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Van St. Jean-Pied-de-Pert
naar Santiago de Compostela

Dat wordt dan achthonderd kilometer wandelen
Over een week ishetzover. Tegen detijd datu dit artikeltje leest is Herman Huiskes bezig met hetpakken van zijn rugzak enmet een laatste
controle van zijn reispapieren. Herman begint namelijk begin mei met het lopen van depelgrimage naar Santiago deCompostela. Hij start
in het stadje St.Jean-Pled-de-Port, gelegen in deFranse Pyreneeën aan dekant van de Golf van Biskaje. En hij verwacht nadrieënveertig
dagen aan te komen in Santiago de Compostela. Die plaats ligt in Noordwest Spanje, in Galicië, vlak aan de Atlantische Oceaan, zo'n
achthonderd kilometer verderop! Toen deredactie van deGarmer &Thesinger Express van dieplannen hoorde wasdataanleiding omeens
even langs te gaan aan deW. F. Hildebrandstraat 53.

Waarom naar Santiago de Com
posteta
Herman vertelt enthousiast dal hij
onlangsmetpre-pensioen isgegaan
ennudusalletijdheeftom eens een
echtgrote uitdagingaan tegaan.Na
watoverwegingenheefthijgekozen
voorhet lopen van een pelgrimsrou
te.Tijdenszo'npelgrimstochtkomje
totjezelf.Jehebt immersalletijdom
eens rustigna ledenken.Op één van
de internetsites is ditals volgt ver
woord:"Eenpelgrimageiseen tocht
naar een plekvanspiritueel belang
met debedoeling om inzicht tever
werven.Nietheteinddoel, maarde
weg ernaar toe, ishiervoor dema
nier".
De drie bekendste pelgrimsroutes,
dezogenaamde Middeleeuwse rou
tes, zijndie naar Santiago deCom
postela (met als teken de Ja
cobsschelp), de voettocht naarRome
(het tekenishet kruis)endeintocht
in Jeruzalem (met de palmtak als
teken). Herman koos voor depel
grimstocht naar Santiago de Com
postela. Ook welJacobsweg ofCa
minodeSantiago genoemd,omdat
ooit de apostel Jacobus deze route
zou hebben gelopen. Sint Jacobus
bracht het christendom naar deze
streken. Hij isdan ookdenationale
heilige van Spanje.Volgens overle
veringligt de apostel Jacobusbegra
veninSantiago deCompostela. De

naam Santiago betekent dan ook
SintJacobus.
Overigens zou het lopenvandeze
routealstammen uitvoorchristelijke
tijden. Destijdswas heteen onder
deelvan een Keltische vruchtbaar
heidsrite. Uit die oude tijden stam
men ook de symbolen die bij deze
pelgrimage horen:de Jacobsschelp
en het Zwaardkruis (ook wel de
Lagarto ofhagedis genoemd).
Ook bij deoude Romeinen zou het
lopen van dit pad al een speciale

betekenis hebben gehad. De Ro
meinselegionairesvanCalusBrutus
liepen bijvoorbeelddoortotaande
oceaan, totaan hetstadje Finistere.
Daarwasvolgens deRomeinen het
einde van de wereld en achter de
horizon begon deOnderwereld,de
Hades. Bij zonsondergang ging de
zon dus naardeOnderwereldom's
ochtendsweer teverschijnen inhet
"hier en nu".Tenminste,dat hoopte
men toen. En omdie zonsopgang
vande goden af tedwingen voerde
men dan een bepaalde riteuit.

Training
Ongetraind aan een dergelijke pel
grimage beginnen is, op z'n zachts
gezegd, gekkenwerk. Van de dui
zenden pelgrims diejaarlijks aande
Jacobswegbeginnenvallenerhon
derdenaf omdat ze detochtzwaar
onderschathebben.leder jaarweer!
Herman isdusaleen half jaar gele
den begonnenmet trainen. Twee à
drie keer per week maakt hij een
stevige wandeling. Zo'n vijftien tot
vijfentwintig ki lometer. In het begin
zonder noemenswaardige bagage



maarinmiddelsmetvollebepakking.
"Deovergang van 'zonder bagage'
naar 'met bagage' was wel even
wennen' , vertelt Herman, "meteen
eenpaarforseblarenl' .Waarschijn
lijkontstaan diedoordatdevoetenop
een anderemanier/plaatsbelastwor
denomdat jelichaamshoudingdoor
debepakking veranderd is.

Uitrusting
Alles wat je tijdens de tocht nodig
hebt moet je wel zelf meedragen.
Dusalleenhethoogst noodzakelijke
wordt meegenomen.Enalle spullen
natuurlijkinzo licht mogelijke uitvoe
ring. Hermankomt dan aan ruim tien
kilo,datisinclusiefheteigengewicht
van derugzak. Nietgekdietienkilo,
want op een internetsite lees ikzo
juist dat een zekere pelgrimal trots
was opveertien kilo.

Verder heeft Hermannatuurlijkeen
Jacobsschelpbij zichen een zoge
naamde Pelgrimspas.Diepaslaat je
op bepaaldeplaatsen langsderoute
afstempelenalsbewijsdatjeookecht
een lange pelgrimage gedaan hebt,
maardepasgeeftook toegang totde
zogenaamde Refugio's (een soort
jeugdherbergen om goedkoop ie
overnachten).Aan het eindevan de
tocht,inSantiagobijhetpelgrimsbu
reau,krijgjeop vertoon vandiepas
eencerti ficaat.
Een belangrijk punt is debescher
mingtegen dezon.Omdatjeminof
meer pal West loopt heb jedezon
altijdopde linkerhelftvan jelichaam.
Eengrote hoed,een lange broeken
een shirt met lange mouwen zijn
daarom geen overbodige luxe.

DePelgrimsroute.

Achtergrondinformatie
Opinternet zijnheelgemakkelijkal
lerlei wetenswaardigheidjes over
deze pelgrimstocht tevinden.Alsje
Santiago en pelgrimstocht als
zoektermen intikt krijg je tientallen
web-adressen met reisverhalen
voorgeschoteld.Maarook hetadres
van "Het NederlandsGenootschap
van SintJacob' .Op dezesitevindje
een antwoord opbijna elke vraagdie
je maarkuntbedenken: hoelang is
de tocht vanaf Nederland? Is het
vooreenvrouw alleenwelveilig? Wat
moetikmeenemen?Waarkanikeen

Jacobsschelpkopen? Wiewil ermet
me meelopen ofmeefietsen?Enzo
voort.

Tenslotte
Herman, de redactie van de G&T
wenstjeveel succesen misschien
horenwenogwel ietsvan jetijdens
jepelgrimage. Herman wil namelijk
deG&Twelafentoeviaeen mailtje
laten horen hoehetmethem gaat.
Tenminste . . .. . alseronderweg
internetcaféstevinden zijn.

HenkVliem

www.gebakkraam.nl

Oliebollen

Yuri

komen. Dat isminder leuk. Ikweet
van mijzelf dat ik daarin niet mag
poepen, maar weet iedere hond in
Garmerwolde dat? Of nog beter
gezegdwetenhunbaasjes dat?En
als het perongeluktocheen keertje
gebeurd zorgtdegemeente erdan
voor dat erafvalbakken met zakjes
gepoot worden om het weerop te
kunnen ruimen?We betalen tenslot
tegenoeg geldom hier rond temo
genlopen.Webetalennietom men
senrondjes telatenlopen ineen één
ofanderehal diemet ons geldgefi
nancierdwordtlAlshond zijndehebik
erg mijntwijfelsofhetwelmooiblijft,
wezullenzien. Tot slothebiknogeen
nieuwtje,ikhebtweebuurkatten ge
kregen die ikheerlijkdestuipen op
het lijf kan jagen. Dat belooft een
gezellige zomer te worden. Tot de
volgende keer.

InhetKlunder,naasthetbankje,staatsinds kort een informatiepaneelvan
de vereniging 'OnsBelang' (VerenigingvoorAgrarischNatuurbeheer). Via
hetinformatiepaneelzaldevereniging (wisselende) informatie gevenover
hetweidevogelbeheer. (Foto:Wolter Karsijns)

helebrede strand was schoonen wij
mochtener wel komen.
De terugreis met deboot wastoch
spannend.Debootwasheelerg vol
en ikstond aan dereling rustig naar
het water tekijken.Ineensvlogen er
meeuwen opooghoogte langs. Dat
was spannend en interessant.
Maar wat er toch in Garmerwolde
aan dehand isweet ikook niet. Het
was altijd goed wandelen langsde
dorpsweg.Struiken waaraan jelek
kerkon snuffelen, tegen plassen en
desnoods inpoepen wanneer ikno
dig moest. Het vereiste wel enige
gymnastischetoeren om er midden
intekomen maar het luktealtijd wel.
Tot opeens vorige week alles ver
dwenen was, wat een kalebedoe
ning. lnhuis ving ikop dat erbomen
gepoot gaan worden. nooit weg na
tuurlijk. een boom isaltijd een heerlijk
studieobject, en dat er gras gaat

pen kost wel veel zelfoverwinning.
Maar goed, dapper als ik ben ik
gegaan enhetviel niettegen. Naeen
poosjevarenkreegikgelukkig weer
vaste grond onderdepoten.Maarja,
opeen treinreishad ikhelemaal niet
gerekend. Dat was geen probleem
omdat deomgeving erg mooi was.

In het dorp aangekomen werd er
eindelijk gewandeld. dat was wel
nodig want mijn darmen zaten al
weeraardigvol. Nietgetreurden vol
overgave begon ik aan mijn bood
schap. EchterhierinverschiltDuits
land erg van Nederland, het mag
daarnietopstraat!!!!. Datwasschrik
kenenwe hadden ook nietsbij ons
omhet op teruimen.Hoe nu? Mijn
vrouwtje keek eensomzich heen en
zag ineens afvalbakken staan met
zakjeserbijom hondenpoepmeeop
tepakkenen tedeponeren.Wat een
luxe!!Daarkan Nederlandeen punt
jeaan zuigen!
En op het hele eiland was geen
hondenpoep tebekennen!Zelfshet

Lekker de lel~kerste !
-------~.~-------
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Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

Hallo lezers
van de G&T
Het isalweereen hele tijd geleden
datikeen stukje hebgeschreven.Het
leven ging rustig zijn gangetje en ik
dobberderustig mee. Natuurlijk zijn
erwel eenpaarheftige gebeurtenis
sengeweest deafgelopentijd. Eén
daarvan waswelheelerg prettig.Bij
mijnvastelogeeradres.inNoorddijk,
is een anderehond komen wonen.
Laatditnueen half tante van mijzijn!
Wehebbendefamiliebandenstrak
aangehaald en zijn heel erg close
geworden. Erggezellig.
Wat ook erg veel indruk opmij ge
maaktheeft iseen boot. Eenhondop
een boot,datziejewel vaker,maar
zo'ngrotedie naarBorkum gaatdat
iswel evenwatanders.Heenreis,dat
was omhalfzeven was het heerlijk
rustig.Maar om opdeboot testap-
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Verzetsstrijder Hendrik Ridder
Opmaandag 13 februari 2006 werdenwij gebeld dooreen mevrouw
van derZanden, met devraag of wij wel ene Hendrik Ridder kenden
enofwij wistendathij in Groningen ondergedoken isgeweest bij een
familie Den Ouden. MevrouwvanderZanden wildedaar wel ietsover
vertellen. Ze vroeg of er nog familie van Hendrik is en of die ook
belangstelling zouden hebben daar nog iets over te horen. Dat leek
onszekerhetgeval,waarna wijThomas deVries,zwager van Hendrik
Ridder, belden. Hierna werdeenafspraakgemaakt enopdonderdag
16februari kwamen deheer enmevrouw van derlanden enThomas
de Vries met zijn schoonzusters Jantje en Jantine bij ons thuis.
Janline was toevallig netoveruit Amerika.

P. van Loon.

JennyenPietHuisman

RoelieDijkema

In Memoriam
Op 10 maart overleed Tine
Zuidema-Schutter plotseling
op 81 -jarige leeftijd. Vele
dorpsgenoten zullen zich de
gezellige zaterdagmorgens
herinneren alsze bijdefamilie
Zuidemakwamenomeieren
tekopen.Dekoffie stondaltijd
klaar met een dik stuk koek
erbij .Envoorderokerslager
een rokertje op tafel. Na het
overlijdenvan Klaas verhuis
deTinenaareen aanleunwo
ningvan Bloemhof. Alsikdins
dagsnaardemarktging,dronk
ikvaak eenkopjetheebijhaar.
Dan werd er heel wal afge
kletst; ze had nog altijd veel
belangstelling voor hetwelen
wee in Thesinge. Als ik dan
naar huis ging was het altijd
"eh, eevn'n marske mit veur
onderweg '. De dinsdagmid
dagen zijnvoor mij nietmeer
hetzelfde.Tine, ikmisje.

mevrouw van der Zanden nog
maalshartelijkdanken.

Dat Hendrik ondergedoken is ge
weestbijdebeide fa milieswasniet
bekendbij defamilie Ridder.
Verbaasd waren wij over het ge
heugenvan mevrouw vanderZan
den. "Ja", zei de heer van der
Zanden, "ze heeftmaar een klein
hoofd, maar er ligt heel wat in
opgeslagen.Zowist zenog precies
hoe de preekstoel in de Gerefor
meerde Kerk er uitzag". De heer
van derZandenwas predikanten
heeft hier in 1953eensop beroep
gepreekt. Wij willen de heer en

Ik kan die ogen niet vergeten
Waarmede hij die laatste dag
Toen hij de dood reeds heeft geweten
Mij in mijn angstigogen zag
Hij staat er met geboeide handen
En bloedloos iszijn witgezicht
De striemen op zijn leden branden
Maar in zijn ogenglans een licht
Ze hebben hem te hard geslagen
Zijn lichaamis een wrede wond
Hij heeft het zonder klacht gedragen
Een glimlach zweeft er omzijn mond
God zelfheefthem de kracht gegeven
Te dragen dit ondraaglijk leed
Hemboven smachten uitgeheven
Zodathet hem geen pijn meer deed
Ikkan die ogen niet vergeten
Waarmede hij die donkere dag
Toen hij zijn einde heeft geweten
Mijtrooste met zijnstille lach

Ouden gewaarschuwd dat er een
invalbij hunzou komen. Dusmoest
erander onderdak gevonden wor
den.Men ging terade bijkennissen,
defamilieRotsaan de Westerhaven
11a inGroningen.Deheer Rotswas
aanvankelijk tegen, maar mevrouw
Rotszei:''WekunnendefamilieDen
Oudenmet hunvijfkinderen tochniet
ingevaarbrengen? Wijzijnmaarmet
ons beiden zekunnen best bij ons
intrekken". En zo gebeurde.
Hetheeft niet lang geduurd.wantna
een week werden ze opgepakten via
het Scholtenshuis afgevoerd naar
Westerbork. Omdat Hendrik hoofd
was van de ondergrondse van de
drienoordelijkeprovincie"s.ishijvre
selijkgemarteld.Hij heeft echterniets
losgelaten.
Op28 oktober 1944 werd Hendrikin
Westerborkgefusilleerd.
Ook deheerRotsisdoordeDuitsers
omgebracht. Willie heeft de oorlog
overleeft.Nadeoorlog zoudenHen
drikenWillietrouwen.

Nahetverhaal vanmevrouwvan der
landen lasJantine,dezusvanHen
drik, nog hetgedicht voor wat een
vriendvanHendrik voor hemschreef.

Mevrouw van der Zandenbegonte
vertellen dat ze op een zomerdag
waren gaanwandelen opdeHolter
berg.Toen zeopeen bankjezaten uit
terustenkwamenereenpaarmen
senaanlopendiedichtbij hunbleven
staan te praten. Mevrouw van der
Zanden hoordehen pratenenvroeg
henofze uitGroningen kwamen."Ja,
wij komen uil Thesinqe" werd er
gezegd,waarna mevrouwhen vroeg
of zewel een Hendrik Ridder ken
den. "Ja, daar hadden ze wel van
gehoord,mijn moeder was ook een
Ridder"zei Korvan Zanten. Na nog
het een en ander uitgewisseld te
hebben gingendelopersuitThesin
geverder met hun Pieterpadloop.
Op hun vakantie opAmelanddacht
mevrouw vanderZanden: "we zijn
nu zodichtbijGroningen,we moeten
proberen in contact te komen met
iemand uit Thesinge". En via. via
beldenze ons.

Mevrouw vertelde dat Hendrik on
dergedoken was bij haaroudersde
familie Den Ouden, indeOude80
teringestraat34a.bovendemeubel
zaakvan Rodenberg, waarvan haar
vaderdirecteurwas.Hetgezin woon
deermethunvijfkinderen. En verder
wasdaar ook Willie Staalonderge
doken. Hendrik had hierals schuil
naamDikdeVries. Eén van dekin
deren vroeg eensaan Hendrik:"op
jouw zegelring staat H.R., hoe kan
dit? Hij zal hetwel niet weer gedra
gen hebben.
Bijdefamilie Den Oudenwas hetde
gewoonteom'savondssamenbijhet
orgeltezingen. ledermochtdaneen
lied opgevenwathij ofzijgraag wilde
zingen.De jongstezoon van defami
liegaf als liedop"ikgaslapen ikben
moe"; kennelijkwas het al vrij laat.
Hendrikgafalsvoorkeurop"'kSlade
ogen naar 't gebergte heen, van
waar ikdagennachtmijn hulpvan U
verwacht".Zouhij ietsgevoeldheb
ben?
Hendriken Willie hebbenvrij lang bij
de familie Den Ouden een gastvrij
tehuis gehad.
Op zeker momentwerddeheerDen
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Voor bedrijven en particulieren

drieuitzendingen aandachtaan deze
verkiezing.Devoorrondes,een mas
terclass presenteren en deuiteinde
lijke finalevan de"Preekvan het jaar"
zullen tezien zijnopNederland 1bij
deNCRVop30april,7meien 14mei
rond 1B.30 uur.

Schade herstellen,
dat laat Je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 • 3021796

Onder definalistenbevindt zich een,
voor de dorpen Thesinge en Gar
merwolde, bekend persoon. Dat is
ds. Sytze Ypma van Midsland,Ter
schelling. Hij was van 1996 tot2001
predikant inonze dorpen.
De Preekvan het Jaar: 13 mei 2006.
De NCRV besteed ineen serie van

Vijf, uit een 2DO-tal inzendingen door een deskundige jury geselec·
teerde, finalisten houden een preek tijdens de finale van de derde
editie"PreekvanhetJaar" op13meiindeNieuwe Kerk teAmsterdam.

Blaaskapel de "Alpenjagers" geven op zondagmiddag 7 mei a.s, een
lenteconeert indorpshuis "De Leeuw" Ie Garmerwolde. Deze blaaskapel
bestaat uiteen groep enthousiaste muzikanten en staat onderleiding van
kapelmeesterRoelf Stol.Degroep speelt voornamelijkTsjechische volksmu
ziekuitdestrekenBohemenen Moravië;daarbij wordtdemuziekaangevuld
met Nederlands-enDuitstaligezang.Hetconcertbegintom14.00uur (zaal
open om 13.30 uur).De entree bedraagt € 5,-p.p. incl. 1kopkoffie ofthee.

Hillie Ramaker

Lenteconcert Alpenjagers

Geen knotlindes maar knotessen!
De nieuwe bomen langs deDorpsweg inGarmerwolde zijn geen knotlindes
maar knotessen. Lindes hebben namelijk de eigenschap luizen aan te
trekken, die in groten getale een plakkerige substantie afscheiden. Na
uitvoerig onderzoek blijkt ook debeoogde knotlinde hiervoor vatbaar. Door
deafscheiding wordt deomgevinglicht vervuild.Omdat hiersprake isvan
parkeermogelijkheden naast deze bomen is gekozen voor een andere
boomsoort.
De knotesheeftongeveereenzelfde verschijningsvorm alsdeknotlinde. De
bomen worden op2,50 meterhoogtegeknot meI twee hoofdtakken,waarop
deboom zijtakken maakt. Dit opschot zal degemeente iederetwee totdrie
jaar. zodra de boom te hoog wordt. afknippen (knotten) tot de twee
genoemde hoofdtakken.

Ds. Sytze Ypma in finale van
"De Preek van het Jaar"

• ONTW ERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

O udman
Thesinge
' Verkoop, verhuu r en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachmes
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

FredjeBouma,zegmaar

Nieuwlands

Fredje had vroeger een collega diebij alles wat zedeed 'Gevenblik' zei :
'Gevenblik vind ik hetwel mooi weest: Later had zij plotseling iets van:
'Kessietsvan,dadoek niet: Een anderecollega spande dekroon met haar
lijfspreuk: 'Voor mezelf heb ikdus echt zoiets van dat ikzeg van goh: Wij
noemen dat stoplappen. Maar het Nederlands dreigt onherkenbaar te
worden door aldatgebrabbel.Wat bedoelt iemandalshijzegt: 'Naarjou toe
heksietsvan...'En wat wil minister Remkes met: 'eenpositieveinsteek richting
politie'?Steedsmeer mensen zeggen nietsmeer,maargevenietsaan,terwijl
jedat normaal gesproken met het zout hoort tedoen: 'Geef het zout eens
aan, JéPé: Nog evenen we herschrijvendesprookjes ook:
Roodkapjegeeftaan naardewolftoe:'Ikheb zoiets van datjijeen grotemond
hebt, zegmaar: Dewolf piktdit signaal inprincipe op en reageert richting
Roodkapje:'Daarkan ikeen stukjebeter mee communiceren naar jou toe.'
Roodkapje heeftde insteek van: 'Wat heb jij inprincipe grote oren, indezin
van...'
Waarna dejager besluitdewolf een stukje aan testuren. zegmaar.

In de loop van de tijd verandert de taal, dat heeft Fredje heel goed
door. Zo nuen dan is het goed om pasop de plaats te maken en te
kijken wat mensen zoal zeggen, en vooral wat zebedoelen...
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Dialogenwedstriid
De avond begon in hetTheatercafé, vervolgde zich in dezaal van de
Stadsschouwburg en eindigde in een opperbeste stemming in de
auto.Het avontuurwerdtweeetmalen laterweerhervat inhetduistere
Hoogeveen. En alshet weer eenvoorbodewas, beloofde hetin ieder
geval niet veel goeds...

Onder het podium in het gezellige
Theatercaféwerd het inleidendein
terviewtje doorgesproken. Dit alles
was nodig om te spontane- enniet
door debeugel kunnende reacties
enigszins tevermijden.Ikontmoette
daardepresentatorenvan die avond
Ellis enDominic(eenman indriedelig
pak. die het erg vast en zeker zeer
warm haddieavond)en de andere
dialoogschrijvers. Maar vanconcur
rentie of een hevige wedstrijdwas
(nog) geen sprake. Eénvan deschrij
vers was Coenen hijheeftvorig jaar
bijmij indeklas gezeten. redenge
noegom heel fair-playaftespreken
op elkaar te gaan stemmen. Dat
stemmen ging trouwens met een
scheurkaart. Daarop stonden alle
dialogen vermeld en dan moest je
dus scheuren bij jouw favoriet. De
avond werd gevuld met in totaal 8
dialogen en dus ook8 interviewtjes.
Niet datdeze heel interessant wa
ren...
Ellis:Lijkenjullieopdepersonages in
het stuk?
2 jongens: Nee.
Ellis: Vonden jullie het leukom een
dialoogteschrijven?
2 jongens:Nee.
Ellis:Zijn jullie van plan vakertegaan
schrijven?
2jongens: Nee.
Na vierdialogen was hetpauze. De
rectorvan mijnschoolmellheedoek
dessin-overhemd,diedachtmetdeze
actiedecultuur inhetWesselGans
fort collegeweer wat testimuleren.
kwaminvol ornaat naar me toe met
de mededelingdathet interview van

groot belang was enalsikeen paar
stemmers wilde, ik leuk moest ant
woorden envooralheelenthousiast
moest doen. Right. hier hebik wat
aan. (Nu snap ik ook waarom hij
rector is geworden. zolang je maar
leuk en enthousiast doet. is school
ook leuken enthousiast...ahum.)
Nou nou. met deze opbeurende
woorden dezaalmaarweer in.Coen
enikbetraden hetpodium: Jongens.
waar ishet trapje? Afijn,diewas er
niet. dat werdlastig. Vraag meniet
hoe. maar ik stondopdenduur half
verblind door de spotlights óp het
podium.Dominicvertelde datAnne
miek zichniethelemaalaan de regel
tjeshadgehouden.daterslechts een
fragment van haar hele theaterstuk
werdgespeelden dat ze nuzelfging
vertellen waar haar stukover ging.
Pardon?
Ehmm, nouhallo, goedenavond. ik
ben dus Annemieken bladiebladie
bla.(Mijndialoog gaatovereen har
monieus gezin met twee kinderen:
Sara enNils.Nilsligt inhetziekenhuis
en heeft met spoed een nieuwe nier
nodig. Die zijn er natuurlijk nietop
voorraad en Sara en Janine (de
moeder)hebbennietdezelfde bloed
groepals Nils. dusbesluiten ze dat
Henk (de vader) een nier afstaat
voor zijnzoon. Wat derest van het
gezin niet weet isdat Henk vroeger
alcoholist is geweest en dus geen
gezonde nieren heeft. Zonder do
nornierredtNils het niet. maar het is
devraag olhijhetmetdeniervan zijn
vader wel redt...)
Ikweet nietwat ikallemaal heb ge-

zegd. maardatdoet erverder ook
niet toe. Hier en daar werd wat
gelachen en de-bus-vol-fans-van
de-jongens-uit-Diever floot. Waar
om? Ikweet het nog steeds niet.
Mijndialoog werd en vet goed ge
speeld.hetwassuperkoelenonwijs
jemigdepemig. Ikzegnietdatiehet
beste was, maar de stand na die
eerste avond was dan ook niet te
peilen. Hetpubliekbepaaldedewin
naar en onder het motto van een
alternatief schoolreisje had het dia
loog-van-de-jongens-uit-Diever een
bus vol klasgenotenmeegenomen.
Ook ikmocht meteenkuddeleraren
eneenschooltoneelkluppie nietont
breken.Twee dagen lateropwoens
dag 1maartwashetheul slechtweer
inHoogeveen.Sneeuwin overvloed!
(Best leukhoor.zo'nwitpakje opde
wegen, maar niet als je de week
ervoor op wintersport bent ge
weest..) Metdertigkilometer peruur
richtingdeplekdesonheilsschietniet
op. en we kwamen dan ook een
kwartier te laat aan. InHoogeveen
was gelukkigalwelwat familiegear
riveerd en de hele foyer stond vol.
Wat eenbelangstelling voordedia
logenwedstrijd...Achterafbleekdat
heel Hoogeveen was leeggelopen
voor Lenetle van Dongen. Dieook
die avond optrad. Zij stond echter
nog wel indefilebij Zwolle enhaar
voorstelling werdafgelast.
Ditalles mochtdepretnietdrukken.
wantdewedstrijd ging gewoondoor.
Dit theaterwasdelinitelyandersdan
deStadsschouwburg. Ikzat weder
om met deandere schrijvers voor
aan,maaralsook maar ééniemand
ietsjeachteroverging zitten.vielhaast
deeerste rijstoelen naarachter.En
zat je heel galant bijjeachterbuur
manopschoot. Mijnachterbuurman
mochtermetz'nDrentse accentbest
zijn,dus mochtdezegenantesituatie
zich voor doen, danhad ik dat niet
heelerggevonden.(Hij zal eronge
twijfeld iets minder blij mee zijn.)

Deze avond zag erbijna hetzelfde uit
als de voorgaande in de Stads
schouwburg. Alleen werden van
avond de interviewtjesnaafloop van
hetdialoog gehouden.Duswatvond
je er nou van dat je stuk werd ge
speeld? Ook nu moestikweervertel
lenwaar mijnhelestukover ging.
En dan eindelijkwashettijdvoor de
prijsuitreiking,erwerd alleen verteld
wiedenummers een, twee, en drie
waren.Erdeden namelijk8dialogen
mee,en voornummer 8 (alsdie dan
bekend zou worden gemaakt) zou
het dan een beetje sneu zijn.
Helaasvieliknietbijdetop drie inde
prijzen.Na afloop kwamKoenJant
zen. regisseur en tevens artistiek
leidervan deVooropleiding Theater
Groningen(deNoorderlingen),naar
me toe enzei dat ikvast vierde was
gewordenmet mijndialoog. Enwat
bleek, toen een andere meneer in
krijtstreeppakopmeafkwam,dat ik
duswelvierdewasgeworden..Zure
plek.Maarhetwas heeltofom mee
tedoen enikben allang blijdat ikbij
de beste acht van Groningen én
Drenthe hoor.

Handtekeningenna afloopbijdeuit
gang!

AnnemiekHavenga

Uhebtalslezer een tijdjeniet
zoveel van mijgehoord,maar
er staat weer een hoop te
gebeuren. Zoals een paar
voorstellingen in de Ooste«
poorten mijn net binnen ge
haaide vakantiebaanlje op
Schiermonnikoog. Genoeg
dus om overtevertel/en.Maar
wilt uhetinlevenden lijve zien,
komdanindemei- en zomer
vakantie naarSchier,daarsta
ikmeteen soppie de wc's te
reinigen...

Woon- &
Tuindecoraties

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442

Ook voor kransen, takken,
zijdebloemen en decorat iemateriaal
kunt u bij ons terecht .
Graag tot ziens

Laat je verrassen door
de vele variaties aan aparte ,
landelij ke woon- & tuindecorat ies,
waaronder de collecti e van
PTMD home design en
Beriva tuin design.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde OSO • 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
lalenverhuur

dé winkel voor ol uw
Ondergoed · Ungerie

Beenmode -Bodmode
Nadrtmode &

Oamesmode moa/36 tlm 58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig odvies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
TeljFax (050) 541 B995
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Het reutn schaitn 'op tweedepaasdagindekas van Ritsema. (Foto:Henk
Remerie)

PaastraditiesFledderbosch

HillieRaamakker

- Eerste boan, dijwol meroakel!

Astougiftdou v'ook nog npoerspel
leijesBingo.Rondhalfzèsislàflopen
en gonnen we weer met nvoldaan
gevuil op hoes aan; met ol zunder
prieske ...

Noa negenronden - bieelkeboan
drij - wordt de stand opmokt.
Bie groep ain (geel) bliekl Hennie
Hoavenga d' eerstemetplus9pun
ten; Truus lenCate twijde (+ 4) en
JokeReinders krigt depoedel,
Ingroeptwij (gruin)hemmenz'hal
hoog goeit!Eitjevan Huusschopl hel
lot d'eerste ploats met plus 68; de
Jong oet Ten Boer het ook nbeste
score en wordt twijde (+ 6t). De
poedel gait noar Janna Star.
Groep drij (de röse groep) zit er
tussenin: Sietse Rozemoa wordt
nummer ain met plus 45 punten;
AaltjeStainhoesen JantjeTerpslroa
beriekenn gedalde twijde plaats (+
4),endepoecelisveurHillieRoamok
ker.

Neuten schaiten 50 +

Eilje van Huisaanhet 'neutn schaitn' op de ouderenmiddag. (Foto:Henk
Remerie)

Zomor wat kreten dij ikommielou
heur:
- Plus7! Roeliemokternvreugde
danskebie!
- Wie waiten apmoal wel hou ol 1
mot ...
- Eersl delèslen,hierzoot... Naitte
schail ...
- Mostaandiskaanl langs gooien;
vlouer loptnbeetjeàl ...
- Ja ... apmoal! Da's al de twijde
keer!
- Oei!! Bienoa ...
- Ja; nou!Goed zo! Aacht der àl.
- Minnegen.Tesliel goeien isook
nait goud ...
- Nou delèsten nog even ...
- Wèlhelkoegel, jonges! Nait alle-
moallegliek
- t Is hier nog gevoarlek ook. Ze
kinnenjoewel dood goeien!
- Dik en dun ... Harregal! Wal n
waark veur niks!

Mis! Bliftweer ainstoan ...
- Welkekoegelhebikhiernoudin?
- Oei!!!Da'sdikendun
- Hoera!!!Ale 20 in ain moal. Hou
krigsl vumekoar ...Da'splus40!

Dingsdag 11 april 2006. t Is weer zo wied : de Vrouwenroad van
Gaarmwàlgail aanI neulen schailen! Der kommen255O-plussersop
àf;ennail allainoeI Gaarmwàl ...ooktwijoetThaisn,viefoetTenBoer
en Iwij oet stad, lis n hal gezellege nommerdag meI volop lied om
even bie Ie proaten.
Mordermot ookwaarkt worren! De neutenopzettershemmen Iermor
drok meI: ze kriegen Ier glad waarm van! Om even oeI Ie poesten,
holdenwedin ook noaelkedrij ronden even pauze. En dinkin Simon
ook ja wat verdainen ...

Karla Postma

PiaPops mag zich dusdegelukkige
winnaar van de Fledderbosscher
wisselbokaalnoemen!

Notenschieten
Rond kwart over tien vervolgl een
ieder weer zijn eigen weg. De een
gaat naarhuisen deandergaaldoor
naar de kassen van Ritsema, om
Iraditioneelle gaan noten schieten.
Na eengezellige ensportievestrijd
komendevolgendewinnaars uitde
bus:
t . Pia Pops, meI 46 punten; 2. An
ouska deSmidt(44) ;opeengeceel
de3e plaats: Diderick Kok en Gea
Ritsema(beide42punlen);5. Mary
Hiddink (39); gedeelde 6' worden:
JelleVos en WimMollmaker (beide
32);B. Ricky Kosse (27) en9.Lotte
Hiddink (22 punten).

Vooralle deelnemers isereenzakje
snoep.
Tol slotwordendepaashazen weer
bedankt voor hun vrolijkeaanwezig
heid;enhopelijktot volgendjaar.

Tweede Paasdag 2006. MeI een hoop kabaal verschijnen er 's mor
gensrondnegen uurweer twee paashazen opeenlandem inheldorp.
AIsnelkomen ervelekinderen opaf;alvoorhalfIienisheleen drukle
van jewelsle bij de familie Arends in Fledderbosch. Verdeeld in
leeftijdgebonden groepjesgaan dekinderen deweilanden inopzoek
naar ... inderdaad: paaseieren. De jongste kinderen lot zes jaar
rennen wal af en keren glunderend lerug bij hun ouders meI ieder
gevonden ei.

Voor dekinderen uil groep3, 4 en
5wordl hel alwal spannender:drie
eieren zoekenendan maarafwach
tenwie demeestepunten heeft. En
vooral:wieheeft hetgouden ei?
Martin Buiter gaat er meI deeerste
prijs vandoor; Frankie van 't Riet
bemachtigt hel gouden ei en ont
vangtdetweede prijs;dederde prijs
gaat naar Mats laBastide.

En dan nog groep 6, 7 en B. De
spanning stijgt,alsdeprijsuitreiking
inzichl komt!Willard Wigboldus blijkt
nummer 1,Geert-Jan Arends wordt
2en Iele Stoel krijgldepoedel.

Bel ons voor
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO

·f r -« ('
, .J • ./; /(~ /; /j / "

TEN BOER

JPCOM
COMPllT"ERs

terk in senioren fauteui ls

DO!lPSWEG 59
GARMERWou>E
0505490n s
I NfOINPCQM.NL
WWW.JPCOM.NL

REPARATIE
UPbRA()Es

NIEUWE P.C.'S
ADVIEZEN
PROBLEMEN & HUlP

1~
WONINGINRICHTI NG

Bij onseen grote. keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

I • I: .

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: o osterseweg t b:: In:- 9785 AD Zuidwolde Gr.
~:••:. Tcl, (050) 301 2& 32

www.vaats t ra .nl
vaa ts t ra <i! vaats t ra.n l

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

---- l
CAIE'"

I

I Winkelcentrum

I Lewenborg
, Telefoon (050) 541 40 40
L ~

Luddc str aat 6
9797 P1\ 1 Th csingc
T (0::0) 3021319
F (05 0) .1021 182
M 0(151533772

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

financiële
administratie

&
laarvcrstagen

&
aangifte

Inkomstenbclaslin~

Winkelcen trumLewenborgGroningen (050) 541 0508

Uw ad res voor:

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie
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(Foto:Cheryl Hawkings)

Vrij Werk van FotoGroepGarmerwolde

Een kerk vol foto's
Herfsttinteling: maandagi soktober
(bijvoldoendebelangstellingook 17
oktober).
Winterkost:maandag11december
(bijvoldoende belangstelling ook 12
december).

Deworkshops vangen aan om 19.30
uur eneindigen rond 22.00 uur.
De kosten bedragen € 17,50 per
persoonperworkshop(incl.alle pro
ducten).
Allevier workshopsvoor € 60,"
Maximaal aantal deelnemers per
workshop: 15.
Minimaal aantal deelnemers per
workshop: 1O.
Locatie:HelGeweide Hof. Geweide
weg 7, Garmerwolde.
Opgave voor de workshops bij:
Het Geweide Hof,
Vera van Zanten, 050-5416091 of
via info@hetgeweidehof.nl

Open Ateliers in gemeente Ten Boer

Vanaf aprîl2006zaldeeerste zondag vandemaandinhet tekenstaan van
de "OPEN ATELIERS". Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn kunstenaars en
ambachtsliedeninhun werkruimte tebezoeken,hunwerken tebezichtigen
en iser informatieteverkrijgen overworkshops, cursussen e.d.
De deelnemende atelierhouderszijn:
Carolien SCholten handboekbindsier (Ten Boer)
JannyWesterhuis tekenares (Ten Boer)
Martin Horneman kunstschilder (Ten Boer)
Herbert Koekkoek beeldendkunstenaar metaal (Thesinge)
Hetty Booqholt schilderes/fotografe(Garmerwolde)
Chris Ales pottenbakker (Ten Post)
George van Engelen ontwerper meubelen (Ten Post)

De Workshops:
Voorjaarsgenot: maandag 24 april
(bijvoldoende belangstelling ook 25
april).
Zomersmaak: maandag 26 juni (bij
voldoende belangstelling ook27juni)

Deworkshopswordengegevendoor
een professionelekok.
Biologischeproductenkomensteeds
meerindebelangstelling.Enterecht.
De eerlijkeenheerlijkesmaakmaakt
dat biologischeproducten meer zijn
dan alleen maarvoedsel. HelGewei
deHof heeft alsdoelstelling om bio
logische producten onder de aan
dachtvan een breed publiektebren
gen. Hetorganiseren vandezework
shops maaktdaar deel vanuit.
Naafloopvan eenworkshop zijnde
deelnemersinstaat om zichzeIl en
anderen teverrassendoorvan maai
tijdenbiologische ontdektochten te
maken.

Na desuccesvolleopenstellingvanateliers tijdensdemonumenten
dagen in september 2005, hebben een aantal kunstenaars en kunst
zinnige ambachtslieden in de gemeente Ten Boer besloten hun
ateliers op gezette tijden voor publiekte openen.

Het Geweide Hof inGarmerwolde organiseertworkshops "verrassend
koken met biologische producten". In een serie van vier workshops
lerendedeelnemers verrassende menu'ssamen testellen, tegarneren
en presenteren. Koken wordt weer een culinaireontdekkingsreis. De
seizoenen staan centraal en er worden biologische ingrediënten
gebruikt die in dat seizoen eenvoudig verkrijgbaar zijn.

Verrassend koken met
biologische producten

AnneBenneker

Foto-expositie in de kerkvan Gar
merwolde,Dorpsweg 69.Openings
tijden:zaterdag13 meivan 10.00uur
tot 18.00 uur, zondag 14 en maan
dag 15 mei van 13.00 tot 17.00uur.

Tienduizenden foto 's
De FGG heeftSjors Visscher bereid
gevonden deopeningshandeling te
verrichten. Visscher, geboren en
getogen inGroningen,maakteinzijn
leven tienduizenden foto'svanStad
enOmmeland.Hijbegonzijn arbeid·
zaam levenalsleerlingboekbinder,
maar werd algauw fotograaf.Twin
tig jaarwerkte hij bij fotograaf Piet
Boonstraomdaarna overtestappen
naar Fotopersbureau Derk van der
Veen. Weer tien jaar later werd hij
een vande vaste fotografenvantoen
nog het Nieuwsblad van het Noor
den.

AukeG.Kuipers.TIjdensdeexpositie
wordIopgezette tijden hetVanOedle
lenorgel door verschillendebekende
organisten bespeeld. Dit orgel, ge·
bouwd inde jaren 1849 tot 1851 , is
een bijzonder orgel, zowel om de
klank alsom het uiterlijk.

Be-zoe t de webs ite \'OO f hétloohle
nieu ws O'Vef .,.,crlshops en elpcsih:!s

Geet e encfmulcod90u 
oriÇineei e r. pefP01.t !

I Orcnir q ce Land sc bo p op z n mooist

Gerard Kingma
re is- en ne tuurfo tografie

-rcvenst-co t 5 - 9191 Pl Theslng e
""""-VW u g no nu

gerOfd i .....gma .ru
0.503023813

Een afwisselende fototentoonstelling in een romano-golische kerk
onderdeklanken van hetVanOeckelenorgel. Jeziet,beleeft enhoort
hetinde13e-eeuwse kerkvanGarmerwolde.Voor het zesde jaarstelt
deFotoGroepGarmerwoldeeen grote foto-expositie samen, dit keer
met vrij werk van de negen leden. De bekende fotograaf Sjors
Visscher verricht op vrijdag 12 mei om 19.30 uur deopening.

Vrij werk
Buitendejaarlijkseexpositie indekerk
van Garmerwoldedoen de ledenvan
deFGG regelmatigmee aanandere
tentoonstellingen,soms als groep en
soms individueel . Zo heeft de Foto
Groep tweemaal meegedaan aan
'Noorderlicht'en namen CherylHaw
kings, ElsKnol-Lichten Auke Kuipers
in2005 oppersoonlijke titel deel aan
deze manifestatie. Verder zijn erre
gelmatig wisselexposities in 'het to
ren~evanFrits'bovende A1bert Hein
vestiging aan deRijksweg inOoster
hoogebrug. TIjdens 'Vrij Werk' zijn
foto's tezien van Cheryl Hawkings,
Janet Jansen, Els Knol-Licht, Paul
Dunne, Gerrit ter Veer, Jan Noord·
hof, Henk Tuinema, Kees Kwant en

Menno en Dineke • Schutterlaan 20 Thesinge

Op 17 juni houden wij weerca;:m] 'ïil!ICJ van 10,00 -18,00 uur
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Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

0505421890
24 uurs-dienst

';14'?'td'~(ff"Ei#;J"l+1j
Ouloweg 126
9723 BX Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423 778
Iwww.ku ilre iniging.nl

• Rioolontstoppen
• Aan leg en reparatie
• T.V.-inspec tie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

Pfl:KUIL

sanitair en verwarming

Rijksweg 15
Garmerwolde

-#-..........B.....U.....RINGA

Bovag·lid - 011. SUZUKIdealer

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

GH Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

FaxOSO - 3021574

AGRISHOP

Goed en~zond vande~rengrond

divers in groc ntcn & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten &f ruit

• aardappelen ~
• schurreleiercn

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rau wkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

~7
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Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra
• Gas

• Water
. cv
• Zink
• Dakbedekking

VISHANDEL
~~:b.

Smit

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

M. Ritsema - Bedum - te lefoon 050-30 10735
K. v.d. Veen - Kolh am - te lefoon 0598-393504

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmil.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 54961 51
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Op24 maart j.1. wordt in café Molenzicht een lange lijst met agendapunten afgewerkt onder vakkundig
voorzitterschap van Menco v.d. Berg. De drieere-Ieden Roelie Dijkema, Wellie Boer en Roelf Jansen en
drieoud·voorzitters Peter Heidema, Irene Plaatsman en Korvan Zanten Jzn.worden speciaal welkom
geheten. Een kleineveertigbezoekers tellen weenerdruppelennaaanvang nogwatmensen binnen zodat
heter tijdensdestemming 47zijn. Het voltallig bestuur is aanwezig: Menco v.d. Berg, voorzitter sinds
1 januari 2006, Theo deWit, penningmeester, Jakob v.d. Woude, secretaris sinds 1 januari 2006 en de
leden Marga Boswijk, sake Heidema, Wolter Karsijns en Henry Zuidinga.

Dertigste jaarvergadering Vereniging
voor Dorpsbelangen Thesinge

Jaarverslag200512006
Jakob v.d. Woude leest eerst de
notulen vandevorige vergadering
voorendaarnahet jaarverslag;half
inhetGroningsen halfinhet Neder
lands om tegemoet te komen aan
diegenen die deGrunniger toal niet
machtig zijn. . . . Hij noemt dezeer
actieve commissieDörpshoesinop
richtingbestaande uitHansdeRouw.
Jan AlixUitham, Roelie Karsijns en
PeterHeidemadiehethelejaardoor
geregeld overleg hebben gevoerd
met Dorpsbelangen.
Een ander opvallend punt uit het
jaarverslagdatdeG&Tnietbereikte
isdeuitslag van het leefbaarheidson
derzoekdatwerd afgenomen inThe
singe. Hieruit blijkt aldus JakobV.d.
Woude: "Helisprettigwonen inThe
singe". Achtvrijwilligershebben 57
vragenlijstenafgeleverden 54 lijsten
opgehaald. 95 % reageerde dus.
Vandeondervraagden (54)was 46
%manen54 %vrouw.Degemiddel
deleeftijd vandemannenwas 70jaar
(tussen48en86)en van devrouwen
74 (tussen 53 en 90). 94 % is te
spreken over dewoonomgeving."Ik
heb hier mijnhele levengewoond".
schrijven 15 van de32 die een toe
lichtinggaven.Ookalsweverhuizen
naarTenBoer"denbliev'nwe Thais
ners", Was er geen enkel negatief
geluid?Ja,en dat lijktnogallogisch.
37% mist de winkels, 19%het ver
voer. 17% het thuisbezorgen van
medicijnen.13%dealarmering. Mis
schienietsvoorhetorganiserenvan
een Steunpunt?"

Ook debeltaxi.detraditionele fiets
tocht inmei.hetmiddeleeuwse mei
feest. dejaarlijkse busreiswaar nu
mensen vanalle leeftijdenmee kon
den (ookniet-Thesingers)enderes
tauratievandemolenGermaniako
menaan deordeinhetjaarverslag.
"Er wordtgewerkt aan de omloop.
maarverdergebeurt erhelaasniets.
Voordat de wieken weer draaien
hebbenwe misschien een tiknodig
om een actie te starten! De slotzin
van Jakobluidtnanog wat wetens-
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waardigheden:"EnThaisn zalbloeien
ennooit vergaan".

Financiën
Penningmeester Theode Wit heeft
dezaakjes goed voorelkaar.Hijleest
het financieel verslag voor en geeft
hierendaar uitleg.Dekas isgecon
troleerddoor Koos V.d.BellenHans
Wind. Alleswerd inorde bevonden.
Het nieuw aan testellenkascommis
sie-lid wordt Rudi Noordenbos. De
begroting 2006/2007isgebaseerdop
een contributieverhoging van € 8
naar € l Oper gezin en € 6 voor
alleenstaanden. Het verzoek is aan
nog thuiswonende 18·plussers, om
ook zelfstandig lid te worden. De
Welzijnssubsidie van € 1295 isop
basisvan deaanvraagformulierenals
volgtverdeeld:Oranjecommité € 225.
OSA € 125.Damdub€ 25.Scheuvel
(ijsveegmachine) € 300. Buurteem
mitéSchutterlaan € 75,Zomerfeest
€ 145.Sint&Piet€ 150,Thesinger
reiscJub€ 100.Schaakldamlvoetbal
voordejeugdo.l.v.GerardSewüster
€ 250. De bestuursleden die aftre
dend zijn. Sake Heidema enMarga
Boswijk.worden herkozen. Aan het
bestuur wordt Daphne Wiegertjes
door de 47 stemmers gekozen ter
vergrotingvandevrouwelijke inbreng.

Dorpshuis
Een belangrijk vergaderpunt is de
presentatievandeontwikkeldeplan
nendoordecommissieDorpshuisin
oprichting voor het Trefpuntpeuter
speelzaal. PeterHeidemageeftuitleg
aandehand van detekeningvoorde
verbouwing vanhetTrefpuntdievóór
1april ingediend moestwordenbijde
Provincie i.v.m.desubsidieaanvraag.
Eriseenondernemingsplan geschre
ven met een duidelijkevisie en een
uitgewerkt plan van aanpak. Inhet
kader van de W.M.O. (wet maat
schappelijke ondersteuning) wil de
commissie eenextrasubsidiegene
rerentenbehoeve van een zorgloket
inhetdorpshuis.Hethuisvestenvan
depeuterspeelzaal ishierinmeege
nomendaarhethuidigegebouw niet

meer aan de ARBO-eisen voldoet.
Daarbijkomtdathelin stand houden
vandegymzaal onzeker is.Ouders
hebben grote bezwaren tegen het
vervoer van hunkinderennaarGar
merwoldeof TenBoer voor degym·
les.lndeopenbarevergaderingop 25
aprilvanDorpsbelangen metB&Wzal
dit nogheelwat stofdoen opwaaien!
Voor het vele werk dat zij hebben
verricht wordt de commissie in de
bloemeijes geze!.

Komende aktiviteiten
Het Oranjecommité isdrukdoende
metdeorganisatievoorKoninginne
dag.diedit jaar gevierdwordtop29
april. De mei-fietstocht wordtweer
voorbereid door ereleden Roell en
Roelieeneindjunilbeginjuli komter
een zomerfees!. lnseptember/okto
ber organiseert Dorpsbelangen
weereenavond voor nieuwe inwo
ners van ons dorp. De KerkstraaV
Molenweg wordt gereconstrueerd.
Ditonderwerpwordt metB&Wop25
aprilverder besproken evenals het
hondenpoepbeleid.debypass.paad·
jelangs 'tMaar,nertsenmes!.speel
voorzieningen.openingstijden Srne
derijmuseum en kennisoverdracht
endeslechte staat van de Singel.
InderondvraaggeeftJan Joling het
adviesaan dorpsgenoten dieinThe
singewillenbouwenomdebehoefte
hieraan inkaart te brengen. Als dit
helderisdankaner gerichternage
dachtworden overeventuelenieuw
bouwmogelijkheden.

TruusTop

Zoa vluchtelingenzorg
Alle gevers bedankt voor uw gift.
Collectanten bedankt voor uw tijd en
inzet,Deopbrengstditjaarise247,70
inThesinge.NamensdeZoavluch
telingenzorghartelijkbedank!.

J. BijmaSchuttinga

Stoomfluitje
Gevonden indespeeltuinaande
W.F.HildebrandstraatteGarmer
wolde: een zilverkleurig dames
horloge, merk Danisch desighn,
met vaste metalen band. Info:
W.F. Hildebrandstraat 53.

Wist Udat ...
• het nieuwe trottoir langs de
W.F.Hildebrandstraat inGarmer
woldewordtgebruiktalsfietspad?
• dit niet de bedoelingkan zijn
geweest?
• er voor nummer 20 al een
verzakkingoptreedt?
• de nieuwe bomen langs de
Dorpsweg geen knotlindes maar
knotessenzijn?
• Hans Hut uit Ten Boer vele
foto's voor het boerderijenboek
heeftgemaakt?
• Zo ook de foto Kerkstraat 1
Thesingeuit de vorigeG&T?
• CBS 'De TlI"een nieuw tele
foonnummer heeft...... (050)
3021172

"De Soos"
DekJave~asavond inapril heeftde
volgende winnaars opgeleverd:
1. HenkVliem 5231
2. Jan van der Molen .........
5015
3. Bert Buringa ..
4997
4. Detta van de Molen .......
4976

Protestantse
gemeente
7 mei
11 ,00uurThesinge - ds. Meyer
14mei
9.30 uurThesinge - ds. Pol
21 mei
9.30uur Garmerwolde· Ds.Ypma
25 mei Hemelvaart
9.30 uurThesinge - ?
28 mei
9.30 uur Thesinge - ds. deWit



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFfURES ~ Ten Boer

Valckestraat la • Tel. 3021785 • Ten Boer

Eetcafé-tafia

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonneba nk

Pru nusstraat 5t
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 5" I 8.. 68
A m bulant (050) 5736989

verzo rgde voete n komen vcrder

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en parli culier
handel in:
• Pal/er- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pal/efwagens
• Kanfoori<asfen
• Gebruikt. kantoorm eubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, frappen en ladders

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

Ee~·l ij k t-IOl.-à
j\t\e~\Ge lh~Cl keY ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten entafels

Restauratie vanAntieke meubels.

Bezoek oprnatrn vr,na(IeL) afspraak
zaterdags bent u de gehele dagwelkom

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T (050)5494580- F (050) 5494579

/v1cvvtuw
/v1~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
OSO - 5416272
WI'/W.romantico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I PensionstallIng

..ITevens ter dekking:
debewezen NRPS-rijpaardllengst
Romanticoendeuniekgoudgele
ponyllengst(1.48m)
RomanricPopcom v. Romantica

VOOR AL UW
LOON~ EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals: Slooronderhoud,
Maa/korven, Klepelmaaien,
Groot pak persen, Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N••;r.... tl...n

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

~

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgensalspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgingsartikelen

Oude Ri jksweg 3
Garme rwolde

,{ 050 . 5421615

Bij ons staan
kwalileiI enservice
bovenaan I • B
VA~ 01een'6-~rlli~dK"-"'-K~Q 'J

H.Weslerstra~t 18 Ten Boer (050) 3021227 la

OogMem
OPTIC IEN

RITS,EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 mz

Grasd ijkweg 31a" 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

Bornholmst raat 4 " 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de ni euwste gene ."aties glaze n . su perlicht en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen " Contact lenzen" Hoortoestellen

Win~elcen trum Lewenborg
Ka juit 28 1 " 9733 CV Groningen

Telefoon/ f ax (050) 5490549
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Foto van de maand
(Foto:Wolter Karsijns)

De populier spreektweerzijnsmeekgebed.
zijn spel van weelde en bemoediging.
als inhet voorjaar knop na knop ontbot:
De waaiboom, die zijn woorden niet behoudt,
maar uitzendt op de golven van de lucht
waar licht en wind de dunste tonen vangen.

Frans Hoppenbrouwers

11ge OSA-concert:

een bonte muzikale afwisseling
Kloosterkerk Thesinge, zondag 28 mei 2006, 15.00 uur: het vocaal
ensemble Turmaco,l.v,Marjolein Üvez-Bouwense enhetinstrument
aal ensemble sasson brengen muziek en zang uit Oost-Europa.
Entree € 3,50 (CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 121aar gratis; organisa
tie: STICHTING OSA.

Agenda
zaterdag 29 april
Koninginnedag
Zondag 7 mei
"Open Ateliers": 13.00-17.00 uur:
Men kan kunstenaars enambachts
lieden inhun werkruimte bezoeken,
hunwerken bezichtigen en iserinfor
matie teverkrijgenover workshops,
cursussen e.d.
Zondag 7 mei
LenteconcertvandeAlpenjagers met
Böhmische en Mährischemuziek
Entree: € 5,00 (inclusief een kop
koffie ofthee) 14.00 uur, Dorpshuis
De Leeuw inGarmerwolde
12,13,14 en15mei
Kerk Garmerwolde:expositieFoto
GroepGarmerwolde.Vrijdag 12 mei
om 19.30 uur: opening door oud
persfotograafSjorsVisscher.later
dag geopend van 10.00-18.00uur;
zondag en maandag van 13.00tot
17.00 uur.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redaclie :
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-541 5335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-54 11 019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 3207.05.749
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 of
G.N. SChutterlaan 16;
uiterlijk woensdag
19april vóór 18.00 uur.

zaterdag 20mei
KloosterkerkTen Boer;
presentatievan hetboek "DeBoer
derijen indegemeente Ten Boer en
Overschild".
Donderdag 22 juni
Dagtocht "Kriskras Twente", geor
ganiseerd door de reisvereniging
GarmerwoldelThesinge. Info: Elqe
Havenga, tel. 050-541 6516of541
6215.
Zondag 28 mei
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
11 ge OSA-concert. Het ensemble
Turmac o.l.v. MarjoleinÜvez enhet
instrumentaal ensemble Sasson
brengen muziek en zang uit Oost
Europa. Entree€ 3,50(CJPI65+ €
2,50), kinderen tot12 jaar gratis.

De Balkan en Turkije hebben een
rijke volkscultuur,diezich weerspie
gelt in hun volksliederen en volks
muziek,vaak alsindseeuwen door
gegeven,van generatie opgenera
tie, zonder datdecomponisten be
kendzijn.
De liederen van Turmac (een sa
mentrekking van Turks en Macedo
nisch)kenmerken zich door prach
tige melodieën en onregelmatige
maatsoorten. zijn vaak meerstem
mig gearrangeerd en zijn zeer ver
schillend van aard,van melancho
liektotopzwepend.
Samen meIdezestien zangeressen
en zangers van Turmac,opgericht
in1996,spelen devijfinstrumenta-
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listenvan Sasson,ditmaalversterkt
met een extra gastaccordeonist,
muziekdieplezierig isom temaken
enplezierigom naar teluisteren.op
accordeon.viool.mandoline,schal
mei, fluiten, dwarsfluit. tinwhislle.
doedelzakken,contrabas en gitaar.
lij doen dit al sinds 1990 samen,
maar houden zich nuintoenemen
dematebezigmet improvisatie:de
genoteerde muziek is vertrekpunt
voor eenmuzikaal-creatiefproces.
Twee groepen dus die, elkopzijn
eigenwijze éngezamenlijk,opwin·
dende Oost-Europese muziek ten
gehore gaanbrenqan -dat belooft
een bonte muzikale afwisseling !


