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"Veul zegen, geluk

en gezondftaid!"
Steeds weerdoorgaan ...
Bij haar afscheid van Verzorg ingshuis Bloemhof in Ten Boer kreeg Renate Dijk uit Thesinge een
herinneringsboekwerk aangeboden, waarin collega's en bewoners een persoonlijk stukje hadden
geschreven versierd met foto's enknip- en plakwerk. Op hetvoorblad staat detekst: "Haar kracht, het
vermogen om steeds door te gaan".

Renat~Dijkiszielsgelukkig
datzen"ietmeeraande dialyse hoeft!
(Foto:WoherKarsijns)

Voor 2004 wil de redactievan de
G&Thaarlezersallegoeds toewen·
sen!Maareersthebbenwehopelijk
eengezellig Kerstfeestmet vrede
opaardeen indemenseneen wel·
behagen. Na dejaarwisseling ishet
een goede traditie geworden dat
dorpsgenoten elkaar "veulzegen"
kunnen wensen in"OnsTrefpunt'
enin "DeLeeuw".Na eenoudjaars
avondinhuiselijke kring een rondje
doorhetdorpmeteen toostophet
nieuwejaar. We wensen elkaarge
luk engezondheid toe. Eengoede
gezondheid is voor iedermens de
basis vooreengelukkig leven. Li
chamelijkengeestelijkgoedgezond
zijn, wordtdoorde meeste ljonge)
mensenals "gewoon"ervaren.Ge
lukkig maar,wanteen ziektebrengt
alffjdzorgen metzichmee.
Op medisch gebiedisheelveelmo
gelijk,maarmeesta lkosthetveel
krachtendoorzettingsvermogenom
gezondheidterug tewinnen.Vaak
herstellen mensen weergoedna
een ziekte,maarhetgebeurtook
datjetoch moetinleverenwatbe·
treftgezondheidenmogelijkheden.
We hopen misschien op een won
der,enhetkomt voordat't echtge·
beurtl Grote en kleine wonderen,
waarde wetenschapgeen verkla·
ring voorheeft!

Op deredactievergadering voorde
kelSlkrantbesiotenwetitonclerwerp
metervaringen en deskundigheid
vandorpsgenoten verderuittedie
pen. We moesten eersteen forse
selectie aanbrengenomdatonsuit
de inbreng van eeniederbleekdat
ditonderwerp veelomvattendis.

We wensenallezieken engehandi·
capten veelsterkteenalonzelezers
enadverteerders fijne feestdagen!

OndanksdemoeilijkhedendieRenate
ondervindt door slecht functione
rende nieren heeft zij als motto:Leer
de zorgen van jeafzettenen pakje
bezigheden zo snel mogelijkweer
op! Het helptals jejeinzet voor een
ander en datvond zij indeverzorging
van deouderen.Jarenlangwas zij in
Thesinge en omgeving baakster.
maar de laatstejaren werkteze inde
verzorging. Ook nu moetzij"kopder
veur"houden omdat haar man Ha
ving ernstig ziek is."Het laatste half
jaar lijkt 'twelofwij elkaar aflosten in
het ziekenhuis!" Having is nu weer

thuis,maarvoor Renateslaat ernog
een operatie gepland.

Donorcodicil
Renatewil haar ervaring wel aan ons
vertellenen bovenal aandacht vra
gen voor het tekort aandonornieren,
waardoor patiënten gemiddeld vier
jaar op een wachtlijststaan. Na 1998
kreeg iedere Nederlander boven de
18 jaar een formulier toegezonden
waarop hijkon aangevenwel ofgeen
orgaandonor tewillen zijn,ofdat hij
de beslissing overlaataan zijn nabe
staanden. DezebesJissingwerd cen-

traal geregistreerd en deze kan te
allen tijde worden herzien.
Renate: "Indelange wachtperiode
verslechtert deconditie van de pa
tiënt en dus ook de kwaliteit van
leven. Er zouden veel meer mensen
een donorverklaring moeten afge
ven waarmee ze na overlijden orqa
nen en weefsels beschikbaarstellen
voor transplantatie.Hetideedatje na
jedood een ander instaat steltom
door televen,moettoch een goede
beslissingzijn!"

Dialyse
In1978 werd duidelijk dat Renate's
nieren onvoldoende werkten. Met
medidjnen en een speciaaldieetwor
den de klachten behandeld. Beide
nieren blijken door een erfelijke aan
doening steedsslechtertefunctione
ren en het dieet wordt steeds stren
ger. Uiteindelijkmoest ze injuli 2002
aan de dialyse.Twee jaar daarvoor
was eral een zogenaamde shuntin
haararmaangelegd.Ditiseendirec
teverbinding tussen deslagaderen
deaderomdevaalwandvandeader
sterker te maken als reactie op de
druk uit deslagader. Hierdoor gaat
het aanprikken van deader voor de
dialyse beIer.

GedurendeanderhaJf jaarwas Rena
teafhankelijk van dekunstnier-be
handeling. "Jekrijgteen sterke band
met mede-patiënten en personeel.
Vaakging ikmetzelfgebakken appel
taart 't ziekenhuis inen was het er
zelfs gezellig:
Met aansluiten en ontkoppelenwas
Renate zo'n 4 à 5 uur onder de
pannen en dat drie middagen per
week.



Transplantatie
Tweelingzus Annelies voelde erwel
voor om een nier af te staan voor
Renate. "Zijheeft als verpleegkundi·
ge op deoperatiekamer gewerkt en
wist demedische kant van de zaak
goed inte schatten. Toch werd zij nog
uitgebreid voorgelichtenvoorbereid,
samen met haar man en kinderen.
Eind 2002 viel debeslissing en wer
den de onderzoeken gestart. Haar
weefsellype bleek geschikt en bo
vendien was ze inperfecte conditie
en zeer gemotiveerd.

Op 1juli werd deoperatie verricht in
het Academisch Ziekenhuis inGro
ningen. Zus Annelies werd om acht
uur geopereerd. Deoperatie duurde
ruim vijf uur en verliep voorspoedig.
Bij de donor isde operatie een tech·
nisch moeilijker ingreep zonder groot
risico, maar wel met een herstelpe
riode van enkeleweken.Metéén nier
kan de donor net zo goed leven! 's
Middags om 14.00 uur, terwijl haar
zus nog uitsliep, werd de nier bij
Renate geplaatst. Tegen 16.00 was
alles geslaagd.Een niertransplanta-

tie is tegenwoordig niet meer zo
ingrijpend. In Groningen worden er
100 per jaar verricht.

Herstel
Renate moest tien dagen alleen op
een kamer liggen in verband met
infectiegevaar.Dederdedag ging ze
alweer onder de douche en op de
vierde dag hielp ze de verpleging

alweer een handje door haar bed
eigenhandig te verschonen. Een
bezige bij die door het vlotte herstel
alweer op de 15edag nadeoperatie
naarhuismocht. Zielsgelukkigdat ze
haar vrijheid weer terug heeft nu ze
nietmeerhoeft tedialyseren.De nier
werkt prima en Renate voelt zich
goed.Wel moetze zware medicijnen
slikken om het gevaar van afstoten

van denieuwe nier tevoorkomen.
Ook moet ze nog een operatie on
dergaan om het vocht dat zich rond
de nieuwe nier ophoopt, kwijt tera
ken. Hopelijk is dat dan de laatste
actie! Haar tweelingzus isook heel
tevreden over het hele avontuur en
dat geldt ook voor haar man en
kinderen. De familieband was alheel
sterk en isnu nog extra bijzonder.

Normale leven
Renate zetzichzelfertoe hetnormale
leven weer op te pakken en staat
zichzelf niet toe aan alles te denken
wat niet goed zou kunnen gaan. Ten
slottewoont er inZuidwolde een man
dieal18 jaarmeteen nieuwe nierheel
goed leeft.Ze doet haar huishouden
zelfenverzorgtookhaarman Having,
die netweerthuis isuithetziekenhuis.
Er isregelmatig aanloop en dekinde
ren en kleinkinderenvragenen geven
heel veel aandacht. Vooruit moet je
kijken en vooral: doorgaan!

Truus Top

Kent u nog
een nieuwe donor?
De bloedbank heeft veel bloed nodig.Om aan alhet benodigde bloed
te komen, wordt erdagelijks bloed afgenomen op vaste locaties in
Nederland. Ook een mobiel team trekt dagelijks langs afnamelocaties.
Wonderlijkom tebedenken dat maar5%van debevolking bloeddonor
is, terwijl iedereen erop rekent dat erbloed aanwezig isals men het
onverhoopt nodig heeft. Echter,methethuidigeaantal donors zullen ze
inde toekomst niet aan de vraag kunnen voldoen.

Heb ikuop een idee gebracht? Ikdoehet inmiddels 24jaar.Ukunt altijd
een keer met me meegaan naardebloedbank. Natuurlijkom eersteens
tekijken ...

BloeddonorLucie Kol

Oliehollenadie vv GEO
Zoals elk jaar zal devereniging oliebollen, krentenbollen en appelflappen
gaan verkopenwelke op Oudjaarsdag bijdekopers bezorgd zullen worden.
De opbrengst komt,zoals gewoonlijk,ten goedeaan dejeugdactiviteiten en
dezekeerspeciaal voorde jeugdteamswelke tijdens hetPinksterweekeinde
inBelgië en Tsjechië gaan voetballen. De verse producten van Riddering en
Guikema kunnen worden besteld bij de jeugdspelers,die bijde bewoners
langskomen. Deze hebben allen een gele flyer inde bus gehad met de
bestelmogelijkheden. Indien uvergeten bent deze lekkernij te bestellen,
neem dan contact op meteen bestuurslid en geefuw bestelling alsnog door.
De vereniging wenst u in ieder geval fijne Kerstdagen toe en een goed
Nieuwjaar onder het genot vanheerlijke oliebollen.
En mocht u- net als wij -behoefte hebben elkaar een voorspoedig 2004 te
wensen,dan bent uvan harte welkom in ons clubhuis op onze Nieuwjaars
borrel,welke gehouden zal worden op zaterdag 10januari vanaf 16.00 uur.

Bestuurw GEO
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Thuiszorg
Alsjehethebt overdediverseaspecten diemet gezondheidtemaken
hebben, kan Thuiszorg natuurlijk absoluut niet in het rijtje ontbre
ken.HierinGarmerwolde,Thesinge enomstrekenwordtdethuiszorg
verzorgd door Thuiszorg Groningen. Ongetwijfeld heeltu hier allen
weleens van gehoord enwellicht heelt u er mee te maken gehad of
geniet u zelfs op dit moment van één van de vele diensten die
Thuiszorg Groningen levert. Wat u wellicht niet weet is dat één van
de twee directeuren in Garmerwolde woont. Dus dat vormde een
uitgelezen gelegenheid om haar te vragen voor een interview.

HenkVliem

Tot slotnog enkele wetenswaar
digheden:
Thuiszorg Groningenbehoort totde
vijf grootste van Nederland. Het
verzorgingsgebied is de provincie
Groningen(ruim500000 mensen).
Dagelijks komenerophetCallcenter
1000 telefoontjesbinnen met daar
naast nog eens 100 alarmrneldin·
gen. Perweekontvangener10.000
cliënten zorg (ongeveer gelijkelijk
verdeeld over huishoudelijke hulp,
verpleging en verzorging). Perjaar
vormtdatanderhalfmiljoenurenzorg.
Ruim25.000kinderenbezoekenjaar
1ijks het consultatiebureau. Er wor
den meer dan 2700ergotherapeuti·
sche adviezen verstrekt en ruim
17.000 dieet-adviezen. Het aantal
uitgeleende artikelen bedraagt
70.000stuks.Dat allesgebeurt met
ruim 4000 deskundige medewerkers
(waarvanzo'n4tot 5procent man
nen).

het geval decliënthet eventjesniet
meerzo ziet zitten.
Om ualslezereenideetegeven van
deomvangvandediensten dieaan
geboden worden,volgthiereen kor
teopsomming. Hetpakketbestaat
uit:huishoudelijkezorg,persoonlijke
verzorging,(specialistische) verple
ging,(intensieve)thuiszorg,gezins
verzorging,ergotherapie,zwanqer
schapszorg, kraamzorg, ouder- en
kindzorg, voorlichtingen preventie,
adviezen over voedingen dieet,en 
niettevergeten -deverstrekking van
hulpmiddelen,verpleegartikelenen
alarmeringssystemen (SOS - pie
per). Als u tijd heeft (en geïnteres·
seerd bent), moet u de folder van
ThuiszorgGroningen maar eens le
zen. Die is beknopt en toch zeer
verhelderend.

Jennyke Kuiper, mede-directeur van Thuiszorg Groningen.
(Foto: HenkRemerie)

Want de rek is er in de afgelopen
jaren aluitgesnoeid.Elke vijf minuten
wordt nu al door elke medewerker
verantwoord.En voor elke handeling
bestaat een tarief. Zo strak zijn de
spelregels inmiddelsalgeworden.
Dus zorgelijke tijden voor de zorg·
sector, maarzekerook uitdagende.

Watkan Thuiszorg Groningen
voor een inwoner van Garmer
walde of Thesinge betekenen?
Heel veel, is het antwoord. Thuis
zorg Groningen biedt een enorm
breed scala aan diensten op het
terreinvan verpleging,hulpen pre
ventie. Het doel iser voor tezorgen
datmensendie ziek zijnofgehandi
capt, zo lang mogelijk in hun ver
trouwde omgeving kunnen blijven
wonen. Of dat ze zo snel mogelijk
weer naar hun vertrouwde omge
ving terug kunnen na bijvoorbeeld
een ziekenhuisopname. Thuiszorg
Groningen biedtdaartoe een,wat zij
noemen,volledigpakketAllesismaat
werk.Deomvang van dezorgdiede
cliënt nodig heeft, wordt door een
onafhankelijke instelling in overleg
met de cliënt vastgesteld (los van
ThuiszorgGroningen).Daarnavindt
deinvullingdoor Thuiszorg Grooin
gen plaats. Dit gebeurt altijd in sa
menwerking met de huisarts, het
ziekenhuis,het verzorgingshuis,de
woningbouwvereniging of andere
betrokkenen. Zo wordt het maat
werk. Maatwerk, dat ook nog eens
striktop tijd geleverd moet kunnen
worden.Maardatvooral"menselijk"
moetblijven.Dusflexibel,begrijpelijk
en vriendelijk. Daarom heeft een
cliëntaltijd maar ééncontactpersoon
die ook zijn/haar omstandigheden
kent.Verder isThuiszorg Groningen
altijd (dagen nacht)bereikbaaron
dertelefoonnummer0900 8615;ook
voor een opbeurend gesprek, voor

Terug naar de thuiszorg
Jennyke vertelt enthousiast over
"haar" Thuiszorg Groningen. In de
komende jaren zal het werk in de
zorgsector alleen maar toenemen.
Datkomt enerzijds doordat Neder
land in toenemende mate vergrijst
(oudere mensen hebben nu een
maal meerzorg nodigdanjongere)
en anderzijdsdoor de tendens van
de ziekenhuizenen verpleeghuizen,
om depatiënt zo snel mogelijk naar
huistelaten gaan. En datkan alleen
maar als diepatintook thuisdedan
nog noodzakelijkehulpkan krijgen,
bijvoorbeeldhulpvanfamilieledenof
hulp(verpleging) diedoorThuiszorg
Groningen geleverd wordt. Overi
gens is een verzorging thuis altijd
goedkoper dandeverzorging ineen
ziekenhuisofverpleeghuis.Dusvan
daardie verschuiving.
Verder komt er ook steeds meer
werk in de zogenaamde "intramu
rale" zorgsector. Het betreft hier
onderanderemensenmetbepaalde
psychosocialeproblemen. Vroeger
zouden ze patiënt vaneen psyehla
trische inrichtingzijnmaarnuwonen
ze zelfstandig,terwijlzedat nietecht
kunnenen zichzelf(eniofhun gezin)
verwaarlozen.VaakkrijgtThuiszorg
verzoeken omhulpvoordeze groep
binnen via dewoningbouwcoöpera
ties ofviaanderebetrokkenen zoals
het RIAG.Ookhulpbijhetopvoeden
van kinderen of assistentie bij het
runnen van dehuishouding valt in
deze categorievan zorgverstrekking.
Sinds enigetijdheeftThuiszorgGro
ningenook een zogenaamd "Won
denspreekuur" ingesteld waar dak
lozen terecht kunnen voor bijvoor
beeld deverzorgingvanwondenaan
hun voeten.Tevensisdaareen kap
peraanwezigenkrijgtelkecliënteen
nieuw paar sokken.
Datallesmoet natuurlijkwelbetaald
worden. Een deel betaalt de cliënt
zelf,maarhetmerendeelkomtuitde
belastingpot (AWBZ).Alsechterde
bezuinigingen die de overheid nu
weerinpetto heeft, doorgaan heeft
dat meteen oonsequenties voorde
omvang en kwaliteitvandezorg die
geleverd kan worden,stelt Jennyke.

Eindnovember, op eenvrijdagoch
tend,wasikzodoendeinGroningen
zuidtegastbijJennyke Kuiper,voor
zitter vandeRaad vanBestuur van
Thuiszorg Groningen.
Eerst even een korte introductie:
Jennyke woont al weerdriejaar op
eenprachtigeplekaandeKonings·
heert in Garmerwolde. Samen met
haarpartnerWilmaPostma enhun
twee zoons Ruben en David. Ze
hebben het hierprima naar hun zin
envoelen zichal helemaaldoorhet
dorp/debuurtopgenomen.Jennyke
heeftbijvoorbeelddehulpen steun
vandeburen tijdens deziekte van
Wilmazeer opprijs gesteld.Volgens
haar maghierzoietsbest nogeens
extra benadrukt worden want dat
hoort ook bij gezondheid en je wel
bevinden.
Verderligt Garmerwoldedichtbijde
stad endat istochwel erggemakke
lijk(hiervoorwoondenze inTenBoer
en daarvoor in Sint Annen).
Jennyke is 51 jaar geleden in het
westen van het land geboren. Ze
volgde daar ook de sociale acade
mie. En ze heeft er Wilma leren
kennen. Daarna isze andragogie in
Groningengaan studerenen inSint
Annen gaan wonen. Tijdens deze
studie is ze gaan werken bij een
instelling voor lichamelijk gehandi
capten. Later als docent aan de
Hanzehogeschool envervolgensals
hoofdvan watdestijdsdeGezinszorg
heette. Daarna alsdirecteur Kruis
werk Groningen en vervolgens, na
de fusie van vijf jaar geleden, als
directeurThuiszorgGroningen.Jen
nykeheeft hetwerken indezorgsec
tor altijd als zeer boeiend ervaren.
Want jewerktaanhet welzijnvan je
medemens.
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Inmiddels is het bijna drie maanden geleden dat Jeroen een zeer
ernstig ongeluk heeft gehad. Jeroen liep met kinderpostzegels,
totdat .....

Stoeldraaierstraat35
G oningen 050 - 3132453

Wilt uhem een kaartje sturen?
Revalidatiecentrum Friesland
Jeroen Ensink
Lyndensteyn kamer 38
Postbus 2
9244 ZN Beetsterzwaag I

LucieKol

Inmiddels gaat het een stukbeter
metJeroen.AI zal hijnoggeruimetijd
in het revalidatiecentrum moeten
verblijven.

Kar/ine Mali/iet

(Praktijk "dekijkdoos"zitaandeL.V.d.
Veenstraat 20 teGarmerwolde)

Tot slotvraag ikJoke, inhet kader
van ons themanummer, wat voor
haar "gezondheid" betekent. "Je
gelukkig ensterkvoelen,"antwoordt
ze.Metdezepositieveafsluitingneem
ikafscheid vanJoke;het was meer
een boeiende en gezellige avond
daneeninterview.

ookJoke."Iedereendieweleenseen
trauma heeft moeten verwerken,
weet dat tijd en geduld de sleutel
woorden zijn. En als na alle energie
en tijdeen kind steeds beter sociaal
gaat functioneren, spontaner wordt
enminder faalangstig,dan zijn eral
veel doelen bereikt."
"Kinderenzijn zo verbazend sterk,"
zegt ze. Daar krijg1 Joke op haar
beurt weer energie van. En nee,
somberwordt ze nietvan aldiedroe
vige verhalen,deellende waar kin
deren mee geconfronteerd worden.
Soms iszewel eens teleurgesteld in
demens inhet algemeen,maarhaar
optimistische kijkophet leven wordt
erniet door aangetast.

creatief
centrum

De Stichting Kinderpostzegelswas
erg met Jeroenbegaan;regelmatig
werd ermetdefamilie Ensinkcontact
opgenomen.Eind novemberisJeroen
verhuisd naarhetrevalidatiecentrum
Friesland in Beetsterzwaag. De al
deling waar Jeroen ligt,isnet nieuw;
ennog kaalen saai. DitisdeStichting
Kinderpostzegels ter ore gekomen
en... menbedacht een plan.
Ditjaarhebbendekinderen erg veel
geld ingezameld.DeStichting Kinder
postzegelsgaat een donatieschen
ken aan het revalidatiecentrum en
Jeroenmag samenmet zijnouders
bepalen water gekocht zal worden
om dekinderafdeling optevrolijken.

Ieroen Ensinh

Snel en efficiënt?
Delaatstetijd groeitdevraagvanuit
dedoelgroepvan lichtverstandelijk
gehandicapten. Helaas wordt ook
met het huidige kabinet het mes
gezet inditsoort zorg:erwordt niet
alleen bezuinigd, de laatste jaren
heerstookdementaliteitvan "snelen
efficiënt". "Eenkwalijke zaak,"vind1

vuldiggepestzijn,hunagressle slecht
onder controlehebben.kinderendie
moeite hebben ommet leeftijdsge
noten om tegaan enkinderen met
b.v,een ADHDof PDD·NOS indica·
tie (aandachts- enhyperactiviteits
stoornis en een contactstoornis)
worden door de Jeugdzorg, een
huisarts ofeen psycholoog doorçe
stuurdvoorcreatieve therapie.Maar
ook een verzoek van particulieren,
van ouders zelf, komt regelmatig
voor.Een probleem kan dan dever
goeding zijn; niet alle zorgverzeke
raars vergoeden alternatieve
geneeswijzen,waarondercreatieve
therapie (gek genoeg!) valt.

Joke de Jong;
creatief therapeut drama.
met tevens ervaring
inhetbeeldend werken.

Vertrouwensband
Eentherapeut inopleiding kiest ook
voor één van de drie specialismen:
muziek, drama of beeldend. Zo'n
specialismewordthet medium waar
door de therapie plaatsvindt. Joke
koosvoor drama;ze vindt het uiter
mate geschikt voor kinderenomdat
die van naturegraag spelen. En we
hebben het nu wel over kinderen;
maar ook tieners enjongvolwasse
nen vinden hetheerlijkom voorgele
zen teworden!
De voorwaardevooreen succesvol
leafronding vaneen sessie isuter
aard de vertrouwensband. Daar
wordt door Joke ook veel tijd en
aandacht aan gegeven, vooral tij
densdeeerstesessies.Deduurvan
detherapieverschilt per hulpvraag;
zes maanden iszo'nbeetjehetmini
mum,gemiddeld kan hetuitlopen tot
zo'n twee à drie jaar. Kinderen die
een traumatischegebeurtenis heb
ben meegemaakt,kinderendieveel-

voudig gehandicapte kinderen en
jongeren. Door haar jarenlangeer
varing metkinderen en jongeren die
probleemgedrag vertonen,indewar
ofgetraumatiseerd zijn,ontwikkelde
Joke haar eigen methode die zein
"de kijkdoos" in de praktijk brengt:
kinderen enjongerentussen de6en
18 jaar en kinderen met een licht
verstandelijke handicap en blinde
meervoudig gehandicapten van6tot
30jaar kunnen ineenveilige ornqe
ving totrustkomen enverdriet. angst
en boosheid uiten in de vorm van
verhalen,poppenkast, toneelspel,het
schrijven van een gedicht (ditgeniet
devoorkeurbijvooral tieners)en het
maken van een eigen kijkdoos. De
kijkdoos staat centraal, hierin wordt
uiting gegeven aan allerlei gevoelens
dieniel benoemd worden; de kijk·
doos ispersoonlijkenwordt aan het
einde vandetherapie meegenomen
door het kind. Joke benadrukt dan
ook dat detherapie non-verbaal is;
decreativiteitisdespreekbuisenop
diemanier worden angstene.d.ver
werkt.

Eeneigenkijkdoos
Beneden indewoonkamer drinken
we eenlekkerekopkoffie enbegint
Joke met haar uitleg. Haar eigen
praktijkbestaatnudriejaar,maar ze
heefteral15jaarervaring alsthera
peut indejeugdzorg opzitten enze
werkt sinds 1987 als activi
teitenbegeleidster metblinde meer-

De praktijk isgevestigdopdeeersle
etage van hethuis;een kleine,knus
se enintiemeruimte met een tafeltje
om aan te schrijven of te tekenen,
een zithoek en een "speelhoek".Her
en der staan poppetjes, beeldjes,
kussentjes en een kast met heel veel
laatjes. Joke legt later uitdatinde
laatjes allerlei speeltjes, poppetjes
en andere spulletjes liggendiekinde
ren zelf mogen ontdekken engebrui·
ken voorhun toneelstukjes,hun ver
haal ofhun kijkdoos. Wat niet bruik
baar is of niet aanspreekt, wordt
teruggelegd;maardeinhoud van de
laatjes zijn zo divers dat ervoor elk
kind wel iets tevinden is.
Wat mij opvalt is datderuimte be
hoorlijkvolstaat;ishetjuistnietzodat
voor therapie een lege, kale ruimte
beterwerkt? "Soms isdat inderdaad
zo", beaamt Joke, "endan kan heel
eenvoudig despeelruimte met een
gordijn worden afgedekt, waardoor
een rustige ruimte ontstaat." Stie
kem denkikdatikzelf ook wel even
indezithoek zou willen neerploffen
ennaar eenverhaalzou willen luis
teren, zo uitnodigend ziet het eruit.

Aan het woord is Joke de Jong,
creatieftherapeut vanpralctijk "de
kijkdoos" inGarmerwolde. Opeen
dinsdagavond rijd ik naar Joke
vooreen interviewoverhaarwerk
endepraktijk dieze zelfdrie jaar
geleden opstartte aan huis. Ik
had ook uit eigenbelang voor
deze schrijfopdracht gekozen; ik
kom als zorgcoördinator op een
middelbare school behoorlijkwat
gedragsproblemen tegen,enwas
benieuwd hoe Joke daar in haar
werk mee aan de slag ging.
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Een jonge doctor erbij in Thesinge!

~arleen ~hönherr:

Afgelopen weekend werd ikgevraagd een stukjeteschrijven over het
afstuderen van Marleen Schönherr. Ik was erg verbaasd. Marleen?
Afstuderen? Marleen is toch al afgestudeerd? Nou ja, ze heeft toch
zo 'n boekje geschreven, daar kun je toch iets over schrijven?

HenkBusscher

sterk afblijkttehangen van het toe
komstperspectiefdatdepatiëntdoor
het revalidatieteamtijdensde revali
datiegeboden wordt. Op grond van
de resultaten vanMarleen haar on
derzoek, kan derevalidatiearts aan
patiënten een ietwat rooskleuriger
toekomstbeeld schetsendan voor
heen (alhoewel een dwarslaesie
natuurlijkaltijdeen zeerakeligehan
dicapblijftom meetemoeten leven).

Zelf vind ikhetomslag van Marleen
haar proefschrifterg mooi. Eenv0
geltje dat tevergeefs uiteen boom
probeert weg tevliegen, maarniet
wegkan omdathetmet eentouwtje
aaneentakgebondenzit.Het iseen
tekening. gemaakt door een jong
meisje, dat door een dwarslaesie
opgeslotenzit inhaareigenlichaam
enhaar gevoelens op deze manier
probeert te uiten. Want leven met
een handicap blijft toch een leven
langmoeilijk.vooralalsjejong bent.

Mar/een 5chönherrmet Kar/ijn. (Foto: WolterKarsijns)

Inhet onderzoekvanMarleen bleek,
dattweederdevande mensenmet
een dwarslaesie weer aan het werk
kan, en dat isveelmeerdan ze had
verwacht. Dezeconstateringisvan
belang voor de behandeling van
patiëntenmeteen dwarslaesie.om
dat het succesvan debehandeling

derland krijgen jaarlijks zo'n 250
mensen eendwarslaesiedoor een
ongeluk ofeentumor.Hetgevolgis
verlammingvan armenenlofbenen.
Detaakvande revalidatiearts isde
patiënt telerendeovergebleven func·
tie maximaaltebenutten, opdat de
patiënt tochweerzo goed mogelijk
kan functioneren met een zo hoog
mogelijkekwaliteitvanleven.Om het
werktekunnen hervattenvergt dat
vaakaanpassingenopdewerkplek,
ofmoet depatiënt een omscholing
doen.Somsworden derollen ineen
gezin omgedraaidenneemtdeman,
die niet meer kan werken, de zorg
voorhet gezinoverterwijl de vrouw
kostwinner wordt.

Iemandanders vroeg me onlangs,of
ik begreep waarom Marleen in de
geneeskunde promoveert. "Ik heb
de samenvattingvan het boekje ge
lezen,envolgens mij gaat het hele
maal niet over geneeskunde maar
over hoe mensenzich voelenen is
hetveelmeerpsychologieofsociolo
giedangeneeskunde".Tja,daarzit
natuurlijkiets in,binnen deqenees
kundewordt veelonderzoekgedaan
dat je niet direct als zodanig zou
herkennen. Chemici en farmaceu
ten ontwikkelen nieuwe geneesmid
delen,biologen doenonderzoek naar
de werking van ons centraalzenuw
stelsel, het ontstaan vanspraaken
waarnemingen,technologenmaken
nieuwe materialen voor kunstheu
pen en bloedvaten, maken kunst
hartenen kunstnieren,eninderdaad:
erwordtookveel onderzoekgedaan
naar hoemensenomgaanmet hun
ziekte. Hetisimmersvangroot be
langdat eenbehandelendteamvan
artsen, therapeuten enverplegend
personeel enigszinsbegrijpt hoe een
patiënt metkanker ofeen dwarslae
sie zich voelt. Zoietskandebehande
lingalleenmaartengoedekomen.

Marleen heeft zich in haar onder
zoekbezig gehouden met mensen
dieeen dwarslaesiehebben. InNe-

Laat ikdaaromeersteven uitleggen
wat Marleengedaan heeft. Marleen
heeft allereerst van 1984 tot 1991
geneeskunde gestudeerd aan de
RijksuniversiteitLimburg.Daarmee
ben je dan basisarts geworden, en
kun jetoegangkrijgen toteen vervolg
opleiding. Zo kun je jezelf bijvoor
beeldspecialiseren tothuisarts,or
thopeed, KNO·arts, cardioloog,of 
inhetgeval van Marleen -tot revali
datiearts. Na je universitaireoplei
ding totbasisartskrijgjedetitel doc
torandus (tegenwoordig heet dat
anders, maardatdoet er evenniet
toe), afgekort Drs. Iemand die Drs.
voorzijnnaamvoert, heeftveel ge
leerd,maarheeft niet bewezen zelf
standigonderzoektekunnen doen.
Als jewilt bewijzen dat jezelfstandig
wetenschappelijk onderzoek kunt
doen, dan kun jedat doen door te
gaanpromoveren.Tijdens een pro
motieonderzoekdoe jeonderleiding
van een hoogleraar onderzoek, en
doe je dat goed, dan mag je een
boekjeschrijven.Een proefschrift,en
datheeftMarleen gedaan.Alsbelo
ning voor aldie moeite, raak jeeen
deelvan jetitelkwijten moetjede"s"
van Drs.inleveren:jewordtDoctorof
Dr. (niet teverwarrenmet een dok
ter,want dat isinhet spraakgebruik
een ander woord voor arts).

"De Soos"
Dekaartavond indecemberheeftde
volgendeuitslagopgeleverd:
1. Jo Reinders 7034
2.Wilma Tammeling 6556
3. HenkVliem 6226
4. Riëtte V.d. Molen 6122

Klaverjassers voor het nieuwe
jaarzijnvanharte welkom.
We kaarten elke tweede dlns
dag van demaand in dorpshuis
"DeLeeuw", aanvang 20.00uur.

Veel lichtjes en kerstgroenopde
kerstmarkt inGarmerwolde.

(Foto:HenkRemerie)
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..... komen verder! Het motto van Marlen Ossentjuk. Marlen is van
beroep pedicureenikheb haar bereidgevondenomaandehandvan
een aantal vragen iets tevertellenover haar vakgebied: devoetver
zorging.

Verzorgde voeten

Pedicure Marlen Ossenljuk.(Foto: HenkRemerie)

JannetteFrankot

den. moet jeje voetengeregeld in
smeren met specialevoetencréme.
• ter voorkoming van ingegroeide
teennagels moet je je nagels altijd
rechtafknippen."

Heeft u na het lezen van ditartikel
nog vragen en/ofopmerkingen,dan
kunt uMarlen altijd bellen. Het tele
foonnummer van haarsalonis:050
5736989.

Wil jetenslottenog ietszeggen
over je motto: Verzorgde voeten
komen verder?
"Ja.kijk...we lopeninonslevenheel
wat afen jehebt tenslottemaar één
paar voeten. Daarom vind ik het
belangrijkom voeten goed teverzor
gen. Ze verdienenhet!"Hebjeverdernog tipsom gezonde

voeten te krijgen/behouden ?
"Jawel,bijvoorbeeld:
• tervoorkoming vaneczeemmoet
jena hetdouchenof baden goed je
voeten drogen. vooral tussen je te
nen.
• om de huidmooi soepeltehou-

zijn vanminder goededoorbloeding
van de voeten; je hebt dan minder
gevoelinjevoeten.Hierdoorkunnen
voetenen nagels beschadigen zon
derdathet ineersteinstantieopvalt.
Neemindatgevalaltijd even contact
op met een voetverzorger (pedicu
re)metde speciale diabetes aante
kening voor eventueleverdere be
handelingen adviezen.Het issowie
so goed om jevoeten regelmatig te
laten controleren en verzorgen:

•••••

weer goed tegen botontkalking:

Hoelang duurt een pedicure be
handeling precies?
"Eenbehandeling duurt gemiddeld
een halfuur.Tijdens zo'nbehande
ling begin ikmethetverwijderen van
eelt. knip denagels en - daarwaar
nodig -verwijderikde likdoorns.Ter
afsluiting geefikeen verzorgende en
cosmetischevoetmassage;hierdoor
worden mensen heerlijk ontspan
nen:

Behandel je ook diabetes voe
ten?Zo ja. kun je dan ook uitleg
gen waarom deze voeten een
speciale behandeling behoeven?
"Ja, ik behandel ook deze voeten;
hiervoor moet jeeenapart diploma
hebben.Alsjesuikerziektehebt,moet
jeextra zorggevenaan jevoetenen
nagels.Blj diabeticikan somssprake

Heb je wel eens een klantgewei
gerd in verband met (te) "vieze"
voeten?
"Nee. nog nooit! Ik vind een voet
helemaal niet vies,hoe slecht ze er
ook uit zien. Natuurlijk heb je veel
verschillende voeten. maar in ons
vakgeldt: hoeslechterhoebeter. De
uitdaging omvan een hele slechte
voetweereen gezonde voet tema
ken, isvoor mij heel groot.
Nee.vies vind ikhetabsoluutniet;een
kwestie vangewenning.denk ik:

Wat doejenaastpedicuren nog
meer inje salon?
"Naast het pedicuren bern ik bezig
metvoetreflextherapie.Nu zullen er
mensen zijndie nietweten wat ditis,
daarom zal ik het in het kort even
uitleggen.
Door ons lichaam lopenbanen "me
didianen"geheten.Dezebanen kan
ikviareflexpunten aandevoetmas
seren. Er wordt daardoor energie
gestuurd naar het betreffende or
gaan (waar men klachten heeft).
zodatdezebeter gaat functioneren.
Je voeten corresponderen met je
lichaam en brengen je lichaam en
geest weer inbalans. En het werkt
ontspannend:

Eerst even iets over jezelf Mar
Ien: hoelang oefen je het beroep
pedicurealuit?
"Intotaal ben ik12.5jaar werkzaam
alspedicure, en sinds 5 jaar hebik
mijn eigen pedicure salon aan de
PrunusstraatinGroningen(wijkSel
werd).Ikkan mijn eigentijden indelen
en pedicuren iswerkdatjeheel lang
kuntblijvendoen;kortom:perfect:

Aan welke klachten moet je den
ken om aan deze therapie te
beginnen?
"Bijvoorbeeld migraine. rug/nek!
maag- en darmklachten. Eigenlijk
alleswel. Ookheb ikinmijn salon een
zonnebankstaan;een zonnebankis

Kunst in de kerk op 19, 20 en 21 december
Inhetweekend van 19,20en21 decembervindtindekerk vanGarmerwolde detentoonstelling "Kunst indekerk" plaals,een samengeslelde
expositievan professioneleenamateur kunstenaars uit Garmerwolde en omgeving. Jong enoud hebben zichopdevoorbereid ingen ervan
gestort.

Groep 3 en 4zijn bezigmet papier
maché.

Debasisschoolkinderen hebben hard
gewerkt aan hun kunstproject en
maakten driedimensionaleobjecten
met uiteenlopende technieken on
der leiding van Lieske Mandema.
Hunwerk isbij deingangvandekerk
tezien.
De jeugd van twaalf tot achttien uit
Garmerwoldeen omstreken experi
menteerde metacrylverf inKerkhörn
onderleiding vanHetty Boogholt.ln
totaal hebben de ruim tien jonge
kunstenaarsdrieavondenaanhun
schilderijen gewerkt. Hetresultaatis

indekerk tezien. evenalshet werk
van gerenommeerde kunstenaars
maar ook amateur kunstenaars uit
Garmerwolde. Uit hun werk is een
selectiegemaaktdatindekerkwordt
geexposeerd.
De officiëleopeningvandetentoon
stellingwas opvrijdag19 december
en werd verricht door Jan WigboI
dus, voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde. Op
zaterdag 20en zondag 21 december
isde expositiegeopend van 13.00 tot
17.00 uur.

Acrylschilderen vraagtopperstecon
centratie.
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Een kind te zien stralen ...
De Martini Manege is in1969 opgericht. In1971 kwamen deeerste zes
leerlingen met een handicap, van hetdoven instituut. Daarna is er
alleen maar verder uitgebreid.
In het begin werd er veel met vrijwilligers gewerkt. In 1979 is de
toemalige oprichter ermee gestopt endaarna hebben Frank enPetra
het overgenomen. Ze kwamen toen in dienst van een stichting.

Paardrijlesonderhettoeziendoog vanFrankJanssen.(Foto:WolterKarsijns)

Ka rla Postma

groepjes die slechts een hall uur
paardrijden,omdat ze hetniet langer
zittend vol kunnen houden en inten
siefbegeleidende vrijwilligers naast
zich nodig hebben.Nog niet zo lang
geleden heeft de Martine manege
een oproep inde G&Tgeplaatstmet
devraag naarvrijwilligers,dieopde
zaterdagochtend willen helpen.Tot
op heden zijn daar nog geen reacties
op gekomen; misschien is nu (de
dagen rond Kerst en Oud en Nieuw)
het moment om er eensoverna te
denken. Neem gerust eens een kijkje
op demanege:het isechtde moeite
waard om te zien wat voor een vol
doening heteen kind kan geven om
1xindeweekeenuurofeen half uur
een paard te mogen berijden. Een
kind tezien stralen, geeft toch een
ieder een goed gevoel ...Hulpvan vrijwilligers

Normaal gesproken duurt een les
een uur. Maar op zaterdag zijn er

gen gedaan omdekinderen op een
comfortabelemanier tepaard tehel
pen; zo kan er o.a. gebruik worden
gemaaklvan eenspecialetillift.Ookis
ereeninvaliden toilet.
Dagelijks komen ertaxi busjesom de
kinderennaarde manegetebrengen
en weerop tehalen.Op de dinsdag
morgen rijdt er een groep kinderen
van de Stichting Opmaat uit Bedum;
hun begeleidersvinden heteen meer
waarde dat ervan de ruitersook een
stukjevaardigheidwordt verwacht.
De kinderen rijden geen wedstrijden;
maar 1x in de 2 jaar worden er in
Nederland de Special Olympics ge
houden en dan zijn erzo'n 12 tot 14
ruiters van de Martini Manege die
daar aan meedoen.

daareen stageplaats voor aan.

Geen wedstrijden
Opde manegezijnallerleiaanpassin-

Hetmoet leukzijn ...
Momenteel zijn erongeveer 100 kin
deren met een handicap diepaard
rijies bijde manege krijgen. In princi
pe wordt er op dezellde wijze les
gegeven alsbijkinderenzondereen
handicap.Wel ishet afhankelijkvan
demogelijkhedenvande kinderen,
van wat ze kunnen. Net als voor
iedereendie op een sport zit, geldt:
hetmoet leukzijn,hetiseen ontspan
ning, en jewiltgraagleren paardrij
den. Het heeft eigenlijkgeen thera
peutische waarde.Mocht ditwel zo
zijn, dan isdat mooi meegenomen.
Maarhet isniet het uitgangspunt.
Verstandelijk gehandicapte ruiters
hebben vaakgeen idee dat ze met
een dier, een levend iets, temaken
hebben. Maar,alszeeenmaal inhet
zadel zitten,vinden ze het gewiebel
weleen ontspannendgevoel. En dat
doet ze goed. Iemand die in het
normaledagelijkse levenrolstoelge
bonden is,moet overaltegenop kij
ken.Maar zo gauw ze op een paard
zitten,wordthun wereldveelgroter.

In 1998 besloten zevoor zichzelfte
gaan beginnen en namen ze af
scheidvanhel bestuur.De mogelijk
heiddeed zich voor om hier aan de
Lageweg in Thesinge een fonkel
nieuwe manegete bouwen.Hethele
ontwerp/de tekeningen van de ma
nege hebben zehelemaal zelfnaar
eigen inzichtgemaakt.
De manege is van oorsprong spe
ciaal opgezetvoorkinderen meteen
handicap. En - om alles financieel
rendabel tehouden-ookvoor niet
gehandicapten. En de fokkerij . AI
deze driedingen zijngerealiseerd.
Bij een handicap moeten we niet
alleen aan dove kinderen denken.
maar ook aanlichamelijken/ofgees
telijk gehandicapten. Zelfs met een
meervoudige/dubbelehandicap, of
autistischekinderen.Hetkunnen kin
deren zijn met een behoorlijke zelf
redzaamheid, ofjuist iemand die ei·
genlijk totaalafhankelijkisvanhulp
van anderen/vrijwilligers.Frank heeft
naast de gewone lesbevoegdheid
ookeen specifieke opleiding gevolgd
om kinderen meteenhandicap les te
mogen geven. Voor deze opleiding
moet je gedurende een vrij lange
periode stagelopenop een manege;
ookop deMartiniManegebieden ze

Na;aarsvergadering DorpsfJelangen Garmerwolde
Ruim vijftig leden waren aanwezig opdeNajaarsvergadering. Dat aantal viel Jan Wigboldus (de voorzitter) niettegen, liethij zich ontvallen.
Hijhad blijkbaar, vanwege devoetbalwedstrijd Nederland - Schotland, opeen "historisch" lage opkomst gerekend. Verder had hij geregeld,
zei hij, dat hij meteen op de hoogte gebracht zou worden alser Nederlandse doelpunten vielen.

Wel,datwasdus zowatelkkwarfier
tje raak. Na een paar kwartiertjes
gingeen wantrouwig/ongelovigbeo
stuurslid zelf even naar de keuken
om te checken ol de voorzitter de
seintjes vanSimon wel goedbegre
pen had.Zoveel doelpunteninzo'n
kortetijdendatdan voorOranje,dat
kóntoch bijna niet waar zijn I
Ook de vergadering ging van een
leiendakje.Tenminste, zo leek het.
Bijnaaanhet eindvan de vergade
ring gekomen zijnde, moestdevoor
zittertotzijnschaamtemeedelendat
er bij het voorlezen vanhet verslag
vandevorigevergadering ietsvrese
lijk mis was gegaan. Abusievelijk
waren de notulenvan nog eenver-

gadering eerder voorgelezen (en
dat dit lang niel alle aanwezigenwas
opgevallen.gaf tochwel tedenken).
Waarna alsnog de goeie notulen
werden voorgelezen.
Andere noemenswaardige punten
vandieavondvind ikverder:
• Garmerwoldeheeft eenprijsge
wonnen en mag nu het predikaat
"Kern met pit" voeren. Het aan de
prijsverbondengeldbedrag isinmid
delsverwerktindewelbekendebank
jes. Dit was overigens een eerste
(regionale)ronde van een landelijke
wedstrijd, dus misschien zit er nog
meer inhetvat.LuukvanSchaick liet
de vergadering in een flitsende
presentatiezienhoe debankjes tot

stand zijngekomen.Dezepresentatie
is ook door hem gehouden bij de
prijsuitreiking inhetProvinciehuis.
• HetJOP. Het gaat goed methet
JOP want het wordt intensief ge
bruikt,blijkt uit desporen.
• DeTuincommissieheeft zich op
geheven.
• Hanengevechten.Eenprima ge
slaagdeactiviteit.Volgendjaardus
weer. als het evenkan.
• Nieuwbouw Garmerwolde ("10
catie Stollenga" heet datbij de ge
meente).Alsde schoongrondverkla
ringbinnen isbijdegemeentekan de
artikel 11 procedure(inspraakronde
endergelijke) gestartworden. Tus
sendehuizenvanStollenga en Flok-

stra komt een toegangsweg naarde
locatie.
• Nieuwebestuursleden:JanetJan
sen en RogierVerhagen.
• Geesje Santing gaal deadmini
stratievandeverenigingvoeren.
Inde pauze verzorgde Freddy Rid·
dering een prachtige videopre
sentatieover zijnreismetzijndraaior
geitje "Fledderbosch" naarMaleisië.
Datgafeenleuken interessantover
zichtvan water zoalinKualaLumpur
enomgeving tezien is.Want,zoals
Freddyzelfzei:"Alsjedaartochbent,
moet je ook zorgen dat je wat be
leeft."(Zie ook deG&Tvan juni j.l.)

Henk Vliem
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Homeopathie: naar de drogist of naar de arts
Dat in Garmerwoldebehalvehuisartsen en specialisten ookeen homeopathischearts woont, weet vastniet iedereen. Daarom was het leuk
om kennis te maken met Ans van Steenvelt.

Even terugblikkend op dekerstkrant vandecember 2002.
Samen met Janny Bakker keken wetoen al een jaar terug, naar alles
wathaar was overkomen: een cardinale streptokokken bacteriehad
haar leven in korte tijd drastisch veranderd.

Janny weer een heetje
(auto}mohiel

Ansvan Steenveltkwamalinaanra
king met homeopathie tijdens haar
studie medicijnen en heeft meteen
na haarartsendiploma deklassieke
opleiding voor homeopathie gedaan.
Zeisaltijd als arts werkzaam geble
ven.Eerstopdealdeling psychiatrie
inziekenhuizen inAssen.Emmenen
Delfzijl waar zij. door veeltepraten
met patiënten, steeds meer inzicht
kreeg inde mens zelf,totdekern van
demens doordrong.Op ditmoment
werkt zijalsarts bijdebloedbank en
heeft daarnaast een praktijk voor
homeopathie.

Mijn eerstevraagwas natuurlijk:Wat
ishomeopathie nueigenlijk?Ieder
een kent natuurlijk wel de poljes en
liesjebijde drogist.Maar kan ieder
een hetzo maargebruiken. helpthet
en hoetang moetjehetgebruiken?

Zij kwam met een duidelijk verhaal :
Homeopathie is een natuurlijke ge
neeswijze en wordt bereid uit plan
ten,kruiden enmineralen.Het staat
voor: het genezen met het gelijken
de. Klinkt mooi. maar wat betekent
dit?Ziekmakende stoffen prikkelen
het natuurlijkeherstelvermogen van

Maar Janny, met haar postleve le
vensinstelling en doorzettings
vermogen, gaat niet bij de pakken
neerzitten.Nietsteeds kijkend naar
haar eigen onmogelijkheden, maar
de uitdaging met zichzelf aangaan
naardiedingendiewélmogelijkzijn.

Aan hetbeginvanditjaarwashetdan
zover,datereen unit bijhaar woning
aan werd gebouwd, zodat ze extra
slaap- en douche/toilet ruimte kreeg.
Ook werd de tuin door een aantal
vrijwilligers onder handen genomen
en -gesponsorddoordefirmaRitsema
-nagenoegonderhoudsvrijenrolstoel
vriendelijk gemaakt. Een stralende
Janny:"Datmensendatallemaal voor
jeover hebben istoch uniek!"
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demens. Met andere woorden:de
mens isvannature instaat zich zelf
tegenezen.
Zij legt uitdat, wanneer het natuur
�ijke evenwicht inhet lichaam isver
stoord,een mens ziekwordtofklach
ten kri jgt. De homeopathische arts
gaatop zoeknaardeoorzaakvande
ziekte otklacht. Ditiseen aanvulling
op een eventueel door huisarts ol
specialistgesteldediagnose.Samen
met de patiënt zoekt hij naar de
samenhang tussen lichaamen geest,
enprobeert zohet natuurlijke even
wicht te herstellen met de ziek
makende stol (hethomeopathische
middel)diehet herstelvermogen van
demens moet prikkelen.
In een eerste consult worden veel
vragen gesteld om een zo goed
mogelijk beeld tekrijgen van uw ge
stel. Uals individu,want ieder mens
isanders.Hethomeopathische mid·
delzaluitsluitend bijupassen.(Dit is
dushet verschil methet flesje van de
drogist, dat niet speciaal voor u is
samengesteld.)De homeopathische
arts kijkt dus niet zozeer naar de
organen als welnaarhet totale func
tioneren.

Ook de medewerkers van Bea
trixoordinHarenhebben zichhet lot
van Janny aangetrokken. Ze noe
men haar daar letterlijk "eenlopend
wonder":hetisookvoor Beatrixoord
uniek zoals Janny nu weer in het
leven staal.
Reden temeeromzich intezetten
voor een ex1raatje voor Janny. Het
hele team van Beatrixoord,dat nauw
betrokken was bijhaar ziekte, heeft
meerdere fondsen (o.a. het reuma
londs) aangeboord enactie onder
nomen om geld in tezamelen. Op
landelijk niveau werd een enorm
bedragbinnengehaald;slechts een
klein gedeeltezouzezelfbijmoeten
betalen. Maar dat werd haar ge
schonkendoorRon Hazenberg, Nieu·

Zelfinzicht
Naast homeopathie heeft ze zich
kunnen bekwamen in de Ayurve
dische visie. Door bepaalde vragen
te stellen laat zij depatiënt in haar
gesprekken tot zelfinzicht komen:
jezelfontdekken,begrijpen waarom
jetotbepaalde reactieskomt,waar
om jebepaalde emoties uit. enz.Dan
kun jebegrijpenwaarom jebepaalde
klachten hebt.
De methode voor het bereidenvan
hethomeopathische middel isbegin
1800 ontdekt door de Duitse arts
Hahnemann. Hij ontdekte dat door
despeciale bereidingswijze:hetver
dunnen en schudden van de stof
(potentiëren),het middel veilig isen
de werking versterkt wordt. (In de
onverdunde vorm ishet een gif).
De behandeling met homeopathieis
veilig.mits debehandelaar arts is.
Ans vanSteenvelt zegtook duidelijk
dathomeopathie zijn grenzen heeft.
Zij zal in dat geval haar patiënt
doorsturen naar een specialist.
Hetmiddel kan bestaan uiteenvloei
stofofuitkorreltjes.Bij innamegeeft
het een energie-impuls wat ineerste
instantie als klachten verergering
wordt ervaren. Toch zal je merken

we Pekela. (Misschien kent u hem
wel van de reclame op TV Noord:
Kom gerusteenslangsen vraagdan
naar Ron!)

Ja, en dan heb je een auto ...maar
je hebt nog nooit zelfgereden.
Danishet heel verstandig om eerst
een lesje te nemen. Dat ging ook
prima, totdat ze in Harkstede stil
kwamen testaan met een kokende
motor, en opgehaaldmoesten wor
den.
Verder leerde ze het rijden onder
leidingvan haar broersen totnu toe

Ans van Steenveit, homeopathisch
arts.

dat je meer energie krijgt, je hele
gestel beter inevenwicht komt. De
bedoeling is dat het middel steeds
minder vaak ingenomen wordt,om
dathetlichaam steedsmeerzelf kan
doen. Dit alles gaat onder begelei
ding van dehomeopathische arts.
Ernstige chronischekwalenkunnen
een reden zijn blijvendtegebruiken.
Aan u dus de keuze: of naar de
drogistofeen consult vandehome
opathische arts.

LeniArends

heeft zeheterzonderbrokkenafge
bracht.
Regelmatigziejehaardanookrijden
enlol tref jehaar nietthuis.Watkan
het tochzaligzijndatje-ondanks je
lichamelijkebeperkingen - nog zo
mobiel uit devoetenkunt!

MochtuJanny willenbezoeken,dan
kandatop hetvolgendeadres:W.F.
Hildebrandstraat 11 ,Garmerwolde;
tel 050-542 01 60 of via e-mail:
jannybakker322@msn.com

Kar/a Postma



De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie vanallemerken
wasautomaten en drogers,

koelkasten,diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

MEUBELMAk ER IJ

5tad lweg63 Ten Boer (0\0) 3021383

Voor de complete
w.0nint;!lJrichting ~~.~ .
Zit U bi] ons · ï

op de eerste rang ~ l
Bij om vindt utopmerken op helgebiedvan: 1_ ;'\
gordijnen, laminaal,binnen-en buitenzonwering , -~ 'r
envloerbedekk ing! ..~.~-. ~\

1'1

S J? I
LAGTER'lAl~\

\ \

~\
WON INC INRICHTING

QUICK'STEP '
FLOOR

auplng
~
DImIo!IIcl
$iriset.t:e.

LiRI
••aiiIde Ploe g

Rubym~tel i er
Tafelswordendoorons

op maatgemaakt
vandiversehoutsoorten
en geheelnaar uwwens

Fo lking est ra a t 5
Groningen

(050) 3139393

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Geopend:
d i.-do . e n vr, va n 11.00 tot 17.45 uu r

za terdag van 10.30 tot 17.00 uur

/

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508 Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer · Telefoon (050)·3022151

JPCOM
compu

ters
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

.€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
050 5421890

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

Pe:it: KUIL
REINIGINGS SERVICE

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilreinig ing .nl

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 ·3024536
• CV Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritserna - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www .nijdam.nl
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Maximumsnelheid
In het dagelijkse leven kun je als weggebruiker worden gestraft als
je de maximumsnelheid overschrijdt. Althans, als je door een fllts
paal ofeen snelheidscontrole wordt opgemerkt. Veel vaker isdit niet
hetgeval enkan desnelheidsoverschrijder straffeloos alswegpiraat
dewegen onveilig maken. Totdat er brokken van komen. Met al dan
niet ernstige gevolgen voor de hardrijder en medeweggebruikers.

Regina vanZanten en Marja Heidema staan hun mannetje bij reddings
zwemmen!(Foto: Wolter Karsijns)

Indezorgishetvandaagdedagniet
anders.Verzorgers,artsenenande
redisciplinesrennenzich"debenen
uit het gat" omdepatiënten die af
hankelijk zijnvanhun zorg enaan
dachttehelpen.Het gaat lang goed,
totdat er brokken van komen. De
verzorgers indeziektewet,ofuitein
delijk indeWAO;endepatiënt, die
nietdezorgkrijgt diehijnodigheeft.
Ikwerk ineenverpleeghuis, als re
ceptionistenambtelijksecretarisvan
de ondernemingsraad. Weliswaar
aan dezijlijn,maarjehoort en zietwel
eens wat. Bij de balie hoor je de
verhalen van bewoners en bezoe
kers en in de ondernemingsraad
komen de signalen van het perso
neel binnen. Signalen binnenshuis,
maarookbuitenshuis.Beleid vande
overheid,bezuinigingen indezorg
sector,dezorgCAOisnog niet rond.
Jewordteralmetalnietvrolijkervan.

Het verhaal van een verzorgen
de
We noemenhaarFloor.lemand die
al jong isbegonnen indezorg. Be-

Te water!
Mochteriemandingevaarkomen in
het water ... geen nood: Thesinge
beschiktmaarliefstover drie jonge
dames. allen in het bezit van zes
brevetten voor reddingszwemmen!
MarjaHeidema,Reginavan Zanten
enHeleen Ridderbegonnen alledrie
al opzeer jonge leeftijdmetzwem
men als hobby: zes jaarwaren ze
toen ze voor het diploma A gingen
oefenen. Waardemeestemensen
ophouden nadiplomaA,BofzelfsC
gingen de meiden verder met een
aanta!overige diploma'senreddings
zwemmen. Intotaalhebbenzealle
drie gemiddeld zo'n 15 diploma's.
Voor de brevetten reddingszwem
menhebben ze geleerdhoeze an
deren en zichzelfveilig naardekant
kunnen brengen met behulp van
omliggendevoorwerpenzoalshout,
touwen kledingstukken maar ook
door middel van de daarvoor spe
ciaal ontworpen hulpstukken zoals
klossen endereddingshaak.
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gonnen met idealen. Idealen om in
hetvoetspoortetreden vanFlorence
Nightingale,deBritseverpleegster.
Bekend alsdeLadywith the Lampdie
bij nacht enontij liefdevol gewonde
soldaten verzorgde, de"Engel van
de gewonden" tijdens de Krimoor
log. Een glimp vaneenwillekeurige
nachtdienst van onze Floor op de
afdeling dubbelzorg.
In haareentje iszebelastmetdezorg
voor30mensen diepsychisch inde
war zijn en bovendien lichamelijk
geheelafhankelijk zijnvanhaarver
zorging. "Zuster, ik moet plassen,"
hoort ze vanuit een kamer. In het
voorbijgaan belooft ze:"Ikkomerzo
aan,mevrouwJansen,"en zijspoedt
zich naarde kamer vanmeneerde
Wit,diemisselijkisen moetoverge
ven. Mevrouw Jansen is blind en
hoortslecht, dusde beloftevanFloor
heeft ze nietgehoord. Zeraakt een
beetje in paniek en begint allengs
harder te roepen. Maar de zuster
heeft geen tijd,wantevenverderop
de gang is een terminale patiënt.
Deze mevrouw ligt op sterven en

Nietalleen depraktijk.ookdetheorie
werd getoetst: wat te doen als er
iemand met een auto tewater raakt
bijvoorbeeld?Maarookhoejejezelf
kuntreddenineen autodieaanhet
zinken is.En,handig voordewinter
tijd:watdoe jealsiemand onderhet
ijsraakt?
InmiddelsisMa~agestoptmetzwem
men, Regina gaat door voor haar
laatstediploma'som strandwachtte

heeft natuurlijkook aandacht nodig;
hetishetlaatstewat jevoorhaarkunt
doen als verzorgster enbovendien
heeft de familieookwatsteun nodig.
Dit alleshoudt indat mevrouwJan
sen het niet droog heeft kunnen
houden,duswachtRoordetaakvan
verschonenentroosten. Rennen en
vliegen, zorgenvoor rust.aandacht
geven. Maximale snelheid overtre
den. Na drie van deze nachten is
zusterFloor kapot. Even bijtanken,
even een poosjevrij.

Zorgen, je hebt ervoor gekozen
Totdat het werk weer roept en de
eerste dagdienst weer begint. Met
meer collegae op de afdeling om
mee te verzorgen. Maar ook meer
mensen die zorgvragen. Elkebewo
ner moet gewassen worden, de
wonden moeten verzorgd en het
etenmoetworden gedeeld. Boven
dien wacht nog een berg papier
werk. Wantvanelke bewoner moet,
terecht,een zorgdossierworden bij
gehouden. Een kopje koffie, snel
tussendoor, even bijkletsen met je
collegae,en verder maarweer.Maxi
mumsnelheid! Zorgen, je hebt er·
voor gekozen.
Maar Floor vindt, terecht, dat de nu
alzorgelijkesituatie,straksnogzor
gelijkerwordt. Mindergeld,dus min
der personeel, beschikbaar én de
toenemende vraag naar ouderen
zorgdoor denaoorlogsegeboorte
golf dieeraanzit tekomen.Zijvraagt
zich, samen met duizenden colle-

kunnen worden enHeleenheeft nog
als doel om "goud" te halen (het
laatstebrevet dat jekunt halen met
reddingszwemmen). Gelukkig is er
nog geen beroep gedaan op deze
expertise van Marja, Regina enHel
een. Maar mocht de nood aan de
mankomen,danstaanzij hunman
netje!

Kar/ine Mali/iet

ga's,af hoe het verder moet met de
Zorg.Zegaatactievoeren. Staken,
brandbrieven schrijven naar de re·
gering.Noodkreten;komen ze aan?
Totdatdemaximumsnelheid isover
schreden ... daar komen brokken
van!

Een glimp van de hemel
Is er dan niets meer leuk in een
verpleeghuis? Natuurlijk wel. Zoals
bijvoorbeeld afgelopen woensdag.
Er is een kerstwijding vóórendóór
bewoners enpersoneel. Samen zin
gen,samen luisteren naar hetkerst
verhaal in een mooi versierde
recreatiezaal.Een overvolle zaal,een
zaal met bedden en rolstoelen met
daarin glimlachendegezichten.Soms
alleenmaar zichtbaar door een klei
ne twinkeling indeogen.Het koor is
van tevoren over deafdelingen ge
gaan. Zingend: "Gloria in excelsis
Deo". Eén mevrouw verzucht: "Ben
ik indehemel?"
Of het gezang zo mooi is als de
engelenzang istebetwijfelen, maar
voordezemevrouw ishet een glimp
van de hemel. Floor, heldere so
praan in het kerstkoor, heeft hier·
door het besef dat ze toch iets meer
voordezemensen,haar medemen
sen, kan betekenen. Dit even stil
staanbijeen bed,even andere zorg
geven dan dedagelijksebehoeften,
zorgtdatze even hetgevoel heeftdat
zehaareigenmaximumsnelheid niet I

overschrijdt.
RoelieKarsijns

N.B.: Overigens is het zwemmen
nietalleenweggelegdvoorjongeda
mes:mijnbuurvrouwElizabeth haai
deafgelopen november maar liefst
twee plakken binnen op landelijke
wedstrijdenvoor50+zwemmen!

Frederika Woltman
Molenweg29
9797 PS Thesinge
(050) 3024448



Gezondheid en Herhalife
Het thema van deze krant is gezondheid, daarom zullen velen zich
afvragen wat Herbalife daar mee te maken heeft, Dat is toch een
middel omaftevallen?Watook wel met gezondheid te maken heeM,
maar toch!

Esther Waltman, een gezonde meid vanbijnadrie.

Detta vanderMolen

ken. Het heeft Esther wel goed ge
daan. zoals opdefoto tezien is.

kruidenenvitamines.Erzijnmensen
dieer baatbijhebben,maarook die
er geen baal bijhebben. Dat moet
eenieder maar voor zichzelfuilzoe-

Esther op de grond. Haar moeder
vroeg verbaasd wat zemet debaby
had gedaan,want zewasrustig!Een
paardagen laterviel hethaarmanook
opdatEstherrustigerwasgeworden.
Tochniet helemaalgerustolhet wel
goed wasvoor het kind is Frederika
naar haar huisarts gegaan om te
vragen ol ze het wel goed had ge
daan.Deze bekeekdesamenstelling
eens enzag erniets verkeerdsin.
Na anderhalf jaar is Frederika er
meegestoptennu ishet een gezon
demeid vanbijna drie jaar.

Nogeveneenpaarwetenswaardig
hedenover Herbaliie:
Het isverkrijgbaar in58 landenover
dehele wereld, doch alleenviawe
derverkopers. Dit is omdat indivi
dueel wordtgekekenwat oljenodig
hebt. Erzijnmiddelenom de gewrich
tensoepeler tehouden,cholesterol
te verlagen, om de weerstand te
verbeteren, enz. enz. Het is geen
geneesmiddel,alles isgebaseerdop

Frederika Woltman denkt hier nu
heelanders over. Zeis sinds 2000
verkoopstervandezeproducten.Ze
isbegonnen inZeerijp;enverkocht
het inderdaad meestal aan klanten
diewilden afvallen.Haarverhaalgaat
eenandere richting uit ...
In 2001 werd ze moeder van een
gezonde dochter:Esther. Alles leek
prima,totdatnaeen poosjebleekdat
Esthereen zgn.huilbabywas.Maan
denlang isvanalles geprobeerdom
haarrustig tekrijgen.
Opeen gegeven moment werdhaar
vertelddatEsther haar energieniet
goed kon verdelen. Zo klein als ze
was ...waaromzou ze nieteens de
NRGtablettenvan Herbalile probe
ren? Hierinzaten toch alleen maar
kruidenen vitamines, kwaad kon het
dan toch niet. Toen Esther zeven
maandenwas, isze begonnen met
een half tabletjeteverkruimelen en
doordemelktedoen.Ze verteldehet
aan niemand. Na veertien dagen
was ze bij haarmoeder en zette ze

I Nieuws Dorpshelangen Tftesinge
SinterklaasisweerterugnaarSpan
je en de kerstboom die Clara en
Marga uitgezocht hebben in Hesel
(zustergemeente van Ten Boer),
heeft z'n vertrouwde plekje weer
gevonden.Hetisduidelijkdecember.
Decemberwordtalgesloten metoud
en nieuw; HetTrelpunt isdanweer
openom iedereen hetbeste tewen
sen.

Integenstellingtoteerdereberichten
is deNijjoarsverziede op vrijdag
16 januari. De "topact" die we wil
den contractere n, kon niet op de
eerder genoemde datum. Kaarten
zijn - zoals altijd - verkrijgbaar bij
Roelf Koopman. vanaf zaterdag 10
januari; 10.00 uur. Meer informatie
over oud en nieuw en de Nijjo
arsverziedekomt indenieuwsbrief.
Voor de cursus Groningshebben
zich inmiddels 26 mensen aange
meld, waarvan 5 uit Thesinge. Dat
valteigenlijkwelwattegen. Ookheb
benwe nog problemenmethet vin
denvan eengoede locatie. Mocht u
alsnogmeewillen doen, neemdan
even contactopmetSake Heidema.

RegiovisieGroningen·Assen
2030
Zoalsindevorige G&Talaangekon
digd werd, was op 3 december de
presentatie van degeactualiseerde
RegiovisieGroningen-Assen 2030in
het gemeentehuis van Ten Boer.
Gedeputeerde Calon presenteerde
deze visieaan deraad,waarbijook
het publiek vragen mocht stellen of
z'nmeninggeven.Theo en onderge
tekendezijnhierheengeweest.Hier
vanvolgtnu een verslag.
Departnersvan Regiovisie,depro
vincies Groningen en Drenthe en
twaalf gemeentes waaronder Ten
Boer, maken afsprakenhoe ze met
bijvoorbeeldwoningbouwofbereik
baarheid omwillen gaan.Aanleiding
om tot dezesamenwerkingover te
gaan, waren problemen met wo
ningbouw contingenten die ophiel
denbijgemeentegrenzen.Projecten
alsMeerstad,waarbij verschill ende
gemeenten samenwerken, waren
zonderdeRegiovisieniet-ofnietzo
snel-gelukt. Hetmoetgezegd,Marc
Calon presenteerdealseenvolleer
demarktkoopmanzijn visie.Desheets

vlogeningrotengetaleenditosnel
heid over deprojector.Kern van zijn
betoog wasdatdegroeisneller gaat
dan verwacht.Meerinwoners,meer
werkenden indestad,hierdoor meer
verkeer en sneller dichtslibbende
wegen, etc. Volgens de meest re
centegegevens(uit 1990,nota bene)
werkt42%vandeinwonersvanonze
gemeente indestad.Eenprobleem
waar alle gemeenten mee zitten is
datzevolgensdeRegiovisieeigenlijk
(veel) meerwoningen moetenbeu
wen, maar dat ze die niet kunnen
verkopen.

Nazijn presentatiemochthetpubliek
vragen stellenofopmerkingenma
ken.Hiervanhebbenwij (uiteraard)
gebruikgemaakt door deongerust
heid van het dorpm.b.t. debypass
kenbaar te maken en naar deme
ning van degedeputeerde tevragen.
Hijkonhiergeenantwoordopgeven
omdatdebypassgeendeeluitmaakt
van de Regiovisie, maar van het
ProvinciaalOmgevingsPlanNoord.
Bovendienis het tracé nognietbeo
kendoEr komen nog zeer vele in-

spraakmogelijkheden, ondermeer
n.a.v. deMilieu Effect Rapportage.
Op de Vlaag wanneer meer over
mogelijketracés bekend wordt,werd
een termijn van een jaar genoemd.
Mocht uwat meer willen wetenover
deRegiovisie:www.regiovisie.nl.

Ikzienudatiktoevallig allebestuurs
leden genoemd heb, behalve Kor
vanZanten. Bij deze dusook.

PrettigeKerstdagen toegewenst.
Menco vanderBerg,secretaris

WlSt~~t ...
• het op 3 februari a.s. 125 jaar
geledenisdatdeIJsvereniging"Pres
to" werd opgericht?
• Dorpsvereniging Lellens, Spor
trecreadeTen Boer endejeugd van
deGereformeerde Kerk inTenPost
zijngenomineerd voor deAanmoe
digingsprijs2004?
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De Garmerwolder kersthoom komt uit Hesel
Op zaterdag 6december jl. zijnHerman Huiskes enAuke Kuipers opuitnodiging vanhetFörderkreis Heselvertrokken naar het gelijknamige
plaatsje in Duitsland, waarmeeonze gemeente Ten Boer al jaren contact~n onderho~dt .?p. het gebied van sporten cu~~uur..Het was de
bedoeling dat we een kerstboom zouden gaan halendie we, zoals al vele laren gebruikelijk IS, ten geschenke zouden krijgen In het kader
vanhet vriendschapsverdrag van de gemeenten Hesel en Ten Boer.

Oliebollen

Vanuit alle negen dorpen indege
meente kwamen afgevaardigden,
onder leidingvan onze actievebur
gemeester Rika Pot. samen in de
bosrijke Duitse plaats Hesel, waar
wewerden ontvangen door deFör
derReiner Höfes, dieons welkom
heette. En, nadat we allen waren
getrakteerd op een glaasje
Jägermeister, gingen we op weg
naardebossen van Hesel,waar we
kennismaaktenmetdeboswachter,
diezegge en schrijvenegenprachti
gedennenbomen vooronshadge
kapt. Ditjaarhaddemaneenaantal
heel hoge bomen voor ons uitge
zocht.zodatweversteldstonden te
kijken naardeafmetingen. Alle bo
men werden met een heftruck op
een groteextra langevrachtwagen
geladen, terwijl wij ons met elkaar
terugtrokken ineen groteboshut (die
mijdeeddenken aanonzeJap.maar
dan groter) met in het midden een
groot altaar met daarop een aantal
brandende houtblokken (watmij op
het idee brachtom zoietsook inons
dorp tegaanoprichten alsOntmoe
tingsPlekvoorOuderen:een apO),
Met zijn allen om het grote vuur
geschaard,kondenwe onswarmen;
het was namelijk echt niet warm.
MaardaarhaddenonzeDuitse vrien
den ietsop gevonden: we werden
getrakteerdopglühweinmet küche
enchokolatentoen kwamendever
halen tussendediversebestuurders
vandedorpenlos,Hetviel meopdat
we meerdan zeventig kilometervan
ons eigen dorpverwijderd,hier met
elkaar het wel en wee van onze
dorpen bespraken! Misschien een

ideeomnog eensteherhalen ...

Nadatdebomen opde vrachtwagen
waren geladen,werden we verzocht
omaftereizennaar Villa Popken,het
dorpshuisvan Hesel,waar we wer
denverrastopeen etentje: boeren
kool met aardappelen, gebraden
rookspek, eisbeinenbradwürst; en
een drankje.Vooraf werden wetoe
gesproken doorhetgemeindedirek
tor Hinrich Bruns. die met warme
woordenonshartelijkwelkom heette
en memoreerde dat de onderlinge
samenwerking tussen debeidege
meenten zeerbelangrijkis,ookinhet
kadervanhet doen slagen vande
Europese samenwerking, Hij riep
onsopomditinstandtedoenhouden
en,ophetgebied van uitwisseling in
sport en cultuur, nog meer onze
jeugdbijhetvriendschapsverband te
betrekken. Wanneer we erin zullen
slagenditteactiveren,zijn weopde
goede weg; aangezien de proble
mendieoponsafkomen zogrootzijn.
dat wij meer dan ooit elkaar nodig
zullen hebben.
Nahet voortreffelijk etentjewerdhet
tijdvoorhetaanbiedenvaneenklei
neattentie.Alsblijkvanwaardering
haddenwijvooronzegasthereneen
Groningerkoeken eennesonverval
ste Hooghoud graanjenever mee
genomen; deze geschenken wer
den namens onze dorpsvereniging
aangeboden door HermanHuiskes
en inonvervalstDuitswenstehijalle
aanwezigen o.m. een aantal fijne
feestdagen toeeneengelukkig nieuw
jaar. Dezegeste werd door debe
stuursleden van het Förderkreis en

de boswachter bijzonder op prijs
gesteld.
HartelijkdankookaanWillem Kleefs
ma uitWinneweer,dieopvoortreffe
lijke wijze geheel belangeloos het
grote transport heeft verzorgd.

Wel, bestemensen:deboom staat
inmiddelsopdebekendeplek inons
dorp,bijdeAgrishop,en wij kunnen
een weekofdrievanhetgeschenkuit
Hesel genieten. De Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde stelt

eenprijsje beschikbaarvoor diege
ne, die exact (of bijna exact) de
hoogte van dekerstboom weet te
raden;vanafhet"zichtbare"deelvan
destam. Deoplossingenkunnentot
enmetmaandag 29 december in
een speciale doos bij de Agrishop
worden gedeponeerd.
Het bestuur van Dorpsbelangen
Garmerwoldewenst iedereen een
paargelukkigeKerstdagen en een
goed 2004.

AukeKuipers

Lekker de lekkerste !
-------~.~-------

~

Standplaats
Haren en Winsum

www.gebakkraam.nl
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HoofdluissteektookopCBS "DeTil" regelmatigdekop op.Omditgoed te
bestrijden,heeftdeschoolbesloteneen Luizen OpsporingsTeamintestellen;
het zogenaamde LOT-team. Dit team - bestaande uit Wilma Wierenga,
SaskiaVaatstra, Renée Oudman enMargreetRitsema -zalregelmatig de
hoofden van alle kinderen oontroleren op hoofdluis. De eerstvolgende
oontrole vindt plaatsop 16januari2004.
Allekinderenzullenwordengecontroleerddoor meteenpenofpotlood door
het haar te strijken; dus NIET met een KAM!
De namen van de kinderen die hoofdluis hebben, worden uiteraard niet
openbaar gemaakt;behalve dannatuurlijkaandeeigen ouders.

LOT



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785· Ten Boer

sanitair en verwarming
~.........B......U~RINGA

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

v.o.f.

G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 30219 57
Fax 050 - 3 021574

IJZERWAREN· GEREEDSCHAp· VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM
Woldweg 6·8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg )
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

1~~C~'g'Of1jngtYl
WIn.l:lI!IktH1lrum L~ " ienoo'V

,..,.."roon aso ·54 14.0187

IiJmedj te, Vee,

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050·5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

•
Rijksw eg 83
979 1 AB Ten Boer
(050 ) 302 17 15
Info@bluemule.nl

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontwrkkelen en drukken van vssite kaartje tot cornplete huissnj!

• Ruime collectie famihed rukwerk

o Iext ieldruk, lwal twlt- en deurkopieen van uitstekende kwalire.t

• Boeken, prog,ammaooekjes, gidsen, periodieken, f l ye ~ elc

,
,

o<:t.u.:..eNU-.......LJ • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ
___ -------------•.. -------- --------- -- ---------.------ r- -------- ----.--

Seott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus
Toerfietsen
Woon· Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
Bedrijfsf' ietsen Nederland en

Nationale FretsProjeeten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racek ledi ng
ATB·kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Ond erdelen

Eigenlijk te eT€>dnef en veelzijdig om op te noemen

Kom N'ns lang s voo- een vrijb l i;Vend advies

fdN'ën uit'M sse lfm kan Itf()()f" be ide pdrtjjen ve rlrissend \N("rken

Ad"'.i,,,"i,· Ritsema
Uw adres voor:

financiële
ad ministratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schutterlaan 46
9797 rc Th csinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 5 1533772

Voorbedrijven enparticu lierhandel in:
• Pstiet- en magazijnstellmgen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• 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

AGRISHOP
divers in gro enten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten &Jrtlit@
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauw kost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 / 5418462
Fax (050) 4042922

Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Oft. SUZUKI dealer

Alle merke n on de rde len
en accesoi res leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
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Op vrijdag 21 november was het eindelijk zo ver: hetkerkgebouw in
Garmerwolde zou officieel overgaan van de Hervormde Gemeente
Garmerwolderrhesinge naar de Stichting Oude Groninger Kerken.
Het was de bedoeling datditalvijf jaareerder zou plaatsvinden,maar
daarover straks meer.

KarelDrabe

Verdere gang van zaken
Voor de dagelijkse gang van zaken
enhet gebruik iser, net zoals bij de
andere kerken van destichting,een
plaatselijkbestuurdatvoorlopigbeo
staatuitAlelRutgers,Wim van Bees·
ten en daaraan toegevoegd Kees
Brak enJan vanDijk.Aan de verdere
gang vanzakenverandertweinig:de
kerk blijftgebruiktwordenvoorkerk
dienstenenandereactivi1eiten zoals
bijvoorbeeld exposities van foto's,
muziek (zoalsdesfeeravond.koren
dagen,orgeldagen), enzovoort.

historischebegraafplaatsomdekerk.
Dusniethetnieuwegedeeltevanhet
kerkhof, dat nog in gebruik is als
begraafplaats.

Stoomfluit;e

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Gezocht per1 januari:
Eenzelfstandige huishoudelijkehulp,metoog voorwat er moet gebeuren.
2à3uurperweek.Interesse? Belolkom evenlangs.AlyPeppingfTon Ensing,
Singel 4, Thesinge;050 302 3429.

Deofficiëleoverdrachtvande kerkinGarmerwofde;V.l.n.r.notarisHunder
man.Alet Rutgers enWim vanBeesten. (Foto:WafterKarsijns)

Warme bakker voor ieder eetmoment

ken, zodat de kerk goed onderhou
den kan worden.
Tenslotte kwam devoorzittervande
stichting aan hetwoord. Hij vertelde
dat de stichting thans 55 kerken in
beheer heeft, en dat de volgende
jaren een pas op de plaats wordt
gemaakt. Hij stipte op toegedekte
wijze aan datdeoverdrachtvaneen
kerksomsmetpijn inhet hartgaat.
maar bij anderen, zoalsondergete
kende, metopluchting en de over
dracht een pakvan het hart is.
Verder kan nog vermeld worden:
een klein orgelconcert vanJ.Wees
ies, en het optreden van het Ge·
mengd Mannenkoor uit Garmer
wolde.
Tot slot even een lijstjevan watover
gedragen is.Het betreftde kerk,het
gebouw1je Kerkhörn, en de oude,

De overdracht
Alef Rutgers,voorzittervandekerk
voogdij,vertelde inhet kortletsover
de geschiedenis van het gebouw.
Hierna kwam de notaris aan het
woord.dieblij wasdatgeenvan de
aanwezigeneropstond datdegehe
leakte voorgelezen moest worden
en hij dus kon volstaanmet het ver
meiden vanenkelekernpunlen.Dat
werdtoch nog een heel verhaal.Zo
wordt het gebouw1je Kerkhörn twee
keer genoemd. want het staat op
kadastraal twee verschillende per
celen. Een ander puntje betrof het
eigendomsbewijsvan dekerk-caar
is natuurlijk nooit een akte van ge
maakt. Ook hetoudegedeeltevan de
begraafplaats moet opnieuw kada
straal opgemeten worden. En ver
der was de koopsom aanmerkelijk
gestegen door deinvoeringvande
Euro.Vroeger betaaldede Stichting
OudeGroningerkerken het symbo
lischebedragvaneengulden,tegen·
woordig is dat een hele Euro. Een
forse prijsstijging dus.Wat ikmeniet
goedherinner isofwerd vermelddat
de kerkvoogdij een bedrag van fl.
170.000,= meegeeft aan de Stich
ting OudeGroninger Kerken. Zoals
vermeldisereen restauratieplan ter
waarde van fl. 300.000,= en met
50%subsidie ishetnetto bedrageen
slordige fl. 150.000,= Datbedrag is
dus ruimschoots meegegeven aan
de Stichting Oude Groninger Ker-

was een jaar ofvijf geleden dan ook
dalde kerk beter aan de Stichling
Oude Groninger Kerken overgedra
gen kon worden. Immers. dieheb
ben dagelijks te maken met onder
houd en beheer van monumentale
kerkgebouwen. Eenjaarofwat ge
leden was er dan ook al overeen
stemming met de Stichting Oude
Groninger Kerken, behalve dan op
één enkel punt. Het betrof onder
houd en restauratie vanhetkerkor
gel.Zoalsumisschien weet,heeftde
kerkeenmooi en uniekorgel,dateen
paar jaar geleden nog ingrijpend
gerestaureerdis. Uiteindelijk isook
over het orgel overeenstemming
bereikt,en kon dekerkookdaadwer
ke�ijk overdragen worden.Datisdus
gebeurdopvrijdag 21 november.

Eersteen vraagdie misschien meer
voordehand ligt, namelijk:waarom
draagt de Hervormdegemeentede
kerk over?Het antwoord iserg sim
pel:hetonderhoud van de kerk isvrij
ingewikkeld omdat het een rnonu
menlis.Voordekerk isongeveereen
jaarofzeven geleden een restaura
tie/onderhoudsplan tot stand geko
men terwaardevan ft .300.000.=.De
reden voor hetopstellen was datde
kerkvoogdij (de officiële rechtsper
soon van de materiële zaken - de
Hervormde kerk kentsindseeuwen
hetragfijne onderscheid tussen ma
teriëleengeestelijkezaken,waarbij
dekerkvoogdijgoederen beheertals
kerk,orgel,enzovoort,en dekerken
raad het geestelijke goed beheert)
begreep dat aan dit eeuwenoude
gebouw niet zomaar watgemetseld
ofvertimmerd kanworden.De kerk
voogdijbegreep dat, waar de kerk
voogden anno 1859 nog konden
besluiten omhetschipvandekerkte
slopen omdat er behoefte bestond
aaneen nieuwe kerk.een dergelijke
aanpak anno 2000 toch echt niet
meer kon.Het plan isgoedgekeurd,
en het aardige is dat er dan 50%
subsidieverkregen kanworden. Ech
ter, het nadeelbleek tezijn dat voor
elke ingreepofonderhoud vrij pre
cies aanallerlei regelsvoldaan moet
worden. Laat ikeenenkelvoorbeeld
geven vande beslommeringen be
treffende het onderhoud. Aan de
westzijde van de kerk is een soort
schuurtje. waar onder andere de
verwarming staat. Nu was de dak
goot vergaan en moest vernieuwd
worden. Normaliter vraagjedan de
aannemeruithet dorp,maarzo sim
pel ligt dat niet. Omdat het een mo
nument is, moet dedakgoot instijl
gerestaureerd worden;en moethet
een dakgoot van houtworden met
zinkofkoper bekleed.Endan zijner
eigenlijkmaar een paar aannemers
inhet Noorden vanhet land diedat
kunnen. Voor al dit soort beslom
meringenishetheel goed mogelijk
adviesintewinnen van eenadvies
bureau. Echter, dit kost weer geld.
En,zoalsumisschienbegrepenhebt,
kwamhetonderhoudvandekerkin
degrond van de zaakneerop:bellen
methetadviesbureau.Deconclusie

Overdracht kerk
Garmerwolde
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BOUW v.o.f.

Oude Rijksweg 11
97 98 PA Garmerwolde
T (050) 54 16501
F (050) 5419268
I www.havenga .com
E info@ havenga.com

...............
NVOB

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.! . gediplomeerd

Examentraining
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW"

~
..--:-:-

..: 'ê'~"~
<,~ _ DAMES- EN KINDERMODE

~ [olanda Spraakman

/

'" Hend rik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
'\ Telefoon (050) 302 34 17

Siem

Slem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050· 3021494

Op al onze reparat ies
3 mnd, bolla9 qarantie

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Voor: Bruiloften
Feesten
Recept ies
Vergaderingen
Zalenverhuur

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 • 3021905

Lageweg20
9798TGGarmerwolde
Telefoon050-5418610

LOONBEDRIJF

W.lODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijd vooruklaar.

Jasje
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

deskundig advies altijd
aanwelÎg

Winkelcentrum;~~~~borg -.J

dé winkel voor oluw
Ondergoed - Lingerie
I

Beenmode - Badmode
I Nachtmode &

Damesmode maat 36t/m
.f8

\

- -

~ ' B I 0 e m b i n d e r i j

~j~ LUJ'ine
~

Ho ol dw,," 10 .
• 9 6 1] AJ ncresteoe •

. ./ -~ Te': ::lSO·AOl0 791 •
, ,

Fo~ : 0 50 ·.1') ': 0 8 59 •

Installatietechniek VAATSTRA B.V..\Iooit' brillenglazen bestaan niet.

11100îe ogen wel.

• dl' ll inlw",H: gt1ll'ralil·... gb /tll .. -uprrlicht r n ultrtuluu

Boellholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - HoortoesteIlen
Win~elcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

::: Oosterseweg 1b
:: ..:. 9785 AD Zuidwolde Gr.
::.::. Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaat stra.nl
vaatstra éj-vaatstra .nl

~
klw. a
.6 i
..=.:=.:

~/m
Co :--,_
24 uur service
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Foto van de maand
Oe kerstmarkt weerspiegeldineen grotekerstbal, een zgn. "heksenba/'. (Foto: HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
annetteramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde·050·5411 019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. SChutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 21 januari 2004 voor
18.00 uur.

Agenda

Zoals u wel eerder in deG&T Express hebt kunnen lezen, heeft de
gemeente Ten Boer een actieve stichting, die probeert een stukje
Afrika optebouwen. Het stukjeAfrikais "Somaliland" met daarinhet
dorp Arabsiyo. Somali land is een deel van het gebied wat vroeger
Somalië was.

Somaliland houwen
Acties ook in Garmerwolde en Tnesinge?

Erediensten
SOWgemeente

24december Kerstnachtdiensten
20.30 uur Thesinge (Kloosterkerk),
ds.deLange uitThesinge m.m.v.de
liturgiecie.ende"Bazuin"
22.00 uur Garmerwolde, ds. Pol uit
Zuidhorn m.m.v. de"Harmonie" en
het "Gemengd Mannenkoor".
25 december Kerst
10.00 uur Thesinge, dhr. Jageruit
Kampen m.m.v. hetkoor "Lovende
Stemmen"
26 december Kerst
10.00 uur Thesinge, kinderneven
dienst
28 december
10.00uurThesinge,mw.Meihuizen
uitKantens
31 december
19.30 uur Garmerwolde, nog niet
bekend
4 januari
10.00uur Thesinge,dhr. H.J. Dijks
trauit Gasselternijveenschemond
11 januari
10.00 uur Thesinge, drs. H. Pol uit
Zuidhorn
18 januari
10.00 uur Garmerwolde,ds. J. Me
ijeruit Kantens
25 januari
10.00 uurThesinge,ds.E.J. Struif uit
Oosterwolde
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Als uweleens langs Ten Post rijdt.
dan ziet U een grote zeecontainer
staan met het opschrift "Somaliland
bouwen". Zo heet destichting. die
dezecontainergraag volmetspullen
in april 2004 naar de mensen in
Arabsiyo wil sturen.
OphetfeestvanSint Maarten vandit
jaar waren allerlei verenigingen uit
degemeente bijelkaarom tekijken
wat we samen kunnen doen voor
Somaliland.Wezeiden tegen elkaar:
het lijkthet beste om iederevereni
gingdatte latenkiezenwaarzeinhun
eigen omgeving ook meebezigzijn.
Zozoueen school ietskunnen bijdra
gen om hetonderwijs teverbeteren:
bijvoorbeeld schoolborden en ander
schoolbenodigdheden.Een damclub
heeft misschien een aantaldambor
den over,ofwilzewel inzamelen bij
hun leden.
Van deandere kant moetenwe die
container nietvolstoppen metgoed
bedoelderotzooi. waar zeinSoma-

Iiland nietsaan hebben. Een contai
nerversturen isimmers ookeen duur
grapje!Wezullen dusnog wel even
moeten mailenen praten met men
sen dááromhetbeste op het "ver
langlijstje"tekrijgen:dingen,waarze
dáárwataan hebben en dingen, die
wij -alsverenigingenen organisaties
-ook kunnenverzamelen.

Wat zouden Thesinge en Garmer
wolde kunnen bijdragen? De Ver
enigingenvoor Dorpsbelangen zou
den ermisschien achter kunnen ko
men watvoor zinvolle spullen we via
onze ledenbijeen kunnen brengen.
Misschien kunnen sommigen bruik
bare.overcomplete spullenvan hun
bedrijf loskrijgen;ofhebben zelfnog
wel ietsstaan.
Als uietsbedenktofalsuiemand kent
diewelwatwildoen, laathetdan aan
de "Stichting Somaliland Bouwen"
weten ofneem contact op met Thee
deWitvan Dorpsbelangen Thesinge.

zondag 21 december
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
101steOSA-concert. Nazitinkerst
sfeer inhuiskamercafétJopje.
tlm 21 december
NH KerkGarmerwolde: Kunst inde
kerk
tot 29 december
GalerieAbbemaar: Expositie Ineke
Boer (schilderijen) en Henk Slomp
(glasobjecten).Plusorigineleglazen
kandelaars van Melle Bus.
t1m 23 januari
GemeentehuisTen Boer: expositie 1

Anja Stuurman uit Thesinge met di
verse schilderijenvan deafgelopen
tien jaar, uitgevoerd in veelzijdige
technieken.
zaterdag 10januari
-clubhuis w GEO;vanaf 16.00 uur:
Nieuwjaarsborrel
- De Leeuw; 20.00 uur: Nijjoarsve
ziede NBvPm.m.v.deJukebox-zus
jes,bekend van o.a. RTV Noord. In
hun fraai uitgedostetheaterkleding
zingen zij,opverzoekvan hetpubliek.
elkgewenst liedjevan vandaag en
gisterenopeen cabareteske wijze.
zondag 11 januari
t Jopje; 14,30 uur: Jemmy Ducks,
coutry &folk (zang, gitaar, viool en
contrabas). Entree e7,00
vrijdag 16 januari
NijjoarsveziedeThaisn
donderdag 22 januari
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
(voor iedereen die dat leukvindt).


