want hoewel kinderen vanaf acht
op:nadebeginnerscursusdie voor jaar mogen duiken,zijn ze vaak nog

Tussen de Brandaris
en de Grote Oceaan
Aquadonna is de duikschool van
Karin en daar gaat ons gesprek
natuurlijk over: over sportduiken,
over de cursussen voor jong en
oud, over de wereld onder water
waar je je kan vergapen aan de
meest wonderlijke planten en die
ren.
Maar eerst gaat het gesprek over
wie Aquadonna is en hoe de route
naar Garmerwolde eruit zag. Zoals
gezegd komt Karin oorspronkelijk
van Terschelling. Nademiddelbare
school inHartingen lag ergeen kant
en-klaar uitgestippeld toekomst
plan. De routebleek via de kunsta
cademie in Utrecht naar Azië te
lopen, eerst als een vakantie die
een lange reis werd, met na een
korte terugkeer in Nederland een
mogelijk permanent verblijf in het
buitenland: Azië en Australië.
De eneanekdotena deandere volgt:
hoe voorzie je in je levensonder
houd in India? Door als figurant
mee tespelen infilms, onder ande
reinYear ofthe Dragon met Mickey
Rourke, de hele dag in een bootje
heen en weer varen, telkens op
nieuw als de scène niet precies is
zoals deregisseur het wil.Enals je
inNepal bent,dan kun jede menu's
inrestaurants inkeuriggeschreven
Engels vertalen en er een warme
hapaan overhouden.
Toen kwam er een telefoontie van
eenfamilielidinNederland:of Karin
niet tijdelijk bij een bedrijf in Fries
landwilde werken. een biologische
kaashandel. Na driejaar inhet bui
tenland werd besloten de stap te

nemenen na de kaas volgde werk
ineen groothandel voor biologische
producten in Marum.

De vonk slaat over
Karins vriend Jasper komt binnen
met twee dikke stukken Ter
schellinger koek (helaas zonder
boter,zegtKarin).verse koffie wordt
aangerukt en ikstel de onvermijde·
lijke vraag:hoe word jeduikinstruc
leur? Ikwas er vanuit gegaan dal
Karin al haar leven lang gezwom·
men en gedoken had, maar dat
blijkteen groot misverstand. Begin
'94 staat ereen advertentiein een
krant,erwordt een cursus sportdui
kenaangeboden en ach,misschien
is dat wel leuk ...

een grootdeel inhet zwembadwordt
gegeven volgt degevorderdencur
sus. dan een cursus die over eer
ste-hulp-bij-duikongevallen gaat en
uiteindelijk wordt in 1997 afgeslo
ten metde instructeuropleiding.Van
cursussen volgen en daarna geven
krijg je echter nietvoldoende brood
offrikadellen (speciaal)op de plank:
werk bij een reisbureau helpten blijkt
later nog van groot belang tezijn.
En dan Garmerwolde. De tijd wordt
sinds deverhuizing gevuld mei dui·
ken en verbouwen en in het voor
jaar van 1999 wordt "Aquadonna"
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Les wordt gegeven
aan wie maar wil : volleybalteams,
bedrijfsverenigingen, particulieren

te speels en begrijpen de instruc
ties niet altijd.

De wereld onder water
We hebben het over hoe mooi dui
ken kan zijn, zéker ook in Neder
land, want je hoeft niet ver weg.
Duiken is méér dan wat je ziet op
Discovery Channel. We praten over
hoe het isomtegenieten van zee
naalden, zeedruifjes, "velden" met
palingen die · met alleen de staart in
de bodem van deGrevelingen •als
wimpels op de stroming lijken te
wapperen, hoe he1 is om in het
Veenmeer inTynaarlotekijken naar
een helling met zoetwater-kreett
jes, naar jonge snoekjes van vijf
centimeter die een paar jaar later
misschien twintig keer zo groot zijn,
ofwat het is om twee meter onder
water jezelf middenin een glashel·
der aquarium tewanen waarin klei·
ne voorntjes tussen zilveren riet·
stengels zwemmen terwijl het felle
zonlicht hun vinnetjes goud doet
oplichten. Magisch .. en nog geen
uurtje hier vandaan.

Mail
Het is tijd om weer naar huis te
gaan. We kunnen nog lang door
praten over sportduiken, maar het
istochiets dat jezelf moet ervaren,
bijvoorbeeld door een lntrocucfie
lestevolgen. En waarom niet inde
oude kleuterschool van Thesinge 
het gebouwtje is gewend aan be
ginners-gespartell

HansKlamer



Geloof is geen psychose. Maar hetvergt van Sytze Ypma een stevig
proefschrift (en zo 'n zeven jaar tijd) om hetverschil te peilen ente
zien wat de pastor van de psychiater kan leren.

Tussen God en gekte

DoctorSytze Ypmaontvangtdebul uithanden van deRectorMagnificus.
(Foto: WofterKarsijns)

Het gaat goed metdefamilieYpma
Meiners op het waddeneiland Ter·
schelling. Ze genieten van de be
schutte, maar toch weidse, ruimte

het Academiegebouw, waarde re
ceptie wordt gehouden_

De door Sytze en Anneke genode
gasten worden hierna verwacht in
brasserie DeBonteKoe. Het buffet
naar Hollandse snit laat zich goed
smaken. Erworden liedjes,sketches
en speeches ten gehore gebracht.
EengroepThesingers. uitgedost in
shirts met de opdruk "Taisn, wie
vient mooi",bliktnog even terug op
deperiode die ze samen metSytze
en Anneke hebben doorgebracht.
Dit roept weemoed op. Verlangen
naardeboerderij,herinneringen aan
de tijd die ze inThesingetGarmer
wolde hebben doorgebracht. Voor
Sytze en Anneke is het promotie
feest een mooie ervaring. De ont
moeting met de velevrienden van
vroegerennuisvoorhenhethoog
tepunt van het hele (ceremoniële)
gedoe rondom de promotie.

Tijdens de promotie wordt de pro
movendus, SytzeYpma, nog hevig
aan detandgevoeld. Zijnopponen
ten- professorenafkomstig uit o.a.
Leuven, Leiden en Groninqen -on
dervragen en bekritiseren Sytze
Ypma op zijn proefschrift en de
daarbijbehorende stellingen.Daar
bij blijkt dat een onderzoeker nooit
klaar is met de materie waarin hij
zich heeft verdiept. Een uitdaging
voorhemzelf,ofvooreen volgende
theoloog, om zich nog dieper inde
stof te bijten.
De aula vanhet Academiegebouw
zit vol met toehoorders. Familie.
vrienden, studiegenoten, dorpspe
noten uit Thesinge, Garmerwolde
en Terschelling maken dit ritueel
vanbegintot einde mee.Nahet uur
derondervraging roeptdepedelde
verlossende woorden: "Hora est".
Het uur is voorbij ! Sytze ontvangt
de bul uit handen van de rector
magnificus en verlaat daarna de
zaal, begeleid door zijn paranim
fen. Ina Heidema is één van hen.
Een langerijmensen feliciteert Syt
ze en Anneke indeSpiegelzaalvan

vigeincrisis zoektbij de pastoreen
mentaleruimte:wanneergemeente
leden temaken krijgen met ziekte of
dood, maar ook mensen dieingrote
onzekerheid verkeren over hun
geloofsvoorstellingen. De pastor is
geen therapeut, maar kan mensen
met psychischeproblemendoormid
del van het container-containmend
model een eindje op weg helpen.
Sytzehoopt dat zijnstudie pastores
en andere belangstellenden kan
helpen de "mentaleruimte"die ze in
zich hebben bewuster en con
structievertegebruiken.Het boekis
uitgegeven doorhetBoekencentrum
en tekoop voor vijftig piek.

De media tonen grote belangstel
ling voor dit proefschrift met een
uitdagende, prikkelende titel. Maar
detitel wordt niet altijd goed beçre
pen en uitgelegd. Eén van de lan
delijke bladen kopt met: "Gelovige
lijkt op psychoticus". Daar schrikt
Sytze nogal van. De overeenkomst
tussen beiden zou er volgens de
schrijver van het artikelinzitten,dat
een gelovige zeker isvan zijn God,
zoalseen psychoticus zekeris van
zijn waanvoorstelling.En,inderdaad
kan een gelovige even zeker zijn
van zijn geloofsvoorstellingen als
eenpsychoticus van zijn waan.Maar
een psychoticus lijdt aan een ern
stige psychische stoornis,waarvan
dewaan een uiting is, zoals koorts
een uiting kan zijn van een ziekte.
Een psychose is dus een ziek
tebeeld.Gelovig zijnisdat nadruk
kelijk niet.

Sytze Ypma, tot februari 2001pre
dikant inonzedorpenThesinge en
Garmerwolde, promoveert op don
derdag 21 juni aan de Rijksuniver
siteitteGroningenindegodsdienst
psychologie. In het 240 bladzijden
tellende boek 'TussenGod en gek
te" stelt hijthema'saan deordedie
psychose en geloven met elkaar
delen: zekerheid en onzekerheid,
symboliseren en de rol vandean
der. Hij laat zien op welke punten
psychose en gelovenwezenlijkvan
elkaar verschillen en hoe degelovi
gevoor een waan behoed kan wor
den.

In het eerste deel van het boek
schetst hij, aan de hand van psy
cho·analystischewerken van Freud,
Lacan, Bionen Klein, hoe een psy
chose ontstaat en eventueel kan
worden behandeld. Daarbij hecht
hij veel belang aan het container
containmendmodel van Bion. Vol
gens dit model functioneertde the
rapeut alseen container. Dit iseen
mentaleruimte waarin de therapeut
de hevige emoties en waandenk
beelden van de psychoticus op
vangt. Hij probeert vervolgens die
emoties enbeeldentebewerken op
een wijzedatdeander ze terug kan
nemen.Dit kan de patiënt helpen in
zijn genezingsproces.
In het tweede deel licht Ypma, aan
de handvanhet werkvan de theo
loog Kuitart toe hoe theologen en
pastores deze maniervan contain
mend kunnen gebruiken omonze
kere gelovigenbij testaan.De gelo-
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Op delangste vrijdag van het jaar - 22 juni · organiseerden Daphne Wiegertjes enondergetekende een
zomeravondwandeling vanuit Thesinge. Het was een locht van iets meer dan negen kilometer, die
eindigde in Huiskamercafé t Jopje.

Zomeravondwandeling:
negen km "niks gezien"

Elisabeth To/enaar

doordebrandnetels.waarvoor onze
onuitsprekelijke dank!). Langs dit
mooie stukje liepen we terug naar
Thesinge. Bij t Jopje konden we
uitrusten en wat drinken.
Hetwas leuk,dus we doen hetnog
eens! Uhoort van ons.

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 . 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Dorpsgezichtuit een onverwachte hoek. (Faro:RoelieKarsijns)

Garmerwolde. Linksaf de Lageweg
weer op.
Wij konden voor deze keer bij het
betonpad rechtsaf, dit is de eigen
weg richting molen en boerderij (er
was toestemming gevraagd voor
deze avond en de bewoonsters van
deboerderij haddenvoorhet traject
langs het water een pad gemaaid

Misschien was dat laatstewelcoor
slaggevend voor de onverwacht
groteopkomst: er meldden zich 18
mensen (vlm) en zelfs 2 viervoe
ters.Men was zeer tespreken over
het initiatiefenover de route. Leuk
omzo dichtbij huiszoveel mooiste
zien! Hoewel ... demeeste wande
laars waren zo druk met elkaar in
gesprek, dat ze negen kilometer
lang niks gezien hebben. Gezellig
was het inelkgeval wel.

Dit hebben we gelopen:
Vanaf de Haven: langs De Dijk en
de Schutterlaan het dorp uit, de
Lageweg langs.
Rechtsaf het Boer Goensepad op.
Bijde picknicktafel rechtsaf.Dit pad
blijvenvolgen langshet water. Bre
depad buigt afnaar links.we blijven
het smallere pad volgen langs het
water. Bij het eerste bruggetje
rechtsaf.
Bij Noorddijkerweg linksaf. bij eer
ste voetpad weer rechtsaf.
Bij volgende kruising. niet rechtsaf
maarrechtdoor.Wezien kunstwerk
en vijverpartij. We gaan linksaf.
Waar het pad eindigt. even rechts.
meteen weer links. langshet water
(richting kano boerderij).Weg over
steken. Rechtdoor. Einde rechtsaf
naarmolen.Houten klaphekjesdoor
(3x)enaangezienhier kleinvee kan
lopen, mogen honden ook aange
lijnd hier niet komen ! Einde linksaf
de oude Stadsweg op, richting

Roe/ie Karsijns-Schievink

Wist-u-dat ...
• dokter Friezema van 4 tlm 26
augustusvakantie heeft?Denk aan
Uw herhalingsmedicJjnen!
• onze brijventersJohanen Aaltje
hun vakantieerweer (bijna)op heb
ben zitten?
• de AgriShop nogt1m6augustus
is gesloten?
• de bibliobus op maandag 13
augustus weer present is? De tij
den zijn veranderd: hij staat
voortaan van 09.40 - 10.40 uur in
Garmerwoldeen van 10.45 - 12.10
uur in Thesinge.
• de Rabobank in Garmerwolde
van 31juli t1m 17 augustus alleen
op donderdagochtend isgeopend?

van het eiland; van de soms woeste
zee met demooie stranden en van
de vakantiesfeer. Johannesen Han
nahgaannaar school. dichtbijhuis.
Spelen samen met hun vriendjes in
de tuin. in de boomhut of in de
zandbak. Deze bak is gevuld met
duinzand.Op een zaterdagmorgen
vers uit de duinen geschept. Ge
haaid met een echte landrover van
debuurman.
Anneke roeit samenmet eengroep
vrouwen in een (logge) red
dingssloep en bereidt zich voor op
de sloepenrace van Terschelling
naar Harlingen. Sytze heeft natuur
lijkzijnwerkzaamheden als fulltime
predikant. maar geniet daarnaast
vanhethooien bij deboer. het fiet
sen over de dijk ofwandelen door
de weilanden met devele soorten
vogels.Ze groeten hierbij de lezers
van de Garmer & Thesinger Ex
press.
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Radia Naard in GaarmwOl
Zollerdag 7 juli komt de Noorderrondrit vanoet dörpshoes "De
Leeuw" in Gaarmwàl! Rond kwart veur tien loop ik (in T-shlrt, t is
waarm) overd'ol Rieksweg. Wat n auto's!!! t Zit vastalhartstekevol!

Het AAA spel: Janneke Vosingesprek met Wolter Walters en PiaPaps.
(Foto:HenkRemerie)

t MA spel
Tussen aal dij infemoatsie deur
wordt t MA spel (van Azzens, An
deg enAallmale)speuld. De schait
verainen de Buurschutters mot te
gen d'iesverainen Presto. Wolter
Wolters en Pia Pops bennen de
mensen met azzens, Willem Offrin
goa en Jan Spannengoa deande
gersen Klaas PaterenDick Groen
hoagen deaallmalen.
Gaarmwölders werren vrouger oet
moktveur röskammers(der warren
n bult peerdehandeloaren): de

En wat vindt dejeugd ervan?
De wichter van Van der Meulen
gonnen oetinstad en mangen groag
swemmen in Engeibert.

eetboar is: 'Gruinte en fruit oet de
streek en van dekwekers. n Goud
product en vers; hier in tnoorden
bennen gain veilingen meer. Boe
renkees, boerenzuvel, biologisch
vlees, mosterd ...Mienklanten kom
men nait allain oet Gaarmwöl; ik
heb ook veul aanloop vanoet Ten
Boer, Roeskebrug en Thaisn."Geert Ottens van deRieksweg het

n radio oet 1925metnommen. Hai
het thoes ook nog ntousteltjedijin
d'oorlog in Gaarmwöl dainst doan
het. Hai repereert alles zuil: 90%
van aal zien radio's waarkt nog.
Johan Hoavengoa wordt netuurlek
ondervroagd over de veul bespro
ken meuleninAmerikoa.'Wiehem
men t metselwaarkdoan. Der war
renook !wij manvannmeulenmok
keroet Heiligerlee:wiebennender
met ons vaairen hln wést. Van de
pries. dij we der met wonnen hem
men, ben ve nait riek worden ...
aaiwegeroem: Opditmomentdoun
z'onderholdswaarkbiedeRieksuni
versiteit inGrönnen.Enbennenbe
zeg met n meulen in Canneda ...
Simon Spannengoa van deAgriS
hop verkocht alles wat lekker en

van Stedum, Reiderland, Menter
wolde en zo noar Nijeschans tou.
Wie kriegen opdracht vand'aignoar
ofverzekern, indezummer mainst
ANWB. t Bedrief vanmien schoon
zeun inZuudbroukis volgende week
klaor ..:

JoopdeHoan is nummer drij. Zien
woonderij in kaalkovens is en blift
netuurlekwat biezunders.'Piepbo
venaan het n meterdeursnee ... k
heb ter zuil wat roampiesenndeur
in mokt: Op n stukje graslaand
lopenwiddegaanzen,broene tuten
(gain hoan, doar het Foktje al last
genogt van) en drij ezels. nSpoan
se merrie kost zo'n I 800,-.
Z'hemmen ook nog n hond, met n
roare vel ...
Aalbert Secuur van d'Olle Rieks
weg nummer 25 is n soortement
doezendpoot: van belichter bie t
toneel tot d'aign bend Nannengoa.
Hai isook de stemvan: "Hé schat,
heb jij de RTV Noord gidsgezien?"
Tiemen Dikkemoa van Truckber
ging Noord Nederland het aacht
grodesleep- enbaargwoagens.Hai
is vanmörn ekstroa vroug opstoan
om dij dikke woagen hier veur bie
'De Leeuw" op te poetsen, 'Ons
gebied lopt van Ten Boer, n stuk

Diena Tichgeloar komt as !wijde.
Zai het heur hondentrimdiploma
hoald in1995."Detheoriegingwel.
de praktiek is moeileker: n hond
dwarrelt ale kanten op: As t mol,
behandelt z'ook van dij dikke joe
kels!"Ikben ainmoal beten -inmien
stagetied - deur n poedel. Achter
noa was dat mien aign schuld: t
baistje was aan ain kaantblind en
doar haar ik gain rekenschop met
holden: In drokke tieden trimt ze
zo'ntien honden perweek.Ast echt
gebeuren mot, het ze de baas der
laaiver nait bie.Janneke Vosen Lenie 'tHaart doun

t woord (Derk Bosscher is met ve
kansie).Arno van der Heyden zingt
wat verskes tussendeur; hai brengt
het metzien hallelichoam, t isnlust
om noar tekieken.
Zoas altied kommen der weer hal
wat mensen en onderwaarpenaan
bod;Janna Hazeveld wordt as eer
ste naor veuren hoald. Dat Janna
veul veur t dörp dut - endoan het 
waiten w'apmoal ... z'het nait veur
niks n lintjekregen. ("Dij ligtthoes,
in n deuske.' ) Janna is o.a. pen
ningmeester van t dörpshoes en
veurzitter van Pladdelandsvraau
wen. "Da's nou: Vrouwen van Nu,
wie gonnen met de tied met.
Vraauwlunemen gainkopkesmeer
met enook gain braaien ... t Leste
joar ben ve begund met n mode
showenopholden met nlezenover
biotechnologie:
Net as25joarleden bemuitze zuch
ook nou weer met de reünie van
Gaarmwoleer schoulop 7 septem
ber 2002 (t 125-joareg bestoan).

Ik vin n mooi plekje veuraan op t
toneel ...twaaiterlekkerdeur.kZai
naitveul Gaarmwölders om mietou,
t bennen mainst vremde koppen.
D'opnoame bliektveuraalbestemd
teweden veurdeVrundenvan RTV
Noord;dijmokkenainmoalper joar
n oetstapke en hemmen dit moal
kozen veur de Noorderrondrit.
Gaarmwölders bennen ookwelkom,
mor nait te veul ... As wie willen,
kommen ze loater nog wel n keer
veur de Gaarmwölders terug.

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen
(tegenove r wijk Lewenborg)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.n ij dam.nl

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f,
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050-3024693

• Zink
• Dakbedekking

050-3010735
0598-393504

M. Ritsema - Bedum - te l.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

NIJDAM

4



Ineen monumentale installatievan meer dan 200vakjes staan evenzoveel prachtige keramische beeldjes
opgesteld. Plaats: degalerie van Metaal·Atelier Herbert Koekkoek.

Wishing-Well-Sculptures:
een uniek Tibet-project in Thesinge

.Oór~aan~ ver~ee

Tnesln~e ~e~rem

(Sc~utterlaan
af~esloten )

HOUDEN ZO

aan dit kunstproject-in-beweging.
Het project eindigt in een geheel

nieuwecompositiediede
honderden gefotogra
feerde mensen in hun
goedegebaar verbindt.

De wens is de vader van de ge
dachte ... (Foto:Henk Remerie)

geïnspireerd op eenTibetaans ge
bruik. Het project heet dan ook
"Wishing-Well-Sculptures". De op
brengst gaat volledig
naar projecten die Ti· . ' ';~ ,~

betaanse mensen en %1' ~"U j:: J
hun cultuur, metname ~

ecucatie, steunen. I Het kunst-project staat
Bij een donatie van dekomende maandenop-
honderd gulden kan gesteld in degalerie van
men een beeldjeuit de Metaal-Atelier Herbert
installatie kiezen. Koekkoek, Bovenrijger-
Een polaroid-foto van weg 19in Thesinge.
de koper neemt de - ..... ~_.J De openingstijden zijn
plaatsinvan hetbetreffendebeeld- vrijdag enzaterdag van 10.00 tot
je. Zo steunt de koper een goec 17.30 uuren opafspraak: 050-302
doel en neemt tegelijk actief deel 4869.

31 aug. en 1 sept.
Theater naast debasisschool Gar
merwolde:Openluchtspel"Wester";
aanvang 20.30uur

Om alvast tenoteren:
donderdag 27 september
De Leeuw; 20.00 uur: Presentatie
van het natuur- en omgevingsplan
van Garmerwolde (eindscriptie Mi·
randa Klaij van het Van Hall lnsfi
tuut teLeeuwarden)

van 22 t1m 26 augustus
StarlweekSOWGarmerwoldeiThe·
singe
zaterdag 25 augustus
Thesinge: ophalen oud papier
maandag 27 augustus
Tuinkeuring Garmerwolde
25aug. tlm 29sept.
NH Kerk Garmerwolde: Fotomani
festatie "Noorderlicht" (wo., do. en
vr. van 13.00 - 18.00 uur; zat. van
10.00- 17.00 uur)

De beeldjesstellen een man eneen
vrouw voor. Ze zijnapart, maar toch
samen. De gezichtjes heeftkunste
naresAgnes 8ozsogiallemaalapart
bewerkt, waardoor iederbeeldjeeen
eigen karakterheeft meegekregen.
Achterop staan nummer, naamen
haar handtekening gegraveerd. Zo
isieder exemplaar uniek. Eenmooi
handgemaakt beeldje ter grootte
van een hand ... voor jezell ol om
cadeau te doen.

Eengewoon kunstproject isditech
ter niet: tijdens het creërenvan de
beeldjes heeftAgnesze eengoede
wens meegegeven. Dit gebaar is

Agenda

scheldnoam veur t dörp Gaarmwól
was Gallipoli.lnonzeomgeven ston
nen de börgen Gelmersmoa en
Tackenbörgh; de Langelandster
wottermeulen is nachtkantege bo
venkruier. En din nog !wij spreek
woordenover peerden: Dat is trek
ken aan n dood peerd (Dat helpt
niks, isvergeze muite) en Datpeerd
zei mie nait weer slaogen (Dat zei
mie nait weer overkommen).

De andegersmangen zuch boegen
over i ultieme vekansiegevuil".Jan
mokt n "sleurhut" (caravan) met
gedientjes (vanschuurpepier) veur
de roamen en n opensloagende
deur;Willem nhangmat,metnpop
ke derin.
De baaide aalfmalen brengen n
nedde mop: Klaas vertelt over n
knien van deburen en Dick over n
bord soep.
Aal met aal wint Presto en krigt.....
HALLEMOAL NIKS!

Hil/ie Raamakker

Gevonden voorwerpen
• naSmartlappenfestival inThes·
inge:anti-lek tuitbekereneenplas
tic trommeltje met deksel. K. van
Zanten, tel. 302 49 58
• nadorpsfeestGarmerwolde:!wee
paraplu's, een lototas, zwarte trui
(maat XL) en een schaar (met inke
ping). H. Ramaker, tel. 541 53 35

Noa doetzenden isder nognoptre
denvan WiaBuzeveur deVrunden
van RTV Noord. Gaarmwólders
mangenook blieven ... Rond haalf
!wij istdoanen goa ikweer op hoes
aan.

Stoomfluitjes

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

~

8f-r-oen /e §"~ud

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

ensalades.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Sclrurterlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoo n (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 0651533772

Adm,.i,,"'''· Ritsema
ér lu!dJt"'gJdt'l~/)ftro I

uw adres voor:

Ilm----............

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Industrieterrei n•• Ilr::· Postbus 91, 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 301 28 32

www.vaat stra.nl
vaatst raéjvaats tra .nl
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Dorpsfeest Garmerwolde
Na maandenlange voorbereiding is het danzover! Donderdagavond 28 juni worden deoude legertent van Thesinge en dezelfgemaakte
ronde feesttent van Luuk van Schaick opgezet ophet terrein naast deRabobank. Jong enouder werken eendrachtig samen.

Vierkleine kleutertjes zaten opeen ...zelfgeknoopthek! V.l.n.r. Bastiaan
Drabe, Johan Dreise, Sander van DijkenBart van derTuuk. (Foto: Henk
Remerie)

De volgendedag worden de laatste
voorbereidsels getroffen en 's
avonds om negen uur gaat de
üeugd)disco los!Erkomen heelwal
bezoekers; niet alleen uit Gar
merwolde.maarook-envooral -uit
de omgeving.
Om de dure apparatuur te bewa
ken, blijven er na afloop een paar
jongens in de tent slapen.

Zaterdag ishet feest voor het hele
dorp. Maarowee ... 'snachtsbegint
hetteregenen ... Alsdat maar goed
gaat!
We zouden de spullen om tien uur
klaar gaanzetten, doch stellen het
uit tot elfuur. Danis het inderdaad
droog ... maar zal het ook zo blij
ven???
Rond twaalf uur begintde 'Harmo
nieïe spelen.Tochfijn, dat we nog
een eigen muziekkorpshebben! Er

zit gelukkig ook veel jeugd bij: dat
geeft hoop voor de toekomst! Om half twee gaan de workshops

van start. De natuurwandeling,
scouting en het schilderen zitten al
vol. maarbijhet klootschieten,stro
figuren maken en de kinderactivi
teiten kunnen nog mensen bij.
Als iedereen lekker bezig is. komt
er toch een PLENSBUI!!! We dek
ken de spullen zo goed mogelijkaf
-of nemen zemes - enhollennaar
de tent! De scoutinggroep duikt
onder een groot lap zwart plastic.
Na de bui gaan we weer vrolijk
verder. De kinderen knutselen, te
kenen, schilderen ..... dat hel een
lust is. De bouwersonder hen be-

Schilderles 0./.v. Heila Molenaar.
(Foto: Henk Remerie)

sluiten de dozen naar de legertent
teverhuizen:dan wordt het tenmin
stenietwéér nat!Ondanksdedruk
kende hitte indetentwordterijverig
aan de bouwselsgewerkt. Ook de
andere kinderen beleven erplezier
aan: voor een kwartje mogen ze
door het lange gangenstelsel krui·
pen. Jammer, dat eenpaar grotere
jongens de prachtige bouwwerken
zo nodiginelkaarmoetentrappen ...

Alsallen terug zijn op het veld ko
mende verhalen los en worden de
werkstukken bewonderd.Onderde
deskundige leiding van Geke van
der Molenbrengeneen aantal kin
deren zelfs een heuse modeshow!
De strofiguren zijn prachtig gewor
den! Enkele meiden hebben de
smaak te pakken en zien nu al uil
naar een vervolgbij Marga Boswijk
inThesinge.Ook deschilders heb
ben een mooie leerzame middag
gehad.HeilaMolenaarkanhetgoed
uitleggen: ze hebben in korte tijd
veel gedaan. De beide scouting
groepen zijndehelemiddagdrukin
deweergeweest onder leidingvan
scoutinggroep "De Jutters' uit Le
wenborg. Helaas zijn de spullen
alweer opgeruimd en kunnen we
het resultaat niet meer aanschou
wen.
De klootschieters blijkendrijfnat te
zijn geworden, tot inde schouder
vulling! (Nietwaar, Aaltje?) Zij wa
ren midden op het land en konden
nergens heen. Desondanks heb
ben allen de tocht volbracht. Om
het leed wat te verzachten, krijgen

6

Burg . Triezenbergstraat 43 - 979 1 CD Ten Boer
(() 050 - 3021210

Geopend: di. t/m vt , 8.30tot 12.00 uur en 13.30tot 18.00 uur
Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur

zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 'smaandagsgesloten)

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!



Deband"Rapalje"brengtprachtige keltischemuziek. (Foto:Henk Remerie)

Nu de meeste verenigingen stil liggen. is het wellicht een idee om
eenssamen tegaan jeu deboulen ! Inoverleg met Jantjevalt er heel
wat te regelen.

Tip
Janna Star-Wassens

De sluis in Dorkwerd was druk be
zet. er moest nogal gemanoeu
vreerd.worden. Daarzagenwe een
vogelopeenpaal zitten.(Rotgans
opgezocht.) Hij wuifde zich koelte
toe. Bij gebrekaaneenwaaier deed
ie het met z'n vleugels.
We vervolgden detochtviahet Van
Starkenborghkanaal, Oostersluis
naar het Winschoterdiep. Tot
Hoogezand zijn we gekomen. Bij
Waterhuizen zagen we schepen in
aanbouw.Wateen joekels, sommi
gemet4à 5verdiepingen boven de
brug.

Tijdens de vaart werden we voor
zien van koffie of thee met cake,
drankje, bitterballen en middage
ten. Voorditlaatstehaddendevrij
willigsters menu's gemaakt. Voor
ieder een ander model en in ver
schillende kleuren.
Een accordeonist verzorgde de
muziek aan boord. Deze keer ge
lukkiggeen tombola, maarverkoop
van Zonnebloemartikelen. Tot slot
kregenwe nog degebruikelijke snee
krentenbrood met koffie.
Tegen vijf uur waren we terug op
Ruischerbrug,waar onze chauffeurs
al stonden te wachten.

Boottocht Zonnebloem
maandag 2juli 2001

We gingen dicht bij de deurzitten
en zagen al gauw een bekende
langskomen: mevrouw Schuitema.
Om negen uur vertrokken we. De
kapitein vertelde nog enige gege
vens:delengte vandeboot is44.50
meter, debreedte 7.60 m.;capaci
teit binnendek 250 personen, bol
tendek 50 personen. Er zat een
motor invan400PK. Naam:Eureka
IV.
Het plafond is van glanzend ge
poetst koper. Als je omhoog kijkt.
zie je mensen aan het plafond zit
ten en lopen. Zot gezicht.
Datwe pas om negen uur vertrek
ken, komt omdat destadsbruggen
om die tijd opengaan voor plezier
vaart. Ook moet je vóór 16.00 uur
terug zijn.

Vroeg opstaan, want om acht uurwerden we opgehaald. Helaas kon
mevrouw Ganzeveld niet mee. Dus deze keer mevrouw Pops, me
vrouw Tepper en ondergetekende. Om in de stemming te komen,
kregen wevan dechauffeur alvast een rondje Ruischerbrug aange
boden.

We voeren via Eemskanaal, Ver
bindingskanaal langs het gebouw
verpakt in cadeaupapier, Natuur
museum, A-, Visser- en Plant
soenbrug het Reitdiep in, richting
Dorkwerd. Vanaf deboot was niets
te zien van de manifestatie "Via
Dorkwerd".Wezagen wel een eend
met jongen. Op één na allemaal
donker.Die enewasgeel. We vroe
gen ons afofde moeder in zijsloot
jes had gezwommen. (Variatie: zij
paadjes bewandelen.)

HillieRamaker-Tepper

feestgangers het terrein. Ook deze
nacht blijven erdrie jongensslapen ...

Zondagmiddag twaalf uur is de
Feestcommissie weer present om
de boel op te ruimen. Omdat niet
allespullen meteen kunnen worden
teruggebracht, worden ze bij Jan
Wigboldus in de schuur gestald.
Maarhet veld ligt erweer netjes bij

Ook nu staan dejongeren hunman
netje. Fijn, dathet zo kan !

Bij dezen wil de Feestcommissie allen, die - op welkewijze dan
ook - hebben bijgedragen aan hetwelslagen van het feest, heel
hartelijk.bedanken l Zonder u/jullie was het nietgelukt! Nogmaals:
HARTELIJK DANK!

alle deelnemers een kleine attentie.
Gert Kattenberg blijkt de absolute
winnaar, maarook Jannes ter Veld
heeft het prima gedaan.
De natuurwandelaars hebben het
beter getroffen: zij vonden onder
dak bij de familie Mandema. (Zie
verslag Auke Kuipers)

Nadegezellige barbecue wordt het
tijd voor "Rapalje", een primaband
voorjong enoud metkeltischevolks
muziek. Ergaan heel wat beentjes
van devloer!
Rond 02.00 uur verlaten de laatste

Ook

BLUE MULE~'
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 - 3021715
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Op stap met Jan D~evendans

Eén devele activiteiten diedeFeestcommissie vooronsinpetto had,
was een natuurwandeling onder leiding van debioloog Jan Doeven
dans. Voor deze wandeling was ik wel uit ons huis te krijgen en zo
stond ik omhalf twee ophetfeestterrein, hetweiland van Jan (ook
een Jan) Wigboldus, alwaar Jan Doevendans al op ons stond te
wachten.

Jan Feenstra

Een natuurwandeling in Garmer
wolde; nogmaals aan te bevelen,
zeker metJan Doevendans.

Auke Kuipers

vaak gepaard met de nodige hu
mor. Tenslotte gingen we via de
Dorpsweg weer richting feestter
rein, alwaarwe iets gingen drinken.
En nog steeds was Jan aan het
woord.
Jan Doevendans.een bevlogen bio
loog,een ''vakgek";dergelijkemen
sen komjeniet zo vaakmeertegen
indeze hectische wereld.

Voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes in het
ziekenhuis en bij mijnthuiskomst. Het was geweldig !

Jan Doevendans, een bevlogen bioloog ... (Foto:Henk Remerie)

Lieve mensen, bedankt!

Aangekomen bij de Noorddijker
molen werden we door enkele da
mes vanonze Feestcommissiege
trakteerd op kolfie en frisdrank.
hetgeen ik een bijzondere geste
vondwantwehadden echtweldorst.
Het weer was namelijk drukkend
warm. Dank.dames Feestcommis
sie!Nadekorte onderbreking weer
op weg via de dijk langs het huis
van Betty Visscher richting
Garmerwolde, de brug over de
Maar. het fietspad ... En Janmaar
vertellen over plantjes en boeme
tjes. Ongelooflijk, wat weet deze
man veel te vertellen; bovendien

leuk intermezzo betekende voor
onze natuurwandeling.Na een klein
kwartiertje was het weerdroog ge
worden engingen we . nadat we de
familie Mandema hadden bedankt
voor hun gastvrijheid -weer op weg
richting Dorpsweg/Lageweg. Maar
eerst werd onze oude 13e eeuwse
Kerk nauwlettend door Jan bekeken
enal snelkwamhijerachter dat inde
bovenste nis aan denok van hetdak
een torenvalk een uitkijkpost had
gevonden. "Kijk maar: aldus Jan,
"hij loert over de weilanden richting
Thesinge op zoek naar prooi, dus
eten,datzieikaan desporenvan de
uitwerpselen. Kijkmaar links vande
nislangs dekerkmuur,onder aande
muur vind je vast wel resten van
uitgespuugde botjes:
Het schijnt dat . als je met een
bioloog op pad gaat - je allerlei
dieren,diejeandersniet ziet ofwilt
zien, nu tegenkomt. Zo zagen we
nota bene een ree lopen in het
weiland van boer Havenga! Had ik
dit in de auto of op de fiets ook
gezien? Ik geloof het niet ...

Vanaf deLageweg het Boer Goen
sepad op, richting Noorddijk. Een
prachtige wandeling temiddenvan
uitgestrekte weilanden met boven
ons fraaieonweerswolken. En Jan
maar vertellen over planten. blce
men en vogels.Ongekend.watheeft
deze maneen weetvan het Gronin
ger land.

Nadatwe opeenpaar "laatkomers'
hadden gewacht.gingenweop stap.
De bomen aan de Dorpsweg wer
den al snel door Janonderzocht ...
enwat bleek: volgensdebioloog is
het goed vertoeven in Garmerwol
de! Dit kon hij constateren aan de
vele mossen die op de noordkant
van de bomen vegeteren. Volgens
Jankom jedit inde stad eningrote
dorpen met veel industrie nauwe
lijks meer tegen. Dus Garmerwol
ders:delucht isbijons nog ingoede
conditie, althans ten noordwesten
van het Damsterdiep. Het is mis
schien aante bevelen om Janook
eens bij de rioolzuivering te laten
snuffelen op zoek naar gezonde
luchten.

We waren koud vertrokken of we
werden onthaald op een giganti
sche onweersbui! Goede raad was
duur. aangezien we niet meer om
ons lijfhadden dan een T-shirt,broek
en gympen. De bomen in de tuin
van de familie Mandema. waar we
heen waren gevlucht. boden enig
soelaas maar tegendeze stortvloed
van hemelwater waren we maar
korte tijdbestand. Goede raad was
duur ... edoch, Jan Doevendans
had de oplossing: aanbellen bij de
Mandema's, diegelukkig thuis wa
ren en ons gastvrijheid en een
schuilplaatsboden.We kregen zelfs
een rondleiding door het prachtige
monumentale pand, hetgeen een

auplng
~
~!!
"'Irisette"

fAl4f
JII.IiiiiI de Ploeg

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang~~

Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 ~ 3021435
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Help!!! De dochter van dekoning is ontvoerd!
V.l.n.r. Mirte Ton (alskoningin), TjeertVaatstra (de koning) enAnnemiek
Havinga (koningin-moeder, eenpinnige tante!). (Foto: Wofter Karsijns)

Openluchtspel Garmerwolde
Op vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september a.s. brengt Rederij
kerskamer "Wester" weer een openluchtspel in het theater naast de
school. Opgevoerd wordt: Tin us Schudd eldouk op zwaarl zead,eenbliedspul
in vaaier bedrieven deur Aris Bremer; in t Grönnegs vertaalddeur Henk
Olthof. Regie Hannie Havenga.

Aanvang: 20.30 uur
Entree:f 10,-€ 4.54 (incl. 1koffie) ;kinderent/m12jaarf 7,50€ 3.40 (incl.
1 koffie of fris).

Kaarten vanaf 15 augustus in voorverkoop bij Janna Hazeveld, W.F.
Hildebrandstraat 35, Garmerwolde, tel. 050-541 47 77 of bij Dienco
Bolhuis, Gerststraat 5, Ruischerbrug, tel. 050-541 44 24.

De Rijge speelt...
Vlak voordegrotevakantie voerden groep zeven enachtvan "DeTil"
in Thesinge de musical "De Rode Prinses" op. Het was een warme
avond en er waren allerlei prachtige kostuums te bewonderen.
Prinsessen, hofdames, koningen en lakeien, soldaten, waard en
waardin en natuurlijk het volk bevolkten deze prachtige musical.

Het was denaamdagvan DeRode
Prinses en zij zou eindelijkaan het
volkwordengetoond,want niemand
had haar nog ooit in levende lijve
gezien. Voordat het zover kwam,
gooidendrie woeste bandieten roet
in het eten enontvoerden deprin
ses.Zij werd blootgesteldaan aller
lei verschrikkingen, zoals slechte
manieren, wilde beesten, verdwa
lingen, een reus ennogveel meer.
Aan het hof wrong men zich de
handen enprobeerdevan alles om
deprinses terug tevinden.Het volk
moestgeld ensieradenafstaanvoor
het losgeld dat geëistwerd en be
gonnaenige tijdtemorren en kwam
in opstand. Die rode prinses be
stóndnieteens,volgenssommigen.

Verwarring encomplotten ontston
den, er was een nepprinses en de
echterode prinses belandde in het
gesticht, omdat niemand haar ge
loofdeen iedereen dachtdatze gek
was.

Uiteindelijkkwamhettoch noggoed:
iedereen bleef in leven en deprin
ses (met heuse rode kruIIeni) keer
de terug aan het hof. Haar leven
was voorgoed veranderd: zij was
buiten geweest en had veel ge
leerd. Maar het belangrijkste was
wel datze nuzeil heerlijke kippen
soep kon maken; dat konden we
zelf proeven !

Susande Smidl

In hetkader van een Middeleeuws project speelt toneelvereniging "De
Rijge"dit jaar eenstuk van William Shakespeareover koning Arthur. Het
begin is meteenalheftig .. . (Foto: Henk Remerie)

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Paf/et- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Paf/e/wagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• ''Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

-PETER KUIL
'j'#'t'I1d'(ttflmJ?c:lJ
Noorddijke rweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050 ) 542 18 90
Fax (050 ) 542 37 78

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.
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Smartlappenfestival

De succesvolle Harmina uitMuss
elkanaal. (Foto:Wolter Karsijns)

Het duo Zweet is heel muzikaal en brengt leuke. grappige liedjes met
spitsvondige woordspelingen. (Foto: WolterKarsijns)

Truus Top

overdag en 'savondseen heel sfeer
vol gebeuren. Aan deverwachting
dat erveel volk van buiten het dorp
op het Zomerteest - georganiseerd
door Dorpsbelangen - af zou ko
men, werd niet voldaan. Vooral
dorpsbewonersen aanhangvan de
koorzangers slenterden door het
dorp. De concurrentie van feesten
indeomgeving werd indeloopvan
demiddagduidelijk.Dankzijdesub·
sidie zal het plaatje financieel net
rond komen. Hopelijk weerhoudt
deze ervaring de mensen van
Dorpsbelangen er niet van om nog
eens iets dergelijks optouw te zet
ten.

Met het aardige zomerweer was dit

deren van o.a, Herman van Veen
ten gehore bracht. Toen het 's
avonds lekker druk werd, trad hier
het duo Kaas op. Zij konden de
aandacht van het publiek nauwe
lijks vasthouden. want het gebab
bel achterin konden zij niet over
stemmen. Voorin kwamen de pitti
geteksten wel goed over.
Het duo Zweet trad opvoor café 't
Jopje en was een groot succes.
evenals deWarffumer Smarties.

Er tradenopdeverschillende loca
ties solisten op. duo's en groepen.
Door het hele dorpgonsde de mu
ziek en wandelde men heen en
weer op zoek naar de eigen voor
keur. Heidi uit Hesel was aange
kondigd als ster uit de Duitstalige
toptien. Ze kreeg op Smidshoek
niet de aandacht die ze verdiende
en verhuisde naar de Haven. waar
zedestemming er goed in kreeg.
Incafé Molenzicht was het 's mid
dags nieterg druk ondanks datde
solist hier indrukwekkend knap lie-

Overal in het dorp Thesinge was op 23 juni muziek te horen. In de
beidecafé's enophet terras van deWingerd en voor desmederij op
Smidshoek. Ook in de Kloosterkerk vonden optredens plaats van
voornamelijk koren.

/

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer· Telefoon (050)·3022151

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

....,..............B....iiiiii.U~RINGA

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folk ingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
d i.cd ö. en vr. van 11 .00 tot 17.4 5 uur

zat erdag van 10.30 to t 17.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (05 0) 541 751 7

• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten "j;.V.-,\ .
o :i~ .VJ , 'a ..::- :.,

-..dJ.i!L0~fi.
Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 28 2
0 50 - 54 26 69 9

HOF5TEDE-

S
~o ~. é~ .,00 . i~ '

( . - ~

~ , "

G.N. Sch utter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 30219 57
Fax 0 50 - 3021574

10



Broodjes bakken in Sprookjesland. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Zomerfeest "De Til"
Dit jaardraaidealles rond het thema"Sprookjes". Wiekentze niet? De
verhalenover Hans en Grietje, Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje,
Assepoester, Klein Duimpje, De gelaarsde kat, Aladin en de wonder
lamp,Repelsteeltje, Het lelijkejonge eendje,De kikkerkoning,enz.enz.
Zelfs deweergoden werkten mee. Het zomerfeest werd dan ook een
groot succes!

"De Soos"
De klaverjasavond in juli heeft de volgendeuitslag opgeleverd:
1.Riëtte van der Molen 6631
2. Simon Veninga 6360
3.Joke Vliem 6191
4. Detta vander Molen 6135
5. Geert Bouwman 5966

In demaand augustus wordter niet gekaart; deeerstvolgende keer
is op dinsdag 11september.

OogMerK
OPTI C IElI

De prachtig uitgedoste kinderen
maakten weer heel toepasselijke
dingen zoals windgangen, tover
stafjes. toverdoosjes. het mandje
van Roodkapje, heksjes. elfjes en
kikkers.Ookde magen werden niet
vergeten! Denk bv, aan Reuzebur
gers bij reus Ben, Alibababier, to 
verdrank, griezeldrap, griezelpof
fertjesenknabbelen aan hethuisje
van Hans en Grietje.
Uiteraard waren ook de spelletjes
insprookjessfeer: Holle Bolle Gijs
ballen gooien, hindernislopen met
Zevenmijlslaarzen aan, kikkerspel
... Ook een gratis ritje op een vlie
gend tapijt hoordetot demogelijk
heden; niemand durfde het echter
aan ...

"Grootmoeder" Frouk.
(Foto: Wolter Karsijns)

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt-Hensbroek
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestell en
Win!;!elcentru m Lew enborg
Kajuit281-9733CV Groningen- TeI./fax050-5490549

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 541 9626
Tevens andere merken en alle reparaties

Goederen geb racht in de
L. V.d. Veens traat 3
Garmerwo lde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
geb rac ht

Teve ns:
Suede-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers
~. reparaties
~. upgrade
~. nieuw
~. basistraining

windows

in f o/pr ij slijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afha len
dorpsw eg 59
garmerwolde
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BIOLOGISCH DYNAMISCH

Foto van de maand

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26of
G.N. Schulterlaan 16, uiterli jk
woensdag 22 auguastus19.00uur,
zo mogelijk eerder.

Abonnementsgeld f 25.00 p.j.
(automatische incasso f 20.,)
Postabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie050 . 5419630
Fotograaf Thesinge :
WoUer Karsijns050·302 2071
Eind -redactie
HillieHarnaker-Tepper
Dorpsweg 26.050·5415335
Administrat ie:
Peta Ju~ens ,

G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge. 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwode.
rek. nr. 32.07.05.749

Redactie

Kerkdiensten
5 augustus
09.30 uur Thesinge, dhr. Perdok!
Appingedam
12 augustus
09.30 uurThesinge,ds. Eigenhuisl
Oldehove
19 augustus
19.00 uur Garmerwolde,ds.Meyer!
Grootegast
26augustus
14.30 uur Thesinge. ds. Timmer
man/Bedum; jeugddienst

Zomer-eqlCJSltle
met

Noêmi Noest
Jan Boxem

Her bort Kookkoek

HtWJ.~

herb ert koekkoek

Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050)5416252 - b.g.g. 549481 4 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot . Boolcaravan (met enzonder stuurman).
Wij brengen en halendekano's waar u maar wilt!

Stnnsn - en bu ltenk.Unst
In metaal. hout. glos on k.e ramiek.

Bovenrljgcrwcg 19
~
Open"
vnldag en zoterdag
10 00· 1730 uur
en op al.praaic
050-3024869

S iEELv
J UIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekkeretenenbesteed dan ookveel tijdaan het maken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkeresalades, smaak·

vollesauzen,verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ik eensopaanradenvaneenvriendinbij de
GROENE WEGslagerbinnenstaple.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings·
wijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
grootassortiment aan. Bovendienverkopen ze
enkel eersteklasvlees. Voormij geven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.

Hetgebeurt niet zo vaakmeer indeprovincieGroningen. Rietdekken. Bij
deboerderij vanJellevan Zanten in Thesinge ishet dak weerinoriginele
staat teruggebracht. (Foto: Wolter Karsijns)
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