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Kunst- en Erfgoed Route
Dit jaar gaan op Open Monumentendag in de negen kernen
van de Gemeente Ten Boer niet alleen de deuren van bijzondere monumenten open, ook kunstenaars geven je een blik
in hun ateliers. In Thesinge en Garmerwolde nodigen amateursenprofessionals je uit omop 11 en12september bij hen
thuis of in dekerkvanGarmerwolde te komen kijkennaar hun
werk. 'Er Is hier veel meer op kunstgebied danje denkt', zegt
Hetty Boogholt, beeldend kunstenares uit Garmerwolde.
zich mee. Jemoet bijvoorbeeld
zorgen voor een goede promotie en op zoek naar subsidie;
gelukkig helpt de gemeente deze
eerste keer daarbij. Het leuke is
datjecollega'sontmoet van wie
jenietwist dat ze bijjeindebuurt
zaten.' Zeil stelt ze ook haar
atelier open. 'Ikwil graag vertellen over datgene waar ik zeil
enthousiast over ben, mensen
nieuwsgierig maken,ingesprek
gaan over mijn werk. Kunstenaar zijn is vaak een eenzaam
beroep,erover vertellen en communiceren met anderen is stimulerend. En natuurlijk ook dat
je kunt laten zien : Kijk, ditmaak
ik!'

Van Dierenpad tot Atelierroute
Hetty Boogholtislid van de werkgroep diede Open Atelierroute
in de Ten Boer organiseert. Zij
vertelt over hetontstaan van dit
initiatief. Het iseigenlijkeen gevolg van Dierenpad,een project
dat vorig jaar plaatsvond voor
kinderen van debasisscholen in
de gemeente Ten Boer. Kunstenaars gaven workshops met het
thema dieren; de kinderen konden schilderen, een cd of een
videoclip maken, boekbinden ,
acteren en dansen. Bijkomend
effect van Dierenpad was dat de
kunstenaars uit de gemeente met
elkaar incontact kwamen. En bij
deafsluitende presentatie voerden ze een vruchtbaar gesprek
met burgemeester en wethouders. Voor gebrek aan ruimte
om ditsoort cursussen tegeven
had het college nietzo maar een
oplossing, maar men staat wel
open voor initiatieven opcultureel gebied. Dat heeft geleid tot
het idee van deAtelierroute dat
door degemeente met raad en
daad wordt ondersteund.

Open Atelierroute en Open Monumentendag;zaterdag 11 september van 11 .00 lot 17.00 uur,
zondag 12september van 12.00
tot17.00 uur. Bij dedeelnemers
iseen gratis routekaart verkrijgbaar en voor € 5,- een mapje te
koop met 40ansichtkaarten met
werk van dekunstenaars en de
monumenten.

Kijk, ditmaak ik!
Ikwil graag dat erietsgebeurt,
verklaart Hetty haar activiteiten
voor de werkgroep.
'De organisatie van de Atelierroute brengt een hoop werk met

In de aanloop naar 11 september besteedt het Dagblad van
het Noorden met de regiotoer
extra aandacht aan het evenement. Kijk voor meer informatie
op www.tenboer.nl.

Atelierroute ook in
Garmerwolde en Thesinge
Meubelate!ier
Meubelatelier'Eerlijk Hout",van Gerard Klunder,ligttegenover de kerk. Hier
zie je onder andere een ouderwetse rookstoel, gemaakt door Gerard
Klunder in samenwerking met Niek van der Giezen van Meubelatelier
Garmerwolde.Tijdens deAtelierroute laat Gerard zien hoe het restaureren
van meubels inzijn werk gaat. Gerard Klunder werkt bij voorkeur volgens
oude technieken. Let ook eens op de naar eigen ontwerp gemaakte
boekenkasten: van massief hout en bestaande uit losse, uitneembare
panelen.

Gerard Klunder (Foto:Henk Remerie)
Schilderijen enfotografie
Op nummer 20 van de L.van der Veenstraat laat Hetty Boogholt haar
schilderijen en fotografisch werkzien.AI vanaf haar zestiende jaar wist ze dat
ze wilde schilderen, maar pas veel later kon ze haar beroep ervan maken:
ze volgde de avondopleiding aan Academie Minerva met als afstudeerrichting schilderen.'Opmijn schilderijen zie jevooral bloemen en landschappen.
Groningse kwelders en luchten of monumentale landschappen inandere
landen. Ze lijken naarwaarneming geschilderd.maar ze zijn uitherinnering
gemaakt. Het zijn plekken waar ik
heb gelopen,die via mijn voetzolen
naar binnen zijn gekomen'. De foto's
die Hetty maakt, zijn samengestelde
beelden, transparante lagen over
elkaar heen.

Anne Benneker
Hetty Boogholt

mentendag, maar biedt ook ruimte
Tekenen voor Sesamstraat
Ook inde L. van der Veenstraat,op aan kunstenaars uit Garmerwolde
nummer 13, kun jeeen kijkje nemen om hun werk telaten zien.
bij Tineke Meirink. Ze begon met IneHoejenbos iseenveelzijdig arnatekenen toen ze heelerg kleinwas en teur-kunstenaar;inde kerkziejeeen
isdaar eigenlijk nooit mee gestopt. aantal schilderijen van haar hand,
Sindshaareindexamen aande Kunst- aquarel enacryl, maarook beelden
academie inDen Bosch (1995) isze vankeramiekenbrons.
werkzaamalsillustrator en lekent ze
onder andere voor uitgeverij Malm- Ine Hoejenbos
berg (Bobo,Okki en Taptoe)en voor
Carel Hazeveldwistal vroeg dathij
hettv-programma Sesamstraat.
van tekenen en schilderen zijn vak
wildemaken. Hij waswerkzaamals
glasschildereninde wooninrichting.
Nu hij gepensioneerd is,heeft hijtijd
om teschilderen;op een schildersclub leert hij tekenen, aquarelleren
enwerkenmetacrylenolieverf.Inde
kerkziejevan zijn handonderander
prachtige dorpsgezichtenvan Garmerwolde.
Tineke Meirink
Schilderijen enportretten
Theo Spijker, Dorpsweg 11, begon
twaalf jaar geleden met het maken
van acrylverf schilderijen.Nalessen
bijverschillende kunstenaars ginghij
verder als autodidact. 'Figuratief,
kleurrijk, enverschillendvan stijl',zo
omschrijfthijzelfzijnwerk.Delaatste
jaren houdthij zich vooral met portrettekeneninhoutskool bezig.'Een
boeiend leerproces', zegt hij daarover, 'het kanaltijd beter, mooier ol
anders'.

kunstenaar en maakt de ijzeren routehangeninde Hervormde kerk
maskers en objecten die bijdethea- van Thesinge, vijf van zijn foto's,zontervoorstellingen worden gebruikt. der lijst,zonder franje. Wantzo kenBij voorstellingenblijktsteedsweer nen we hetGroningerland.
dat mensen geboeid zijn door de
maskers. Het zijn kunstwerken op Gera rdKingma
zich met beweegbare onderdelen
dieuitnodigentoteendemonstratie. Eindigheidinluchtig staal
Grote kans dat jehierook nog kunt HerbertKoekkoekwerktvoornamegenieten vaneenkleinevoorstelling! lijk metcortèn-staaiinverschillende
diktes.In de schuur van de boerderij
aande Bovenrijgerweg 19,heeft hij
een werkplaats ingerichtwaarjehem
volledig beschermd doorkleding en
lasbrilaanhet werkkunt zien.Brandgevaar voorkomt hij door een veldsmidsvuur buiten. Inspiratie haalt
Herbert uit devergankelijkheid van
dit bestaan en dat wel op een wat
luchtigewijze verbeeld.De beeldvormingzelfkomt vooraluit het dieren,planten-en mensenrijk.Debeelden
Theater Suer
zijndusheel concreet, maar verbeelAnneBenneker den ietsanders als wat ze ineerste
instantie lijken tetonen.

Thesinge
Schildertechnieken op Zijde
AgnesGermeraad-Drenthwerkt en
exposeert inhetatelierBinnenZijde
Interieurarchitectuur
Buiten aande Kerkstraat 9a. SchilInhet 'ateliervoor interieurarchitec- dertechniekenopzijde zoals denaam
tuur en produktontwerpenbno' aan van de galerie al aangeeft endaarde Dorpsweg 37 van de ontwerpers naastookpapieren objecten worden
Jack Brandsma, docent Academie door haargemaakt. Inhet najaar wil
Minerva, en Française de Thouars zijmetworkshopsbeginnen.Hetatezieje voorbeelden van interieurop- lier istevens theeschenkerij,
drachten:debibliotheekvanAcademie Minerva en interieurproducten
zoalslampen,krukjes en kledinghangers. Ookwordteenaantalkunstopdrachten voor de openbare ruimte
getoond, waaronder de honderd
meter lange bankvoor het CBK in
Groningen gemaakt voor Noorderzon 2003.
CarelHazeveld(Foto:Henk Remerie)

Theo Spijker

Agnes Germeraad

Kunst indekerk
Dekerk vanGarmerwolde staat niet
alleen open inhet kader van Monu-

Landschapsfotografie
Gerard Kingmaheeft zich gespecialiseerd inGroningerLandschapslotografie. Hijisop zoeknaardeessentievanhetlandschap en de elementen die ditlandschapkenmerken.De
oude Middendijk,dekwelders,trotse
boerderijen,veeen lucht,vooralveel
lucht zijnonderwerpenvan zijnfotografische kunst. Tijdens de atelier-

Herbert Koekkoek
(Foto: Nel/ianDijkema)
Oudeculturen enmythologischeverhalen
Inhaar atelieraandeKapelstraat 13
maaktAnjaStuurman schilderijenin
verschillende technieken en ondergronden.Ook werkt zij ruimtelijkinde
vorm vanplastieken en recycle materialen.Geinspireerdopoude culturen en mythologischeverhalen.Haar
geheel eigen beeldtaal iseenmixvan
realiteit en lantasie ineen mystieke
droomachtige sfeer.

Jack Brandsma op Noorderzon.
(Foto:MarcelJurian de Jong)
Objecten voor beeldend theater
Palricla Suer en Michelle Smelik van
rondreizendbeeldend theater"TheaterSuer"ontvangen jeaande Lageweg 22a. Patricia Suerisbeeldend
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Anja Stuurman (Foto:WolterKarsijns)
TruusTop

Sportief Wandelen slaat aan
in de provincie Groningen
Vanaf begin dit jaar kunnen ledenvanThuiszorg Groningen Ledenservice voordelig kennismaken met Sportief Wandelen. Van het
kennismakingsaanbod hebben al honderden mensen in de provincie Groningen gebruikgemaakt. Nu al lopen er 18groepen Sportief
Wandelen via aan melding bij Thuiszorg Groningen.
Erwordt onder begeleiding van een
docent een uur lang stevig doorgewandeld.Metaandachtvoor lichaamhouding, uithoudingsvermogen en
conditieopbouw.Sportief Wandelen
blijktzelfs betertezijn voorjegezondheid dan hardlopenofjoggen.
Maar ook het sociale aspect is belangrijken voor veelmensenislopen
in een groep een uitkomst.
Allerlei soorten mensen doen mee
aandetrainingen.Veelmensentussen de 45 en 65 jaar maar ook
jongere mensen. die bijvoorbeeld
willen afvallen,ofdienaeenoperatie
weerconditie willenopbouwen.Ook
komen er nogal wat mensen die

tijdelijk een stapje terugdoeninhun
werk, vanwege een burn-out. Ener
komenzelfs mensen die willen trainen voor langeafstandswandelingen. De mensen hoeven geen dure
sportuitrusting aan teschaffen. Een
paarwandel-ofsportschoenenmet
profielisvoldoende.
Gelopen wordterinde natuur,waarbijerregelmatig een wandeltestwordt
afgenomenomtezienofdeconditie
verbeterd is.
Leden van Thuiszorg Groningen Ledenservicekrijgen 15%korting.
Opgeven is mogelijk via e-mail:
info@careforhealth.nloltelefonisch
050 5291626.

Conditietraining: komt uook?
Aanstaande woensdag 1 september gaat de conditietraining weer
van start. Aanvang 19.15 u (einde 20.30 uur). Locatie: gymnastiekzaal
Garmerwolde. Eris nog plaats voorenkele nieuwe leden. Omdat het
zaaltje niet altegroot is zijn wegenoodzaakt helledenaanlal beperkt
te houden tot veertien à vijftien man. Dus als je ergens bij jezelf
twijfelt: zal ikwel zal ikniet? Dan jemeteen aanmelden want: "Wiehet
eerst komt die het eerst maalt".
Conditietrainingiseenvande takken
van de SportverenigingGarmerwolde. Opdit moment ishel een herenclubje. maarwe zijnooit begonnen
als gemengdgezelschap.
Even een korte toelichting wat die
conditietraining zoal voorstelt. We
beginnen altijd met een halfuurtje
warming-up (grondoefeningen atgewisseld met rondjes lopen in de
zaal) en vervolgens doen we een
kleine drie kwartier een balspel.
Meestal volleybal,somsafgewisseld
met basketbal.

Terkennismaking:de eerstemaand
gratis.Kom dus eens kennismaken!
Als het niet bevalt omdatdetraining
tezwaar iskun jezo weer stoppen.
Geen enkeleverplichtingdus.Overigens bedragen de kosten circa 50
euro per jaar.voornamelijkzijndatde
zaalhuurkosten.De start is meestal
de eerstewoensdag in september.
terwijl het seizoen ergens half mei
afloopt. Omgerekend betekent dat
nog geen 2 euro per woensdagavond.
Henk Vliem

In herinnering - Having Dijk
Op 10 meivanditjaar overleed Having Dijk inThesinge,het dorp waar
hij in 1931ook ter wereld kwam.
Veel mensenkennen hemwel:een langeman met bril,meestalzwarte
sloffen aanen vaakopde fiets waarmeehijhaast dagelijks eenrondje
KJunder maakte,Klunderhoukzoals hij zelf altijd zei.Hijfietste nooi1hard,
slingerdewel eens wat, wanthij hadveel aandacht voor alles om hem
heen. Hij keek graag naar vogels. wist precies hoeveel herten er in
Klunder rondliepen en alsjehem tegenkwamhad hij altijd tijd voor een
praatje.Inhet Gronings. dat wel. Waarbij jehetrisico liep doorhemin
het ootje genomen te worden. want hoewel hij er serieus bij keek,
maaktehij graag wat gekheid_
Hij ontmoettedaarook eenseen oudere man die,netals hij,eenrondje
op defiets maakte. Zeraakten aandepraat enHaving veronderstelde
datdeman,evenalshijzelf, wel niet veelmeertedoenzouhebben.De
man bevestigde dit maarvoegde eraan toe dat hij door de weekeen
beetjeburgemeestervanTen Boerwas. TypischietsvoorHaving,zegt
zijnfamiliel
In datzelfde Klunder heeft hijvele jaren gewoond want toen hij veertien
was. verruilden zijn ouders hun huis in het dorp voor het boerderijije
helemaal achterin Klunder (tegen de Eemshavenweg) om daar hun
boerenbedrijfjevoorttezetten.Enzoalsdatging indietijd,zekeralsjeenige
zoon en ook nog enig kind was, nam Having de boerderij over.
Hij heefternazijn huwelijk met Renate in1958 nog een heletijd gewoond
en gewerkt,ook hun beide dochters Anita enWilma werden ergeboren.
Having was echtergeen echte boer;hoewelhij veelvan dieren hield,lag
zijnhartnietopdeboerderij.Daarom verkochten ze de boerderij inde70erjarenenkwamhijviaKampen (vandevroegere smederij)voorde NAM
tewerken.Hijzat inhetschoolbestuurvan de OBS teThesinge en was
velejarenbestuurslidbij deScheuvel. Hijhieldook van muzieken speelde
jarenpistonbij de muziekverenigingenvanTen Boer en Garmerwolde.
In dezomervan 2003 werd hij ziek.Indezelfdetijd alswaarinzijnvrouw
Renateook ziek was en moestherstellen van een grote operatie,werd
hijopgenomen inhelziekenhuis.Zijnbezoekjes daaraanen opnames
volgden elkaarsteedssnellerop. Tussendoor maaktehijvanuit het huis
naastdesmederijwandelingen inhet dorp metderollator,defietsging
niet meer.
Hijzagzijn ziektewel onder ogen, maar hield er nietvanomerover uit
teweiden.Desgevraagd ging hetaltijdgoed methem enhij bleefgrapjes
maken. Toen hij op 8 mei, tijdens het dorpsfeest Mooi Thesinge,
opnieuw erg ziekwerd. wildehij nietmeer naar het ziekenhuis. In de
nacht van zondagop maandag overleed hij, thuis inzijneigen bed.
MetHaving verdwijnt behalveeenmarkant dorpsfiguur ookeenstukje
geschiedenis. Hij wist alles over vroeger en wie iets wilde weten
daarover,konbij Having altijd terade.Gekleurd door zijn onderkoelde
humor kon hij mooie anekdotes en verhalen vertellen. Eén van de
mooiste ishet verhaal over zijn vader,die eenhoog opgetaste hooiwagen de schuurinwilde rijdenen de jonge Having vroeg ofhij niette hoog
was en ofhij wel onder dedeur door zou kunnen."Jawel: antwoordde
Having en wilde eraan toevoegen: maar indebreedte niel!!
Dat laatstehoorde zijn vaderniet meer. Hij had algas gegeven en reed
onder de deur door, dedeuren met hengsels en almeenemendl
Susan de Smidt

Wist-u-dat ...

Ruimte om van gedachten te wisselen .
Ruimte om te dansen.

• ernog geen enkelereactie is binnengekomenopde oproep "Wieweet
waar deze boerderij staatc.q.heeftgestaan"van Sieb-Klaas Iwema.Hij met
smart op reactie zit tewachten?
• erbijde zuivering nieuweduikerszijn gelegdvoordedam en een werkvloer
voor debassins?
• erdaarom de komendeperiode weer meerbetonauto'slangszullen rijden?
• zondag 3 oktober het 106"<OSA concert plaatsvindt?

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om t e geniet en.

Familie Schutte
49jaarondersteuningnn sociale en
cultureleactiriteiteningemeente Ten Boer
In juli 2004 is het precies veertig jaar geleden dat de 'Familie
Schutterstichting ' werd opgericht. In die veertig jaar is de stichting
een begrip geworden voor het sociaal en cultureel leven in de
gemeente Ten Boer. Talloze activiteiten heeft de stichting gesubsidieerd, meerdere malen noodleidende projecten financieel ondersteunt engaranties verstrekt voorhetopzetten van nieuwe initiatieven.
ToenTrientje Schutterin 1961 stierf,
lietzij eengroot deel vanhaar famiIiekapitaalals legaat achter aan de
toenmalige GemeentelijkeInstelling
voor Maatschappelijke Zorg Ten
Boer. Trientje was begaan met het
lot van ouderen; ze wilde dat het
legaat vooral aan hen tengoede zou
komen. Familieleden die haar hebben gekend beschrijven haar nu nog
alseen 'zorgzamevrouw'. Zelfheeft
ze heel goed geweten wat het was
om oud en hulpbehoevend te worden. Ze isnegentig jaargeworden en
werdde laatste jaren bij haarziekbed
goed verzorgd. Zeheeft zich ongetwijfeldgerealiseerd dat veelouderen zich een dergelijke verzorging
niet konden permitteren. Zelfs haar
'kleren, lijflinnen, schoeisel en beddengoed' mochten niet publiekelijk
verkocht worden, maar werden geschonkenaan MaatschappelijkeZorg
ten behoeve van de bewoners van
hettoenmalige bejaardenhuis 'Fivelhörn',Definanciële situatie van veel
ouderen was toen nog ver van het
huidige niveau. Vlak na WOII trad
onder Drees de Noodwet Ouderdomsvoorziening in werking, maar
hetheeftnog tot 1957 geduurd, voordat de AOW in werking trad. Die

Trientjeis opgegroeidop een boerderij inLutjewolde,tussenSI.Annen
en Thesingeals jongsteineengezin
van 8 kinderen, waarvan er twee
vroeg overleden. Zelf heeft ze op
éénjarige leeftijdhaarvaderverloren
en optienjarige leeftijdhaar moeder.
Evenals haar zus enbroers isTrien- Het familiegrafvan het gezinSchutter op debegraafplaats vanSt. Annen.
tje nooit getrouwd. De kinderen van (Foto:DesireeLuiken)
het gezin bleven op de boerderij
wonen.Zezijn in1939 verhuisd naar kapitaal : haar goed onderhouden vesting Bejaarden)de woningenzou
eenwoning aan de Boltweg in Ten ruime woning werd bijvoorbeeldqe- gaan bouwenkwamenandere doeBoer. De ouderlijke boerderij met taxeerd op 13.000 gulden. Aanvan- len inzicht.
bijbehorend land werd verhuurd en kelijk werd het kapitaalbeheerd door
in 1950 verkocht aan familie. Als Maatschappelijke Zorg onderleiding Door 'goed rentmeesterschap' zijn
laatstovergeblevene van hetgezin vanburgemeesterMolendijk. AIsnel deachtereenvolgende stichtingsbe·
beschikte ze over een voor die tijd werd een aparte stichting inhet leven sturen er ingeslaagdom hetkapitaal
groot kapitaal. Een deel daarvan geroepen:deFamilie Schutterstich- in standtehouden. Dewaarde van
schonk zij aan depersonen die 'mij ting,die op24 juli 1964 isingeschre· datkapitaal isdoor degeldontwaartijdens mijn ziekbed zorgvuldig en ven.Hetdoel van de stichtingwas om ding echter aanzienlijk gekrompen.
mettoewijding hebbenverpleegd en ' uit de inkomsten van haar verrno- Tochishetgelukt om uitde opbrengverzorgd'.De hervormde kerkinTen gen steun en verzorging teverlenen sten van dat kapitaal (rente, obligaBoeren debegraafplaatsSI.Annen aan de ouden van dagen uit de ties) elk jaar opnieuw subsidies te
(waar het familiegraf van het gezin gemeente Ten Boer,inwelke zindan verschaffenwaarvansommige soms
ligt)kregen een deel,maarhet over- ook..." In die eerste jaren werd ge- zeer ruimhartig.
grote deel ging naar Maatschappe- zocht naar mogelijkheden om be- Aanvankelijkgingen desubsidiesuitjaardenwoningen op te richten in sluitendnaaractiviteitenvooroudelijke Zorg.
Ditlegaat was bijna 107.000gulden Thesinge en Ten Boer. Toen de ren. Deeersteaanvraag, welkeook
groot. Voor die tijd een aanzienlijk NCHB(Nederlandse Centrale Huis- onmiddellijkgehonoreerd werd,be-
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AOW werd pas veellaler, in t974,
gekoppeldaan het minimumloon.

Grasdijkweg3
9798 TC Garmerwolde
info@aquadonna.nl
www.aquadonna.nl

Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbou wma ch ines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark
G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

Zomerexpositie
in galerie en tuine

met werk
uit eigen atelier .

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

trof een tafelbiljart voor 'Fivelhörn'.
Veel aanvragenvolgden .Zoontving
de'Bejaardensociëteit Thesinge in
'75een mooi bedrag voorhaaraanloopkostenen kreegde Bejaardensociëteit Garmerwolde een bijdrage
voordesjoelbak. In 1971 begonnen
de subsidies voor de busreizen voor
ouderen. Talloze reizen heeft de
Schutterstichting gesubsidieerd.
waardoorde drempelvoorvelen om
mee tereizen overbrugbaarwerd.ln
delatere jaren werdendedoelstellingen wat verruimd:het stichtingsbestuur realiseerde zich vermoedelijk,
dat het steunen vansociale en culturele activiteiten indedorpen deleefbaarheid van de dorpen zeer ten
goede kwamen dat daarvandirect
en indirect de ouderen zouden profiteren. Zowerden toneelverenigingenindienwenselijkgesubsidieerd.
waaronder VIOD bij haar 40-jarige
bestaanin '79.ln2000ontvingRederijkerskamer Wester nog een subsidie voor haar speciale 2000-uitvoering.In datjaarkonThesingeookeen
bijdragevoordefeestweek ontvangen. Er is ook een tijd geweestdat
muziekverenigingenrijkelijkges1eund
werden, zoalsde Harmonie inGarmerwolde en JulianauitThesingebij
haar SO-jarige bestaan. Hoewelhet

Het subsidie beleid van de Stichting
• De Familie Schutterstichting ondersteunt financieel socialeen
cultureleactiviteiten indegemeenteTen Boer, met speciale
aandacht voor activiteiten voor deoudere inwoners.
• Desubsidies zijn nooit structureel en kunnen dus niet in
een jaarbegroting worden opgenomen.
• Het stichtingsbestuur beoordeelt de aanvragen. Ze komt
onder andere daarvoor een viertal malen per jaar bijeen.
Indat bestuur zit altijd een vertegenwoordiger vanhet
gemeentebestuur(de wethouder van cultuur) en inwoners
uit verschillende dorpen van de gemeente.
• De gemeenteraad blijft op deachtergrond toezichthouder.
toenmaligebestuurerlangover heeft
moeten vergaderen, werd er toch
een subsidie gegeven voor het repareren van het uurwerkvan de Garmerwolder toren. Ook de G&T-express heeft een subsidie gekregen
voor haar jubileumuitgave. DereüniecommissieGarmerwoldekon een
subsidiekrijgen.Er zijnmeerderejeu
de boules banen in de gemeente
gesubsidieerd.Erwerdeen bijdrage
in een onverwacht tekort voor een
peuterspeelzaal bijgelegd. Ook de
inrichting vande bibliotheekinTen
Boer werd ruim gesubsidieerd. De
Stichtingstaat somsgarantvooreen
bepaaldbedragbijvoorbeeldvoor de
'Roefeldagen'.Toneelvoorstellingen

Schenkingen en legaten aan de Stichting
Grotere aanvragen zijn door de stichting helaas vaak moeilijk te
subsidiëren, omdat statutair is bepaald dat het startkapitaal in stand
dientteblijven. Deopbrengst van datstartkapitaal isde laatste jaren
aanzienlijk geslonken vanwege de lagerentestand. Bovendien ishet
startkapi1aalinguldens(euro's) toegenomen,maarisde waardeervan
door de geldontwaarding sterk verminderd. Het is mogelijk om de
stichtingtesteunenmetgiften,schenkingen en legaten,Daarop isartikel
24 lid4van de Successiewetvan toepassing,hetgeen betekentdatdeze
voor belastingaftrek inaanmerking kunnen komen en dateen speciaal
tarief geldtvoorsuccessierechten.Meerinformatiekuntuverkrijgenvia
debelastingdienst, de notaristelefoonofdesecretarisvanhet bestuur
vandeSchutterstichting:HvanBijssum,tel050-3028888. De Schutterstichtingisgeregistreerd bij deKamer van Koophandel te Groningen
ondernummer41009579.

Oliebollen

....

Lekker de lekkerste !
-'-'------~
----- ~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

voor ouderen worden vaak gesubsidieerd. Bloemhof heeft regelmatig
een beroepkunnen doen op de Schutterstichting voorbijvoorbeeldeene1ek-

tronisch orgel,voordeaanschaf van
muziek,voor een feest met kinderen
. Ten slotte, maar zeker niet als
laatste doneerde de Schutterstichtinghet volledige podium inhet nieuwe 'Bloemhof .Het stichtingsbestuur
meende,datdezegift volledig paste
inde gedachte van Trienqe Schutter:
het steunen van sociale en culturele
activiteiten in deze gemeente, met
speciale aandacht voor de oudere
inwoners. In haar bestaan heeft de
Schutterstichting bijna 300.000 gulden (136.000euro)aan subsidies in
de gemeente verstrekt.
HemenKoekkoek
(vice-voorzitterFamilieSchutterstichting)

Regiotoer
De regiotoer van Dagblad van hetNoorden doet in deweek van 4 tot
enmet 11 september degemeente Ten Boer aan. Het thema Is kunst
encultuur, inhakend opdeOpen Atelierroute endeOpen Monumentendag.ln het Dagblad van hetNoorden van 14augustus j.1. werd een
oproep gedaan in bovengenoemde rubriek.
Op zaterdag 4 septemberstaat de
rijdende redactie van het Dagblad
vanhet NoordeninThesinge,tegenover het Jopje, van 11 .00 uur tot
15.00 uur. Tussen 11 .00 en 13.00
uurgeeft Herbert Koekkoekdemonstraties aldaar in metaalkunst maken. Tussen 13.00 en 15.00 uur
vertoont Patricia Suer haar act "De
kunstrijder".
Opdinsdag7septembervanaf 12.30
uur staat de rijdende redactie in
Garmerwolde. Hetty Boogholt geeft
aldaar eenworkshopschilderen.
Op woensdag7septemberwordtde
uitslag van de kinderwedstrijd "ontwerpen van een ansichtkaart met
een monumenl"bekend gemaaktop
de kindermiddag die in Ten Boer
rond demuziekkapelop hetmarktplein gehouden wordt. De kindermiddag start om 13.00 uur.

30augustuskan men zich opgevenbij
het Dagblad van het Noorden met
een voordracht in welke vorm dan
ook, die niet langer dan 5 beeldend
minuten mag duren. Verder krijgtiedereen de kans omenkele minuten
spreektijdtepakkeninhetonderdeel:
'D~wil ikeven kwijl". Ookdeeigenvisie
opdegemeenteTen Boer kangeuit
worden inhet tevens deze avond te
houden onderdeel: "Als ik de baas
wasvan degemeente Ten Boer....:
In hetgemeentehuishangteenoverzichtstentoonstelling vanalle kunstenaars zodat men een selectie kan
maken uit het grotetotaalaanbod.
Indevoorbereiding vandeactiviteiten
op 11 en 12 september heeft Aly
Pepping.grafisch ontwerper, samen
mettotograafGerard Kingma eenset
kaartensamengesteldvan memmentenen kunstwerken.Dezezullen dan
tekoopworden aangeboden.

Opvrijdag 10septemberwordtdoor
Het Dagblad van het Noorden in Het Dagblad vanhet Noordeniséén
samenwerking met de Gemeente van de sponsoren en zorgt voor
TenBoereen kunstveiling gehouden voldoende publiciteit doorenkeledain Horecacentrum BuurhoesinTen gen vooraf aandacht te besteden
Boer. Deze kunstveiling (waarop aan dit evenement; interviews met
werk datinhet kader van deregeling kunstenaars,extra belichten van movoor kunstenaars werd gemaakt zal numenten, mededelingen met beworden verkocht) isgekoppeld aan trekking tot het gehele programma.
een culturele avond, waarop inwoners vande gemeente Ten Boer de Kijk voor meer informatie op
kans krijgen zich als artiest ofgele- www.tenboer.nl.
genheidsartiesttemanifesteren.Vóór
Truus Top

5

Rietland: een uitstapje waard
Aan de rand van destad - op degrens van Noorddijk en Zuidwolde
- ligt Rietland. Ongetwijfeld kent u allen Rietland. Bijvoorbeeld
omdat u er al eens langs bent gelopen of gefietst toen u een
wandeling of fietstochtje maakte door het Recreatiegebied Kardlnge. Of toen u er een kano huurde voor een ontdekkingsreis doorde
slootjes en maren. Of misschien kent u Rietland wel vanwege hun
advertentie diesinds aprilditjaarindeGarmerenThesinger Express
staat. Dieadvertentie vormde deaanleidingombij PetraMulder, een
van deeigenaren van Rietland, eens even te informeren hoe het nu
met Rietland gaat. Ofalle plannen enverwachtingen dieerbij destart
van het bedrijf waren inmiddels ookuitgekomen zijn. IndeG & Tvan
juli 1998 heeft u destijds kunnen lezen hoe die plannen er toen
uitzagen.
Terugblik
Pelra en haar manRichard hebben
Rietland negen jaargeledengestart,
samen met de vader van Petra en
haar zwager. Toen, in 1995 bood
namelijkdegemeente Groningen de
boerderij waarRietland nugevestigd
is,deBoymaheerd genaamd,tekoop
aan.Potentiëlekopers moesten wel
met een serieus ondernemersplan
komenhoezij aandiekarakteristieke
boerderij een recreatieve bestemming dachten tegeven. Richard en
Pelradietoen aleenaantal jaren op
de Boymaheerd woonden en het
daar prima naar hun zin hadden,
zagen mogelijkheden voor een kanoverhuurbedrijf geoombineerd met
een "groene"camping annex kampeerboerderij. Kleinschalige activiteiten dus,die prima aanslotenbijde
plannendie Groningenhad met het
Recreatiegebied Kardinge.Kanoverhuur Rietlandzou dan geleidelijk,in
eenaantaljaren.gerealiseerd moetenworden omdat Petraen Richard
beiden gewoon door zouden gaan
met het werkdat ze toen al deden
(Richardheeft eeneigenbedrijf dat
houten speeltoestellen maakt en
Petra welktetoenpart1imealsgroepsleider indegehandicaptenzorg).De
woensdag en de zaterdag zouden
de "kJusdagen"worden waarinRietlandopgebouwdmoest worden, en
de Boymaheerd gerestaureerd. Gro-

ningen was enthousiast, de koop
werd gesloten, het bedrijf Rietland
werd gesticht en . . . het werk kon
beginnen. Kano's werden aanqeschaftendegrotevervallen schuur
die een eindje achter de boerderij
stond werd grondig gerestaureerd
en in eerste instantie ingericht als
kampeerboerderij.Compleetmeteen
grotezaal voor groepsactiviteiten.

vandeklant, buiten op het veldje in
tenten overnacht worden.
Inde grote zaal van Rietlandisvoldoende ruimtevoorgroepentotcirca
250 personen.Voor klei nere groepen is een kleine zaal beschikbaar
(20·30 man) ofindien gewenst een
authentiekeGroningerkroeg (20-25
personen). Een en ander vergtna·
tuurlijkdenodigemenskracht.Op dit
moment zijnerdrievaste krachtenin
Hoe is het nu?
dienst:Anko (debedrijfsleider),MoZoals uzelfheeftkunnenoonstate- nique en Frank. En zonodig is een
ren als u regelmatig langsRietland heel leger aan oproepbaar persorijdtiserbijna altijd wel iets tedoen. neel beschikbaar. Want afhankelijk
Je ziet in het recreatiegebied ka- van de wensen van deklant kan er
noërs van Rietland ofje ziet op het uitgebreid gedineerd worden (een
veldje naast de inrit allerlei tenten grotemodernekeuken isaanwezig)
staan.OIjezietgroepjesjeugd langs ofkan een bandjedemuzikaleomlijsde weg lopen:op pad van Rietland ting verzorgen, enzovoort.
naar debushalteinRuischerbrug.
Pelra vertelt dat ze intussen hele- Wat zijn de verdere plannen?
maalafgestapt zijn van hetplanvan Pelravertelt dat kort geleden Frank
een kampeerboerderij. Er isnu bin- is aangenomen. Speciaal voor de
nen in de grote schuur zelfs geen kanoverhuur. En Frank runt tevens
enkele overnachtingsmogelijkheid deTheeschenkerij.Ookdeze Theemeer. Alle ruimte wordtnamelijk al schenkerij isnieuw.De schenkerij zit
enige tijd geheel anders benut. Af· in de blokhut direct bij de aanleghankelijkvanhetseizoen,isdegrote plaats vandekano's.Fietsers,wanzaaltoch wel drieà vierkeerperweek delaars en andere passanten zijn
bezet.Datzijndan veelal bruiloften, natuurlijkookvanhartewelkom.Even
partijen, bedrijfssportdagen enzo- uitrusten terwijl je in een prachtige
voort.Maar ooktrainingenen oonle- omgeving vaneen kopjethee ofeen
rentieskomen regelmatigvoor.Soms flesje fris geniet. Op verzoekiszelfs
over meerdere dagen. Eventueel een High Tea teregelen,vertelt Petra.
kan er, afhankelijk van de wensen Prima toch.
Verderligt het indebedoeling omde
zaalverhuur voor feesten, partijen,
oonferenties, trainingen enzovoort
teintensiveren.Rietland (deschuur)
wordt hiervoor opdit moment verbouwd. Er komenbijvoorbeeldtwee
entrees,zodat eenvolledigonafhankelijke zaalverhuur mogelijk wordt.
Enoptermijnkomen erook nog een
paar extraverqaderzaalqesbij.
Hierbij hoort ook veel meer (gerichte) reclame. Het motto van Rietland
is:RUIMTE. Ruimte omteontspannen,ruimteom tevergaderen, ruimteomtegenieten.Maarook praktischeruimtezoals:ruimteomjeauto
Rietfand:zaalverhuur,kanoverhuuren theeschenkerij. (Foto:HenkRemerie) teparkerenofruimteom tewande-
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len. En dat alles vlak bij de stad
Groningen.
En erstaat een vaste, eigen kok op
het wensenlijsqe. Kortom er zullen
veel meer activiteiten komen. Hoewel ditnooitecht rumoerige activiteiten zoalsdisoo- ofhouseparties zuIlen worden, verdraagt deze vorm
van bedrijfsvoering zich niet zo goed
methet ideevaneen"Groene"camping. Groene kampeerders komen
immers veelal vooral voor de rust.
Deze activiteitdiedeel uitmaakte van
hetoorspronkelijke plan.isinmiddels
gestopt. Alser dus altenten op het
veldjenaast deinrit te zien zijn, zijn
dat de overnachtingplaatsen voor
groepen dieeen meerdaags evenementhebben.
En verder wordt er natuurlijk nog
steeds gewerkt aan de restauratie
van demonumentaleBoymaheerd.
Dat kost evenwat afzienmaarlangzaam maar zeker ziejedeboerderij
inzijnoude luisterhersteldworden.
Knap werk!
HenkVliem

Open Huis La Bloem
Zaterdag 4septemberis erweer
een Open Huisbij La Bloem.
Het najaarsprogrammavan het
workshopaanbod isklaar en er
zullen enkele voorbeelden wordengepresenteerd. Ukunt zich
direct aanmelden of een programma meenemen. Verder
zal er de verkoop zijn van o.a
aardewerken ornamenten,
kandelaars,decoraties,brocante, kadoofjes e.d.
U bent welkom van 11.00 17.00 uur bijLaBloem Luddestraat 11, 9797 PM Thesinge
050-3021984
labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFfURES - Ten Boer
sanitair en verwarming

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

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

HOF STEDEI--~--",,~ H[ L D E R S

v.o.f.

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

G .N. Sch ut ter la an 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

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

H.W. Mollema

NIJDAAfCiJ ~

Hoofdweg 64
9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen
(tegenover wijk Lewenborg )
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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DRUKKERIJ :

UITGEVERIJ
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• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD
• (5IER)BE5TRATING

Belga Fietsen
Groningen

Winkelcenlrum lewenborg
KajUit 272 . 9733 CT
050-54222 52
Belga F,elsen«ll12mo...e.m

Ruim M fT8l1$ pat1(er&n '
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Bij ons loop j e binnen voor.....
•
•

•

Ontwik kelen en drukken van visitekaartj e tot com plet e h uisstij l

Rijksw eg 83
979 1 A B Ten Boer

Ruime collecne fam ilied rukwer k

(050) 302 17 15
info@ bl uemul e.nl

o Textieldru k. zwart.""',I- en kleurko pieën van Uit stekende kw al iteit
•

Gazelle Seott-USA
Be-One
Batavus

Boeken, p rcç rem mebcek jes. gidsen, pencdieken, f lyers etc

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Eige nlij k t e creetiet en ve elzijdig om op te noemen
Toerf iets en
Woon- Wer k
Stadsf ietsen
Racef iets en
Mou ntain bike s
Hybrides
Vouwfietsen
Ki nderf iets en
Spec ial s

Kom ppn5 /ang 5 vo or pen vrijbl ij v pnd acv zes.
Id eeln ui twi5selen k an voor beÎ de pa rtije n verfri ssend INPr ken

AGRISHOP
divers in groenten & fruit
Directe boerderijverkoop
• g roenten & fruit
• aardappelen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• boeren zuivel
• salades & rauwkost
•

brood
Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (OSO) 4042921 I S418462
Fax (OSO) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar
MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 1S
Garmerwolde
(OSO) 3021624

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en
Nationale FietsProjecten
Reparatie alle merken!

Regenkledi ng
Racekled ing
ATB· kleding
Fiet ss choe nen
Fielshelmen
Fietstassen
Kin derzi tj es
Fielsdragers
Accessoires
Onderdelen

REINDER
vld VEEN

Uw adres voor:

financiële
administratie
&

jaarverslagen
&

aangi fte
inkomstenbelasting
C .N. Schu rrerlaan 46
9797 PC Tb esinge
telefoon
(050) 302 13 19
fax
(050) 302 11 82
mobiel
06 5 1533772

Nijveiheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon
050· 3024833
B.g.g.
OSO • 3022689
!
Fax ~
OSO - 3024834
Mobiel
06 • 51581046
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Hanengevechten / Feest in Garmerwolde
Nog een weekje als uditleest, danishetzover. Danishetfeest inGarmerwolde. Dedatumheeft unatuurlijkallang inuwagenda staan:zaterdag 4september.
Vanaf 'smiddags vier uurtotver indenacht. De Feestcommissieheeftditjaarecht flinkuitgepakt. Een programma zoalsditisnogzelden ofhelemaal nooit,
inGarmerwolde vertoont. Dit mag u nietmissen. De hoogtepunten zijnnatuurlijk:
Hanengevechten! Het spectacu- wolde, boven het Damsterdiep, zo
laire kussengevecht op een spek- dichtbijkrijgtuDenniewaarschijnlijk
gladde paalboven het Damsterdiep. nooit meer te zien (en te horen).
AI jaren een begrip inGarmerwolde Dennie staat altijd garant voor een
enwijde omstreken. Bijna iedereen spetterende show. Mis deze kans
kan meedoen Ue moet wel kunnen niet.
zwemmen).Even eengeheugenopfrissertje: 'Weet u nog wie ervorig Face to Face!
jaar gewonnen heeft?" Ik heb het Face to Face is een moderne all
even voor uopgezocht indeaugus- round band.Enthousiast en overtuituskrant van vorig jaar: Patrickvan gend,overdonderendzonodig_Een
Zanten heeft toen gewonnenbij de primabanddiegarantstaatvoor een
Jeugd, Len bij de DamesenRinus swingendeavond.
Bouwman bij de Heren. Aan wie zal
ditjaardeonsterfelijke roem tebeurt The Magic Five!
vallen? Aan u? Heeftufavorieten? De enige echteDrive-in Disco Show
uit Garmerwolde. AIUjd goed voor
Dennie Christian!
eenpuikstukje muziek. En DJ Douwe
Heeft u deze rasartiest al eens live is als geen ander geschikt om de
meegemaakt? Nee? Dan is dit uw diverse onderdelen aan elkaar te
kans. Zodichtbij alshierinGarmer- praten.

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

Het programma zieter als volgt uit:
's Middags (van 16.00 tot 20.00 uur).
• Hanengevechtenbovenhet Damsterdiep.
• Grandioze show van Dennie Cristian (± 19.00 uur).
• Finale Hanengevechten.
's
•
•
•
•

Avonds
Feestindenieuwe schuur van defamilievanZanten,aanvang:22.00uur.
met medewerking vanFace toFace enThe Magic Rve
Verder natuurlijk:de trekking van deDorpsfeestloterij (± 22.00 uur)
endeprijsuitreiking van deHanengevechten (± 23.00uur)

I
Entree

Hanengevechten: € 2,- (tot enmet 12jaar € t.-)
's avonds: € 5,(combikaart €6,-, tlm 12 jaar € 5.-)

Let op:

integenstelling totwat eerder inde G &T gestaanheeft ishet
aanvangstijdstipvan deHanengevechtenveMoegdnaar16.00
uur (de inschrijving start alom 15.00uur).

Bakkerij van het jaar 2004

Henk Vliem

Warme bakker voor ieder eetmoment
BUITEN

I

ATELIER & TH E E SCHENK ERIJ
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gebak uit eigen keuken

A gn e s Germeraa d - D re nth

Kerkstraat 9a

Li d ANBO S en Pro Vo et.
Gediplomeerd ped icure.
Voetverzorg ing diabetici.
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De witgoedelektro specialist.

9797 PO Theslnge
tel : 06 - 250 51054
v.n 1 3 ·17 u :
dl , - 0 . do e n , .........ek. n d v d . m • • n d
e n o p a fs praak

Reparatievan alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten.diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
geb racht
Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
GOED VOOR UW GOED
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DAMES- EN KINDERMODE
~
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Jolanda Spraakman
Hen drik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boe r
Telefoon (050) 302 34 17

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àfle merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer os«. 3021494

Jasje
.

"

..

<;

BEENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

VRIESEMA
Vamor L.M.! . gediplomeerd

Examentraining
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW'

Theoriecursus:

Voor:

dinsdagavond
19.30 uur.

Siem

Op al onze reparaties
3 mnd. bol/af/ f/arant ie

Autorijschool

Voor:
Dumperwerlaaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wij altijd voor u klaar.

Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905
~

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

LB,o emb , n . d S "

~jt~.

~
.

Hooldweg 70 •
9ó 17 AJ HOlksted e •
Te l: 050-<1 0 <1 0 791 •

L

.r

maal361/m S8
- oeskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrumlewen barg
Groningen
Tel.jFax(050) 54'8995

VAA TS TRA
dakbedekkingen B. V.

LOONBEDRIJF

W. LODE

J

uJ'f,ne

v"

/

dé winkel voor aluw
. '. O~dergoed - Lingerie
r., Beenmode - Badmode
ach,J,ode & Damesmode

Bru iloften
Feesten
Recepti es
Vergaderingen
Zalenverhuu r

Fa .: 050 -40 40859 •

Oog}JerJr
I CI E M

Lageweg20
9798TGGarmerwolde
Telefoon 050-5418610

Installatietechniek

VAATSTRA B.V.

..

,\ tO(lÎ c hrillmgbl.cn

bestaan niet.

11100ie ogen wel,

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

:i
....:::9785Ooste
rsewe g l b
:. m:·
AD Zuidw ol de Gr.
::.::. Tt l. (1)50) 30 1 28 32
www.vaats tra. nl
vaa tst ra éçvaa tstra .nl

BOUW v.o.f.

Winkelcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (050) 5416501
F (0 50) 5419268
I www.havenga .com
E inf o@ havenga.com

...............

NVOB

9

Nieuwe bewoners aan de
Molenweg in Thesinge
Jacob (57) enlena (55) Reilman wonensinds1juniaan deMolenweg 42.
Nu we niet meer door werk aan een plaats gebonden zijn, wilden we
verhuizen naar eenrustig oord envia internet kwam dit huisoponspad.
Hetis heerlijk wonen, rustigen met weidse uitzichten.
Werk enhobbies
We woonden in Zuidlaren, omdat
hetdichtbij Jacob zijn werk was.Jacob kon door een speciale regeling
ophouden met zijn baan als chemisch technicus bij Waterlaboratorium Noord in Glimmen. Vorig jaar
heeft hijeen opleiding gevolgd voor
motorrij-instructeur en hijwilgraag 1
of 2dagenperweek les gaan geven.
lenaissinds 1988bezig met Reiki.Reikiiseen oude geneeskunstwaarbij
je door middel van handoplegging helende energie doorgeeft (kort ge·
zegd).Het isvooraleenliefdevolleenergie.Hetwerktopalleniveaus,zowel
fysiek, mentaal als spiritueel. Na de examens Reiki-Ien Reiki-IIislenain
2001 Rei kimaster geworden. Als mensen meer wi llen weten over Reiki
kunnen ze altijdlangskomen vooreengesprekeninformatie.Onzehobbies
zijn o.a.,wandelen, fietsen, lezen entuinieren. We houden van denatuur.

Maarten Tromp en Kim Oudman spelen in de musical van de Til"Groep 8
vliegt uit". (Foto:Die!< vdRee).

En verder
We hebben twee zonen van 27 en 29. dieal tien jaar uil huiswonen. Het
zijn prachlzoons.
AlyPepping
(overgenomenvan de websitewww.thesinge.com)

Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com
Fo/kerf enJaap van Zanten énRolf
enJan van der Tuuk flankeren als
winnaars van deouder-kindpenalty
bokaal 2004 Veendam keeper Egbert Darwinkel tijdens de GEO slotdag. (Foto:Dennis de Valk)
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VISHANDEL

Smi t
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UVERANCIER CjROOTK EU Kf N EN H ORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www. vishandelsmit.nl

Telefoon : 050 . 5496150
Fax
: 050 ' 5496151
Email
: info@vishandelsmit.nl

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 54 10508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

JPCOM

050 5421890

computers

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

p~ KUIL
REINIGINGS

SERVICE

Sierbestrating

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

Showterras 3000 m2

€ 549!

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

0510weg126

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75
dorpsweg 59 garmerwolde

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

9723 BXGroningen
T (050)5421890
F (050)5423778

Oo k voor reparat ies & upgrades

I www.kuilreiniging.nl

NIJDAAf

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken vloeren - Laminaat - Parket

•
•
•
•
•

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

I

Elektra Kerkstraat 1
Gas
9797 PD Thesinge
Water
Tel. 050 - 3024536
CV
Fax 050 - 3024693
Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504
11

Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Elnd·redactie:
Hillie Barnaker-Iepper
Dorpsweg 26 • 050·5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 • 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde . 050·541101 9
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
Hoofda rtikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Foto van de'maand
Tijdens deenigehittegolfvandezezomerzitjenatuurlijk het liefstmeteen lekker drankjeindetuin ofop hetterras.
Maar voor de boeren betekent het warme weer hard werkenmet de brandende zonop lijf en leden om tezorgen
dathethooi allemaal droogbinnengehaald kan worden. Hier is de familie Oosterhuisaan de Lagewegbezig met
het maken van hooipakken. (Foto:Henk Remerie)

Agenda
Elke zaterdag en zondag
Metaal-atelierHerbertKoekkoekBovenrijgerweg 19 Thesinge:
van13.00-17.00uuren opafspraak
Metaalkunst-expositie van vijf metaalkunstenaars. Informatieop
www.herbertkoekkoek.nl.
Vanaf woensdag 1 september
Thesinge;Startweek
zaterdag 4 september
Garmerwolde:
vanaf 16.00 uur Dorpsfeest.
Zaterdag 4 september
Thesinge, Luddestraat 11
Van 11.00·17.00 uurOpenHuisbij
LaBloem
zaterdag 4 Um
zaterdag 11 september
Gemeente Ten Boer;
Regiotoer. Themakunst en cultuur.
zaterdag 11 september van 11.00
tot 17.00 uur, zondag 12 septembervan 12.00 tot ·17.00 uur.
Gemeente Ten Boer; Open atelierroute en OpenMonumenfendag
De volgende monumen1èn zijn Ie
bewonderen:
In Thesinge:NHkerk, cafét Jopje.het
smederijmuseum, molen Germania
(nietvan binnen).boerderij Koekkoek
enDijkemaBovenrijgerweg 19(voorhuis niel van binnen), de gereformeerde kerk (niet op zondag).
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In Garmerwolde:Molen'Langelandster' ende NH kerk.
Voor meerinformatie:
www.tenboer.nl.
Zaterdag 11 september van 11.00
tot 17.00 uur, zondag 12september van 12.00 tot 17.00 uur.
Openatelierroute
Dinsdag 14 september
Thesinge, ouderenreis georganiseerddoor Dorpsbelangen Thesinge.

Erediensten
SOW gemeente
5 september (Startzondag)
10.30 uur Thesinge,
ds. Volbeda
12 september
9.30 uur Thesinge,
ds. Giethoorn
19 september
. 9.30 uurThesinge,
ds. Zuur
26 september
9.30 uurThesinge,
ds. Timmerman

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 15 september vóór 18.00 uur.

