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Trimstudio Tommy
Het is alweer bijna zover; op 4 oktober is het Werelddierendag. In dit kader ben ik een bezoekje gaan brengen bij de hondenkapper in
Garmerwolde. Diena Tichgelaar is de trotseeigenaresse van haar trimstudio aan huis. Met vrolijk geblaf werd ik begroet doorhaar twee
honden, Robbie, Sheeba, en niet te vergeten Lorre de papegaai, die heel wat te vertellen had....

Inhaarwerkruimtefaat DienaTichefaaronszienwateen hondentrimsterzoaf
doet .(Foto: Henk Remerie)

Dienaverteldedatze in1992metde
opleiding begonnen was.Defamilie
verhuisde in 1993 van de Hilde
brandstraat naardeOudeRijksweg
en nadatzij een paarjaarindestad
bijeen trimsalonheeftgewerktiszij
in 1997 voor zich zelf begonnen.
Haar studio heeft zij Tommy ge
noemd naar haar eerste hond. een
CockerSpanleldieregelmatigeen
knipbeurt moesthebben.

Ik vroeg haar welke type honden
een bezoekje aan de kapper mo
gen/moetenbrengen, en hoe vaak
.Enthousiastverteltzij overdever
schillende hondenrassen en bijwel
ke rassen ergeknipt geplukt of ge
schoren moet worden.
Zonoemt zij deMaltezer, ukent ze
vast wel die vrolijke hondjes waar
van het lichaam langer is dan de
hoogteenmethééél veelhaar.daar
heeft zeveel van alsklant.
Ook de Shih Tzu valt daar onder
(ook veel haar), de Bouvier, de
Keeshond, de Golden Retriever,
natuurlijk dePoedel, deBobtail en
ga zo maardoor.
Allehonden met lang haar,zacht of
stug. waarbij kans is op klitten of
vervilten, zouden eigenlijk 'onder
de schaar" moeten. Natuurlijk ook
alsdehond b.v.indezomer veellast
van zijn vacht heeft. De drukste
maanden zijn Y2 april tot Y2 juli, en
september tot Y2 november.

Indestudiostaat een trimtafel die
hoog en laag kan met daarbij een
bevestiging voor aan dehalsband
(de hond moet natuurlijk wel vast
gezetkunnen worden )enheeft ze
een speciale tondeuse. aeculaap

geheten,metallerlei opzetstukken.
Zo zijner scheerkoppen in allerlei
maten, van 1 t'm 9 mm en een
opzetkam die met een scheerkop
gecombineerdkanworden.

Voor het knippen worden verschil
lende soorten scharen in verschil
lende maten gebruikt:vangroottot
heel klein,b.V.omde haartjetussen
heel kleine hondenteentje weg te
knippen. Soms gebruiktze eentan
denkrabbertjevoordemondhygië
ne. natuurlijkmitsdehondhet toe
laat.

Diena werkthet liefstalsdebaaser
nietbij is. Dehondenzijndaninde
meeste gevallen een stuk rustiger
en zekandan vlotter doorwerken.
Alsdebaas erbij blijft, draaien de
honden zich vaak zodatze debaas
kunnen zien, en sommige honden
wordenzenuwachtig.Natuurlijk zijn
erhonden bij waarbijhetbeterisdat
debaaser bij blijft . Dat isdan ook
geen enkel probleem.
'Wat je gebruikt hangt af van de
hond. Je voelt het aan de vacht.
Harden stug haarmoet jeplukken.
Plukken moet je eigenlijk met een

frequentievandriemaandendoen,"
aldus Diena(b.v.bijdeBouvier)."Is
devacht verviltdanmoetjeheteraf
scheren.Zo knipen/ofscheerjede
Maltezer(zachthaar),knipjedeDe
Golden Retriever(uitdunnenisvaak
nodig rond de hals en soms bij de
poten),scheer jedePoedelvaak in
een model en knip en pluk je de
Bobtail. Je houdt rekeningmet het
model vande hond en jemoet na
tuurlijk ook altijd rekening houden
metdewensen vandebaas. Ikben
ongeveer 1tot 1 Y2 uur bezig met
eenkleine honden ongeveer2uur
met b.v, een Golden Retriever."
Haar volgordeisknippen, scheren
ofwat erverder nodig isen dan gaat
dehond hetbad inenwordtlekker
gewassen.Zeheeftallerleisoorten
shampoos staan b.v een speciale
voordewittePoedel. Danwordter
geföhnd. Daarna volgt hetbijwer
ken. En tot slot geeft ze altijd tips
voor de juiste verzorging van de
vacht.

Opditmoment heeftzenog Perzen
(katten wel te verstaan) als klant.
Deze vervilten zeer snel en het is
echtbelangrijkom devachthiervan
goedteonderhouden.Ookkniptze
denageltjes. Soms ishet nodig ze
een muilkorfjeom tedoen.Ditgeldt
ook voor sommige honden. Echter
....ze neemtgeen katten meeraan.

Dus hondenbezitters met honden
die vachtverzorging nodighebben.
ikzou zeggen voor een vakkundige
behandeling van lI'Nhuisdierga naar
onze eigen kapper.

LeniArends



Vanuit de middeleeuwen tot in de eeuw van mijn vader
'Thiasinga; 'wie deunt zulf' (slot)

We vervolgen onze weg en gaan
weer richting hetdorp.Als jevroeger
rechtsaf ging richting hetdorp moest
jeoverdedraai (brug).Links zienwe
dan deboerderij (Havingen Renate
hebben ergewoond), waar voor de
oorlog deexcentrieke familie Waijer
woonde. Toen vader en moeder
Waijeroverleden,blevendevierkin
deren daar wonen (twee broers en
twee zussen). Een zus trouwde en
vertrok naar destad Groningen. De
andere driebleven vrijgezel. Ze leef
den daar enigszins teruggetrokken;
afen toeopzaterdagavond kwamen
ze bij 't Jopje.
Mijn vader kwam daarwekelijks over

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244

devloer,met zijn vader,om eenden
eieren tekopen.En dan dronken ze
koffie, zwarte koffie. Op devraag 
toen ondergetekende met zijnvader
achter iets anders zat dan koffie 
'Waarom vader enzoon V.d.Woude
zwartekoffie dronken?'washet ant
woord: Anders had je kans dat je
melkinde koffie kreeg, niet van de
koe,maar van de stier'. Iklaat maar
aan de fantasie van de lezer over,
wat ditgeweest zou kunnen zijn.
We wandelen verder en kijken rich
ting Thesingerweg.Nog eenmaal in
dedonkere oorlogsjaren kwam het
inkerkelijk Theslnge tot een breuk.
In die jaren trad een groep uit de

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Gereformeerde kerk,niet vanwege
een dogmatischoftheologisch ver
schil, maar vanwege een stands
verschil (boeren/arbeiders).
En dan naderen we het prachtige
oude dorp Thesinge. Alles wat op
"ing" eindigt (nee ik maak geen
reclame voor een bank), stamt uit
plusminus 800;Groningen,Huizin
ge,Tinallinge,Ezinge,en uiteraard
Thesinge.
We besluiten de rondwandeling in
en bij deFelicitaskerk. Daar op dat
oude kerkhof ligt een predikant be
graven met z'n twee echtgenotes,
ds. Buisman (herv. pred.), die in
1834 (de afscheiding) een moeilijke
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Voor bedrijven enparticulieren

Luddestraat 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

periode meemaakte qua kerkstrijd
en degezondheid van beide echt
genotes. En toen ging dedominee
even voorbij .
We kijken richting Gereformeerde
Kerk, (1876) en naar de Hervormde
Kerk (1786), beide kerken zijn Sa
men opWeg gegaan, indevoorbij
gaande jaren,en dat heeft geresul
teerd op31 januari van dil jaar tot
een fusie,een volledig samengaan.
Ze zijn beide (1596 en 1834) één
kerk geworden (Protestantse Kerk
Nederland). En ook hier geldt:
'Thaisn wie dount zulf:

Jakob V.d.Woude

Kleine
Doerak
'-baby- en.

kinderkleding
van de betere

kwaliteit
Waar?

W1nklllcentrum I..ewllnl1org
Tel. (050) 5424519

W1nklllcentrum Paàdepoel
Tel. (0 50 ) 5793111



De optredende bluesbands:
Het Jopje, Thesinge: Doug Macleod
(AcousticBlues fromNew Vork)
Dorpshuis Ruischerbrug: Sylvana and her Bluesmachine
(Female Blues trom Amsterdam)
De Meuln, Sint Annen: High Temperature
(Swingin' 50'sGroningerHarmonica Blues)

Enzo komt hetdat naastdepatrones Felicitasookde Heilige Ontkommer
een warmplaatsjehadinhethartvan devrome, middeleeuwseThesingers.

De vrouw met de baard (slot)

Wiewasdegeheimzinnigevrouw metdebaarddiezo'nbelangrijkerolheeft
gespeeldindegeschiedenisvanhetThesingerklooster? De vrome Siciliaan
se prinses, die door haar eigen vader gekruisigd werd, heette Santa
Wilgefortis,otwel inhet Nederlands:St. Ontkommer, Redster uitdeNood.

FredjeBouma

Dankzij haargruwelijkemarteldood werdze hier net zo populair onder de
christenen alsFelicitas,de schutspatroonvanhetThesingerklooster,wier
zeven kinderenonderhaarogenwaren doodgemarteld.Deverering vande
H. Ontkommer isechterhetgevolgvan eenmisverstand. In lucca (Italië)
werd vroeger eenbijzonderkruisbeeldvereerd(het isernogsteedstezien),
waaraanJezushing ineen langgewaad. Pelgrims die daarheen gingen,
brachten devotiepenningen.met die afbeelding mee naar de zuidelijke
Nederlanden (onderanderenaarBrugge, zelf gezien). Daardacht menbij
hetzien vandiemedailles:'Hé,iemand aaneen kruismeteenjurk,eenbaard
eneen kroontje?Dat moetdeHeiligeOntkommerzijn['Enzodoende,omdat
Jezus ten onrechtewerd aangezien voor Ontkommer, verspreidde haar
legendezichtotinonzestreken.
ProfessorJosHermans vandeRUG,dieallesweet overdeMiddeleeuwen
inGroningen,kreeg onlangseen gebeden- en getijdenboekinhanden van
vóór 1500, dat, teoordelen naar de randversieringen, inhet kloostervan
Thesingegeschrevenengeïllustreerdmoetzijn.Deheletweedehelft van
datboekbestaatuiteenlovende tekstdierept 'vanderHillighen lonckfraue
SantaOntcummer,Koninghinne vanSicil ia'.

3X3= blues
Natweezeersuccesvol verlopenedities startopzondag 30oktober2005
voor dederdekeerhet voor Groningen uniekebluesevenement de"Blues
Cruise". Inde3rustiekeGroningerdorpen Thesinge,Ruischerbrug en Sint
Annen wordtdoor3bluesbands3keer eenspetterendconcertgegeven.Het
publiekwordt in3groepen van elk50 bluesfans opgesplitst. Elkegroepstart
op één van de 3 locaties en wordt in de pauzes tussen de concerten
tegelijkertijd door 3 btuescruise-oldfirner autobussen uithetbusmuseum
vervoerd vanlocatienaarlocatie! Zo zien allebluescruisegangers3goede
bluesbandsin3wisselendesfeervolleomgevingen.De3bluesbandsgeven
dusgelijktijdig3"parallelconcerten"voor 3xeenander publiek.

Halla lu,

HillieRaamakker

Abraham zaekt Sara
"Abrahamzoekt Sara"staat erophetspandoek. De jarigeAbraham (Peter
Huizinga) poseert gewillig naast z'n megagrote evenbeeld. (Foto: Henk
Remerie].

Heeft u een feest of partij, voor fam ilie of verenig ing
en wilt u een leuk en gezellig programma

kijk dan eens bij 'de Ryke'.
Wij verhuren spelen voor groot en klein.

Tevens hebben wij een winkel met
prachtig houten speelgoed, curiosa

en antiek, van kaarsenstanders tot meubels.
Kom eens bij ons binnen voo r leuke cadeau- ideeën.

Iehemmen tongetwieveld alheurd oflezen:Ten Boerzöchttounoadern tot
destad Grönnen!t Bestuur(de regie en verantwoorden) blift inTenBoer.
d'oetvoeren gaitzoveul mögelk noar stad.nHalbult toakenkennennetzo
goud opnaandersteedoanworden. Zebennen nogdrokaant oetvogeln
hou ofdat t besteken.Ast goud is,vernemt debörgerderniksvan. t l oket
inTen Boerblift gewoon open en doar ken je - net as nou - terecht veur t
aanvroagenvan nnijriebewies, lDkoart, paspoort,enz. Ooktaangeven van
n geboorteen overlieden blift inTen Boer.
Jemottenasklaine gemaintewat: derkommen zoveul nijeregelsoet Den
Hoagopjoeàf. En meschain isditweldebesteoplözzen.Tied zeitieren...
Op wonsdagoavend 5oktoberisdernroadsvergoadernover;dusasjenog
metproatenwillen...

U vindt ons vanaf 1 oktober 2005
aan de Kerkstraat 9a te Thesinge

telefoon 0647 9629 71

Of kijk op:
www.deryke.nl of www.oudhollandsespelen.n l

DeBluescruisebegintom13.00 uuren eindigtomcirca 18.30u. Vanaf12.30
zijndelocatiesopenvoorhetpubliek.Een "paspartous'kost€ 15,-.Iedereen
beëindigd debluescruise2005 opdelocatiewaarhetisbegonnen. Bij alle
drie locaties is nadien volop gelegenheidom totindekleine uurtjes na te
genieten en ditmemorabelegebeurenonderhetgenotvaneenhapje en een
drankje nog eensde revue te laten passeren.

3



Musiceren, zelfs in de vakantie!
Een deel van dezomervakantie van Lammert enCarolien Plijter-Kits
enhun zonen Ruben (bijna 4)en Arjen (1), wonend aan deLuddes
traat inThesinge,stond dit jaarinhetteken vanmuziek. Nu isdatvoor
hen nietzobijzonder, want hieraan wordtveel vrije tijd besteed. Wel
bijzonder is Lammerts deelname, als lid van Showband Marum, aan
het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Anderhalve week lang
verblijft Lammert met de band in een kampeerboerderij in België.
Carolien, zelfookmuzikant, maakt alssupporter hetgebeuren mee.

Alsbasiséénmol enéén kruis
Lammertbegintalstwaalfjarige jon
gentemusiceren.Eenjaar langkrijgt
hij trompetles van Sietse Hamers
ma. Na diens vertrek wordt Lam
mert opgenomen inhetplaatselijke
muziekkorps Juliana. Hij kan dan
één mol enéénkruis spelen."Most
mormitspeulenmien jong". Gezeten
tussen twee meerervaren muzikan
tesleerthijdekneepjes van hetvak.
Zonder muziekdiploma's, geheel
autodidact, wordt hij in 1989 als
dienstplichtige benaderd om lid te
wordenvan hetJWF tamboerkorps
inAssen.Naenkelemaandenalge
menedienstopleidingheeft Lammert
geen geweer meergezien. Deven
tielloze trompet is zijngeweer. Na
diensttijdmusiceertLammertdoor.
Bij deband vandeNationale reser
ve, bij Juliana in Thesinge, bij de
Bazuin inVriesenbij eenmuziekver
eniging inPeize. Na een ongelukje
met zijnmondruilthijdetrompet in
vooreen, qualipwerk,eenwatmak
kelijker bespeelbaar koperinstru
ment, een euphonium. In het jaar
2000komthijbijde showband Marum
terecht. Datiswel anderekoek na
tuurlijk.Wantbij hettegelijkerlijdspe
len en show opvoeren moet jewel
een beetje lef enshowgevoel heb
ben. Dat vindt Lammert wel een
uitdaging.

Showen muziek
Showband Marum is afkomstig uit

de Groningse plaats Marum. Een
groot deel van de leden komt uit
Marum zelf eneen aanzienlijk per
centageuitde regio (Friesland,Gro
ningen en Drentel. Momenteel be
staat het korpsuit 54leden: 42 mu
zikanten en een guard van twaalf
leden. Ieder najaar wordt een nieu
we show,bedacht door een choreo
graafen enkele leden van deband,
ingestudeerd.Dezewordtdan gedu
rendehethele jaar,beginnend inhet
voonaar. uitgevoerdbijallerlei eve
nementen. Eerst wordt de muziek
ingestudeerd. Daarnaast moet de
geheleshow,metallerleiingewikkel
depassenen figuren, totindefines
ses wordengerepeteerd. De brass
band. depercussiegroep (slagwer
kers) endequards (een andere naam
voor majorettes) besteden menige
vrijdagavond en zaterdag aan deze
repetities. Bij mooiweerop eensport
veldenandersindesporthalinMarum.
Kenmerken van de show die de
Marumer band uiteindelijk neerzet
zijn dehoge looptempi en desnelle
wisselingen. De wat ouderworden
de leden haken mede hierdoor op
den duuraf. Vanuit dejeugdband is
ergelukkig animogenoeg.Deleeftijd
van deledenvarieerttussende14en
40 jaar.

Kippenvelgevoel
En dan ishetzover:Op 30juli treedt
de showband op in het Parkstad
stadion in Kerkrade. De tweehon-

Deshowband inaktie in Kerkrade.

derd supporters van deband, alle
maal gehuld in een geel shirt en
zittend inhetzelfdevak van detribu
nes,beginnen tejuichen.Datisvoor
debandleden een grote stimulans.
Lammert noemt het een kippenvel
gevoel. De twijfel of het goed zal
komen is weggenomen: We gaan
ervoor. De Colours of The World
show zitergeheidinen het uniform
gevoel doet derest. Want, zo zegt
Lammert:"Zodraikeen uniform aan
heb voelikmeanders.Zelfverzeker
der,komrnaaropl".Hetuiteindelijke
puntenresultaat(85.03) eneenplaats
in de middenmoot van het klasse
ment valt deband tegen. Lammert
wijtditaan detoch wel erg ingewik
kelde choreografie, want muzikaal
washet perfect. Eenwat eenvoudi
ger show had volgens hem hogere
ogen gegooid. Maar niet getreurd,
een later optreden inhetstadshart
vanKerkrade, met een enthousiast
publiek, vergoed ruimschoots deze
enigszins teleurstellende uitslag.

Papa,ga jevandaag werkenof toe
teren?
Lid zijnvan showband Marum houdt
in dat je veel zaterdagen van huis
bent. Door het hele land wordener

taptoes georganiseerd enbijallerlei
evenementen wordt de showband
uitgenodigd.Eenkijkje op deagenda
van 2005 levert o.a. de volgende
plaatsen op :Ten Boer, Hilversum,
Eelde, Leiden, Kampen, Harkerna.
Drachten,Joure en Walibi. Dat houdt
in dat je vaak op pad bent. Voor
Lammert helemaal, want door de
weekrijdthijalswerknemervan Hoek
Loos, waar hij medische gassen ver
strekt aan klanten, met zijn kleine
vrachtauto door dedrie noordelijke
provincies.Lammert heeft het (moei
lijke)besluitgenomen om testoppen
bijdeshowband. Degezinssituatie
laathetniet(meer)toe.De combina
tiemet werk,gezin,huisentuin iste
tijdrovend. De uiteindelijke druppel
was de vraag van zoon Ruben :
"Papa, ga je vandaag werken of
toeteren?". De kinderen hebben
rechtopaandacht en krijgen ookhun
eigen interesses. AI hoopt Lammert
stiekem datze besmet worden met
hetviruswaarhijzelfen Carolien mee
zijn besmet : muziek maken! Lam
mert blijft, samenmet Carolien,wel
spelen bij deBazuin. Wanteen leven
zondermusiceren,nee dat lukt niet.

Roe/ieKarsijns-Schievink

Hierwordt gewerkt! Dereorganisatievan deHildebrandstraat isinvollegang
enbrengt voor debewoners een hoop overlast met zich mee.
(Foto:HenkRemerie).
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Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 . 5416272
www.romantico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I Pensionslalling

.I Tevens le r d~ng :
debewezen NRPS-rijpaarrfhengsl
Romanticaendeuniekgoudgele
ponyhengst(1A8m)
Romantic Popcam v. Romantica
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- ~
TOMMY

Voor vakkundige behandeling
vanuw huisdier•

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

1 050 - 5421615



SDLlTAIRE &GUIKEMA CDIFfURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 . Ten Boer

Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(OSO) 542 1890
F(050) 5423778
Iwww.kuilr einiging.n l

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

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

p!it KUIL
' j/#':1[31:Uf1i#iI11'1 j

Rijksweg 15

Garmerwolde

NIJDAM

, Aerkin senioren fauteuils

www.nijdam.nl

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

1 tb SlAGTE
WONINGINRICHTING

050 · 5498416

Bijons een grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · 00. SUZUKIdealer

A lle merken onderdelen
en acc es o ir es lever ba ar

Pr ima servic e en re pa rati e

JOOP NOORDHOf

050 - 5496150
050 · 5496151
info@vishandelsmit.n!

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: Oosterseweg l b:: Ir"::. 9785 AD Zuidwolde er .
::.::- Tel. (050) 30 128 J2

www.vaatst ra. nl
vaa rst raé-vaatstra .nl

G.N. Schutterlaatl 28

9797 PC THESINGE

Telefoon OSO - 3021957

Fax 050 - 3021574

Telefoon :
Fax
Email

VA ATSTRA
dakbedekkingen B. V.

VISHANDEL
~~i/:-.

$mit

LEVERANCIERCiROOTKEVKEN EN HORECA

à
~

Eevlijk t-I OtAt
)V\cl\GcllHokC'°ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten en tafels

Restauratie van Antieke meubels.

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Bezoek opma. timvr. na(teL) afspraak
zaterdags bent udegeheleda9welkom

Dorp.weg 58· 9798 PG G.rmerwolde
T (050) 5494580 . F (050) 5494579
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Proefloop voor de 4mijl
Heb jeeen startnummervoor de4 mijl en wil jedeafstand voor dietijd een
keer gelopenhebben ofhebjegeenstattnummervoor de4mijl en wiljede
afstand graag een keer lopen ...
Doe dan mee met deproefloopopzondag 2oktober.
Om10.00 uurverzamelen bijdezandbaknaast café 'tJopjeinThesinge.Na
het inlopen kan gestart worden metde testloop; vanaf de zandbak,
het Klunderrond tot deSchutterlaan, endezelfde weg weer terug is
precies 6,3km. De 4 mijl is honderd meter langer. Halverwege is een
verzorgingspost metwater aanwezig,

DesireeLuiken

Schaatsen op Kardinge met Presto
Op 18 augustus, nog in de zomervakantie, stond inhet weerbericht: "de
winterisbegonnen:vannacht inCanadadeeerstevorst."Eenmaandlater
al vorst aan degrond inNederland enop2oktoberopentKardinge de400
meterijsbaan.Wekunnen weer schaatsen!
Vrijdags van17.00 tot18.00uurkunjeweer schaatsenmet Presto. Geefje
opbij:J. Hartog, tel. :050-5419734 (Jaccbhartog@hotmail.com) ofbijeen
vandebestuursleden.

J. Hartog

Oproep
Inhetkadervan het6o-jarig bestaanvandeVerenigingDorpsbe
langenGarmerwoldezijnweop zoeknaaroud foto-enfilmmateriaal
van het dorp Garmerwolde en dorpshuis de Leeuw, Als U nog
materiaalopzolder,indeschuurofeldershebtliggen,wiltudanvóór
1novemberas. contact opnemen metVereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde:RogierVerhagen,Oude Rijksweg 25,telefoon:050·
5736539.

Oplossing puzzel 6&T augustus
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De laatste instructiesvoordewedstrijdvan Fokko Ganzeveld.V./.nJ:Arjan
Kol,ChristiaanBa/kema,HenriBalkemaenFokko Ganzeveld.

NK Zoetwaterhengelen 2005
Door goede prestaties bij defederatieve selectiewedstrijden Gronin
gen · Drenthe hadden weons geplaatst voor deelname aan het NK
Zoetwaterhengelen.

Om goed voorbereid te zijnvolgden handig voordeschoonmaakvanonze
weeen trainingvandhr.Kuil(voorma· trekkershut! zaterdagochtend 3sep-
ligkampioen). Materialenkennis,het tember waren we er danook hele-
voeren enanderenoodzakelijke ge- maal klaar voor. Middels een loting
gevensbetreffend hetvissenwerden werden weinvakken geplaatst,alles
besproken engeoefend. De voorzit- dusergofficieel. Dewedstrijd duurde
ter van visclub HSV "De Goede 3uur+1uur voorbereiding.Voorons
Vangst"FokkoGanzeveldbegeleide waren het prachtige en spannende
ons verder naarhetNK Zoetwater- dagen, drie dagen kamperen, mooi
hengelen in het Noord-Hollandska- weer, dewedstrijd,wijhebbeninieder
naai nabij Spijkerboor.Wijvonden het gevalgenoten.0 ja,Hoeveel vissen
verstandigom enkeledagen van te- we gevangen hebben? We durven
voren naar Noord-Holland te gaan hetbijnaniettevertellen.Henri(1) en
om te trainen en het parcours te A~an (0). Respectievelijkde18e en
verkennen. Een trekkershut werd 72eplaats. MetdarilaanF.Ganzeveid
gehuurd en Fokko Ganzeveld en HSV"DeGoedeVangsf.
ChristiaanBalkemawaren bereidom
mee te gaan (Lv.m vervoer) en wel HenriBalkemaenAtjanKol

Damsterdiep krijgt speciale
zwembadtrap
Aan derand vanhetDamsterdiep inGarmerwolde, tegenoverCaféJager·
meister,wordt aanhetbeginvan hetvolgendezwemseizoen eenspeciale
zwembadtrap gemonteerd. De VerenigingDorpsbelangen Garmerwolde
besloot daartoe,nadaterinhetverleden alvele zwemmers,vooraldejeugd,
aangaven dat erbehoefte was aan zo'n trap.
Er wordt indezomermaanden erg veel gezwommen inhet Damsterdiep.
Vooral dejeugdvermaaktzich doorvandesteigersen meerpalenbijdebrug
bijCafé Jagermeister inhetDamsterdieptespringenendaar tezwemmen.
Een goede trap, om hetwater inenuit tekomen werdechter gemist.
Onlangs bleekdatdewaterkwali teit van hetDamsterdiep uitstekend is.Het
is schoon, veilig zwemwater, zelfs schoner dan het Hoornse Meer. De
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde vindt hetnudan ook het juiste
moment om een goede zwembadtrap aan teschaffen.

VerenigingDorpsbelangenGannerwolde



Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Ook'oor reparaties &upgrad"

Complete PC

€ 549!

computers
JPCOM

Degelijk & Goedkoop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwo lde

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921/ 5418462

Fax (050) 4042922
Go«! enIl'zoM van~~tengrond

Directeboerderijverkoop
• groenten & frul:
• aardappelen ~
• scharreleieren &7!:;!/
• vlees
• boerenzulvel
• salades & rauwkost
• brood

di vers in groenten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

HAARSTUDIO-I r ,> ,-
, .I ' --< 1Ä /; /I ~/

TEN BOER

C~IE,\\

C~IE,\\
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (OSO) 541 40 40 I
----------

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax OSO - 3024693

• Elektra
• Gas
• Water
.cv
• Zink
• Dakbedekking

fJ

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.

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

RI·1IS,Eft~iA~ ~ ~~1J1I'1 "'1 0=;

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-3935 04

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

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

NIJDAMOO~
Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 • www.n ijdam.nl
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Stoomfluitjes
• Gezocht:
Huishoudelijk werk inGarmerwolde. Jannette Frankot Tel: 050- 5420234.
• Tekoop:
Torsi-assen 3 stuks (draagkracht 1200 kg per stuk), zelfbouw boottrailer
(trekstang 2.90 m.), Opel-Kadett (voor onderdelen), aanhanger (klein
model). Voor inlichtingen Jannette Frankot: tel. 050·5416555 bgg. 050
5420234.
• Te koop aangeboden:
Z.g.o.h. Hybride damesfiets,merk Gazelle Medeo. Bouwjaar 2000.Vraag
prijs € 200.lneke Teunis, tel. 050-5421160.
• Tekoop:
2voetbaldoelen,2x3 meter (inclusief net)€ 100.B.Top:tel. 050-3021293.
Gevonden tijdensdeOpenMonumentendagen indekerk vanGarmerwolde:
een zilveren slavenarmband. Info: Carel Hazeveld, tel.050-541 47 77.

Dylan Luders en Vincent Boswijk bekijken vol bewondering hun vangst
ondanks het kleineformaatvande vis

Startweek

Zondag 25 september
Startzondag

Zaterdag 24 september
Levend ganzenbord voor kinderen
van 4 flm 12jaar
'sMiddags spelen dekinderen gan
zenbord methet dorp als speelbord.
Diverse opdrachten moeten worden
uitgevoerd.

2. Dylan Luders
3.Michiel Ritserna

Vrijdag 23 september
Wegens omstandigheden gaat de
geplande activiteit bij het Maar vrij
dagavond23 september nietdoor.In
plaatsdaarvan houdtFirstMove van
19:00 tot 21 :00 een kinderdisco in
'OnsTrefpunt"voordekinderenvan
debasisschool,metdaarnaeendis
co voordeouderejeugd.

Helaas, Iris de Glee, Tessa Tem 
mens en Liam van Galenzitten inde
gevangenis!

Donderdag 22 september
Viswedstrijdvoorkinderen van 4 flm
12 jaar
Zo'n dertigtal kinderen proberen
vanaf deoever van deDijk een vis
aandehaak teslaan. En datlukt.
Uitslag:
1.Matthijs Kol

Elk jaar weer wordt het winterseizoen geopend met een startweek in
september.Hiermee wordthet startsein gegeven voorallerlei activiteitenin
de Protestantse gemeente Germerwolde/Thesinqe Van kinderoppas tot
kindernevendienst,van tienergespreksgroeptotcathechese,vanbelijdenis
cathechese totleerhuisavonden.Tegelijkertijd isheteen activiteit voor het
hele dorp. Foto's Wol/erKarsijns.

De fanfare'deHarmonie'inGarmerwolde issinds beginseptember nietmeer
actief,tot naderorder.Dat ismetpijn inhethart gegaan,maarop ditmoment
kan het nietanders. Hetiseen samenloopvanomstandighedeninhet82-jarige
bestaan van deHarmonie.Hetwasde laatstetweejaareenheel gezellig clubje
van10-1 2blazersdatiederedonderdagavond vanachttottienbijelkaarkwam.
Sommige zaten al30jaarnaastelkaar,eenander speeldebijna 60jaar,weer
eenander40jaarofbijvoorbeeld 6jaar (datwasik).Hetleukewasdathetom
de hoekwas,prima muziek,om9uurkoffie,geen vermoeiendedoelstell ingen
ofpretenties enal helemaalgeen ruzie.Maarhet bleek tochvaak lastig met
spelen wanterontbrakenalgauw stemmen en zodoende isbesloten de zaak
voorlopig maarstil teleggen.

De Harmonie in de mottenballen

KarelDrabe

Eenjaarlijks terugkerend fenomeen: zodra graan enstro vanhet land zijn
mogen dejongens vanOosterhuis (Lageweg)zich uitleven ophet stoppel
land met huncrossauto. Dankzij dehulp van Mark Ebeling kondit unieke
plaatje geschoten worden.Zodra ergeploegd moetworden, ishetkortston
digefeestweer voorbij. (Foto:Henk Remerie)

Jaarlijks terugkerend fenomeen
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AA,.•• ,,,,,,,, · Ritsema
Uw adres voor:

finan ciële
administratie

&
jaarve rslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutterlaan 01 6
9797 PC Th esiuge
relefoon (050) 302 IJ 19
fax (050) 302 I 1 82
mobiel 06 51533772

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 . 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA....,........-~~

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. OSO - 3021796

0<\1
~ <O

lll <O
", r
", r
0 0>

~ 2
lll <O
00

GARI\1 ERWOLDE
& (050) 5424962

b.g.g. 06-21lI 88706

Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen

en -benodigdheden

Veeservice
R. van der Woude

NijverheIdsweg 8
9791 DA Ten Boer

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N.t'r....' ....n

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 542 15 35

zoals:Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Grootpak persen, Grondtransport,
Mest verspreidenen
Sleufkouterbemesten.

@ Belga F-.et se n W>"~''''''''''' l'.''bo"K.'iJit272. G733CT
• 050-542 22 S2

- Groningen .....FIet.."C"~"'
Ruim M ","W pwkWMl!

~
~:... t!!'~#~

U - DAMES- EN KINDERMODE
........ Jolanda Spraakman

" Hendrik Westerst raat 26 - 9791 C T Ten Boer

/ " Telefoon (OSO) 302 34 17

Ogen zij n niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• mode r ne conractlcn ssy s te men e ged ip lo mee rde speetallsten

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers

en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Gazelle
Batavus

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijven en particulier
han del in:
• Pallet- en magaz ijnstellingen
• Magazijnwagens

• Palletwagens
• Kan/oorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way"prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

Scott-USA
Be-One

Boekholt - Hensbroek
Br i llen - Contactl enzen - Hoortoestellen

Win kelc entrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groninçen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfi etsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmel ing

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFielse n Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessolras
Onderdelen
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Kunst- en Erfgoedroute Garmerwolde en Thesinge
Op zaterdag 10 en zondag 11 september konden we in en rond de Garmerwolder kerk genieten van het werk van vele kunstenaars uit de
gemeente Ten Boer. In verhouding was het dorp Garmerwolde sterk vertegenwoordigd, maar ook uit Thesinge waren enkele deelnemers.
En dan te bedenken dat nog lang niet iedereen heeft meegedaan ...

Vóór de kerk (aan de straatkant)
staan prachtigevogels,gemaakldoor
Patricia Suer en een opvallende ster
renkijkervan Herbert Koekkoek,ge
titeld :mijn wereld. Hoezietdie eruit?
Wat vindt ubelangrijk? Herbert no
digt debezoekersuitzijnIhaar kreet
erbij tezetten. We lezen bv. "ikke,
ikke, ikke en de rest ...T "laat je
inspireren door de natuur" "al dat
negatieve ...wees es blij met wat je
hebt en kunt geven" "koe-loze wei
landen" "100% bereikbaar" "inter
net""krachtinjezelf!"en "blijvenver
wonderen".
Indekerk hangen/staan,1iggenweer
heelwatschilderijen en anderekunst
werken. Mijn oog valt o.a. op een
schilderij metdelaatste rustplaatsen
van de steenfabriek in Ten Post
(1876-1936)en desteenfabriek"On
derneming" in Winneweer (1905
1980). Ook deprachtige koolzaad
velden van Gerard Kingma trekken
mijn aandacht. En deMarsyas van
Marleen Riegman! Ookliggen ereen
aantal kinderboeken met prachtige
illustraties, gemaakt door Tineke
Meirink uitdeL. Van der Veenstraat.
Jammer,datnietbijallewerken staat
vermeld,wiewat heeft gemaakt. Wat
dat aangaat, kunnen ze nog iets
leren vandefotogroep.

Buidelboek
In een nis ontdek ik een bijzonder
boekomslag,gemaaktdoor Carolien
Scholten uilTen Boer. Volgens het
bijschrift ishet een buidelboekin leer,
metwitbenen ring plus slolje.Buidel·
boeken stammen uitdeMiddeleeu
wen. Monniken droegen deze boe
ken (vaakbrevieren) aan hun riem,
die door dering gestoken was. Het
boek bungelde dan naar beneden.
Zo hadden ze het brevier altijd bij
zich.Een buidelboek moetonderste
boven hangen, want alleen op die
manierishet leesbaarals demonnik
het oppakt.

Een stukjenostalgie
Omdathet tevens Open Monumen
tendag is, mogen we ook naar de
koepels.Via een smalle stenenwen
teltrap komen we boven. Wat een
ruimte boven dievierkoepels! Aan de
buitenkant zie je erhelemaal niets
van. De mensen konden vroeger al
heel watmaken! Endatzonderaldie
grote machines.Hoe kregen ze het
voor elkaar! Het isalweer heel wat

10

Sommige kunstmaakteen mensnieuwsgierig.De sterrenkijkervan Herbert
Koekkoek nodigde uitom nader kennistemaken met "mijnwereld". (Foto:
HenkRemerie)

Christa Zentveld,schilderijen

Aly Pepping,grafische ontwerpen

jaartjesgeleden,datikopdekoepels deraardse gang. Helaas mochten
ben geweest. Als afscheid van de we daar niet in,maar op dekoepels
lagere school kregen we vroeger kon wel. Het was toen nog veel
een rondleiding doordekerk. Bij het spannenderdan nu:nikshouten stel
kolenhok zat het begin vaneen on- lages, we liepen gewoon over de

koepels. Ook detoren istebeklim
men,maar dat laat ikdezekeer aan
mij voorbijgaan.

Workshop
Achter dekerk zijn een aantal ijzeren
zeilbootjes tussen degraven in het
gras geprikt. In Kerkhörn hangt o.a.
een prachtige pioenroos van Carel
Hazeveld. Wat een mooie linten!
Achter het gebouw1je wordt druk
gekleidonder leiding van Ine Hoejen
bosch.De kinderen doen hun uiter·
ste bestom dhr. Pelleboer zo natuur
getrouw mogelijk na temaken. Het
model geniet met volleteugen en is
zelf ook drukbezig.(Ikwil wel pose
ren, maar alleen als ikzelf ook iets
mag maken.) Leermeester Ine heeft
aleens een uitgebreidere studie van
dhr. Pelleboer gemaakt: het resul
taat kunnen we allen bewonderen. Is
iehet,of isiehet niet?De neus isin
elk geval prima gelukt!
Tip van Ine: Spoel je handen eerst
even afineen emmer, en was zepas
daarna onder de kraan. Dit om te
voorkomen dat de afvoer verstopt
raakt.

BijTheo
Helaas heb ikgeen tijd om alle kun
stenaars op hun eigen werkplek te
bezoeken.Aangestokendoordeen
thousiaste verhalen over depresen
tatie van Theo Spijker vorig jaar,
besluit ik nog even naar Theo te
wandelen. En inderdaad ... hijiser
weer ingeslaagd ereen verrassen
de entree van te maken! Via een
soort griezeldoolhof . compleet met
potscherven,eenwaterval,spiegel,
griezelelementen en een trap - be
land ik uiteindelijk bij het schilder
werk. Een bos wortels nodigt uittot
kauwen. Er hangen heel wat ver
dienstelijkeportrettekeningen, maar
het schilderij waarin heuse sport
schoenen zijn verwerkt, vind ikwel
heel bijzonder! Indekerkhingookal
eenverrassend werk van hem,geti
teld "Detoeschouwer". Theo geniet
vandereacties van demensen:"Ben
je over of naast de trap gegaan?"
Helaas ... ernaast. Van de ca. 80
bezoekers deze dag zijn er maar
enkele over detrap gegaan.

Kortom: een zeer geslaagd evene
ment. Volgend jaar weer?

HillieRamaker-Tepper



Annelies Jerna onderscheiden
voor vertaalwerk

Gerard Kingma (foloWo/terKarsijns)

Als het je leuk lijkt om meetedoen,
bel medanop050-3023813ofstuur
een e-mailnaargerard@kingma.nu.
Jekuntdeinformatienalezenopmijn
website, www.kingma.nu.Duswees
erbij en geef jenuop!

GerardKingma
Reis-en Natuurfolografie

Tenboersterbos inom lekker los te
gaan -daarbij kun jeme elke vraag
stellen die jedwarsziten benikaltijd
indebuurtom jetehelpen.De foto's
die'smiddagsworden gemaaktkun
jenaarmijsturen, dan maakikereen
websitevan waar ik ze van opbou
wend commentaar voorzie en - wal
veelleukeris -waarjeelkaars werk
kuntbespreken!

Hetcursusgeld bedraagt € 50,· per
persoon.Daarbij isinbegrepen:theo
rie, werkbespreking, cursusboekje,
koffie, lunch,praktijk,website.

Het maakt niet uit wat voor camera
je meeneemt - eenvoudig of tech
nisch geavanceerd,analoog ofdigi
taal. Ook jeeigen niveauisnietvan
belang -zowel beginners als gevor
derden zullen er een leukedag aan
hebben.

Het programma is alsvolgt: 's och
tends om 9:30 gaan we beginnen
met theorie - een heldere Power
Point-presentatie over compositie,
waarbijdenadruk ligtoplerenkijken.
en niet op het kopen van zo duur
mogelijke fotospullen. De theorie
wordt vervolgens toegespitstopfo
tograferenvandichtbij.Nadenodige
koffie zullen we eigen werk bespre
ken,dus neemjevijf beste foto's mee
(hetonderwerp isvrij). Nietmeerdan
vijf,want het istegelijkeen oefening
inselecteren. Danetenwe eveneen
broodje en gaan we op pad, het

waarvoor nogmaals dank! Toen de
foto's eenmaalhingen, vielhet mij op
dat het een zeer geschikte locatie is
om een cursus tegeven, en dankzij
hetenthousiasmevandefamilie Mor
selt was een en ander snelgeregeld.
De locatie voor de cursus is zeer
inspirerend,wantdefoto'shangener
nog.Voor wiedeexpositie heeft ge
mist: erzijnveel foto's op groot for
maat te zien en enkele panorama's
van 150cm breed. De expositie heeft
alstitel "TIjdlozelardschappen',want
denadruk ligtopfoto'svan Bretagne
en het Groninger landschap.

In het kader van de Kunst- &Erf
goedroute 2005 had ikop 10 en 11
september een expositieinBoerderij
Blokzijl van de familie Morselt (H.
Westerstraat26,naasthetgemeen
tehuis). Veel liefhebbers uit dege
meente zijn even komen kijken -

Met enigeregelmaat geefik cursussen fotografie inhetwilde westen,
enmet dezelfde regelmaat wordt mijgevraagd "wanneer geef jehier
indebuurteenseen cursus?" Welnu,eindelijkis hetzover. Opveler
verzoekgeef ikopzaterdag 15oktobereen workshop herfstfotografie
in Ten Boer.

Workshop herfstfotografie door
Gerard Kingma, Thesinge

TruusTop

derd voor eeninterview. Het kinder
programma'Hetklokhuis'komtfilmen
en ondertussen zitze midden tussen
deverhuisdozen omdat ze eind sep
tembervertrekt uitdestad Groningen,
waar ze na de Thesinger periode
heeft gewoond en gewerkt, naar
Bussum.TIjdvoor eenafspraak met
deG&Tisernu niet,maardemailbox
isgewillig! AI dertig jaar is Annelies
werkzaam alsvertaalsterwaarvande
laatste 20 jaar steeds meer in de
jeugdliteratuur. "Ik was eraltijd al in
geïnteresseerdenkreeg zelfook kin
deren. Het is geleidelijk aan uitge
groeid toteen echt specialisme-aldus
Annelies inhet Dagblad.Momenteel
werkt zijalsfreelance vertaalster en
redacteur engeeft colleges. Zever
wacht dat ze tijd gaat vrij maken om
zelfweer tegaan schrijven.Wehoren
vast nog meer van haar. . . . Vanaf
deze plaats van harte gefelidteerd
metdezeprachtigeonderscheiding!

Het Dagblad van het Noordenmeldt
dat Annelies op26 oktoberdeMar
tinus Nijhoff Prijsontvangtvoor haar
vertalingen van kinder-en jeugdlite
ratuur uithet engels.
Deze prijs,waaraan eengeldbedrag
van € 35.000.. is verbonden, isde
belangrijkste Nederlandse onder
scheiding voor vertalers en wordt
sinds 1954 jaarlijks uitgereikt door
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Omdat jeugdliteratuur doorgaans
weinig aandacht krijgt is dat er nu
uitgelicht. Het juryrapportvermeldt:
"Haar werk valt opdoor dedurf die
het uitstraalt. Een spannend ofont
roerend engels boek brengt zijover
ineen even spannend ofontroerend
Nederlands.De vrij heiddiezedaar
bijneemt.gebruiktzeom deessentie
van deoorspronkelijke tekst toegan
kelijktemaken voor deNederlands
taligelezer: Annelies was zeer ver
rast toen ze het nieuws hoorde en
wordt sindsdien regelmatig bena-

In 1978 behoorde Annelies Jorna, die toen in Thesingewoonde, tot
de groep die de Garmer- & Thesinger nieuw leven inblies nadat de
krant tijdelijknietmeer was verschenen.Zoals bekendis uit het 25·
jarig jubileumboek was er een flinke uitbreiding van de redactie
noodzakelijk om maandelijks een krant te doen verschijnen. Jaren
lang bleef Annelies actiefbinnen dereactieenooknadat zij daarmee
gestopt was schreef ze eens een sfeervol kerstverhaal alshoofdar
tikel enwas zij ookeens zelf dehoofdpersoon ineen interview opde
voorpagina.

Flokstra
Groningen

..,.,.,.

VV-
o ..-

FLOKSTRA GKONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35. 9 712 BV GRONINGEN 050 3132 453

Materia len

voor kunsten aars

Eetcafé-taria

11



Foto van de maand
'Kijkop Kunst',geziendoor delens van uw digital designer Henk Remerie.

Redactie
Folograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Elnd·redactle:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penn ingmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050·5411019
Rabobank Bedum-Delfzjl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,25 p.j.
Bij automatische incasso € 10,50p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 ol
G.N. SchuIlerlaan 16;
uiterlijk woensdag 19 okto
bervóór18.00 uur.

Protestantse gemeente
2 oktober
9.30 uur Thesinge
Dhr. Luinenburg
9 oktober
9.30 uur Thesinge
Ds. Struif
16 oktober
9.30 uur Garmerwolde
Ds. Volbeda
23 oktober
9.30 uur Thesinge
Dhr. deVries
30 oktober
?uur Garmerwolde

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET
b lo em s i erk u n s l

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.
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Agenda
Zondag 2 oktober
Proefloop4mijl;10.00 uur verzame
lenbij dezandbak naastcalé 'tJopje
Thesinge.

Zondag 9 oktober
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur
OSA-concert. VIC DIEDEREN, te
nor GEERTWOLTJER,piano RUDY
BREMER,verteller Dieschöne Ma·
gelone, liederencyclus van Johan·
nes Brahms (op.33)optekstenvan
Ludwig TIeck?entree € 3,50 (CJPI
65+ € 2,50), kinderen tot 12 jaar
gratis.Reserverenvoordeze bijzon
dere, vijf kwartier durende uitvoe
ring:rudymuziek@hetnet.nlof:OSO
3023735.

Woensdag 19 oktober
Dorpshuis "De Leeuw"; 20.00 uur:
Lezingdoor dhr. Holtmansover zil
veren antiek,georganiseerd doorde
NBvP.

Donderdag 27 oktober
Koffiemorgen inKerkhörn;aanvang
10.00 uur. Voor iedereen die van
gezelligheid houdt:waar jewoontof
wat je bent, het maakt niet uit.

'Licht'spelingen
Metdeze expositieslicht ikeen tipje
vanmijnslui(t}eropom umeete laten
kijken in wat ik beschouw als de
spiegel van mijnziel. Uziet beelden
van lichtvariatiesen luchtop hetwad
en wadplaten,veelalvanafonze zei
lende, geankerdeofdrooggevallen
zeeschouw gemaakt. Indie natuur
lijke,ruimtelijke en dynamischeom
geving probeer ik, weidsheid enlof
detail,met relatief eenvoudige mid
delen puurvast teleggen:minuscule
versti lde momenten vanschoonheid
in een voortdurend veranderend
decor,uniek,vluchtigen tochvanalle
tijden.Ikkan slechts hopen dat een
anderookiets prettigservaartbij het
zien van mijn foto's,dat het ergens
aan appelleert:eigenbeleving,her·
kenning,droomofassociaties.
Voor dezeexpositie inhetkadervan
de Noorderlicht Fotomanifestatie.
2005 kwam ik, zoals u wellicht be
grijpt.nietgeheeltoevallig op detitel:
'UCHTSPEUNGEN

ElsKnol-Licht

Tezien in
het Torenljevan
Frits,Groningen
t'm 28 oktober

"De Soos"
De kaartavond in september heeft
devolgende uitslag opgeleverd:
1. Joke Vliem 6013
2. Jan van der Molen 5005
3. HenkVliem 4895
4. Kees Wierenga 4868

Wist-u-dat ...
• Jurrevan denBerguitThesinge
"huisdichter2005-2006"vandeRijks
universiteitGroningen isgeworden?
• Hetvoormaligebankgebouwtjein
Thesinge weereennieuwe huurder
heeft?
• 'De Ryke' op 1 oktober haar
deuren opent?
• Dorpsbelangen Thesinge een
nieuwe secretaris (en voorzitter)
krijgt?
• De secretarisopzoek isnaar een
oude computer en printer?
• EropZaterdag 5november een
landelijkenatuurwerkdag is?
• Diedagdeknot-esdoorns ophet
kerkhof vanThesingeonderdeskun
djge leiding worden geknot?
• Jekunt meehelpen na aanmel·
ding op 'NWW.natuurwerkdag.nlofbij
Piet Huisman?


