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Veelbelovend talent •••
"Als ik enigszins bedaard ben enmijngedachten weer op een rijtje heb, blijkt hetal kwart voortwaalf tezijn. Ik loopnaar beneden. Er
hangt een rare spanning in dekamer, zoals die eralleen op oudejaarsavond hangt. Euforisch, maar toch tesnijden. Het stinkt er naar
bierenkaas. Mensen om me heen lopen druk heen enweer. Ik hoorzeniet. Op Nederland 2 verschijnt een klok metwijzers. "

Jurre van den Berg. (Foto: Wo/terKarsijns)

Je verhaal wordt ookhalverwe
ge 'onderbroken ' door een
beeldspraak waarin de jongen

stellen wathet isom eens somber te
zijn, iedereenheeftwel van die mo
menten. Maar in de huid kruipen
van een depressief iemand zoals de
hoofdpersoon, ja, dat ismeer een
creatief spel voor mij. Ikbedenk dan
een thema en vind hetgeweldig om
vervolgens tespelen met woorden,
met symboliek. Ikben erg geïnte
resseerd in mensen en wat hun
drijfveer is: ikwil dan ook Sociologie
gaan studeren na mijn VWO exa
men. Lijkt me een perfecte combi
natie voor het schrijven."

dekorenaar had gelezen als zijnde
een droom die dejongen had. Dat
vind ik leuk, dat iedereen zo zijn
eigen gedachten heeft bijhet lezen
van een verhaal. "

De jury heeft je literaire kwalitei
ten toegeschreven metde aan
tekening datje (jong alsje bent)
Gerard Reve bijvoorbeeld lmi
teert qua stijl; vind je dat zelf
ook?
"Ja, ikprobeer zeker -net als Reve
-stilistisch mooi teschrijven; ikpoets
aan mijn zinnen tot ik ze goed ge
noeg vind en probeer zoveel moge
lijktezeggen met zo weinig mogelijk
woorden. Het liefst ben ik zo min

zichvergelijktmeteen korenaar,
die maar niet boven de rest uit
kan komen enaan heteinde van
hetseizoen- nogvoordeoogst
- vertrapt wordt door kinderen.
"Deboodschap die ikindat stuk wil
meegeven isdatonschuld vaak on
bedoeld iets moois kapot maakt,
althans zo ervaartde hoofdpersoon
dit. In het begin van het verhaal
verwijs ik naar een soortgelijk ge
voel als het jonge broertje vuurwerk
aansteekt dat erg mooi isen toch na
enkele seconden met een klap uit
elkaar knalt. Het idee van 'al het
mooie gaat stuk' vond ik wel heel
inspirerend om mee tewerken.Het
grappige isdatdejury het stukover

I

\

Een fragment uit het korte ver
haal "Nooit meer opstaan" ge
schreven door Jurre van den
Berg (18 jaar). Op 20december I

2003 mocht hij hier de Eerste
prijs voor in ontvangst nemen
tijdens deregio-editie van Write
Now!, een schrijverswedstrijd
voor jong talent in Nederland.
"Het winnende verhaal laat dui
delijkeen schrijver zien dielite
ratuur wil maken" en"eeneigen
talent" luidde het oordeel van
het juryrapport. Reden voor de
G&T redactie om deze creatieve
geest eens optezoeken entekst
enuitleg tevragen naar zijneer
ste overwinning.

Hoe kan iemand zo jong en zo
vol vertrouwen in de toekomst
zoals jij een dergelijk verhaal
schrijven?
"Tja, ikkan mewel een beetje voor-

Alsof Jurre wist wat mijn eerste
vraag zou zijn, steekt hij zelf direct
van wal: "Het verhaal is nietauto
biografisch ! Ikheb aleen paar keer
moeten uitleggen dat ik geen de
pressieve puber ben.Ikheb voor de
'ik vorm' gekozen om de spanning
optevoeren en dat isnaar mijn idee
goed gelukt."
De hoofdpersoon inJurre's verhaal
ziet zichzelfgeplaatstvoor 31 decem
ber. een dag die hij haat met alzijn
valse beloftes en lozevoornemens,
Naarmate de dag vordert en de
gezelligheid inhuis toeneemt, ver
ergert degemoedstoestand van de
jongen; dedesillusie van weer een
jaardatten einde loopt zonder voor
uitzichtop erkenning doen hem wen
sen nooit meer tehoeven opstaan,



Naamloos in twijfel
(1 )
Ze heeft deletters vanzijn naamgestolen.
Hier waargolven vluchten dolen
zijnpeinzendepionnenover hetbord,
datenkel grijzevlakkenkent.

(2)
Zeheeftde lettersvan zijnnaamgestolen.
Hierwaarbomenzuchten schuiven scholen
gitzwartewolkenvoor het slapende beeld
van zonlicht op haarhand.

timent van alternatieven, zoals in
ternet. Dieverplichte boekenlijsten
schieten dan ook hun doelvoorbij;je
leert lezenecht niet waarderenals
jejemetveelpijn en moeitedooreen
stapel boeken heenworstelt. Maar
goed, ik heb ergeenmoeitemee.
De docent Nederlands isvrij actief
met literatuurenschrijven.Hijkomt
ook regelmatigmet flyersoverwed
strijdenen zo.Op diemanierwist ik
ookvandeschrijverswedstrijdWrite
Now! en aangezien ik altijd goed
scoor op schrijfopdrachten heb ik
toen eenverhaal ingezonden."

vanuit dievandeschoolleiding.Le
vert mealtijdwelweercommentaar
op;dat is juistleuk. Verderschrijf ik
o.a. concertrecensies en doe wat
redactiewerkvoorhet magazinevan
het 'Jongeren Uitbureau '. Ik hou
natuurlijkookdeaankondigingenvoor
wedstrijden inde gaten enschrijf in
m'n vrije tijd gedichten. Heb je het
winnende gedichtgelezen van Write
Now!?Echtgeniaal,zoalsGuido van
der Wolk eensfeer inwoorden kan
neerzetten!Daarhebikechtenorm
veelrespectvoor.Ikhebookgelijkz'n
dichtbundelgekocht."

(3)
Zeheeft de lettersvan zijnnaam gestolen.
Hierwaar schreeuwendestiltesbevlogen violen
verdrinken,heeft zelfs detrouwekerkklop
geenideehoe laat het is.

mogelijk concreet en daarom houik
ook vanhet gebruikvansymboliek.
Je moet danweluitkijkendat jeniet
te vaag wordt, want dan snappen
lezers de boodschap in je verhaal
niet. Een vergelijking met Reve is
natuurlijk geweldig, ware het niet
dat ikzijn meesterwerken zoals 'De
Avonden' pas gelezen heb ná de
wedstrijd! Ikwou weleens zienwat
dejurybedoelde."

Heb je schrijvers die een voor
beeld zijn voorjou?
"De manier waarop Reve bijvoor
beeldeen zwaarthemaluchtig kan
beschrijven, vind ikbewonderens
waardig;maarechtfavorieteschrij
vers hebikniet echt. Ikval meerop
destijlwaarineenboekgeschreven
is en dat kanvan éénschrijver per
boek verschillen. Mijn enige echte

Jurre van den Berg

favoriet is een Engelse schrijver:
GeorgeOrwell.Endieleesikvoor
namelijkinhet Engels,'

De meeste tieners die ik ken (en
datzijn er nogal wat), zijn altijd
drukin deweer metbijbaantjes,
sport,huiswerk envooral veel tv
kijken, shoppen enuitgaan; hoe
kom jij aan de interesse om te
gaan schrijven?
"Dathebikvoornamelijktedanken
aan inspirerende docenten op de
middelbare school. DedocentEn
gels doetveelaan literatuur enwijkt
regelmatigafvan destandaardvak
eisen ombijvoorbeeldwatmeer aan
literatuur of poëzie te doen. Dat
vindt natuurlijk niet iedereen in de
klas leuk. Er wordt steeds minder
gelezen door jongeren; maar wat
wiljeook,meteen uitgebreidassor-

De voorwaarden voordeze wed·
strijd zijn minimaal; er is geen
vast thema en je moet je alleen
houden aan het maximum van
2000 woorden. Ben je gewoon
achter je computer gaan zitien
engaan schrijven?
"Nee, ikhad het verhaal al! Ik had
het zelfsal een keer eerder inge
zondenvoor eenanderewedstrijd
(De Kunstbende) en besloot het
hieren daarwatbijteschavenen in
te sturen. Toen de sluitingsdatum
voorbijwas,werdikgebeldof ikop
de uitreiking van de prijzen een
stukjewou voordragenuit mijnver
haal. Toen had ikwel eendonker
bruin vermoedendat ik misschien
welwat zouwinnen,maardeeerste
prijs was wel een enorme verras
sing. Ik vond het geweldig! Vooral
naar de beoordeling vande jurywas
ik erg benieuwd. Ja, ik was wel
ingenomen met hun rapportage."

Schrijfje behalve dit soortkorte
verhalen nog meer?
"lkhebeenvasteoolumnindeschool
krant, waarin ik situaties op school
beschrijf; danweer vanuit het per
spectief van de leerling, dan weer

Ook wishful thinking van jouw
kant, een eigen bundel of boek?
"Ach,wieweet! Ikwil graag bij een
krant gaan schrijven, het liefst co
lumns of recensiewerk. Maar wie
weet, ja, eenboek. Ikheb niet echt
eeneindproduct alsdoel voor ogen,
bijvoorbeeldeenboek;hetschrijven
an sieh ismijndoel. Alsikietsinm'n
hoofd heb, een thema ofeen idee,
danvoel ikeenonrusttotdathetafis;
dankeertde rustweer."

Ben je alweer bezig met een
volgende wedstrijd?
"Ikheb net een gedicht ingeleverd
voor 'DoeMaarDichtMaar'en 'Dich
ter bij 4 mei' (waarvan Jurreinmid
delsberichtheeftontvangen: hijzitbij
de laatsteselectie);dewinnaarvan
hetlaatste magzijngedicht voorle
zen opdeDambij de nationaleher
denking.Benbenieuwd!'

(DeG&T houdtJurrein iedergeval
indegaten!WiltuJurre'swinnende
verhaal zelf lezen,dankuntude site
vanWriteNow!bezoeken:
www.passionate.nl/wri tenow0

Kar/ine Ma/fliet

"Zithethiernietprachtig?Enwat een uitzicht!De mensen moeten welgek
zijnalszehiergeengebruikvangaanmaken... "("Jammer,maardan moeten
wij eraf.') Bedankt Swiss Combi, dit betekent een heleaanwinst voor het
dorp!(Foto:Chery/ Hoekstra)
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PeterHeidema enStofferHavinga. (Foto: Wofter Karsijns)

Uitvaartbeurs Thesinge

TruusTop

sersook zelfstandiglid worden.Mo
menteelzijner390 betalendeleden;
de vereniging hooptuiteraard op een
uitbreiding van het ledenaantal. Er
wordt doorde gemiddeldjonge be
stuurdersactiefaan gewerktomde
mogelijkheden van een uitvaart in
eigen omgeving uit te breiden en
naardewens vandeoverledeneen
de familieuit tevoeren.
Op 16 april wordt de Algemene
LedenvergaderingvandeBegrafe
nisvereniging gehoudenincaféMo
lenzicht, aanvang 20.00 uur. Ook
niet-leden zijnvan harte welkom.

vindt uookweer bij de molen.Laten
we hopen dat de molen dan bij het
volgende grootse dorpsfeest weer
zal kunnen draaien!(Tevensrectifi
catie:inhet bovengenoemde artikel
werd gesprokenover eenstreefda
tum voor het ontmantelen van de
molen (mei 2004). Dit bleek echter
onjuist tezijn. De werkzaamheden
zullen langeropzich laten wachten.
De schrijver van dit stukje brandt
haar vingers niet aan het noemen
van een nieuwe datum: dat het dit
jaar niet meer plaatsvindt, iswel zo
goed alszeker !)

Karline Ma/fliet

Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com

Oudennieuwbij elkaar. (Foto:Wolter Karsijns)

Vervolg
DeUitvaartverzekering TwenteN.V.
wordt vertegenwoordigd door me
vrouwA. Huis. Zij komt inopdracht
vandeBegrafenisvereniging Thes
ingevanafeind maart'04nogmaals
inactie.Bij de inwonersvan Thesinge
zaleenbriefindebusglijden,waarna
de mogelijkheid bestaat om zonder
verdere verplichting een afspraak
voormeerpersoonlijke informatiete
maken. Uiteraard is het wel debeo
doeling vande begrafenisvereniging
om nieuwe leden tewerven.
Ook zal de administratie via me
vrouw Huis up-tc-date gemaakt
worden,zodatmogelijkalle 18·plus-

Red de molen!
Inhet januari nummer van deG&T heeft u een artikel kunnen lezen
over de penibele toestand waarin de molen van Thesinge zich
bevindt; deze verkeert in zulk een slechte staat dat er niet meer
gedraaid kan worden.

Met derestauratie is veel geld ge
moeiden hettotale bedrag datdaar
voor nodigis, kandestichtingFivelin
go en degemeenteTen Boernietin
één keer ophoesten. Omdat er
Thesingers zijndiedit aan het hart
gaat, wordt er tijdens het culturele
feest op8 mei a.s. een inzameling
gehouden ten behoeve van deze
restauratie: wiltudelen indeze zorg,
tast dan eenmaal in de buidel en
doneerwatuwilt missenindecollec
tebusdie ubijde molen kuntvinden.
Ookkunt unatuurlijkdonateurwor
denom ditcultureleerfstuk vande
ondergang teredden.Inschrijvingen

dacht. Aande hand van een uitge
breidboekwerkmaaktdestandhoud
ster duidelijkhoeveelmogelijkheden
er zijnommet bloemende laatsteeer
tebewijzen.
Ernaast laat het CrematoriumGro
ningen enkele mogelijkheden zien
om de as van een overledene te
bewaren.Erstaanverschillendeur
nen, maar ook siervoorwerpen en
sieraden.
Mevrouw J. van Houten-Wieringa
vertelt meoverhaarwerkalsuitvaart
leider.lngoedoverlegmetdefamilie
heeftzij de intentie om het afscheid
vaneendierbarezo persoonlijkmo
gelijk te begeleiden. Uit
vaartverzorger K.J.van Houtenwordt
vertegenwoordigd door diens part
ner,omdathijverhinderdisvanwege
eenuitvaart.
Denotarissen uitTen Boer hebben
een tafel vol informatieboekjes en
folders en geven antwoord opvra
genop hun vakgebied omtrent een
overlijden.Metonderwerpenalshet
nieuwe erfrecht en alleswat jemid
delseentestament kunt regelen.
OokdeRABO-bankisaanwezigmet
praktischeadviezenenmogelijkheid
tot verzekeren. Ernaastophet po
diumeen sfeervolle presentatiedoor
uitvaartverzorgster Nellian Dijkema
uit Thesinge.Haargeheeleigenwij
ze van werken op het gebied van
ondersteuning, advies en begelei
ding rondom een uitvaart komt hier
totuitdrukking.
Het bedrijf Switters- Terpstra-Wol
ding b.v,presenteertzich met voor
beelden van grafmonumenten en
gedenkplaten.

Deuilvaartbeurs in Thesinge opzaterdag 21 februari trokongeveer
aD bezoekers.De organisatoren warenzeer content met deze belang
stelling. Allesverliepnaar wens en ook de reacties van de mensen
waren heel positief. Van deelfdeelnemende bedrijven en instanties
kwam geen enkele wanklank.

Gevoelig onderwerp
Een uitvaart ofcrematie is een ge
voelig onderwerp om eenbeurs aan
te wijden. De begrafenisvereniging
Thesinge enOmstreken,de organi
sator van de beurs, probeert de
informatiezo all-round mogelijk neer
te zetten. Er is vooraf voldoende
publiciteitaangegevenendan moet
jemaarafwachtenofhetaanslaatbij
het publiek.
BijdeGereformeerde kerkstaat een
lijkkoets geparkeerd om extraaan
dacht te trekken voor het verwijs
bordjenaardeingangvande kerk. Bij
binnenkomst voelt de grote ruimte
tochwat onwennig en vrijwel direct
word je geconfronteerd met een
aantal tentoongesteldelijkkisten. In
de consistoriekamer wordt door de
Stichting Begraafplaats Thesinge
aan de hand van een plattegrond
uitleg gegeven overhetverleden en
de toekomstvande begraafplaats.
Jan Mollemaheefteen power-pont
presentatiegemaakt en allealgeme·
neinformatiestaatopschriften wordt
meegegeven.Zo kun jelezendater
geenmogelijkheidmeerisom dona
teur teworden, maar dat men een
graf kan kopenonderbepaalde voor
waarden.
Ook de begrafenisvereniging heeft
een overzicht gemaaktvanalhaar
diensten endebijbehorende kosten.
Het iseen helelijstmeto.a.cornribu
tie,enentreegeldvoornieuweleden.

Inde zaal van Ons Trefpunt is elk
hoekje bezet. Een mooie bloemen
uitstalling van BloemsierkunstWim
Huis uit Loppersum trekt de aan-
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Nu delente weer aanbreekt, zie enhoorje inonze dorpen overal opstraat kinderen spelen. Zo hoort het
ook, kinderen hebben hel recht al spelend gewoon kind Ie zijn. Helaas is datniel overal opdewereld
zo vanzelfsprekend.

Mieke uit Thesinge laat
kinderen in Brazilië spelen

Een Hollandse in Italië

AnneBenneker-Sanders

Suzan Benneker

van leven,maarhet issoms ookwel
irritant.alsjeietswiltregelen bijvoor
beeld. Verderzijndewinkelshier's
middags altijd tot vier uur gesloten.
Maarookdatwent. Het gevolg isdat
je'savonds ook latereet,20.30 uur
is echt geen uitzondering. Verder
vind ikhethierveelschoneropstraat.
er wordt heel veel geveegd. Het
grappige isdat de Italianen denken
dat Amsterdam een superschone
stad is ...
Hetvalt meookopdatoudemensen
hier nog veel meeraan het sociale
leven - ook op straat - deelnemen.
Tijdens de passegiata, het flanee·
ruurtje aan het eind vandemiddag,
lopen hele families over de Corso
Vanucd,dehoofdstraatvandestad."

HeimweenaarHolland?
"Ikmissomswel mijn vastevrienden.
Hier moet je steeds weer nieuwe
vrienden maken. Ook zou ik graag
weereens evenop mijnfietszitten."
Verderbevalthet leveninItaliëSuzan
erg goed.Echtheimweeheeftzedan
ook niet. Maar eenbruineboterham
metkaas,daarheeft zewelweereens
zin in...

kuiten van hetklimmen,"lacht Suzan.
"Maargelukkig zijn erop verschillen
de punten in de stad roltrappen of
liften."

"Hints"metJapanners
"Perugia is een heel internationale
stad,"verteltSuzan. "Er iseenspe
ciale universiteit voorbuitenlanders
die Italiaanswillen studeren;deAme
rikanen hebben er zelfs eeneigen
school en dan is ernog de school
waar ikzelf opzit. Doordat erzoveel
buitenlandse studenten zijn,maakje
makkelijk contact. Van de andere
kant zijnhetvaakkortstondigecontac
ten,omdat mensen nietlang blijven.
Op mijnschool zittenopvallend veel
Japanners, die vaak een heel jaar
blijven.Zijhebbenveelbelangstelling
voorde Europesecultuur. Het iswel
komisch ommetJapanners hetspel
'Hints'inhetItaliaanstedoen.Naast
grammatica enconversatieorgani
seert de school allerlei activiteiten
zoalsexcursies,wijnproeverijen en
gezamenlijke internationalemaaItij
den:

Verschillen
Inmiddels zijn Suzan wel wat ver
schillen met Nederland opgevallen:
"ItalianenlevenrelaxterdanNeder
landers.Alsdebustelaatkomt,dan
geeftdat niet.Hetkan gebeurendat
mensen gewoon niet komen opda
gen vooreenafspraak;dat isbijons
ondenkbaar.Van de enekant ishet
wel een meer ontspannen manier

Hetland van de pizza
Na haar eindexamen in juni 2003
werd Suzan uitgeloot voor destudie
medicijnen. Ze besloot vande nood
een deugd te maken en dit jaar te
gebruikenvoor eenbijzondereerva
ring. Na een half jaarhard werken,
hadze voldoende geldgespaard en
paktezehaarkoffers.Dekeuzevielop
Perugia,inhetItalischeUmbrië."Italië
spreektme erg aan,"verteltzegeze
tenopdetrappen vande kathedraal,
hetlrefpuntvoordestudenten in deze
stad."Ikheb tweejaarin een pizzeria
gewerkt, ikvind Italiaans een mooie
taalenwilde wel eens wat meervan
het land vande pizzaweten. Via de
organisatieStudyTravelhebikdeze
reisgeboekt. Ikwoon hiervijfmaan
den in een studentenhuis en volg
dagelijks Italiaanselessenopschool."

Oudestad
In de Via dei Fiori (Bloemstraat)
bewoont Suzan samenmetvriendin
Maaikeeenkleinebovenetage. Alsje
het pand binnengaat, moet je een
beetje bukken,want de deuren zijn
afgesteldopde middeleeuwsemens.
Zoals allesin hethistorische centrum
van deze stad. Het is een schilder
achtigewirwarvanoverwelfdesteeg
jes, trapjes,afgewisseld metprach
tige pleinen.Overalziejekerken en
palazzi (oude paleizen), elke vier
kante meter is hier benut. Daartus
sen doorlaverenauto's.Fietsers zie
jehierniet. Het centrumligthoogop
een berg. "Jekrijgt hierwel stevige

Tijdensdevakantie bezoek jesoms een stad waarvan jedenkt:daar zou
ikwel eens wat langerwillen rondkijken.Hoe zou helzijnhiereen tijdje
Iewonen, demensen ende taal Ie leren kennen enalle mooie plekjes
opjegemak teverkennen? Suzan Benneker uil Garmerwolde kreeg de
kans dit te doen. Inde Italiaanse stad Perugia geniet zij sinds begin
januari van ladolce vita Italiana!

Globetrotters
Brazilië, Irak, Italië, Australië
...overal terwereldkom jeThe
singers enGarmerwolders te
gen.
Indit nummer leest u over de
wederwaardigheden van twee
dorpsgenoten in Brazilië en
Italië,Maar deVolkskrant had
de primeur van de reis van
Henri en Bineke Veninga uit
TenBoer.(Uweel wel:dezoon
van Simon, onze dorpshuis
beheerder.)

In een jeugdherberg
In Traject, de reisbijlage van de
zalerdagedilievan deVolkskranI
van21februari. staat eenartikel
over de metamorfose van de
jeugdherbergen in Nederland.
Het woord jeugdherberg is te
genwoordig taboe,laatstaandat
jedebeheerderaanspreekt met
'vader' of 'moeder'. De tijd van
zelfpiepersjassenisookdefinitief
voorbij. De gebouwen zijn gere·
noveerd, de slaapzalen vsran
derd inslaapkamers eninplaats
van de eeuwigepannen macaro
nieet jeernu een smakelijkdrie·
gangendiner.Om de qedaante
verwisselingcompleettemaken,
isgekozen vooreen nieuwe naam:
Stayokay. Denieuwe doelgroep:
gezinnen met jonge kinderen,
zoalsdeVeninga's.Met henhad
de volkskrantjournalisteen exclu
siefinterview.

Geen gribus
Pas toendeVeninga'sinStayo
kay aankwamen, ontdekten ze
dat ze geboekt hadden in een
jeugdherberg, zo staat inhet ar
tikel te lezen."Alswe het hadden
geweten, hadden we hier niet
gezeten. Bij een jeugdherberg
denk je toch meer aan een gri
bus,"vertel tHenri.De Veninga's
vertel lenookdatze tevreden zijn
overhet hotel.Voordekinderen
ishet leuk, erisveel speelgoed en
ze mogen rennen door de gan
gen en dezalen.
Eén probleempje hebben Henri
enBinekewel."Wistjedatjegeen
alcohol mag meenemen op je
kamer? Maar dat doen wij wel
hoor.'

In Brazilië bijvoorbeeld moeten kin
deren veeltevroeg volwassenwor
den. Daarom geeft de Nederlandse
Stichting Tio Loiro insamenwerking
methaarBraziliaansezusterorgani
satieARCA kansarme kinderende
mogelijkheid deeltenemenaansport-

en spelactiviteiten. Inhet kader van
haar stud ie aan de Academie voor
Lichamelijke Opvoeding liepMieke
Zijl uit Thesingestage bijzo'nproject
inhetBraziliaanse Fortaleza.

"Blondeoom"

"Ikwilde voormijn stage graag naar
het buitenland," vertelt Mieke. "Sa
men meteen studiegenootheb ikop
Internet gezocht en zo kwamen we
terecht bij Tio Lolro." Oprichter en
initiatiefnemer van deze Stichting is
Onno Raadsen. Tlo Loiro' oftewel



Mieke Zijl samen meteen leerkracht en een groepje kinderen inFortaleza.

Blonde Oom, zo noemen dekinde
ren hem als hijin 1998 metzijn eerste
sport- en speelproject begint ineen
weeshuis inRio deJaneiro.Hetpro
jectkomt voort uithetAmsterdamse
Sportbusprojectdat dan alenigeja
renindeAmsterdamse wijkDe Pijp
draait. Daarbij trekken sportdocen
ten met hun Sportbus dewijk door
om oppleintjes sport- en spelactivi
teitenteorganiseren voordejeugd.
"Alsvoorbereiding opmijnstage in
Brazilië heb ik eerst drie maanden
lesgegeven inDe Pijp. Verdermoest
ik een cursus Braziliaanse taal en
cultuur volgen . Dat is absoluut
noodzakelijk, want de voertaal is
Portugeesenbijna niemand spreekt
Engels."

Blijekinderen
Eind september 2003 begint voor
Miekehetavontuur.Haarstandplaats
isFortaleza,de hoofdstad van Ceara
inhetdroge noordoosten van Brazi
lië. Met deSportbus, een Volkswa
gen-bestelbus dieplaats biedt aan
lesmateriaal en docenten, gaat ze
elke week defavela's (arme wijken)
inomles te geven. Dewijk Zizi bij
voorbeeld,een echte krottenwijkvlak
langseen spoorbaan;de huizenzijn
erslechtenoveral ligtafval. Tio Loirol
ARCA wil indezewijkeenbuurthuis
opzetten waarin ookartsen, psycho
logen enandere hulpverleners een
plekkrijgen."Alswekomenaanrijden
metdebus,komendekinderenalop
ons afstormen.Zezijneven niet van
jeaf teslaan.Zezijnzo blijjetezien
endatgeefteen heelgoed gevoel.Je
weet dat je met iets goeds bezig
bent."vertelt Mieke.
Naast lesgeven geeft Mieke ook in
formatie aan de toeristen die het
project elke week bezoeken. Alsaf
studeerproject doet ze ook onder
zoeknaarvoorbereidingvandesta
giaires in Fortaleza. Daarbij bekijkt
zewelkemoeilijkhedendestagiaires
endeBraziliaanselerarenondervin
den.Daarnaschrijftzeeen handlei
dingvoor de nieuwe stagiaires.

Mieke zjj/ met enkele kinderen in
Fortaleza.

Levenintwee werelden
"Ik leef hierecht intwee werelden,"
aldus Mieke. "De ene helft van de
weekzitikindekrottenwijken, terwijl
ikdeanderehelftdingen doe diede
kinderen uitFortaleza misschien wel
nooitzullen meemaken:surfen,du
ken. uitgaan, shoppen en met een
lekkerecocktail ophet strand liggen.
Jerealiseert jehoe oneerlijk het ver
deeld isindewereld. Ikwaardeernu
meer dan vóór mijn reis wat wij in
Nederlandhebben.Wij hebben een
echt zeer ontwikkeld en gestructu
reerdland. Ikheb nugezien hoe het
ook kan, en dan boffen wij met een
landals Nederland:

Met de apen inde jungle
Vanuit Fortaleza heeftMiekenahaar
stage een rondreis gemaakt door
Brazilië. Daarbij deed ze onder an
dere de stad Manuas aan in het
Amazonegebied."Vandaaruitheb ik
eenvierdaagse trip gemaakt. Eerst
metdebushetregenwoudinen toen
met een bootje de rivier op. We
verbleven daar bij een India
nenfamilie,sliepeninhangmatten en
wasten onsin de rivier. We zagen
piranhavissen,krokodillenenprach
tige vogels. We brachten ook nog
een dag en een nacht echt in de
jungledoor.Onzegids kon commu
nicerenmetdeapen IEen geweldige
ervaring."
VerderisMiekeonder andere nog bij
dewatervallen van Foz deIgnacuen
inRio de Janeiro geweest en maakte
ze hetBraziliaanse carnaval mee.

Grote indruk
Over haar meest indrukwekkende
ervaringen tijdens haar half jaar in
BraziliëschrijftMieke: "Destageheeft
de meeste indruk opme gemaakt.
Het isonvoorstelbaar hoe demen
sen wonen indekrottenwijken. Ze

hebben echtbijnanietsen tochzijn ze
zo vrolijk.Brazilië iseen landwaarde
mensen ritme inhunlijfhebben,de
hele dag dansen en vrolijk en erg
sociaal zijn.
De kinderen zijn heel lief,willen veel
knuffelen en zijn blij om je te zien.
Daarnaast vinden ze alles wat je
aanbiedt leukomtedoen en zijn altijd
erg enthousiast.Hierkunnende kin
deren uit Nederland een voorbeeld
aan nemen.
Verder heb ik veel respect voor de
mensen die hier leven. Het is niet
normaal hoeveelzewerken. De jon
geren werken overdag en gaan 's
avondsnog naarschool. De ouderen
werken dehele dag. En dan zeuren
wijdat een achturigewerkdag telang
is.Hiermaken zedagenvan veertien
uur!
Helaas isinBraziliëookveel geweld
en moet je zeker alstoerist oppas
sen.Maardat isinanderelandenook
zo. Dit zou je als mijn minst goede
ervaring kunnen beschrijven. Mijn
mooiste ervaring: eigenlijk alles. Ik
zouniet speciaal één ervaringkun
nennoemen. Ikheb eenlevenserva
ring opgedaan, die ik nooit meer
kwijtraak!"

HetinterviewmetMiekevondplaats
via e-mail. Als u dit artikel leest, is
Mieke weer terug in Nederland.Op
www.tioloiro.nlleest ualles over de
Stichting en ook hoe u Tio Loirol
ARCAkunthelpen om tezorgen dat
kinderen al spelend gewoon kind
kunnenblijven. Netalsde kinderen in
onze dorpen!

AnneBenneker·Sanders

Wist Udat IiI

• deGEO-jeugd een trainings
pak van de firma Ritsema heeft
gekregen?
• de teksten over de nieuwe
Thesingersopwww.thesinge.com
doorde mensen zelf zijn geschre
ven? En niet, zoals inhetvorige
nummer stond,door AlyPepping;
zijheeft ze alleen maaraan elkaar
gebreiden geplaatst.
• je opde websitenuook kunt
zienwelke mensenaan deDijk18
zijn komen wonen?
• eral verschillende spullen en
meningenaangeboden wordenin
derubriek"ikzoek-ikvind"?
• Bakker Klaes HoekstrauitBe
dum de felbegeerde titel "Beste
Bakkervan Nederland"heeftge
kregen? In een volgende editie
vertellenwe uer meer over.
• de voorbereidingen voor het
Dorpsfeest inGarmerwoldeop4
september alinvollegang zijn?
• Danny Christian de hanençe
vechten komtopluisteren?
• voor'savondsdebandFaceto
Face isgecontracteerd?

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
• t.e.a.b. een konijnenhok. Op
knappertje.Bestaatuiteen renen
eenhokgedeelte.FamilieBenne
ker, telefoon050 - 542 0729.
• wegens verhuizing: eendiep
vrieskist,ecoline,400 liter.Vaste
prijs: 65euro. Telefoon 050-302
1099
• aanhangwagen 1.00x2.1 0m.,
75euro.Telefoon 050-302 3896.
• verfbrander, decoupeerzaag,
garagekrik (11/2ton)eneen paar
schaatsen (Friese doorlopers,
z.g.a.n.), allen voor 15euro per
artikel; 1voordeurluifel, bruin al·
lum.(25euro) ,zonnescherm,afm.
290/110 , 1jaargebruikt, van555
voor 250 euro en 1Airco mobiel,
met afvoer, nieuwprijs 449 euro,
nu 200 euro. S. Rozema, W.F.
Hildebrandstraat21,Garmerwol
de; tel. 050-542 26 16.
.2keukenbovenkastjes,witmet
imitatiebeukendeurtjes,32x60x70
cm;5 europer stuk
. 2vensterbankplanken [spaan
plaat),wit;1=265,b=38 en 29cm.;
10europerstuk.Vliem,tel.54163
41.



Verder beleef iknatuurlijkheel veel
spannende dingen bijmij thuisen in
het dorp.Ergaatgeen dagvoorbij of
ikprobeerde grote hond Florisuitte
dagen en met hem tevechten. Dan
zijn we metzijn tweeën erg hard aan

IndeG&T van februari heeft één
van mijnbaasjes ietsgeschreven
over mij. Ik vond het best een
aardigstukje, maar ik vinddatik
nueens aan debeurt ben! Want
een hond beleeft het allemaal
heel anders dan zijn baasje(s).

Metvriendelijkegroet,
Sieb-Klaas Iwema

De'Ennede JongBokaal"staatvoor
het tweedejaarinklasseBen isdoor
Jan Feenstra inde wachtgesleept.
Allen proficiat met hetbehaalde re
sultaat. Dit jaargeen bekers, maar
een gezellig hapje eten bij de Chi
nees(met de heleclub).

Hiervolgt een overzicht van het ge
middelde aantalbehaalde puntenin
37 beurten:
Klasse H(van1OB tot 113,9punten
en hoger)
1. J. Bouman (112,14)
Klasse A (103tot 107,9 punten)
1. S.K. Iwema (107.76)
2.T. Remkes(104,3B)
3. W.Offringa (103,6B)
Klasse B (van 94 tot 102,9 punten,
plusondersteuning)
1.J. Feenstra (103,7B)
2. P.Stollenga (101,59)
3. W. Wolters(101 ,5B)

'Tja, nasimet n nosnepoot.
dat heurt wel goud...",
oordeelt T. Remkes.
(Foto: S.K. Iwema)

Dit betekent dat svde "Buurschut
ters"hetmet3,BB puntheeftverloren
van 'The Cartwrights"!
Het hoogstepersoonlijke gemiddel
de van de twee keer was bij de
'Buurschutters" S.K. Iwema met
104,5 en bij 'The Cartwrights" J.
Woltman met112punten.

Jaarvergadering
Op de Jaarvergadering van sv de
'BuurschuIlers"d.d. 16 maart 2004
stond als punt 13 op de Agenda:
compeUtie 2003.

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de AGRISHOP.

Iedere dag lekker VERS van:

SV de"Buurschutters"
1.J. Bouman(112 punten)
2. S.K. Iwema (106 p.)
Het totaal verenigingsgemiddelde
overbeidekerenwas 100,29(102,43
in2004 en 9B,14 in2003)

SV "Thecartwrights"
1. J. Boven (1 13punten)
2.D.J.Berghuisen J,Woltman(bei
de 112 p.)
Het totaal verenigingsgemiddelde
van beidekeren was 104,17{105,67
in2004 en 102,67 in2003)

SV de 'Buurschulters" had 2 maart 2004 de collega schutters van 'The
Cartwrights" uit Ten Post uitgenodigd voor het tweede deel onderling
schieten. Zeven BuurschuIlers namenhetoptegen vijftienCartwrighters.De
uitslag was alsvolgt:

SV de "Buurschutters"

Yun

hetblaffen.Ikbeleefer de grootste lol
aan, maar zowel Florisalsmijn baas
jes vinden hetniet echt leukalswezo
hardblaffen!Tochdoeikhetelkedag
weer, wie weet word ik binnenkort
weldebaas!!Ikprobeerhet gewoon
steeds weer! Verder hebik het ook
wel aardig goed geregeld, ikga re
gelmatigopde bank en de stoelen
liggen (alzijnmijnbaasjeshetdaaraf
en toe ook al weer niet mee eens
.....). Ik verkauw delaatste tijd ook
aardig wat dingen,maardaar kan ik
niets aan doen!Ikbennamelijkdruk
aan het wisselen en mijn baasjes
hebben al wat tandjes en een kies
van mij gevonden. Ik vind het wel
vreemd,maarze zijn erwelblijmee
geloof ik.

Ikkrijgelke dag wel drie keereten,
maarikvind dat ikrechthebop meer!
Ikhebaltijdwelzininwat,maarmag
nietaltijd wat vanmijn baasjes. Dus
naastheteten,vechten, wisselen en
trainen kom ikde dag voornamelijk
door met slapen en spelen!Kortom,
het bevalt me heel erg goed bij de
familie Van der Molen! Ik ben dus
bijna klaarmetmijn eerste cursus en
volgens mij heeftmijn vrouwtjeons
opgegeven vooreenvervolgcursus!
Uiteindelijkzal ikdus misschien wel
een hele brave hond worden!

•••••

Mijn naam isYuri. Eigenlijk heet ik
Yuri Nouschka van Kromhof,omdat
ikde naam van mijn moeder achter
mijneigen naamheb gekregen. Dan
kunnen ze lateraltijd nagaanuitwelk
nestje ik ben gekomen. Netzo als
mijn vijfbroertjesenvijfzusjes.Ikkom
dusuiteen nestjevan elfhondjes. Ik
ben geboren op een boerderij in
Beerze.Datiseen erg mooi plaatsje
inOverijssel,vlakbij Ommen.Ikweet
eralleennietzoveel meervan,dusik
hoop datwedaarnogeen keer heen
gaan.

Ikben op6december inGarmerwol
de komenwonen enheb het reuze
naar mijnzin! Ikwoon bij de familie
Van der Molen aande Dorpsweg.lk
vindheterg gezellig hierenhetbevalt
me ookerg goed dat ikeenvriendje
inhuisheb,Floris.En naastditvriend
jezijn ernog heel veelleukemensen
en hondjes in het dorp! Ikga elke
zaterdag met mijn baasje naarBe
dum om te trainen. Zaterdag 3 ja
nuari was deeerste lesen zaterdag
20 maart de laatste. Ik heb in de
tussentijdalheelveelgeleerd,maar
hadnietaltijdeven veelzinhoor!Mijn
baasje zei dat ik naar haar moest
luisteren.maarikhebhet haarafen
toewelaardigmoeilijkgemaakt!Dan
deed (ensomsdoe)ikheel erg recal
citrant en heb ik geen zin om te
luisteren. Maar de laatste tijd gaat
hetaltijd goed en isiedereenheelerg
tevreden overmij!

(Soms)
lieve baas
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Warme bakker voor ieder eetmoment
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Sierbestrating

Showterras : 3000 m 2

Bornholmstraat 4
9723AX Groningen
050-3138600

Ooe ningst ijde n:
. ma ti m vrij. 9.00 - 19.00
. za t. 9.00 · 17.00

Overdel<t showterras 23_0_0_m~

Grasdijkweg 31 a
9798TC Garmerwolde
050-5493228

Richting TenBoer 4 km. vanaf Groningen ( N.360)
Openingstijden:

- dins. t fm vrij. 10.00 - 19.00
- zat. 9.00 - 17.00

Country lin dance
••••

- Verlichting
- Japanse Koi 's
- Vijver materialen
- Tuinhout
- Tuinmeubelen
- Blokhutten

1"; Schuren

.. ~ 18 April
m Zondagmiddag

11.00 - 17.00
•••••

•

•••••Darten met:•
Rayniond van Barneveld

•

- Sierbestrating [exclutonJ
zeer uitgebreid assortiment

- [NieuwJ Vaste planten
coniferen en heesters

- Grind en Keien
- Sierhekken
- Waterornamenten \N

_-..0 .~..
17 April '-JO ...

Zaterdagmiddag UJ
12.00 - 20.00

Met diverse standhouders
Dit weekend speciale aanbiedingen met: Geraniums en Baskets

E
---- ~ier(,~trcdin9---
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LeniArendsuitGarmerwolde. (Foto:Henk Remeriej

Nieuwe schrijfster vaar de G&1
Sindsdezomervan2003 zit ikinderedactie van dezekrant,en dus werd
het tijd om mij voortestellen.
Ikheet Leni Arends·Frolek;mijnman heet Jan.Wijzijn in1992 met onze
twee poezen in Garmerwolde komen wonen aan de Dorpsweg, in "het
Frolek·Arendsnest".
Wijhebbenaltijd ineenstad gewoond,enwildeneigenlijkwelhet"buitenleven
proeven". Voorwaarde was wel dat hetopfietsafstand wasnaarons werk.
Ook wilden we watruimte en rust omonsheen. We werken allebei inhet
AcademischZiekenhuisinGroningenen daarisgenoeg hectiek. Ikwerker
als fysiotherapeute enheb zowel volwassenen alskinderen inbehandeling.
En ja, het was inderdaad een schot in de roos. We vonden hier watwe
zochten: ruimteen rust.

LeniArends

minishetlanders,eenarabisch-welsh
rijponydienu eenveulen heeft, en
twee wittemelkgeiljes.lkgeniet van
het paardrijden en heb inmiddels
"paardrijvriendinnen". Het is een
drukke,maargezellige boel rondom
onshuisgeworden.De rustschieter
wel eens bij in.

Eenheelandere hobby ishettoneel
spelenbij"Wester"Oubileumuitvoe
ring in november). En nu dus ook
deze krant.waariksindsafgelopen
zomer zo nu en dan een stukje voor
schrijf. Ikverveel me dus niet. Ook
Janheefthierzijn draaigevonden;hij
sport en klustwat afinzijnvrijetijd...
Ikdenkdatwe hethierwel eenpoosje
uit zullen houden,

Tijdensonzeeerstewandelingetjes
doorhet dorp(12 jaargeledendus)
kwamen we langs een tuin met
dwerggeitjes en hun lammetjes. Ik
was meteen verkocht. We hadden
de ruimte, dus ... Dit was nog maar
het begin. De laatste jarenwerkik
parttime;wat nu tengoede komtaan
mijn hobby's: het tuinieren en mijn
dieren.In hetvoorjaarga ikvolopaan
de slag indetuin;wat ikprobeervol
tehouden totindeherfst. Helaaslukt
dat niet altijd evengoed. De dieren
vragenook aardigwat tijd.We heb
ben er nu 14. Na de dwerggeitjes
kwamen twee honden (éénisdeze
zomerhelaas overleden),en ook het
poezenbestand is wat uitgebreid.
Verder een paar ganzen, vissen,
bijen (het isde hobby van Jan,maar
de honing vind ikwel erg lekker), 2

Terugblikop het afgelopenjaar
Voor de G&TExpress loopteen jaarvan april naar april. Misschienwat
vreemd,maarooitisdekrantnaeenherstartweer begonnen inapril 1978.
Dus vandaardatgebroken jaar. VoorderedactievandeG&Twas hetjaar
2003-2004 eenplezierigjaar.We hebben namelijkeen prijs gewonnen.
En wat voor een prijs! Naast deeer,natuurlijk,was het ook erg leuk een
aardig geldbedrag tewinnen (2500 euro maar liefst).Dat we trots zijn op
deze prijs heeft u uitgebreid in het septembernummer van onze krant
kunnen lezen.
Verder is dit jaar het redactieteam aanmerkelijk versterkt: liefst vijf
nieuwelingen erbij.Teweten:Leni Arends,JannetteFrankot-Ganzeveld,
Ellekevander Molen,Desiree LuikenenAnneBenneker-Sanders.lnonze
krantheeftualmetdeschrijftalentenvan een aantal van henkenniskunnen
maken.Ongetwijfeld zult uinde toekomst nogveel meer vanhenonder
ogen krijgen.
Dit jaar was er niet alleen aanwas van de redactie, er is ook een
oudgediende vertrokken.Nazich vijfentwintigjaarmetharten ziel voorde
G&T Express te hebben ingezet, vond Carel Hazeveld het welletjes.
Jongeren moesten ook eens een kans krijgen,zeihij met een grijns.Wat
Carelallemaal voor dekrant heeft gedaan,weet uallen ongetwijfeldwel.
En anders moetumaareven het aprilnummervan vorigjaarerop naslaan.

Van de Redactie

Henk Vliem

Adverteerders en donateurs
Indeafgelopenweken zijn een aantalredactieledenlangsonze adverteer
ders en donateurs geweest. Soms ging dat contact per telefoon, maar
meestalgewooneven langslopen.
Endat danmetdevraag:gajeweer eenjaar inzee metdeGee&Tee?
Gelukkig voor onzekrant heeft ruim 95%positiefgereageerd.Er hebben
een paar adverteerders afgehaakt. maar erzijn ook een paar nieuwe
bijgekomen. Kortom: wezijnweerbijzonder tevreden.Onze adverteer
dersendonateurszorgensamenwel voor ruim zestigprocentvan onze
inkomsten.Zonder hen,geenG&T ...
We zijnvan plan omeind april derekeningenuit testuren.Dus beginmei
verwachten wedathetmerendeelvandeinkomstenbinnenisgekomen.
De rekening die u toegestuurd krijgt. komt uit een "geautomatiseerd"
systeem.Misschienkomtdevorm uwatvreemdover.Alsuproblemen krijgt
bij deverwerking van dezerekeninginuw boekhoudingomdaterbepaalde
gegevens ontbreken. dan graag even een seintje. Dan passen we de
betreffende rekening aan.

Rnanciën
Tenslotte nog even ietsoverdefinanciëlesituatievandekrant:dankzij de
prijszijnwe ditjaaraanmerkelijkrijkerdanvorigjaar.Alswede prijsechter
buiten beschouwing laten. blijkt dat we het afgelopen jaar weer ietsje
hebbeningeteerdop dereserves. Net zoalsdat in2002-2003 hetgeval
was. Echter, omdat we ualstrouwe abonnee en adverteerder/donateur
ook enigszins indegewonnen prijs willen laten meedelen. hebben we
beslotenom detarieven voor komend jaar niet teverhogen.Een abonne
mentopdeG&TExpressblijftdus 10,40 euro kostenalsuperautomatische
incasso betaalt.Anders13euro (exclusiefnatuurlijkeventuele portokos
ten).

Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com

Archief G&1
De krantbegintvolgende maand aan
zijn dertigstejaargang. Een respec
tabelaantal jaren,als jezo terugkijkt;
en als jevoorui t probeert te kijken:
een tijdsperiode, die nauwelijks te
overzien is. AI diejaren zo'nbeetje
elke maand een Garmer &Thesin-

ger Express in de bus. Een hele
stapel.Ensommige van onzeabon
neeshebben ze nogallemaal,hebik
me laten vertellen. Dan hebben wij.

alsredactie,datietsslechtergedaan.
Wijhebbenslechtseenarchief met
de kranten vanaf april 1978 (dus
vanaf de herstartvande G&T) . Die

kranten hebbenwe lateninbinden.In
totaal zijn ernu vijf boeken.
Wij,als redactie,zouden het zeerop
prijsstellen als ons G&Tarchief ooit
nog eens compleet zou mogen wor
den.Dus:als ubijeen "zolderoprui
ming" besluit om die oude kranten
weg tedoen,denk dan even aan de
redactie. Wij halenze graagbijuop.
En weggooien kan altijd nog, im
mers?
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanallemerken
wasautomatenendrogers,

koelkasten,diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

DrDgisterij - Parfumerie - RefDrm - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

'Rubym~tel ier auplng Voor de complete
tbitJ·' woninginrichting

~ .Tafelswordendoorons ~DkS
opmaatgemaakt zit u bij ons e:

vandiversehoutsoorten
$irisette'

engeheelnaaruwwens Qf!!II Op de eerste rang
Folkingestraat 5 ..~ Bij ons vindt utopmerkenophet gebied van:

Groningen
Iii.. de Plo eg

gordijnen,laminaat,bin nen- enbuitenzonwering
(050) 3139393

~
en vloerbedekking! -------:.:-::- 7'

/"" .>: ""\
Geopend: /" (

di- do. en vr. va n 11.00 tot 17.45 uu r i!illJEj
zate rdag van 10.30 tot 17.00 uur QUICK-STEP '

Werkplaats: Fl OO R
) MEUBELMAKERIJ

~I'Grasdijkweg 8 'äfë r i // ;:.;,..)/

Garmerwolde
~

'é~ _. _ " ,,:.=~~.~/
Tel: (050) 5417517 Stadsweg 63TenBoer (OS O) 3021383

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg59 garmerwolde

Ook voor re paraties & upgradet

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdij kweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

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

p!M KUIL
REINIGINGS SERVICE

Noorddijker weg 13
9734 AS Groningen
T (050) 5421890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

(

J I

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

• Zink
• Dakbedekking

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.n ijdam.nl
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Op8mei komt Thesinge inaanraking met debetere amateurkunst uit
Noord-Groningen. Opdeze zaterdag treden diverse groepen, solis
ten en ensembles uil het gebied van het Regionaal CulIuurplan
Noord-Groningen in Thesinge openworden vele vormen van klein
kunst enbeeldende kunstgeprogrammeerd. Alles gebeurt onder de
liIel "Mooi Thesinge".

Rabobank

~;~~~Regionaal
CultuUl'plan
Noord-Groningen

TIjdenshelweekend van 11 en 12september (Open Monumentendag)
willen wij indegemeente Ten Boer een open atelier route organiseren.
Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen die bezig zijn met kunst en
aanverwante disciplines en hun huis/atelier open willen stellen voor
bezoekers.
Hebjebelangstelling,geef jedanopvóór2aprila.s.bijHetty Boogholt,
L. v.d.Veenstraat2D,9798 PL Garmerwolde; telefoon 3148419. (Dan
kun je eventueel nog deelnemen aan devergadering opwoensdag
avond 7april. Maar ook daarna kun jeuiteraard nog even bellen.)

Open atelier route

JaapAlkema

gankelijk isen daterdus geen entree
hoeft teworden gevraagd. Door sa
menwerking met het Regionaal Cul
tuurplan Noord-Groningen, deinzet
van een grote groep vrijwiligers en
door sponsoring door deRabobank
isditmogelijk. Een duidelijke steun in
derug van deorganisatoren isook
datdeprovincie Groningen, deGe
meente Ten Boer en meerdere
grondeigenaren in Thesinge van
harte meewerken.

Ook YeJlowish Summer Evening uitEenrum komt op 8 mei naar Thesinge.

Bedenker vanhet plan isJaapAlke
mauitHoogezand. Hij bereidtsamen
met een groep enthousiaste Thesin
gers het programmaonder devlag
van Dorpsbelangen voor. Uitgangs
punt is dat het evenement vrij toe-

naar verrassende en onverwachte
combinaties van kunstdisciplines en
culturele uitingen. De voorstellingen
zijn inopenbare gebouwen zoalsde
plaatselijke cafès en kerken, maar
ook inenkele schuren en woningen
van Thesingers. Huiskamercafè t
Jopje wordt die dag een literair cafè
en in de gymzaal worden diverse
dansdemonstraties gegeven. Wel·
licht komt u hier zelf ook nog in de
benen. Ook kunt u bij enkele work
shops kennis maken met bloemsier
kunst, zijdeschilderen en kalligrafe
ren.Verder exposeren tijdens "Mooi
Thesinge"meerderekunstenaarsop
verrassende plekjes inhet dorp.

Bewoners vanuit dewijde omgeving
nodigen weuitom opdeze zaterdag
tussen 15.00en 21.00 uur van de
kunstuitingen tekomen genieten en
om aan diverse workshops mee te
doen. De toeschouwers en deelne
mers wandelen door het prachtige
dorp. Gemotoriseerd verkeer en fiet
sen proberen webuiten het dorp te
houden.

Evenalsbij "MooiGarrelsweer"dat in
2003 onder devlag van het Regio
naal Cultuurplan Noord-Groningen
werd georganiseerd,gaandeorga
nisatoren bij"MooiThesinge"uitvan
dekarakteristieke kenmerken van de
omgeving; in dit geval van de au
thentieke dorpskern van Theslnqe.

Uit alle Noord-Groninger gemeen
ten worden acts geprogrammeerd
die indemiddaguren en devroege
avond van zaterdag 8mei voorhet
voetlicht worden gebracht. Theater
SuèruilThesinge verzorgt om 15.00
uur samen met wethouder Jannie
Zwerverde openingsactbijde Chris
telijk Gereformeerde kerk. Vanaf
15.30 uur treden dan diverse groe
pen en ensemblesop.Ukunt genie
ten van een ACappellakoor,diverse
theatergroepen, een trek
harmonicaduo en toneelspel van
Waark. Voor dejeugd is er onder
meer het poppentheater Eya Po
peya. Het jongerenpodium wordt
verzorgd door Yellowish Summer
Evening en doorderockand blues
groep Tunebone.
Alle voorstellingen worden een paar
keer opgevoerd, zodat het publiek
alle voorstellingen kan zien en bele
ven.Voordebevolking van Thesinge
enomgeving is erdiedag dus ge
noeg tebeleven. Erwordt gestreefd

Mooi Thesinge;
cultureel evenement voor Noord-Groningen
in Thesiege

CAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artike
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEi'\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

ATELIER & THEESCHENKERIJ

• ZUOESCHILDERIJEN •

• PAPIERCOLLAGES •

• KUNSTKAARTEN •

• RB..ATlEGESCHENKEN OP MAAT·

kofne + thee met g eba k uit eigen keuken

Agnes Germeraad-Drenth

Kerkstraat ga
9797 PO Theslnge
tel: 06 - 250 510 54

van 13-17 u ;
di. wo, do en -tete weekend v.d . m aand
en op ..rspra.k

la



Muziekliefhebbers opgelet!
Gronings Kamerorkest

Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com

Op zondagmiddag 28 maart speelt het Gronings kamerorkest Clemens
Schröner indeKloosterkerk teThesinge.Op hetprogramma staanwerken
van Weber (concertvoorfagoten orkest; solistJet Oosting),en werken van
Beethoven,Dvorák,Delius en Hamerik. Aanvang:15.00uur; toegangsprijs:
€7,50.

Test of uw pensioen
uw carrière kan volgen.

Kloosterkerk Thesinge, aanvang V · t
15.00 uur;entree € 3,50,CJP/65+ € oOr]aarsconcer
2,50 (kinderen tot 12 jaar gratis). Amuzakoor
Organisatie:STICHTING OSA.

Het Gronings kamerorkestClemens
Schröner is een klein symfonie-or
kest bestaande uit ongeveer dertig
amateur-musici. Onder leiding van
dirigent Rudi Voordes spelen zij
muziekvanverschillende genres en
uitverschillendeperiodes,van barok
toteigentijds.Regelmatigwordt sa
mengewerkt met solisten, zangers
en koren.

Amarant Ensemble
Op zondagmiddag 4 april speelt
het Amarant Ensembleo.l.v. Caro
lienvanWilligenstrijkersmuziekinde
KloosterkerkteThesinge.Erworden
compositiesgespeeldvan Christoph
Willibald Gluck. Giacomo Puccini,
Zoltán Kodály, Ferenc Farkas en
Franz Möckl. Aanvang: 15.00 uur;
toegang: € 5,00

In1988richtteCarolienvanWilligen
(violist,vioolpedagoog)een samen
spelgroepopom haarleerlingende
mogelijkheid tegeven kennis tene
men van ensemblemuziekuitde17e
tot en met de20e eeuw. De eerste
uitvoering werd gegeven op 1 mei
1988;depubliekebelangstelling was
zo groot, dat besloten werd elkjaar
een concert tegeven.In 1992wasde
groep uitgegroeid tot een bijna vol
waardig kamerorkest en verkreeg

het ensemble zijn naam: Amarant
Ensemble.Amarantisdebenaming
voorhetzinnebeeldvan onsterfelijk
heid, betekent eveneens purper
(kleur) en isdeaanduiding vaneen
plantenfamilie.HetAmarantEnsem
ble iswisselend vansamenstelling
(max. 12musici)en heeft zich sinds
1993 ontwikkeld tot een semi-pro
fessionelegroep.

Koffieconcert de
"Alpenjagers"
Blaaskapelde"Alpenjagers"uitGar
merwolde geeftopzondagmorgen
18aprilweer een gezelligkoffiecon
cert indorpshuis"DeLeeuw".
Dat wordt genieten van een zeer
gevarieerdprogramma metTsjechi
sche blaasmuziek!Aanvang: 10.30
uur(zaal openom 10.00uur);entree
€ 5,-.p.p. incl. 1kop koffie ofthee.

Kamerkoor Erato
Opzondag18aprilzingthetKamer
koor ERATO o.l.v. Roei Griffioen
"Verglijdendelijd":werken vanMon
teverdi, Schütz, Telemann, Bartók,
Rutter, Bremer en Seiber; m.m.v.
Hanneke de Gier, orgel. Plaats:

Onderdebezielendeleiding van Roei
Griffioen,die koordirectie studeerde
bij Bruno deGreeve aan het Gro
nings Conservatorium enalsinds de
oprichting in 1989 dirigent van het
koor is, zingt Kamerkoor Erato, een
koor van ruim 20 leden, a-capella
muziek uit de Renaissance en de
twintigste eeuw. De naam van het
koor isontleendaanErato. demuze
van de minnezang uit de Griekse
my1hologie.
Onder de titel "Verglijdende tijd"
brengt Eratoditmaal dethema's'le
ven en dood'en'ouden jong'overhet
voetlicht,inliederenvan ClaudioMon
teverdi en Heinrich Schütz,drie mo
tettenvan Georg PhilippTelemann,
twee liederen voorvrouwenkoorvan
Béla Bart6k,twee van deFive child
hood Iyrics van John Rutter, twee
Nederlandse volksliederen indebe
werking van Jetse Bremer en drie
Nonsensesongsvan Matyas Seiber.
Het koorlid Hannekede Gier speelt
eenkort intermezzo ophel Thesing
se kerkorgel,in1873 gebouwd door
Roeit Meijer.

Op zaterdag 24 april kuntu in de
kerkvan Garmerwoldegenieten van
het Voorjaarsconcert Amuzakoor
o.l.v.driqent.los Smidt(pianist:Edzo
Bos).Metmedewerking van het gast
koor Ratatouille.

HetAmuzakooriseen gemengdkoor
en bestaatal 20 jaar. Ze tellen 41
leden,maarkomen waarschijnlijkmet
zo'n35. Zezingenzowelklassiekeals
modernemuziek,"van BachtotBeat
les" en in allerlei talen: Italiaans,
Spaans, Russisch, Bulgaars. Afri
kaans,Engels ...van alles.Hetgast
koor Ratatouille komt eveneens met
zo'n 35 personen, heeft dezelfde
dirigent en zingt inhetzelfde genre.
Het concert begint om 20.00 uur
(kerkopen om19.30uur).De entree
bedraagt6euro Üeugd en donateurs
4euro).Voorverkoopbij PeterRoos
sien,tel. 31 81351 (na16.00 uur)en
Bert Mensinga,tel. 5259287.Of aan
dekerk.
TIp:neemeen kussentjemee! !!
(Website:htpp:l/www.20six.nl/amu
zakoor)

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 302132 1

KleineDoerak

"'babY- en•
kinderkleding
van de betere

kwalit eit

Waar?
Winkelcent rumLewenborg

Tel. (0 50) 5424519
Winkelcentrum PaddepoeI

Tel. (050 ) 5 793111

Op de ca rrière ladder klimmen isleuk.
Maar als u uw pensioen niet laat meek limmen,
moet u la ter een grote stap terug doen.
Het zogenaamde pens ioenga t ontstaa t bij
steeds meer mensen .
Zet nu de eerste stap in de rich ting van een
goede financië le toekomst.
Ki jk op www.rabobank .nl of bel 0900-0907
en maak een afspraa k met deadviseu r
van uw Ra bobank.

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank
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Mandywintprijs!
Eind vorig jaar heeft de OBS Gar
merwolde meegedaan aan delan
delijke gedichtenwedstrijd "Wat je
schrijft, ben je zelf". De kinderen
schrevengedichtenmet alstitel: IK.
De stichting Kinderen enPoëzieont
ving ruim34.000 gedichten,terwijler
slechtsrond de130bekroond kon
den worden. Afgelopen week werd
bekenddat Mandyvan Dompselaar,
leerling van groep 3, eenbekroond
gedicht heeft geschreven. De prijs
die ze heeft gewonnen, mag ze op
24 aprilophaleninhet landvan Ooit.

Mandy (rechts)krijgtdeprijs overhandigd van HannieLeistra (directeurOBS
Garmerwolde).

Ik
Een roze jurk
Leuk
Een zeehond
Ue!
Paardrijden
Leuk
Hoge hakken schoenen
En een roos zijnmooi
Ikvindkoek lekker
Kus

MandyvanDompse/aar

Let ap! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hatmail.cam

Recycle actie!
De OBS Garmerwolde doet tot 22 april van dit jaar mee aan een
inzamelingsactie van kleine elektrische apparaten!

Toneelvereniging WWK geeft op 27 maart, 2 en 3 april a.s. in "Ons
Trefpunt" te Thesinge een uitvoering van het blijspel "Opa ape
staartje punt nl'', geschreven door Wilma Renes-Leertouwer.

Toneeluitvoering WWK

Groningerboekendagen

Henk Waanders isal op leeftijd en
moetverhuizennaar HuizeAvond
rood.Zijn kinderenhelpen hemdoor
dezemoeilijke stap inzijnleven.
In Huize Avondrood regeertjuffrouw
Kudelstaart,diezelfs zeggenschap
heeftoverdeschilderijen op deka
mers. Op één van die schilderijen
heeftschoonzoon Henkal lang een
oogje.Henkmaakt aangenaamken
nismetdezusters Bertha en Lucy;en
met Max,detechnischeman van het
verzorgingshuis.

Henk zijn hevig verwarde boven
buurman BertusDerksen zijnhondje
Fikkie zorgen voor komische mo
menteninhet stuk.

Alsuwilt weten hoehetafloopt met
de"Madonna int gruin"enof Henk
ooit nog gelukkig wordt in Huize
Avondrood,bentuvanharte welkom
opeenvan onzeuitvoeringen!
Aanvang 20.00 uur; entree 5 euro.
Kaartverkoop:Roei!Koopman,tele
foon050-302 1761.

Inzamelen
Aanhergebruik vanpapier, glasen
batterijenzijn we zolangzamerhand
al aardig gewend. Maar ook afge
dankte elektrische apparaten wor
den tegenwoordiggerecycled. Door
terecyclen kunnen wijdeafvalberg
verminderen, wat uiteraard goed is
vooronsmilieu.

Beloning
Voor elk ingeleverd apparaat krijgt
deschool1punt. Metdiepunten kan
de school uiteindelijk materiaal be
stellen.Bijvoorbeeld:kinderboeken,
educatieve software,ondersteunend
lesmateriaalofeencomputer.

Meedoen
Omdeactievoor de school tot een
succestemaken,willenwijuvragen
inhuis rondtekijkenwelkeapparaten
inaanmerkingkomen. Het gaat om
kleine, afgedankteofkapotteelektri
sche apparaten (geen computers,
telefoontoestellen en lampen). Ze
moeten in een boodschappentas
passen. Deapparaten moeten leeg
zijn(batterijen, frituurvet,etc.)en alle
onderdelen moeten er aan zitten.
Hetmagnietgedemonteerd worden
ingeleverd. Lever deapparaten tij
densdeactieperiodeinop school: er
staan bakken klaar waar ze inpas
sen.

Alvasthartelijk dank!

Ditjaar is het140 jaar geleden datRederijkerskamer "Wester" werd
opgericht. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Jubileum "Wester"

AI vele jaren koesteren een aantal
leden de droom ooit nog eens het
toneelstuk Pygmalion (geschreven
door George Bernard Shawl op te
voeren.Westerzou Wester nietzijn
alsernietgezochtwordtnaarvariatie
en mogelijkheden.Zo zullenerbijdit
toneelstukliedjes uit "My fair lady"
gezongenwordendoorhetGemengd
Mannenkoor.
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Eind januari iserbegonnenmet de
repetities voordit stuk en deopvoe
ring zal plaats vinden op 26 en 27
november a.s.
Kortom: devoorbereidingen zijn in
volle gang!Omdatwe voordittoneel
stuk veel tijd enenergienodigheb
ben, hebben we besloten dit jaar
geen openluchtspel op tevoeren !

Het Bestuur

DitjaarstaandeGroningerBoekendageninhettekenvande Middeleeuwen.
Hanny Diemer heefthetBoukenpresent samengesteld, dat detitel draagt
'SwaalfiesrondAuwerd' .Het iseen briefwisseling tusseneenkloosterlinge
en diversemonniken inStad enOmmeland,omstreeks 1443. De klooster
lingeverblijftinhet klooster vanAduard.
Deauteursdieditjaarhun medewerking verlenenzijn,naast HannyDiemer:
GeuitWassing,Grévan derVeen,TonkoUfkes,Johan Pol,Melle Hijlkema,
Kunny Luchtenberg,WiaJager enHaarm Diek.
Voor leners en kopers van GroninganaishetBoukenpresentverkrijgbaar in
debibliotheken en boekhandelsinstad en provincie.TijdensdeGroninger
Boekendagenishet gratis, daarna kost het € 1.25.

Openingsavond
DetraditioneleGrunnegerAvondvindtplaats opdinsdagavond 13april, in
debibliotheekvan TerApel. Naasteen toelichtingvan HannyDiemerophet
Boukenpresent, zijn erpresentaties van deHistorischeVereniging Aduard
endeStichtingMiddeleeuwsTerApel.Muzikaalwordtdeavondopgeluisterd
door deValse Wichter.De presentatie is inhandenvanHenkScholte.
De Groninger Boekendagen zijnvan 14 tlm 24april, zelfs indeBibliobus!



SOUTAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat1a - Tel.3021785 .. Ten Boer

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-549 3673

....",.................B.......U.......RINGA

G.N. Schutte r laa n 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

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

NIJDAM[1f\~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

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

J,"t!:'lr"'--"
~L...~,..ffDon oso -54 14417

/lJmedi te, Vee,

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

@ Belga Fietsen ._.~~~;~.;;;'~~
• 050-5422252. Groningen •.•.F·~~"C"'m... "'

RwmMfTI1lJSpwkerefl '
......u:..U'o'v.-",...-., • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UrTGEVERlJ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- - -- _.--- - --- -- - - - - - - - -- - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - -

Gazelle
Batavus

Scott-USA
Be-One

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontwikkelen en dr u kken van 'w'lsitekaartJe tot com plete hUl5.stiJI

• RUlt"I'lecellee tie t armliedrukwer k

Telrt leldr uk, lvva rtwlt· en k1eurk.op ,eoeflven urrs t eke-de kwa liteit

• Boeken, prcqrarnrnebcek jes, gidsen, peree.ekee. ftve rs ere

•
Rijksweg 83
97 9 1 AB Ten Boer
(OSO) 302 171 5
info@bluemule nl

Toe rfietsen
Woon- Werk
Stadsfi etsen
Racefietsen
Mountainb ikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kin derf iets en
Sp ecials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
Bed rijfsF ietsen Nederland en

Nationale FietsProjeeten

Reparatie alle merken!

Regenkled ing
Racekleding
ATB-kled ing

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Ki nderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Eigenlijk te creatief en ve-elzijdig om op te noemen

Kom eens langs V<><l'"el!'n Ilri jbN;-nd ddv?eS.

Idf!~n ui twisse len kan voa ~;ck pdrtijen vertrissend wt'rken

AJmin i",..i, · Ritsema
Uw adres voor:

financiële
administrati e

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N. Schutterlaan 46
9797 PC T hcsinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I I 82

mobiel 06 51533772

Voorbedrijven enparticulier handelIn:
• Pallet· en magazijnstellingen
• 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
div ers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groe nten & fruit
• aardappelen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rau wkost

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050)404292t / 54t8462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid . Of!. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg t5

Garmerwolde
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Evenvoorstellen ...
De bezorgers van Ten Boer
Wij,Lisetle enWillard Berends,brengendeGarmerenThesingerExpress
inhet dorp Ten Boer rond.
e lkbenLisette. lkben 12 jaaren zitop hetAugustinusColiege inGroningen.
Mijnhobby'sziin:zwemmen,streetdanceenwandelenmetonzehondNora.
Ikhebtweebroertjes:WillardenRienk(6jaar).IkvindhetleukomdeGarmer
en Thesinger rond te brengen. Vooral met Kerst was het leuk om alle
abonneeseenkaars tegeven.Zokondenwezienbijwiewede krantbrengen.
e lkbenWillard. lkben10jaarenzitopde FonteininTen Boer.Mijnhobby's
zijn:voetbal, gitaar en zwemmen.Ikhebeen goede vriend,Kees.Somshelpt
hijook nog weleens mee.Ikvind het leukom deGarmerenThesinger rond
tebrengen, omdat ikbijnaoveral inhet dorp kom. LisetteenWil/ardBerends. (Foto:HenkRemeriej

LisetteenWillardBerends

Debezorgers in Garmerwolde
Wij zijnHarmenWilleke Tichgelaar.Willeke is15jaar en Harm 16.Erwerd
onsgevraagdofwijeen stukjewilden schrijven voorditblad, zodatdemensen
kunnen zien wienou eigenlijkde bezorgers zijn van deGarmer &Thesinger
Express inGarmerwolde. Nou, dat zijnwij dus.
Tevens brengen wij elke woensdag deGezinsbode en devsp-folders rond.
Onzeouders helpenbijna altijd mee methetkrantenlopen;datiswel makkelijk
en erg lief. Daar zijn we ze dan ook zeer dankbaar voor; dat zeggen we
eigenlijk nauwelijks,maarbij deze.

Naast dekranten en foldersdie wij lopen, gaan we natuurlijkooknog naar
school.Willeke zitopditmoment inheteindexamenjaarvanhet VMBO·Top
het Rölingcollege Belcampo.Waarzeheterg druk mee heeft.Na dezomer
hoopt zij bijhet Alfacollege deopleiding verpleegkundetegaan volgen.
Harm zit in het eerste jaar van het MBO. Daar doet hij de opleiding
internationalehandeVgroothandel ophet Noorderpoortcollege.

Naastschoolenkrantenlopen zitten we alle twee op dedrumfanfare Avanti
teGroningen.Willeke speeltdaartrompeten Harm houdtzich bezigmethet
slagwerk;en geeftdaarookles in.Wijzijn daarbezig met eennieuwe show,
die wij ookweer presenteren bij Taptoe Groningen.
Ook houdt Harm zich bezig met het draaienvanmuziek; dus hijisook DJ
(Medisfungenaamd). 's Zomers vertrekken wij naar Ameland; daarwerkt
Harm inhet strandpaviljoen teNes. Het isdaaronwijs gezellig.

Binnen het dorpzitten we alle twee ook bij dejeugdcommissie;vandaar uit
hopen wij binnenkort een disco tekunnenorganiseren.
Dus,zoalsjullielezen,hebben we een drukkeagenda.Maar wijvinden het
nog altijdzeer leuken doen het graag.

Harm enWi/leke Tichgelaar

Harm enWil/eke Tichgelaar. (Foto:HenkRemeriej
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"Binnen Zijde Buiten"
Sinds 1maart van dil jaarmag ik mijdeofficiële huurder noemen van
het pand aan de Kerkstraat 9a in Thesinge. Bij velen bekend onder
de naam "Abbemaar". Deze naam is onderhand niet langer aan het
gebouwtje en de nieuwe activiteiten verbonden.

Ikhoop dat uaan denieuwe naam"BinnenZijde Buiten"zultwennen en dat
het een plek inhet dorp wordt en blijft waar iedereen metplezierbinnenstapt
en graag terugblijftkomen!Het krijgt defunctievan atelier/expositieruimte
voor (inersteinstantie)mijneigen werk.Ikbeschildernatuurzijde en verwerk
het in schilderijen, collages en kaarten. Groot en klein werk, en ook in
opdracht.
Verder zijn erkunst- en andere kaarten tekoop. De Theeschenkerij blijft
bestaan en detaart en cake komen uiteigen keuken!En bijmooiweer ishet
natuurlijkmogelijkom ophet terrasneer testrijken!

Vanafzaterdag 3april a.s, is"BinnenZijde Buiten"geopend:elke dinsdag
.woensdaq-en donderdagmiddag en elkeersteweekend vande maand van
13.00 - 17.00 uur. Na afspraak kan dat ook op andere tijden (zie ook
advertentie indit blad).
Loopeens binnen, ubent van harte welkom!

Agnes Germeraad

Nieuws Dorpsbelangen Thesinge
Hetbestuurisdruk bezig metdevoorbereidingvandeJaarvergadering,die
•alsuditleest-waarschijnlijknetachter derugis.Vooraldebegroting iseen
heleklus enook hetvoorstel voordeverdeling vandewelzijnssubsidieover
alle aanvragers vergt denodige creativiteitvan hetbestuur,maartoch vooral
van depenningmeester.Ikben erondertussen welachterdatpenningmees
ter een vak apart is.

Zoalsal indemediaheeft gestaan, gaat deculturele manifestatie "Mooi
Thesinge"op 8mei door. De provincie heeft geldtoegezegd,waardoor dit
evenement zonderkostenvoor ons doorgang kan vinden. Geziendeinzet
vandeorganisatorJaap Alkema,aangevuldmetveel Thesingers, belooft dit
eenheel mooie dag teworden.

De Vereniging Dorpsbelangenheeft twee legertenten, eengrote en een
kleinere.We gebruiken dezetenten nooitmeeromdatwe inmiddelsookeen
aantalgrotepartytenten hebben,die veelsnelleroptezetten zijn.Wewillen
delegertenten daaromverkopen. Heeft u belangstelling neem dan even
contact op met onze voorzitter, Kor vanZanten.

Menco vander Berg,secretaris
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Prunusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambula nt (050) 5736989
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Lageweg13A
9797TAThesinge
050-5416272
www.romamico.nl

..Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

..Pensionstalling

..Tevens terdekking:
de bewezen NRPS·rijpaard·
hengst Romanlico endeuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
Romantic Popcorn v.Romantico

VOOR AL UW
LOON· EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slo%nderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Grootpak persen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

,,-~\MSTV.D~O
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TOMMY
Voorvakkundige behandeling

vanuwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

q; 050 • 5421615

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE-lH. ALO. LELY
• HARD!. FELLA

• KVERNELANO . KONGSKILOE
• FRASTO. PEECON
• CLMS . OVERUM

• PEGORARO. KEW . TORO
• STIGA. HUSQVARNA

• MlO. GAROENA. BISON
• ZIRCON • CRAMER

LANDBOU WMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5Ten Boer (OSO) 3023614

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

::: Industriete rr ein
•• .:- Postbus 91. 9 780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaa ts tra.n l
vaatstra@ va at stra.nl

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

VAN 81een's
DAKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227

OogMerK
OPTICIEN

JV\ee,be l,nake l'ij

E el' lij k HOl, t V.O.F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout')
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel.050 - 54945BO- Fax 5494579

schoè~makerij
.' '. fFI ~"'k

Sleutélse'rvice
ft. ,"I _A~r. l

MiCld'eljans
,. lf

Kajuit' 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Ged iplomeerd
schoenhersteller

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin,

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549
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Foto van de maand

GA Ri\1ERWOLIlE
(f) (050) 5424962

b.g.g, 06-20 188706

Kopij inleveren vla:
GenTexpress@hotmall.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SchuIlerlaan 16;
uiterlijk woensdag 21 april
vóór 18.00 uur.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 . 050·541 5335
9798 PE Garmerwolde
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Deltzql
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatische incasso € 10040p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Klau wverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigdheden

Veeservice
R. VUil der Woude

af Bergum).Ookrolstoelgebruikers
kunnen mee! Aanmelden vóór 10
april bij Hillie Ramaker,tel.050-541
5335.
zaterdag 24april
e Kerk Garmerwolde; 20.00 uur:
Voo~aarsconcertAmuzakoor
e tJopje;20.30uur:Des Fais DoDo,
cajun & americana (zang, gitaren,
banjo,accordeon,viool,wasbord en
percussie). Entree: 7 euro.

Thailand (NBvP, Vrouwen van Nu;
gezamenlijke avond met de land
bouwvereniging)
donderdag 15 april
Kerkhörn; 10.00uur:Koffiemorgen.
De laatstekeervan het seizoen!
vrijdag 16 april
Café Molenzicht; 20.00 uur: Alge
mene Ledenvergadering Begrafe
nisverenigingThesinge. Een iederis
van harte welkom.
zaterdag17 april
Ritsema Sierbestrating;13.30-1 7.00
uur:Show-timem.m.v.Darts-coryfee
Raymond van Barneveld
zondag 18april
e De Leeuw; 10.30 uur: koffiecon
cert de"Alpenjagers"
e KloosterkerkThesinge; 15.oouur:
104de OSA-concert (Kamerkoor
Erata). Nazit int Jopje.
donderdag 22 april
Boottocht van de Zonnebloem: u
vaart vanaf Aduard over het
Bergumermeer naar Bergum. De
kosten voordeze geheelverzorgde
dag bedragen slechts 30 euro (inclu
sief busvervoer naarAduarden van-

Let op! Nieuw e-mailadres!GenTexpress@hotmail.com

Agenda
27 maart, 2en3april
Ons Trefpunt;20.00 uur:Toneelver
eniging WWK speelthetblijspel "Opa
apestaartje punt nr.
zondag 28 maart
Kloosterkerk Thesinge: 15.00 uur:
Gronings kamerorkest Clemens
Schröner
zaterdag 3 april
La Bloem, Luddestraat 11 ; van
11.Oü-t7.oouur:verkoopdaginPaas
sfeer(Paasartikelen,glaswerk,bloe
men,paasarrangementjes,knutsel
artikelen ...Veledecoratiesenpotten
zijn afgeprijsd !)Tel. 050-30219 84;
e-maü:labloem@hetnet.nl
zondag 4 april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
concertAmarantEnsemble(strijkers)
o.l.v. Carolien van Willigen.
dinsdag 6 april
De Leeuw:13.30 uur:het inmiddels
traditionelenotenschieten voor50+,
georganiseerd door de Vrouwen·
raad.Ook Thesingers zijn vanharte
welkom!
woensdag 14 april
DeLeeuw;20.00uur:dia-lezinqover

"De Soos"

Oe oudefruitbomenindetuin vande FamilieRitsema aandeKerkstraatzijn
weer eens aan een snoeibeurt toe. (Foto;Wo/terKarsijns)

Deklaverjasavondinmaartheeft
devolgende uitslagopgeleverd:
1.Jan van der Molen 7659
2. Henk Vliem 7001
3. Kees Wierenga 6728
4.Joke Vliem 6716

4april
09.30 uurThesinge,
ds.Ockels uit Garsthuizen
8 april Witte Donderdag
19.30 uur Thesinge.
ds.HofuitWildervank
9 april Goede Vrijdag
19.30 uur Thesinge, ds. Volbeda
11 april Paaszondag
11 .00 uur Garmerwolde,
ds. Volbeda
18 april
10.00 uur Thesinge,
Prof. terVelde uit Paterswalde
25 april
09.30 uur Thesinge,ds. Volbeda

Erediensten
SOW gemeente
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