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Er is zoveel moois, ik verveel me nooit, .,
Op11 en12september is ookAgnes Germeraad·Drenth van atelier Binnen Zijde Buiten uitThesinge deelneemster aan deKunst· enErfgoed
Route in degemeente Ten Boer. Inhetgemeentehuis hing,in deoverzichtstentoonstelling van werk van dedeelnemende kunstenaars, een
opvallend kunstwerk van haar getiteld: "Feest van kleuren". Het gemeentehuis leent zich goed voorzo'n40 werken van de24deelnemende
kunstenaars. Het maken van een keuze in deaf te leggen eigen route wordternietgemakkelijker op! Agnes vond hetookeen goed initiatief
voordekunstenaars zelf. Door de gezamenlijke vergaderingen met deenthousiaste coördinator van degemeente Ten Boer, Jantiene v.d.
Broek, ontstond er heel plezierig onderling contact.

Agnes Germeraad-Drenth voor haar atelier Binnen Zijde Buiten
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Abbemaar wordt Binnen Zijde Bui
ten
Per april 2004 veranderde het voor
ma�ige bankgebouwtje aan deKerk
straat van naam en werd het een
atelier inplaats van een galerie.Het
isdewerkruimte van Agnes Germe
raad waarin ze ook haar werk expo
seert. Opvallend kleurrijke kunstwer
ken waarvan van de grootste een
zwart/wit foto inde vorige G&Tstond.
Je ziet er niet aan af met hoeveel
kleur opzijde en papier het geheel
van demuur afspettert! "Zaligezo
mer aan zee"isdetitel. Erhangenin
veel kleuren en maten zijden sjaals
en enkele beschilderdeparaplu's en
in een vitrine enkele kusudarna's,
papieren ballen die bestaan uit 30
vierkantestukken papier. Ineen stan
derkunst- en kinderkaarten en daar
naast staan enkele produkten van
Unicefuitgestald.Agnes schenktkof
fie enthee en heeft ook altijd zellge
bakken cake en appeltaart.

Welkom
Als devlag uithangt isiedereen van
harte welkom. Doorgaans is ditop
dinsdag, woensdag en donderdag.
Agnes werkte eerst met vaste ope
ningstijden maarditbetekende voor
haar soms uren wachten tot "slui
tingstijd". Nu haalt zedevlag inen
vertrekt otwerkt ongestoord verder
aan werk waar ze alle aandacht bij
moet houden. Op afspraak kan er
altijd iets geregeld worden. Agnes
vindt 't fijn om uitleg te geven over
haar manier van werken. Mensen
hoeven zich niet verplichtte voelen
iets tekopenofte gebruiken wantook
belangstelling voor haar werk ofge-

woon een praatje maken vindt zij heel
plezierig. Haarplekin hetdorpbevalt
haar prima en zebegint zich aleen
beetje Thesingse tevoelen."lkhebal
heel wat mensen leren kennen en
word door steeds meer mensen her
kend en gegroet!"

Bezige bij
Van oorsprong komt Agnes uitTwen
teen heeft met man en twee zonen al
heel wat verhuizingen achter derug.
"Hans werkt bij Akzo en daardoor
verhuisden we van Hengelo naar
Emmen en daarna naarVeendam en
Wildervank toen hij inDelfzijl werkte.
Nu wonen we ineen appartement in
Groningen. Geen tuin meerwat heel
veel tijd scheelt en het isniet echt een
hobby van ons beiden. We hebben
het Noorderplantsoen vlakbij en heb
ben deze zomer genoten van "Noor
derzon". Vanuit de kamer kijken we

ophet Reitdiep;hetbevaltons uitste
kend in de stad en in deze buurt".
Agnesheeftopdeverschillendewoon
plekken cursussen aan huis gegeven
inzijdeschilderen en origami en heeft
ook eens een kinderkunstuitleen op
gezet. Zeis een creatief mens met
nog een belangrijke hobby:muzieken
zang. Ze speelt piano, is !l.!Jlateur
dirigent en zingt. Van versenillende
koren was zij dirigent. Ze houdt van
kortdurende projecten om tevoorko
men dathet een sleurwordt. Het was
voor haar een uitdaging om het Gro
ninger Katholieke Kooreen tijdlangte
dirigeren.Momenteel zingt ze ineen
drie-vrouws-Iormatie "Nootzaak" à
capellaliederen uitverschillende gen
res.We hopen nog eens indeKloos
terkerk tekunnen optreden "Van Piet
Huisman mogen we erwel een keer
repeteren!"Vroeger heeft ze gewerkt
alsverpleegkundige. Hetvalthaarop

dat heel veel mensen uit degezond
heidszorg increatieve beroepen te
recht zijngekomen."Mogelijkkunnen
ze inhun praktischewerkhun fantasie
en creativiteit onvoldoende kwijl".

Liefde ophet eerste gezicht
Ineen cursus textiele werkvormen in
Hengelo leerde Agnes werken met
zijde. "Het was liefde ophet eerste
gezicht!" Schilderen op zijde werd
haar grote hobby en na vertoop van
tijd haar werk. In Emmen schreef zij
zich voor 't eerst inbij deKamer van
Koophandel. De locatie inThesinge
kwam ze toevallig op't spoor ineen
advertentie inhet Dagblad. "AI heel
lang zocht ik naar atelierruimte in
Groningen. Het leek mij heerlijk om
een plek tehebben om rustig tekun
nen werken endaarnadedeurachter
me dicht te trekken en naar huis te
gaan.Indestad isalleserg duur, ikhad
demoed albijna opgegeven en toen
kwam deze mogelijkheid inThesinge!
Ikben erg blij met deze plek waar ik
met mooi weer lekkeropdefiets naar
toe kan!"Agnes geniet van heel veel
dingen: "ik verveel me nooit, er is
zoveel moois om me heen". In de
zomer had ze regelmatig aanloop in
het atelier en zat het terras bijmooi
weer een paar keer vol.

Contacten
Dit najaar biedt Agnes een drietal
workshops aan inhaar atelier. Ukunt
bij haar een paraplu beschilderen,
een kusudama vouwen oleen shawl
beschilderen. Inhet atelier liggen de
flyers alklaar met daarin uitgebreide
informatieover tijden,kosten enaan
tallen deelnemers. Het zou leuk zijn



55 + reis Thesinge
Opdinsdag 14september gingde55+ weer een dagopstap. Om 9uur
werd op "Smidshouk" in de bus gestapt en ging het naar Oost
Groningen. De bus was jammer genoeg nietvol. Er hadden zich 36
personen opgegeven, daar vielen door ziekte 4 van af, zodat er 32
overbleven. Fijn dat Dorpsbelangen, die de reis organiseerde, het
toch door liet gaan.

als ookdorpsgenoten eens binnen
lopen om vrijblijvend informatie te
halen.Contactenmetmensen uitde
buurt stelt zijheel ergopprijs.
OokvindtAgnes'tleukommetande
ren samen te werken.. Haar work
shop-cursistenkrijgendelunch aan
geboden in 't Jopje. Leuk om er
halverwege even uit te zijn en een
wandelingdoor het dorpte maken.
Plannen zijn er ook voor de achter
kantvanhetpand. Debedoelingiser
eenterras aan te leggenwaarmen

OnzechauffeurAnnedeVriesreed
metons overbinnenwegen en wees
onsopdebezienswaardighedenen
de mooie natuur onderweg. De 1e

stop wasinScheemda,waarwe de
kaasboerderij van de fam. NeeIe
man bezochten. Hoewel het voor
velen de2' keer was, was het toch
weer leuk. We werden getrakteerd
op koffie met koek, karnemelk en
vruchtenkwark.Deboerverteldeons
met z'n hoge stem op een leuke
manieroverdekaasmakerij.Wekre
gen een film te zien over het kaas
maken en na afloop was ereen quiz.
Als winnaar kwamen Jannie Bolt en
WillemOomkesuitdebus.Zijwerden
voorgesteldals nieuwechtpaar.Door
hen moesteenkoegemolken worden
enwiede meestemelk(water) uitde
kunstkoekreeg wasdewinnaar.Met
349 cc werdJanniede winnares en
verdiendeeenstukkaas.Willemhaal
de290cc uitdekoe.Ditallesonderhet
toeziendoogvannotarisJansen(Hans
Meints). IdaOomkeswerdtotPetra
nelIaomgedoopt. 't Waserggezellig
allemaal. Na een bezoek aan het
winkellje,waarveleneenstukkaasof
paljesmosterd kochten,ginghetweer
debusin.
In Heiligerlee reden we langs een
fabriekwaarzemolensmaakten.De
chauffeurvertelde datdekapvande
Witte molen uit Ten Boer hier ook
gemaaktwordt. DoorhetmooieWes
terwoldeging het naar Wedderber
gen, waar inhetrestaurant"De Ur
nenhoeve"een lunchvooronsklaar
stond.Een vreemdenaam vooreen
restaurant. Het bleek dat bij zand
winning veel urnen gevonden wa
ren.Vandaardenaam.Nadelunch
zouden weeen boottocht maken op
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kan genieten van het fantastische
uitzicht. Metmooi weermoetdattoch
veelmensen bekorenom evenwatte
drinken. Aan devoorkantwilAgnes
deentree naarhetpand wat ruimer
makendoordebosjes flink terug te
snoeien zodateenpassantalvanal
detildevlag bovendevoordeur kan
zienwapperen.Aandestraatzaldan
ook meer opvallend kenbaar ge
maakt wordendat menwelkomis.

Truus Top.

deWesterwoldseAa,maardeboot
wasnergens te vinden. Uiteindelijk
vonden weheminWedderveer. We
genotenvan het vaartocbtie en de
mooieomgeving.
Toen ging het naarBourtange. Hier
kregen we 3kwartier de tijdom wat
rondtekijken.Datwasveeltekort,als
jewatwiltdrinken,devesting bekijken
endewinkeltjeswilt bezoeken. Om
kwartvoor 5moestenwe weer bij de
bus zijn. De helftvan de passagiers
was echtereenkwartiertelaat.Toen
wewegwilden rijdenmistenwe nog
2 dames. De zustersWelly en Trijn
waren ernogniet. RoelfKoopman er
op uit om ze te zoeken. Hij was ze
echtervoorbij gelopenen toen moest
WellyweerachterRoelf aan.Uitein
delijk reden wepasomkwartover5.
Toenging het zo snel mogelijk naar
Zuidlarenwaarint Sprookjeshofeen
3gangen dinervoor ons klaarstond.
DichtbijZuidlaren kregen weonze l '
bui van dedag.Deheledag hadden
we mooi zonnigweer. We zateninde
goede hoek. Na het diner ging het
huiswaarts en om 8 uur waren we
teruginThesinge.
AI meer dan 30jaar wordendebus
reizenvoorde 55+gedoneerddoor
deSchutterstichting.Ikhebgehoord
dat men daarmee wil stoppen in
2005. Alsdat doorgaat kan dat wel
eensheteindevande55+reizen zijn.
Dereissomkandanvoor veel men
senweleenstehoog zijn.Ditkomtde
leefbaarheidinde
dorpen niet ten goede. Ik hoop dat
hetbestuurvandeSchutterstichting
hun besluit nog eens wiloverwegen
endat het teruggedraaid wordt.

RoelieDijkema.

V.l.n.r.:TessaTammens,Usa vanderWeert,GerardSewuster,Bennievan
Zanten, Geerlevan derveenenWil/ekeHuistra(Foto: WofterKarsijns)

De Til bereidt zich voor
op de 4mijl
De4mijl vanHaren naar Groningen is langzamerhand een begrip aan het
worden.15.000deelnemerswaaronder12 leerlingenvanbasisschool deTIl
uitThesinge.
Bennie, Folkert, Nanda Devi, Matthijs, l isa, Jori, Peter, Chesron, Sanne,
Tessa,Michiel en Robbin bereiden zich alenkele weken voordoor gezamen
lijk2keer perweek te trainen.
Van coopertest (in 12 minutenzo'n lang mogelijke afstand afleggen) tot
pyramidelopenenvanonderwatertikkertjetot sprintwedstrijden.Hetuithou
dingsvermogen wordtflinkopdeproefgesteld.Maar debeloning,overeen
parcourslopenmettienduizendenmensenaan dekant en een medaille tot
slot, isdezeinspanning welwaard.
Volgdeverrichtingen van dedeelnemers ookopwww.thesinge.comonder
dekopschool.

Geerlevan derVeen

106e OSA-concert
Op zondag 3 oktober kunt u genieten van het 106'" OSA-concert in de
Kloosterkerk te Thesinge; aanvang 15.00 uur. Viva Voce (Gertie Kuiter,
sopraan; Marion Wieringa, sopraan; Noud Jaspers, bariton en Sylvia
Peekstok, piano) brengt "Verrassend Veelstemmig Verjaardags Vertie,-;
vanPureelienPepuschtotBernsteinenBannink. Entree€ 3,50.CJP/65+
€ 2,50 (kinderentottwaalfjaar gratis).
DeOSA-organisatorisjarig-en watverwachtjemeervaneen verjaardags
cadeaudankleurigenfleurig meteenstrikerom?Vanaardigwat ouderdan
dejarigezelf tothedendaags.Van Azteeks tot Nederlandsnuchter, Duits
sentimenteel, Engels uit de salon en van de straat, Frans lichtvoetig en
(on)Amerikaansmelancholiek. Kortom:vanPureelI en Pepusch totBernstein
enBannink. Endat isprecieswat devier musicivan Viva Voce ons in70
wervelendeminutenbrengen.Allevierhebbenzij hun sporen verdiendinde
komischeopera-enoperettewereldinbinnen-en buitenland.Zijstudeerden
bijberoemdheden alsChrisVerhoog,Aleksandro Brandaa,Lucia Meeuw
sen,Robert HeppenerenMiklos Schwalb,enzijzijn bekend vanuitvoeringen
alsHeila Dolly, Guys and Dolls, Ruddigore, Columbus, I'Etoile,EineNacht
inVenedig,DeZigeunerbaronenAnatevka.InGroningen enwijdeomgeving
kent men dezevier namen bovenal vande Groninger Opera en Operette
Vereniging,enweetmendusdatVivaVocegarant staat vooreen feestelijke
belevenis!Reserverendezekeeraanbevolen:
tel. 050-3023735,e-mail: rudymuziek@hetnet.nl



De bus van de regiotoer. (Foto: Wolter Karsijns)

Alsu deze G&Tin debuskrijgtzijndeHanengevechten alweer bijna
een maand voorbij. Ter herinnering volgt hier nog even een kort
verslag van die prachtige zaterdag en verder geef ik u nog iets
achtergrondinformatie. En dat natuurlijk omlijst met een aantal
foto's eneen overzicht vanallewinnaars.

HenkVJiem

sponsorwerving, vergunningaan
vraag, loterij regelen, artiesten con
tracteren,zorgen voor duikers,pers
voorlichting,cateringen bar,beman
ning garderobe, regelen van EHBO
ers, geluidsvoorziening en verlich
ting, opbouw podia,afzetting en be
bording van wegen en parkeerter
rein, zorgen voor een paar uitsmij
ters,bemanning kassa'senzovoort.
Tot aan het formeren van een jury
aan toe.Datdoe jeinjeeentje ofmet
een paar man.Bijvoorbeeld het op
bouwen van depodia, het plaatsen
van depaal en het versieren van de
schuurdedenwe metz'n allen.Even
alshetafbrekenenopruimen van de
troep, devolgende dag. TIjdens het
Hanengevechten zelf en 's avonds
tijdens het feest zijn toch wel ruim
vijftig personen in actie geweest,
schat ikzoin.

Verkeersborden:
Voor de bebording van het feestter
rein en het parkeerveld waren ruim
twintig verkeersborden gehuurd Ige
leend.Opeigen risico natuurlijk.Ruim
€ 100 kost zo'nbord als hetwegraakt
of beschadigd wordt. Want het zijn
speciale,extra reflecterende borden.
En dan blijkt devolgende dag bijhet
opruimen: . . . dal er vijf borden
spoorloosverdwenen zijn. Een finan
ciële ramp dus. Gelukkig werden er
een paar dagen later twee borden
teruggevonden.Die lagen ineen sloot
bijhetparkeerterrein.De overigedrie
borden zijn nog steeds spoorloos. In
het Damsterdiep liggen ze niet, ten
minste niet indeomgeving van de
brug wantdaarisde bodem door een
duikerintensiefafgezochl.Waarschijn
lijkzijn zedusdoor iemand meegeno
men. Als verzamelobject of ter ver
fraaiing van zijn (of haar) kamer. Als
iemand ietsweetofhoort: graag even
een seintje oftip. De dader(s) weten
wellicht niet eens hoe kostbaar die
borden zijn en wat zoiets betekent
voordefinanciën van deFeestweek
commissie.

,

aanmoedigingentijdens degevech
ten had elke hen of haan bijna alle
familie en vrienden die ertevinden
waren, meegenomen. Wel gezellig
datgejoel.
Misschien datsommige van detoe
schouwersspeciaal gekomen waren
voorDennie Christian,maar Dennie
trekt hier inGarmerwolde en omstre
kenniet echt het grote publiek.Ove
rigens gaf Dennie een leuke show,
compleet met meezingers en een
polonaise. En dat zomaar op een
podium boven het Damsterdiep,op
een podium waarvan hij ook nog
dacht dat het niet altestevigwas.
Maar eerlijk gezegd: zo'noptreden
van Dennie Christian kan financieel
niet uit. Dank dus aan desponsors,
aanalle kopers van loten, aan het
batig saldo van Hanengevechten
2003 en aan de grote opkomst 's
avonds.
's Avonds waren er namelijk een
kleinevierhonderd betalende perso
nen. Meer kon ook niet want de
vergunning reikte tot400 personen.
Ook nu weer voornamelijk jeugd,
zoals trouwens verwacht was. De
schuur van de familie van Zanten
was ruim voorde helft gevuld. Ruim
tegenoeg dus om tedansenofom bij
debar een drankje tekunnen bestel
len en nuttigen. Prima muziek van
Face to Face en The Magie Five,
vond ik. Face toFace iseen gewel
dige band voor zo'navond, isgeble
ken want hetfeest istotindevroege
uurtjes doorgegaan.

Hennengevechten. (Foto:Henk Remerie)

Wat komt erzoal bijkijken
Allereersthebjenatuurlijkeen groepje
enthousiastelingen nodig diehet/eest
willen organiseren. Dat isinditgeval
de Feestweekcommissievande Ver
eniging Dorpsbelangen Garmerwol
de. Voor deze gelegenheid is de
commissieuitgebreid meteen clubje
jeugd (ongeveer hetzelfde groepje
jeugddatookvorigjaarde Hanenge
vechten had georganiseerd). Bij el
kaar ruim twintig personen. Ieder
een uit die groep doet iets: zoals

Uitslag Dorpsfeestverloting
De eerste prijs,een geldbedrag
van € 150 isgevallenoplotnum
mer 330. Ditlot isgekocht door
Erik ten Hom uit Veendam. De
tweede prijs, een geldbedrag
van € 100isgevallen oplotnum
mer 512. Dit lotis gekocht door
Stollenga uitGarmerwolde.
3"prijs (€ 50) opnummer 389,
A.Steenhuis Garmerwolde
4"prijs(€ 10)opnummer 1586,
Erwin van Zanten Thesinge
5"prijs (€ 10) opnummer 394,
ter Veld Garmerwolde
6"prijs(€ 10)op nummer 1023,
D. Huizing Garmerwolde
7" prijs (€ 10) opnummer 723,
Fam.Stiksma Garmerwolde
8"prijs (€ 10) opnummer 321,
Klaas Berend Poel Groningen
Alle prijswinnaars hebben inmid
delshunprijs inontvangstkunnen
nemen.

prijs"aan Wim Moltmaker.Wim had
graag meegedaan met de Dame
spoule maar tijdens de screening
doordejury viel hijdoordemand. Hij
had niet alle kenmerken van een
goeie hen;erzat nog teveelhaanaan
hem.

Wie kwam erzoal kijken
'sMiddagswaren datongeveertwee
honderd man I vrouw, waarvan het
merendeel jeugd.Zo tehoren aan de

Winnaars bijde dames
1Nienke Zeedijk
2 Karin Luchtmeijer
3 Anneke deBruin

Hanengevechten

De strijdlustigste hen was ongetwij
feld Sara Veenstra, oordeelde de
jury. En defanatiekste haan: Henk
Ritsema. Henk verloor in de halve
finale het kussengevecht van de late
rewinnaar Hlnus' Beslist een eervol
le nederlaag als je weet dat Rinus
een oude rot isinhet Hanenvechten.
Een echt ouwe rot, mag jewel zeg
gen want ook vorig jaar was Rinus
immers al eerste. Evenals de vier
keer daarvoor en dan heb je het
inmiddels over deHanengevechten
eind tachtiger jaren.
Misschien vindt Rinus over een paar
jaareen opvolger inPatriekvan Zan
ten,want Palrick was evenals vorig
jaar eerste indejeugdpoule.
De jury gafde"pechvogelvan de dag

Winnaars bijdejeugd
1Patriek van Zanten
2 Edwin Stiksma
3Jelle Vos
4 Ricky Kosse
5Tess Moltmaker
6 Lisa van deTuuk

Winnaars bijde heren:
1Rinus Bouwman
2Jan Moorlag
3 Erik Braspenning
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In Memoriam Janny Precee, leerkracht van de Til in Thesinge
Namenshetteam van de Til ,mag iku~ullieietsvertellen overJanny Proceeonze parttime leerkracht,die op zaterdag 24 juli 2004 isoverleden.Op de crematie
heb ikverteld over hoe we delaatsteperiode van Janny haar ziek zijnopschool hebben beleefd.

Eerstnog even een kort stukje over
detijddaarvoor.Jannywerd op 20juli
1957inKollum geboren. Ze komt uit
een gezin van 6 kinderen. Na de
middelbare school volgde zedePAin
Groningen. Haar eerste baan was
op Schiermonnikoog, waar ze voor
mijn gevoel met veel plezier heeft
gewerkt. Ze kon altijd heel enthou
siastoverSchiervertellen.Daarheeft
ze zich ook verdiept inhet Speciaal
Basisonderwijs. Na Schier ging ze
naar Bilthoven en vervolgens kwam
ze in1989in ThesingeopdeTIl. Bij
onsheeftze inalle groepen lesgege
ven,behalve ingroep 1en2. TIjdens
deperiodedatze inThesinge werkte
isze getrouwd,heeft ze tweekinde
ren gekregen en heeft ze de studie
psychologiegedaan.

In hetvoorjaarvan 1995isJanny ziek
geworden. Scms ging het een perio
de goed en was ze ook weer op
school. Maar de vorigeherfst kreeg
ze lastvaneen vervelendehoest:ach
een griepje, iedereen hoestte. In de
kerstvakantie heeft ze samen met

haar man Eppo en haar jongens nog
een reis naar Afrika gemaakt omdat
Janny en Eppo 121 /2 jaargetrouwd
waren. Wat heeft ze van deze reis
genoten.

Inde winter wilde het griepje maar
niet over gaan.Toen bleekhoeziek
ze was. Vrijdag 20 februari heeft ze
voor het laatst opde TIl gewerkt.

Ze belde geregeld naar school. Of ik
belde haar en dan vertelde ze hoe
hetmet haar ging en ze informeerde
ookaltijd hoehetop school ging.Hoe
ziek ze ook was de belangstelling
voordekinderen bleef.

Wehaddendiepebewondering voor
demanier waarop ze vocht: steeds
vol goede moed datdechemo-kuren
zouden helpen. In de schoolkrant
van april heeft ze nog een stukje
geschreven met het positieve ele
ment erin dat ze overdag alweer een
poosje zonder extra zuurstof kon.
Dat kenmerkte Janny: de behande
lingenpositief benaderen,dat enor-

meoptimisme en deinteresse voor
alleswat erom haarheen gebeurde.

De één na laatste schoolweek belde
Eppoop vrijdagmiddag naar school
en verteldevan het gesprek met de
artsen en dat het afscheid nemen
dichtbij was gekomen. We waren
verslagen:een toekomst verwach
ting van misschien nog maar enkele
weken?

De laatste schoolweekhebbenwe de
leerlingen vertelddat Janny erg ziek
was en datdedoktersdachten datze
nietmeer beter kon worden.We heb
ben toeneentafeltje indegang gezet
metdaarop een vaasje bloemen,zo
maarwatbloementjesuitde tuin,een
lantaarntje en een doos. Het lampje
branddede hele dag en symboliseer
de dat we in gedachten steeds bij
Janny warenen de kinderen konden
briefjes, kaartjes en gedichtjes inde
doos doen voor juf Janny.Delaatste
schooldaghebben we de doos naar
Janny gebracht en hebben we als
collega'safscheidvan haargenomen.

Datwilde ze graag:n6g een keer met
decollega'spraten. Wezaten metz'n
allen rond haar bed en Janny vertel
de, ze vertelde maar. We hadden
geen van allen het gevoel dat ze z6
ziekwas. De grote vechtlust en haar
dapperheid,die ze toen uitstraalde,
heeft diepe indruk opons gemaakt
en zullen we ook nooit vergeten.

Het brandende lampje stond tijdens
de crematie naast dekist en inde
herdenkingsbijeenkomst. die we na
de vakantie voor de kinderen, hun
ouders en andere belangstellenden
hebbengehouden,naast de foto van
Janny. Het lampje staat nu weer op
het tafeltje inde gang. We hebben
een nieuwe doos gemaakt, waarin
de kindererrtlun briefjes en gedicht·
jeskunnen doen en waarin zevertel
len hoezeer zejuf Janny missen.De
nieuwedoosmetspullenisvoorEppo,
Ivar en Jorn en tezijner tijd zullen we
de doos bij hen brengen. Een doos
vol herinneringen aan een lieve jul.!!

GreetVeenkamp

"De Soos"
De septemberavond heeftdevol
gende uitslag opgeleverd:
1.Jannes Ramaker 6909
2. Jan van der Molen 6775
3.JoReinders 6762
4. Henk Vliem 6736
Iedere tweede dinsdag van de
maand.wordt er gek/ave~ast in
dorpshuis "De Leeuw", aanvang
20.00 uur. Nieuwe leden - zowel
jong als oud - zijn van harte wel
kom. Trek de stoute schoenen
aan en kaart een keertjemeelTot
dinsdag 12oktober?

HillieRamaker

Wist-u-dat ...
• S.V. de "Buurschutters" weer
opschot zijn?
• u1jullie ook op dinsdagavond
welkom zijn vanaf 20.15 uur?
• het gezellig door liep op de
monumentendag in de Neder
landse Hervormde Kerk te Gar
merwolde?
• de tentoonstelling een frisse
wind aan het geheel gaf?
• dit erg door de mensen ge
waardeerd werd?
• deAgrishopop 1oktobera.s.vijf
jaar bestaat?
• deviering van diteerste lustrum
gepaard gaat met leukeacties?

Gymnastiek voor 55 plussers
in ûarmerwelde
Op 2september isde gymnastiek voor 55 plussers weer begonnen, beter
bekend als 'beter bewegen voor ouderen'. Helaas is ons clubje kleiner
geworden. Ons trouwe lid Hetta Heeres is ons ontvallen en de 89 jarige
mevrouwTepper moet helaas wegens ziekte afhaken.Ook Arie Steenhuis
kan om gezondheidsredenen niet meermeedoen.Dus mensen als ulid wil
worden, dan zien we ugraag. Zowel heren alsdames zijn welkom, ook uit
Thesinge.
Zoalsiedereenweet, isweinig bewegen één van de oorzaken van overge
wicht. Isdatbij uookhet geval,doeerwat aan en kom eens metons meedoen.
De lessen worden gegeven door Bea Fokkema op donderdagmiddag van
2 uur 10 tot 3 uur 10 inde gymzaal van Garmerwolde. Iedereen doet de
oefeningenmee naar eigen kunnen,dus wat niet mag ofkan hoeft niet.
Naafloop drinkenwe gezelligkoffieofthee indekantine. Dekosten bedragen
slechts € 11,50 per 4maanden.
Dus lui kom eens kijken en doe mee!

Stoomfluitjes
• Gevonden:
Nadehanengevechten inGarmerwolde isereen licht blauw truitje met
rits achter gebleven rnaatle 152.
Deze istebevragenbijdhrJ.Leugs, tel. 050-5416313 teGarmerwolde.
• Verloren:
Wieldop: Wie heeft hem gevonden? Tel. 050-3023443.
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RoefieDijkema

uimte om van gedachten te wisselen.
Ruimte omte dansen.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.



Flokstra

FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35,97 12 BV GRONINGEN 050 3 1324 53
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Nijverheidsweg B
9791 DA Ten Boer
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Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

GARME RWOLI>E
© (0 50) 5424962

b.g.g, 06-20 I HH706

sEELv
JUIST OMDAT IK AAN HET
GEZIN DENK

's Zaterdags heb ik ze meegenomen naar de
slager."kijkMam,hierkunjezienwaarhetvlees
vandaankomt!",rieponze jongste zoon. Deslager
liettoenfoto'szien vanvrij rondlopendevarkens,
kippen en runderen. Toen wij een paar dagen
later weer aan demaaltijdzaten zei mijnjongste
zoon:"Dit istoch welvandie GROENE slagerhè
mam!" Wehebbentoensmakelijkgelachen...en

Alshuisvrouw draag ik zorg voordeopvoeding van mijn klnde
ren. Hierbij vind ik goede voeding zeer belangrijk! Daarnaast
probeer ik ze bewust te laten omgaan met hetmilieu. Tijdens het
avondeten heb ik ze daarom eens uitgelegd waarom ik bij de
GROENE WEG slager koop.

Veeservice
R. van der Woude

Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigdheden

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool ?.li)1
~ ''l ..:; b-h " IQqÖlld"", I

Van Introductieduik
tot Divemaster
• Duikopleidinq
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotografie
Belvoor meer informatie!
(050) 5417941
• Grasdijkweg 3
. 9798 TCGarmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

I ~ICAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artlke
len en kleine afdeling

speelgoed.

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050) 54245 19
Winkelcentrum Paddepoei

Tel. (050) 5793 111

CAIE,'\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Kleine Do/rak

. baby-en.'
kinderkleding
van de betere

kwaliteit
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Overbelangstelling vielniet teklagen.(Foto:WolterKarsijns)

Van start !
Elkjaar, begin september, orga
niseertdejeugdraadvan deSOW
gemeente GarmerwoldefThesin
geeen startweek.Zolangzamer
hand is heteen dorpsfeest inhet
kleingeworden. Want of jenuwel
ofnietnaardekerk gaat, iedereen
van jongtot oudis welkom bij de
activiteiten. Alsdeelnemer ofals
supporter. De formule is al jaren
dezelfde; waarom zou je gaan
veranderen alsdeanimo elk jaar
weer zogroot is? Het is een ge
weldige week geworden.Datkomt
mededoorhetprachtige weer. Er
is geen druppel regen gevallen
tijdens de buitenactiviteiten en
het is ook 's avonds nog lang
zwoel.

Woensdagmiddag de l ' september
Voor de basisschooljeugd heeft de
leiding vandekindernevendiensteen
verrassingsmiddag in petto. Maar
liefst 56 kinderen genieten in ons
Trefpunt van een leuke film: Pietje
Bell.Snoep,drinken en aanheteind
nog een ijsjemakendeverrassing
smiddagcompleet.

Donderdagavond de 2' september
Langs het Thesingermaar, tussen
detilen het klapje, isdehele oever
aande Dijkkantgevuld met henge
laars. Zo'nvijftigtal kinderenprobe
renzoveel mogelijk centimeters vis
aan de haak teslaan. MallhijsKol,
Amber Wieringa en Jeroen Groot
OOIf hebben deze avondhetmeeste
vissersgeluk. Zij kunnen met recht
visserslatijngebruiken.wantditwoord
betekent lellerlijk: grootspraak van
vissers over hun vangst. Voor alle
deelnemers iser naafloopnogeen
aardigheidje.

Vrijdagavondde3' september
Hetis weer tijd voor de traditionele
kliederpartij boven, in en langs het
water. Vooral Anneen Menko Ridder,
Sake Heidema.Martijn Bol enJanvan
derVeen hebbenzich enorm uitge
sloofdom er eenmooi enspannend
parcoursvan temaken. Aan de ene
kanteenkabelbaanlje,aandeandere
kant een loopbrug met hindernis. In
het weiland van Kees van zanten is
nog een hindernis opgebolNld met
o.a.een tunnelonderplastic.Publici
teit vooraf iserook:Jopke Nainhoes
van TV Noord test dehindernis en
presenteerthetweervoordevolgen
dedag. De hele provincie kan het
parcoursbewonderen.Alsjedangeen
eer vanjewerk hebt!
Dejongerejeugd magbeginnen.Ze
leggen onder luid gejuich van de
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omstandershetparcours (meestal)
redelijk droog af. Snelle tijden wor
den er zekerook gehaald. De win
naars :Bennievanzantenmet een
knappeeindtijdvan50.54 sec.,Ches
ron Elgin met maar eenkleineach
terstand op50.74sec.,en als derde
Michiel Admiraalmet53.83sec.Deze
drie heren hebben nog aardig wat
concurrentieteduchtenvanenkele
sportieve dames met snelle tijden.
Wat vindtuvan SusanVaatstra met
61.90 sec. en Sandra Sarlo met
62.1 3 sec.?
Nadejeugdishetdebeurtaande16+
groep.Watminderdeelnemers,maar
zeker nietminderspannend.De eind
stand:AnneRidder46.80sec.,Men
koRidder 47,70sec.,3.Janvan der
Veen48.80sec.
Aanhet eind vanhet spektakel gaat
de jeugd nog even tekeer en haalt
menigeen een nat pak. Een eend
vliegt nog vanschrik tegen dekabel
baan. Maarhet loopt allemaal goed
af. Demuziekgaat nog gezelligeen
poosje door,wanthetbier isnog niet
op!

Zondagde5eseptember
Alsafsluitingvandestartweekiser
op zondagmorgen 5septembereen
startdienst.
Een première voorThesinge;nietde
startweek, nietde startdienst. maar
wél dat deze indeopen luchtwordt
gehouden. Bij dekloosterkerkishet
diezondagmorgengoed toeven.Het
weerisopperbest,dekerkdienstont
spannend.ledereen kanopzijnJhaar
eigenwijzemeedoen.Muziekvereni
ging Bazuin uitGroningen omlijsthet
geheel met inspirerendemuziek.
Dominee Feike Volbedaspeeltderol
van NoachenMozes en verbindt de
bijbelse verhalenrondom dearkmet
het "hier en nu". Een ark, bewaar
plaatsvoor kostbaarheden. De ark
van Noach met daarin alle kostbare
dieren.Deark van hetvolk Israël, de
ark vanhet verbond. met daarin de

kostbare richtingwijzersvanGod.De
arkwaarin de kostbare richtingwij
zerslverlangensvan deaanwezigen
worden bewaard en laterweeruit
gedeeld. Teksten als:"vrede, ruimte
en rust, geen ruzie maken met el
kaar,gezondheid",worden alswens
voor onderweg meegegeven. De
ark waarin geld wordt verzameld.
Geld waardoor projecten van het
werelddiakonaatworden gesteund.
Mede door het mooie weer blijven
heel veelmensennog lang napraten
onder het genot van een broodje,
heerlijke salade,een kopjekoffie en!
of een drankje. Picknicken op het
oudekerkhof onderdebladeren van
oudebomen. Watwileen mensnog
meer?

Wat gaat ervanstart?
Dekindernevendienst. Kinderenin
debasisschoolleeftijd hebben elke
zondag hun eigen dienst. Als de
dominee begint met de lezingen uit
de Bijbel en daarna gaat preken
gaan de kinderen naar een aparte
ruimteomdaareenverhaaltehoren
en op een creatieve manier te ver
werken door het maken van een
tekening ofeenbouwplaat.
Disco First Move. Eén keer in de
maand op vrijdagavond is er een
discoavond in Ons Trefpunt voor
jongeren vanaf twaalfjaar.Af entoe
isereen kinderdisco, dat isaltijdeen
groot succes!
Gespreksgroepen.TIenersen Oong)
volwassenen zijningesprekoverdin
gen die hen bezig houden. Meestal
gerelateerdmethetgeloofendekerk.
Vergaderingen vano.a.dekerken
raad, dediaconie, het college van
beheer, debouwcornrnissie en de
liturgiecommissie.

Meerinformatie staatopdewebsite:
www.thesinge.com. rubriek Kerk.

Roe/ieKarsijns enE/isabethTalenaar
(verslag3september)

KRONKELS
DOOR
FIVELINGO
Dialezing door
Wigbold Wierenga
Streekkenner Wigbold Wierenga
geeft op donderdag 7 oktober in
Borg RusthovenbijWirdumeendia
lezing over het Damsterdiepgebied
enwijdeomgeving metdetitel"Kron
kelsdoor Fivelingo".
Denadrukvandelezingdieom 19.30
uur begint, ligt op het gebied aan
weerszijden van hetDamsterdiepen
dan vooral Ele noordkant. Wigbold
Wierenga laat onder andere met
behulp van luchtfoto's zien hoe het
Damsterdiep is ontstaan uitwater
kronkeltjes dietussen t 100en 1200
aan elkaar werden gekoppeld: de
Delf.Laterwerd een kavelsloot van
het Oosterhamrik van destad Gro
ningenverbreed toteen afwaterings
kanaaldat vlakbij TenPost verbon
den werd metdeDelfwaardoor het
Damsterdiep wasontstaan,

KronkelsdoorFivelingo
Voordescheepvaart werd ditwater
pasbelangrijkna 1600,Toenbegon
nen dorpen als Garmerwolde, Ten
Boer, Ten Post en Wirdumook een
uitbreidingtekrijgen naarditvaarwa
ter,Wierengabesteedtin zijnverhaal
uitgebreid aandacht aan de land
schappelijkeontwikkeling vanhetge
bied.
Wigbold Wierenga weet als geen
anderzijn publiek teboeien. Ieder
een is van harte welkom bij deze
lezingdiedoordeStichting "Kronkels
doorRvelingo"wordtgeorganiseerd.
De entreeprijs ise2.
Kronkelsdoor Fivelingo iseen orga
nisatiedie het mooie van Fivelingo
onder deaandacht van de mensen
wilbrengen. MooiGarrelsweerwerd
het vorige jaar al inenophet Dam
sterdiep georganiseerd,nu staat de
wijdere omgeving centraal.

JaapAlkema

Zondag 31 oktober

Blüescruise
Kaartverkoopstartop2oktober
bijo.a. 't Jopjev.a. 14.00 uur



sanitair en verwarming

~~B__U~RINGA

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

SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES" Ten Boer

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 - Ten Boer

HOFSTEDEf--

G.N. Sch ut te r laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

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

NIJDAMOü]~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.n ijdam.nl

HOVEN IERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus

@ Belga Fietsen -"~~;::,";~':;';',~~
• 050-542 22 52

. Groningen "''''''H<C'2mo~''
q vm ~n gntrs pw1ceren'

•Rijksweg 83

979 1 AB Ten Boer
(050) 30217 15
in fo@bluem ule,nl

Bij ons loop je binnen voor.....

TextlekJruk, zwertwrt- en deu rkopreen van uit stekende kw alitei t

• Boeken , prcç ramma boe kjes, gidsen , periodi eken, flyers etc

• Ontwikkelen en d rukken va n visite kaartje to t comp lete huisstijl

• RUime collectie familiedrukwerk

,
• VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

--------.---- --. ------- ----. --------- ----. -------. ----r---------------_

Eigenlijk te creatief en veelzijdig om op te noempn

Kom _115 IdngS voor P lPn vriJblijwnd iJ~S.

Id_~n ti twiSSlPlM kan voot" béck PiJrtlïlPn lf€'rlriSSlf'nd~rkf'n

••c.J.

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfiets en
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmet ing

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB -kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

AGRISHOP
divers in groe nte n & fruit

Directe boerderijvcrkoop

• groenten &frtlit@
• aardapp elen
• scharreleieren

• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Ofl . SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leve rbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inko mstenbelasting

G.N. Schutterlaan 46
9797 PC Th esinge
telefoon (050) 302 13 19

fax (050) 302 I 1 82 J
mobiel 06 51533772

Voor bedrijven enparticulierhandel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kan toormeubelen"
• 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
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Elke dag dierendag
Over een paar weken in het Dierendag. Op4oktober is hetsmullen
voor de meeste huisdieren. Die dag worden ze verwend. Zoals de
meeste mensen wel weten is het dan Dierendag, Werelddierendag
zelfs. Maar hoe is deze dag ontstaan?

De nieuwe Spaanseschone, Te/ma. (Foto:Lenie Arends)

LenieArends

arts mee kunnen nemen. "In ieder
geval 1zwerfhond minderinSpan
je", dacht ik ("en 1 hond meer in
Garmerwolde.."). Het is een schat
van een hond en gelukkig gaat ze
heelliefmetonzeandereoudehond,
Jorieke en metde poezen om. Op
onze camping had ik 3 adressen
gekregen waarze naartoe zoukun
nen alshetthuisnietzou lukken,b.v.
met deandere dieren. Dat gafwel
eenveilig gevoel. Wegaan nu ook
naardehondenschool,wantzemoet
welhet een enanderleren.Het kost
dus allemaalweerveel tijd maarwe
vindenhet erg leukom tedoen.
Op 4oktoberkrijgenal onze dieren
extraaandacht,maardat zal ze niet
zoopvallen,denkik.Voor heniselke
dag dierendag.

Welfare Society).Het iseenNeder
landse stichting die zich het lot van
mishandelde en verwaarloosde hon
den aantrekten met hulpvan dieren
artsen probeert ze weer gezond te
maken. Wanneer de honden zijn
opgeknapt kun jezo'nhond adopte
ren. Ze worden dan voor jou naar
Nederland gebracht. Wie meer wil
wetenover deze stichting kan kijken
ophun site:www.pawsholland.nl.

Wij hebbendezezomervakantieeen
honduitSpanjemeegenomen. Ove
rigensnietviadeze stichting. Ikzag
haar lopen opdecamping en ophet
strand. Ze was erg mager. Na een
paar dagen heb ik eens geïnfor
meerd bij dereceptie vandecam
ping, want ik kwam haar elke dag
tegen.Ze kenden haarnietenscha
keldendepolitiein.Uiteindelijkheb
ben wehaarviadepolitieen dieren-

mals, probeert kinderen bewust te
maken van hetwelzijnvan de dieren
met tips over verzorging van
(huis)dieren. Natuurlijk moeten
ouders ook hierin het grote voor
beeld zijn voor hunkinderen. Wan
neer je dieren hebt moet je ze het
hele jaar goed verzorgen en aan
dacht geven. Met name een jonge
hond moet veel beweging hebben.
Dit kost veel tijd en datisietswat veel
mensen zich nietgoed realiserenals
ze een hond aanschaffen (b.v. om
datdekinderen het zo graag willen).
Je moet erveel voor over hebben
andersmoet jeerniet aan beginnen.
Sommigen kunnen het niet meer
opbrengen en willen erdan weervan
af. Zeker in dezomervakantie kan
het goed raak zijn. Veel honden en
kaften zijn dan eensoortwegwerp
artikel: uit de auto gooien, aan de
boom vastbinden ofover een schut
tinggooien.Vissenwordendoor het
toiletgespoeld....Wantwe gaan op
vakantie...

In veel landen worden (huis)dieren
verwaarloosd.Gelukkig zijn erstich·
tingen in het buitenland, die zwerf
honden enkatten opvangen en pro
beren een goed tehuis voor ze te
vinden. In Spanje is de stichting
'Paws" opgericht (People Animal

Demedia,scholen, dierenartsenen
veeldierenorganisatiesbestedenop
die dag aandacht aan dedierenen
hunwelzijn.Ookdejeugdafdeling van
dedierenbescherming,Kids forAni-

InItaliëwerd in1182deheilige Fran
ciscusvan Assissi geboren.Zijn ech
tenaam was Giovanni Battista Ber
nardone.Als zoon van een rijke koop
man leefde hij erflink oplos.Na een
gelukkige jeugd, trok hij in 1202 ten
strijde tegen de stad Perugia. Hij
werd gevangen genomen en voor
eenjaar indekerker gezet. Dit ver
anderdezijn leven.Hijzag alleen God
als zijn Vader en hijbeslootvoortaan
voor dearmen en dezieken tezor
gen. Hij werd de vriend van bede
laars en zwervers en trok zich het lot
van bomen,bloemen en vooral die
ren erg aan. Hij kreeg veel volgelin
gen.
Zijn sterfdag was 3 oktober 1226.
Tweejaar lateralwerd hijdoorpaus
Gregorius IX heilig verklaard. Zijn
feestdag werd in deRomeinse ka
lenderop4oktober vastgesteld.
In 1929, opeen internationaal con
gres van dedierenbescherming in
Wenen, werd die dag uitgeroepen
tot Werelddierendag. Het werd in
Nederland in 1930 voor de eerste
keer gevierd.

Vrijdag 1oktober vv GEO

Rommelmarkt
Op deze dag houdt devereniging weer haar traditionele markt
waar meerdere curiosa zijn uitgestald in degymzaal aan de

W. F. Hildebrandstraat
Een verloting, spelletje, drankje en hapje, voor elkiseriets tehalen.

van 18.30 tot 21 . 00 uur.

Bent unog inhet bezit van leuke spulleijes
diewij kunnen verkopen,

we komen het graagbij uophalen.
Belt u naar

J. Ypey 3021714
D. Bolhuis 5414424
Clubhuis 5413108

Nieuws over tie zuiveringin Gannerwo/tle
Men isgoed opgeschoten na debouwvakvakantie. Debinnentankvanhet
denitrificatie-bassin isklaaren men isaan hetwerkom de buitenstering klaar
temaken.Menligt goed opschema.Eenaantal heipalen zijn helaas op de
verkeerdeplaatsdegrond ingeslagen.Helaas kan men de leidingen niet
verleggen,wantdankomenerte veelbochtenindepijpen.Een bochtwerkt
alseensmoorringeniszwakkereplek. Erzullendusnieuwepalen geheid
worden.Hetplaatselijke timmermansbedrijtgaatwerkzaamhedenverrich
tenbij het renovatiewerk.

Sieb-KlaasIwema
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Mewt'vvu/
M~
Lageweg13A
9797TAThesinge
OSO·5416272
www.romantico.nl

..IRijlessen voorkinderen en
volwassenen

..IPensionstalling

..ITevens ter'dekking:
de bewezen NRPS·rijpaard·
hengst Romantico en deuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
RomanticPopcornv.Romantico

Prunusstraat 51
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambulant (050) 5736989

ve r-zo r a de voe t e n komen ver-de r

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'''0050• 5421615

~

TOMMY
Voorvakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandelingvolgens afspraak.

Tevensverkoopvan
verzorgingsartikelen

VOOR AL UW
LOON· EN GRAAF·
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, K/epelmaaien,
Grootpakpersen,
Grondtransport,
Mest verspreiden en
S/eufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N. f~r.... tI ' !l;

""Lageweg 22 Garmerwolbe~~
(050) ?42 1535 -'

VAN DIJKEN
Autoschade
~~~~ .

;) ~.~.;T ~ "
-,

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

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: Oos te rseweg lb:: In:- 9785 AD Zui dwo lde Gr.
::.::- Tel. (050) )01 23 )2

www.vaatstra.nl
v.utstra~''V.:Jdtstra.DI

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto
ren en machines

• CASE·IH. ALO . LELY
• HARD!. FELLA

• KVERNELAND . KONGSKILDE
• FRASrO. PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW. rORO
• STiGA . HUSOVARNA

• MTD . GARDENA. BISON
• ZIRCON • CRAMER

LANnBOUWMECHAN,SATIEBEDRIJF

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

OoglUe..I{
OPTICIEN VAN81een's

5AKKEQIJ
H. Westerstraal 18 Ten Boer (050) 3021227

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssyslemen • gediplemeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 C\7 Groningen
Telefoon/Fa x (050) 5490549

N\el,beI",ake" ij
Ee.·l ijk H Old V O.F.

Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout!)

Tevensrestauratie van Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10·17 uur),

of na afspraak

Oorpsweg58•9798 PG Garmerwolde
T(050)54945S0 · F(050) 5494579

s~hoé~ makerij I

<~-;;:---~< 'I ~\ ' '.SleutelservIce
Mitlil!:Ilian5. ,

Kajuit 322A
Lewenborg
Gron ingen

Tel.: 050-5410286

Gedi p lomeerd
schoen herst eller
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Saskia van Bruggen heeft onlangs meegedaan met de voorrondes
vandeAchmea Kennisquiz. Het was een dag vol leuke ervaringenen
allerlei nieuwe dingen meemaken. De dag kreeg een onverwachte
wending in de middag. In een interview verleit Saskia hoe de dag
verliep.

Van een spelletje op internet
tot een echte ster!

Namensdorpsbelangen Thesinge i.S.m.PeterHeidema.

Ellekevan derMolen

En wanneer kunnen wij je op tv
bewonderen?
Deuitzending van deAchmea Ken
nisquiz is op 26 september, mis
schienzijnwe tezien inhet publiek.
De uitzending vanGTSTwaarinwe
meespelen, is indeweek van 1 no
vember opdet.v.

Ludo zitbijvoorbeeldnaastScalaen
het huis van Robbertligt naast dat
van Ludo. Daarnaast is de Koning
waarwijdescènes hebben opgeno
men.

Saskiavan Bruggen(links)metjufLianne (rechts)en inhetmidden GTST
sterRay,bijdestudio'svan depopulaire soapserie (Foto:Janljevan Bruggen)

Kaarten à € 7,50zijndagelijks (behalve'szondags)aftehalen tussen 17.00
uur en 19.00 uur bij RoeI! Koopman, Molenweg 10. De inwoners van
Thesinge krijgenvoorrangbijdekaartverkoop.Vanafzaterdag25 sept. zijn
dekaarten indevrije verkoop.(maximaal 250).

Na afloop is er gelegenheid om na teborrelen in "OnsTrefpunt".

De Boetenbaintjes zijn geen onbekenden inThesinge. Na hunlaatste
optreden,alweer jaren geleden,hebben ze debelofte gedaan omnog
eens terugi e komen. En ze komen terug, ondanks het feit dat ze
inmiddels zijn gestopt als groep. Alje van Bolhuis, één van de drie
leden, trad onlangs nog op in cate 't Jopje.

De Boetenbaintjes en Wia Buze
komen naar Thesinge

Samen metWiaBuzezullenze eenavondvullendGroningermuziekprogram
ma verzorgen indeProtestantse Kerk aande Kerkstraat inThesinge.
Het geheel zalplaatsvinden opvrijdag15oktober 2004, aanvang 20.00
uur.

Hoeziendestudio'seruit?
Hetzijnallemaalheelkleineruimtes.
leder vertrek is eigenlijk maar zo
groot als eenhuiskamer. Endevolg
orde van de ruimtes is ook heel
andersdanopt.v.Dehuiskamervan

sen gezien: Ray, Dennis, Janine,
Stefano en Yasmin.Alleacteurszijn
heelaardig,behalve Yasmin.Nade
opnames hebben wenog allemaal
kaartjes met handtekening van ie
dereen gekregen. Ook ben ik nog
samen metLianneen Ray opde foto
gekomen en hebikdehandtekening
van Ray gekregen.

Was hetmoeilijkom figuranttezijn?
Het was vooral moeilijk om tedoen
alsof jeergens over praat, terwijl je
geengeluidmag maken. Ook ishet
moeilijkom overietstepraten terwijl
jegeen onderwerp hebt om over te
praten. De laatsteopname waserg
grappig omdat Dennis dan binnen
komt stormen en ineens heel hard
begintteschreeuwen.Ikmoest toen
heel erg hard lachen, omdat ik dat
nietverwachthad.Omdatikzo moest
lachen, kreegDennisookdeslappe
lach! De acteurshaddendusveel lol
met defiguranten.

De opnameswarenvoorbij,dus toen
weer op weg naarGarmerwolde?
Dat was eerst wel de bedoeling,
maar toen we buiten zaten kwam er
een man naar ons toeen die vroeg
ons ofwenog wat tijdover hadden
voordat we weer naarhuis gingen.
Zehadden namelijknog watfiguran
tennodigvoor Goede Tijden Slechte
Tijden. Nou ja. dat isdan natuurlijk
nietaandeverkeerdepersonenge
vraagd: fans van GTST willen dat
natuurlijkaltijd! Dustoenzijnwe met
die manmeegelopen naar de stu
dio's. We kregen eerst een aantal
instructies en daarna moesten we
meespelenmetdescènes.Wij moes
tenindeKoningeenaantal scènes
opnemen.Ikmoestaandebarzitten
en mijn moeder moest met een
vreemde man spelen alsof ze ge·
trouwd waren.Alsweniethoefdente
spelen,moestenweindekantinevan
GTSTwachten.De acteursoefenen
eerstzonder figuranten,zodatieder
een weetwaar ze moeten staanen
dergelijke, daarna komen de figu
ranten erbij .

vragen bijvoorbeeld op. Dus toen
moesten er nog snel wat vragen
bedacht worden voordat ze weer
verder konden gaan met de opna
mes. Het programma duurt onge·
veeréén uur,maarwewarenpasom
15:30 uur weerbuiten. We zijn toen
nog even lekkerbuiten gaan zittenbij
destudo's.

Welke sterrenuit Goede Tijdenheb
jeallemaal ontmoet?
We hebben bestveelbekende men-

Op 1september was hetdanzover:
opnaar Aalsmeer. Hoe verliep de
dag?
We moestenom 11uuraanwezigzijn
en dus vertrokken we omongeveer
8:15 uuruitGarmerwolde. Inde brief
stond datwemaaréénpersoon mee
mochten nemen.Maarmijnmoeder
wilde graag meeen jufUanne Veen
huis van de OBS in Garmerwolde
wilde ook graag mee.Dus ikheb net
zo langgevraagd totertwee mensen
mee mochten.
Toen weaankwamen bijdestudio's
moesten dekinderen mee naar bo
ven gaan.Daarkregen we 30 meer
keuzevragendiewemoesten beant
woorden. Daarna kreeg iedereen
drinken en eenkoek.Ookkregen we
een keycord van het programma.
Het leekheelerg langteduren voor
datdeuitslag bekend was,maar na
ongeveer 20 minuten kregenwe te
horenwelke12 kinderen door moch
ten naar het programma. Helaas
wasikdaarnietbij,maarwe mochten
deopnames vandeuitzending nog
wel bijwonen.Dat washeel leukom
meetemaken,omdathet inhetecht
heel anders isdan opt.v. De studio
isheel kleinen ergaateigenlijkbest
veel mis. Op het laatst waren de

WatisdeAchmea Kennisquizenhoe
benje erterecht gekomen?
DeAchmeaKennisquiz iseenspel
programma voor bruggers van de
middelbareschool.Het iseenspel
programmawaarinjeallerleivragen
krijgtover devakkendiejeopschool
ook krijgt. Je kunt uiteindelijk een
computer winnen.Op internet iseen
sitevandeAchmea Kennisquizwaar
jeeen spelletjekunt doen. Je moet
dan een aantal meerkeuzevragen
beantwoorden.Aan het eindkrijgje
te zien hoeveel fouten je hebt ge
maakt.Jekunt descoredan verstu
rennaarderedactie. Ikheb steeds
mijn score verstuurd als ik weinig
fouten had.Alsjedan bij debeste 100
zit,danword jeuitgenodigdofjemee
wiltdoen aan devoorrondes.Na een
tijdjewerdikgebeld doorAchmeaof
ik naar Aalsmeerwildekomen voor
devoorrondes. Daarna heb ik een
briefgekregenmet allerleiinformatie
overwaar we moestenzijn.
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: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHA N DEL
"'oSl:..

Sfflit

LEVERANCIER CjROOTKEV KEN EN H ORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

~lAGTER
WO NING INRICHTING J MEUBEl~'lAkERI I

.{'<L.=-~
Itadsweg 63 Ten Boer (050) 3021383

Voor de complete
woninginrichting
zit u bij ons
op de eerste rang
Bij ons vindt utopmerken op het gebied van:
gordijnen. laminaat.binnen-en bu itenzonwering
en vloerbedekking!

r/~-'c,7
e "

f,
~
~
QUICK '5TEP'

FLOOR

auplng
~
~~
$iri5ette'

QRI....
.....de Ptoeq

Iïregisteri] - Parfumerie - RefGrm - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

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

pfiit KUIL
REINIGINGS SERVICE

Osloweg126
9723BXGroningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

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

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparaties & upgrades

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504

NIJDAAf
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur • Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam .nl

/ 1

)

- /i

I
)

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

• Zink
• Dakbedekking
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Foto van de maand
Inde smederij vanThesinge isde tijdstilblijven staan. (Foto: Wolter Karsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsi jns 050·302 20 71
Elnd·redaclle:
Hillie Harnaker-Tepper
Dorpsweg 26 . 050-541 5335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeesier:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde · 050-541101 9
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p],
Bijautomatischeincasso € 10,40p.].
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 20 okto
bervóór 18.00 uur.

Agenda
zaterdag 25 september
Biologisch Informatiecentrum "Het
GeweidehoFGeweideweg7teGar
merwolde; van 13.00 - 16.00 uur.
Op de boerderij van defamilievan
Zanten wordt een streekmarkt ge
houden met o.a. echte Groninger
produkten.Toegangvrij. Voor infor
matie telefoon OSO-5416091 .
Donderdag 30 september
KerkhörnGarmerwolde; 10:00uur:
Koffiemorgen. Voor ieder die van
gezelligheidhoudt.Waarjewoontof
wat jedoet .... hetmaakt nietuit.
Vrijdag 1 oktober
GEO Garmerwolde; van 18.30 
21.00 uur.
Rommelmarkt.
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Zondag 3 oktober
Kloosterkerk Thesinge: 1S.00uur
106' OSA-concert.
GertieKuiter,sopraan,Marion Wier
inga, sopraan, Noud Jaspers, ban
tonen Sylvia Peekstok,piano bren
genhet programma "Een muzikaal
verjaardaqsfeest",
Dinsdag 5 oktober
DeLeeuw,Garmerwolde;13.30uur
Kaarten, sjoelenen bingovoor alle
SO-plussersuitGarmerwoldeenom
streken.Entree€2,SOp.p.Deorga
nisatieisinhandenvan deVrouwen
raad Garmerwolde.
Donderdag 7 oktober
Borg Rusthoven bij Wirdum; 19.30
uur
Eendialezingoverhet Damsterdiep
gebied enwijdeomgeving metdetitel
"Kronkelsdoor Fivelingo".

Zondag 10 oktober
De4mijlvan Groningen;starttussen
14.00 - 14.4S uur.
Vrijdag 15oktober
Gereformeerde Kerk, Thesinge ;
20.00 uur
EenGroningermuziekavondmetDe
BoetenbaintjesenWia Buze.
Kaarten à € 7,SO dagelijks (behalve
zondag)Iussen 17.00en 19.00 uur
tekoop bij Roelf Koopman, Molen
weg 10Thesinge.Op-Op.
Woensdag 20 oktober
De Leeuw,Garmerwolde: 20.00uur
LezingCora Westerink. Zij bespreekt
o.a.haartweederoman"Watertrap
pen". (NBvP, Vrouwen van Nu).
Donderdag 21 oktober
Kerkhörn Garmerwolde; 10.00 uur
Koffiemorgen. Die komenwil, kom
me ....

File Garmerwolde:
8september tussen18.30en 19.00
uur. Een ongeval opdeRijkswegen
de rioleringswerkzaamheden ter
hoogte van deLageweg nr. 14 - 20
waren deoorzaken van een heuse
verkeersopstopping aan de Lage
weg. Maar dankzij hetvlotteoptre
den van 2 dappere verkeersbriga
diers werd het probleem in goede
banen geleid,totdatdeafzetting van
deRijksweg opgehevenwerden het
verkeer weer denormale routekon
gaan. (Foto:Henk Remerie)

Erediensten
SOW gemeente
3 oktober
9.30 uur Thesinge, ds.deJong
10 oktober
9.30uurThesinge, ds. Volbeda
17 oktober
9.30uur Garmerwolde,prof.terVel·
de
24 oktober
9.30 uurThesinge,ds.Timmerman
31 oktober
11 .00 uurGarmerwolde,ds.Volbe
da

De witgoed.
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten,diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.


