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Feestweek geslaagd.
in één woord: fantastisch

••

Alles zat mee. Alle dagen prachtig mooi weer. Steeds een groot aantal enthousiaste deelnemers. Volop publiek. En ook nog regelmatig
te zien en te horen op radio en tv. Plus een, achteraf gezien zeer voorspellend stukje in het dagblad over de poffert. Kortom: alom
belangstelling. De feestweekcommissie kijkt dan ook tevreden terug op deze vijfentwintigste feestweek.
Onderstaand vindt u een korte impressie van de diverse onderdelen geschreven door Anne Benneker en Henk Vliem. Verder zijn er
natuurlijk veel meer foto's gemaakt dan hier getoond worden. Kijk bijvoorbeeld maar eens op de site www.feestweekgarmerwolde.nl.
Tientallen foto's. Ongetwijfeld treft u uzelf ergens aan.

Rodney Bennink en vele anderen luiden met de lawaai-optocht het
begin van de feestweek in. (Foto: Henk Remeriej

Opening feestweek
Alle, of vrijwel alle kinderen uit
Garmerwolde hebben gehoor ge
geven aan deoproep ommet veel
lawaaide feestweekaan tekondi
gen. Vergezeld van ouders en
onder tromgeroffel bereiken ze
met de nodige herrie Café Jäger
meister waar ballonnen worden
uitgedeeld. Als alle kinderen een
ballon in de hand hebben wordt
het woord gegeven aan een en
thousiaste burgemeester, me
vrouw Rika Pot. Na een pluimvoor
heel Garmerwolde en in het bij
zonder voor de feestweekcommis
sie geeft ze het startsein voor de
ballonnenwedstrijd. De 25e feest
week isgeopend.Leukomtezien:
tientallen ballonnen die in een
straffe wind snel uit zicht verdwij
nen. En nu maar atwachten welke
ballon het verst gekomen is. Op
dit moment is er nog geen enkel
kaartje teruggekomen.

Viswedstrijd
Aansluitend aan de ballonnenwed
strijd volgt de viswedstrijd voor de
jeugd. Zonnetje erbij . En een uit
stekende stek. Pal tegenover Café
Jägermeister. En ook de vissen
bijten prima. Het eerste aas heeft
het water nog maar nauwelijks
geraaktof. . . . . BEET !!

En zo gaat het bijna bij iedereen.
De hele tijd door. Het wordt een
spannende wedstrijd, een nek aan
nek race met uiteindelijk als win
naars:
Bij de jeugd tot 13 jaar:
1e Roald van Geffen
2e Amber Stuut
3e Joél Ubels
En bij de jeugd van 13 tot en met
17 jaar:

1e Erik Kappetijn
2e Willard Wigboldus
3e Richard Ritsema
Bovendien krijgen alle deelne
mers nog een leuke attentie en
ook mogen ze hun hengel hou
den. Voortreffelijk georganiseerd
dus door Hengelvereniging "De
goede vangst".

Bonte Avond
Drie charmante varkens. gekleed
in roze tule. openden de show.
Niet alleen Miss Piggy uit de Mup
petshow was in drievoud naar
Dorpshuis de Leeuw gekomen,
ook Sukko en Sikko, de Groning
se variant van de oudjes Statler
en Waldorf, waren aanwezig. Van
af hun bankje aan de zijkant van
het podium leverden ze kritiek op
de show die zich onder de titel
BonteAvond afspeelde opdedon
derdagavond van de Feestweek.
"Dit wordt bij voorbaat de leukste
avond", beloofde spreekstalmees
ter WimBennekerinzijn welkomst
woord.

Talen t
En het werd inderdaad een leuke,
bonte avond. Lars de Jonge beet
het spits af en kreeg meteen de
zaal inclusief de oudjes Sukke en
Sikko mee met zijn aanstekelijke
playback nummer begeleid door
swingende handgebaren. Zijn
broer Niels speelde maar liefst
twee pianostukken.
Hasseen Femke Agtereschbrach
ten het pluizige, blauwe Koekiem
onster tot leven, Maartje, Hannah
en Natascha lieten een staaltje
streetdance zien.
De jongste deelnemer van deze



- -------

Sukko en Sikko kijken naar het optreden van Laura Buiter met " Geef
me vleugels ". (Foto: Feestweek-commissie)

Toneelgroep 'Wester' had eenverkleedkraamannex fotostudio:Ton Werdekker
knipt een plaatjevan3 Garmerwolderwichter, (Foto: Feestwekcommissie)

'krantje trekken' bij de Garmer
Thesinger Express was weer te
rug van weggeweest. Een groot
succes was de actie van Rederij
kerskamer Wester: naar hartelust
graaien in de verkleedkist en met
een fraaie pruik of hoed op de
foto. Er zijn mensen die er geen
genoeg van krijgen. En waarom
zou jethuisnog koken, als jeop de
markt kunt kiezen uit tapas, patat,
hamburgers, oliebollen of polter
tjes?Of de nazomermarkt in com
mercieel opzicht een succes is,
blijft de vraag, maar als dorpseve
nement is het zeker geslaagd.

Nazomermarkt

Raden maar
Tal van verenigingen presenteer
den zich. Op de strobalen van de
stand van Dorpsbelangen kon je
onder het genot van aardbeien- of
andere vruchtenwijn of een Gro
ningse borrel het publiek aan je
voorbij zien trekken, Mocht je dan
nog dorst hebben, dan perste het
Oranjecomité graag een glaasje
sinaasappelsap voor je uit. Er viel
weer heel wat af te raden bij de
verschillende kraampjes: hoeveel
sinaasappels zitten er inde mand,
hoeveel eieren in de grootste pof
fert aller tijden? Ook het bekende

Veel bedrijvigheid op vrijdagavond in de anders zo rustige L. van
der Veenstraat en de W.F Hildebrandstraat. Strobalen, rustieke
bankjes en veel groen in pollen toverden de straten om in een
landelijke omgeving voor de Nazomermarkt. Het is in meters geen
grote afstand, maar er was zoveel te doen, te proeven, te praten
en te kijken dat een rondje over de markt een bijna avondvullend
programma werd.

Cumulus
Omstreeks 22.00 uur waren de
optredens afgelopen en was de
beurt aan Cumulus, een blues/
jazz band met muzikanten en twee
zangeressen uit Garmerwolde en
uit andere plaatsen. Een verras
send optreden, om naar te luiste·
ren en te kijken! Waar een klein
dorp groot in kan zijn!

maakt voor Rederijkers Kamer
Wester . Een stadsmuur ver
scheen met daarvoor ijsschotsen,
Want het was ijselijk koud in de
eenakter 'IJsbrech!', een stuk vol
"drama. spanning en tragiek". Een
ijselijk verhaal waarin onder meer
Kniertje, Kees Jansma, de Bran
daris, Bartlehiem, een randgroep
jongere die verslaafd is aan zwa
velstokjes en de bergers van Smit
Tak voorbijkwamen. Het hilarische
stuk, helemaal op rijm, werd met
veel vaart gespeeld. Hulde aande
spelers en regisseur Jantje van
Weerden .

avond was Cynthia Buiter met het
nummer 'Oja Iele' van K3, Onver
schrokken stond ze op het po
dium, een klein meisje in het roze,
op prachtige schoenen "uit Tsje
chië meegebracht van vakantie".
Zes jaar is ze en ze weet nu alwat
ze wil worden: "Zangeres en dan
seres". "Dit is K12, vier keer zo
goed als K3", vonden Sukke en
Sikko, Er zit veel talent in de fami
lie Buiter: ook zus Laura verover
de de harten van het publiek met
'Geef me vleugels', "Wat kan die
goed playbacken", werd er ge·
fluisterd, Maar.deze zusjes play
backen niet!

Hilarisch
Voor en na de pauze nam Het
Gemengd Mannenkoor zijn plaats
in op het podium. Natuurlijk zong
de hele zaal mee met het ope
ningslied, het Garmerwolder Lied.
Ook bij andere liedjes wist de en
thousiaste dirigente Hannie Ha
venga het publiek te betrekken.
Daarna werd het podium vrijge-

Meubelexpositie en fototentoonstelling
Tijdens de nazomermarkt, maar ook de hele zaterdag lieten Garmerwolders in en om de kerk hun werkstukken zien. Zo konden ook
de vele bezoekers die tijdens de Open Monumentendag de kerk binnenliepen, genieten van een fototentoonstelling en een
meubelexpositie. Aan de muren gaven foto's een verrassende kijk op en van fotografen uit het dorp. In het kader van de fotowedstrijd
met als thema 'Ambachtelijk werk' zag je ambachtslieden uit het dorp in opperste concentratie gefotografeerd. Een aantal van
presenteerde in het centrale deel van de kerk een paar staaltjes van hun ambachtelijk kunnen.

Meubels met een knipoog
Buiten stond de bekende, meters
lange 'Rups' van ontwerper Jack
Brandsma; een harrnonicarneu
bel omopte zitten of een fietsen
stalling? Grote blikvanger binnen
was een exclusief ontwerp van
Niek van der Giezen van Meubel
atelier van de Giezen: een ro
buuste bank die behalve door de
vormgeving ook opviel door de

bijzondere stofkeuze van zwart
witte kussens tegen een zwarte
achtergrond , Gerard Klunder
('Eerlijk Hou!') exposeerde onder
meer zijn hedendaagse variant
van de aloude rokersstoel. Cheryl
en Robert Hoekstra van Rubycon
Meubelatelier brachten hun han
delsmerk mee; een prachtige op
maat gemaakte tafel. Lieske Ver
heijen en Wiesje Bruins van 'Stof

Sfeer' hadden voor de gelegen
heid het interieur van de Kerkhörn

compleetveranderdmet hun'meu
bels met een knipoog' zoals een
stoeltje vol wasattributen, wand
kleden, tafeltjes en nog veel meer.
Zij gaven een kijkje in de keuken
en lieten zien hoe ze vanuit een
bestaand object tot heel aparte,
eigen creaties komen. Voor je een
oude stoel weggooit, is het dus
raadzaam eerst even advies te
vragen aan Lieske of Wiesje,
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Een hele dag plezier
Kindertheaterschool
Zaterdagochtend is het weer actie voor de jeugd. Onder begelei
ding van atelier KAT kunnen ze zelf meemaken hoe het is om op
toneel te staan en gezamenlijk een voorstelling te maken. Leuke
verkleedpartijen en kinderen die volkomen opgaan in hun rol.
Prachtig om te zien.

Grunniger Laagland Speu/n
Prachtig mooi weer. Een speelweide, bijna zo glad en strakals een
biljartlaken. Sterk gemotiveerde teams. En een enthousiast pu
bliek, dat zo af en toe heel erg partijdig is. De omstandigheden zijn
dus ideaal om persoonlijke reoords te verbeteren. En zo te zien
doen sommigen dat daadwerkelijk. Onder het strenge toezicht van
opperscheidsrechter Wim Moltmaker, geassisteerd door een on
partijdige jury bestaande uit de heren Pelleboer en Havenga, wint
uiteindelijk het team 'The Havenga Killers' nipt van team "The
Havenga Clan". Met op een eervolle. gedeelde derde plaats de
teams "Thea &Theo" en "The Quilters".
Voorafgaand aan deze wedkamp voor de volwassenen heeft de
jeugd zich minstens even fanatiek getoond. Verbeten gezichten en
regelmatig een veeg met de zakdoek om het zweet uit het gezicht
te poetsen. Welk team er uiteindelijk gewonnen heeft is mij niet
helemaal duidelijk geworden want de onpartijdige jury deelde aan
elke deelnemer een oorkonde uit. Plus een ijsje.

...Poffert mislukt

Een prachtig klassiek concert in een prachtige, volle kerk. (Foto:
Feestweekcommissie)

Afsluiting
Zondagmiddag werd deze 25e feestweek afgesloten met een ooncert
inde kerk. Door Judith Pranger (zang) en Carel van Aurich (orgel). Een
prachtig klassiek concert in een prach tige, volle kerk. Een prima
afsluiting van een geslaagde feestweek.

Henk Vliemen Anne Benneker

Winnaars feestweek

De Poffert
Het moest een reoordpoging worden. En een reoord is het geworden. De
grootste poffertpan aller tijden. De grootste hoeveelheid poffertbeslag in
één keer. De langste kooktijd. De zwaarste deksel enzovoort. Zo werd er
ook twee dagen en nachten gewaakt. De branders mochten niet uit
waaien maar ook niet te hard gaan. Immers de poffert moest op bijna
koken blijven. Best gezellig zo 's nachts een paar uur oppassen.
En dan... dan moet ie klaar zijn. Spannend, zou het gelukt zijn? Onze
burgemeester staat al klaar om als eerstede poffert aan te snijden. Maar
helaas. tijdens het optillen van de pan blijkt al dat het beslag niet overal
even gaar is geworden. Teleurstelling alom. Maar, "nooit geschoten is
altijdmis" luidt het spreekwoord. Duswieweet lukt een volgende poging?
Overigenssmaaktehet wel gare gedeelte van de poffert uitstekend, weet
ik uit eigen ervaring. Hulde voor de kok en zijn helpers.

balletjes, nauwelijks meer te hou
den zijn. Een geluksvogel in de
tentblijkt metzijnprijs meteen zijn
kosten voor de heleweek er uit te
hebben. Daarna volgt de finale
van de feestavond: Remake. een
allround Top 100 band uit Grorm
gen. Lekker dansen op een mix
van recente popsongs, gouwe
ouwe rock en disoohits. Voor mij
en Joke tot ruim over midder
nacht. Lekker ontspannend.

De grootste poffer/pan aller tij
den. (Foto:Feestweekcommissie)

Feestavond
De band "Lekker Speuln" bijt de
spits af met een lekker stuk mu
ziek. Kletsen en/of swingen, voor
wie maar wi l. Halverwege vindt
nog de trekking van de jubileum
loterij plaats.Uitgevoerd met ping
pongballetjes door een paar kin
deren die bij het zien van zoveel

De stand
van zaken.
(Foto:
Feestweekoom.)
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K/eurwedstrijd
De inzendingen kwamen vanuit het hele land binnen. Er moesten,
meen ik me te herinneren, twee keernieuwe kleurplaten bijgedrukt
worden. Een succes dus. Winnaars van de kleurwedstrijd zijn
geworden: In de categorie tot en met 4 jaar: Jesper Hoiting.
En in de categorie 5 jaar en ouder: Henny Haringa.

Fotowedstrijd
Na een aarzelend begin werden er toch vrij veel foto's ingestuurd.
Een deskundige jury, bestaande uit leden van de Fotogroep
Garmerwolde, heeft na rijp beraad de volgende winnaars angewe
zen: een gedeelde eerste plaats voor Donja Klei-Hartsuijker en
Siska Kuipers, en een eervolle vermelding voor Jan Havenga.

Eierenraden
Theo Spijker heeft na loting gewonnen in de wedstrijd "raden
hoeveel eieren er in de poffert zijn verwerkt". Het waren 3864
eieren.

Verloting tafe/k leed
Theo Spijker viel deze feestweek vaker in de prijzen. Hij won
namelijk ook het tafelkleed inde loterij die door de NBvP "Vrouwen
van nu" gehouden werd. (En hij had ook al een gedeelde derde
plaats met het team "Theo & Thea" bij de Loagland Speuln).

Sinaasappels raden
Jan van Dijk was de beste bij het raden van het aantal sinaasap
pels (en het gewicht) van een mand vol sinaasappels in de
marktkraam van het Oranjeoomité.

Uitslag van de trekking "Garmerwolder Feestweek/oterij"
1e prijs (€ 150,-) lotnummer 513: fam. Strijbos, Garmerwolde
2e prijs (€ 75,-) lotnummer 1325: fam . Groeneveld, Thesinge

lotnummer 1928: Johan Tammeling, GarmerMJlde
3e prijs (€ 25,-) lotnummer 1077; 1104; 2063; 2066; 2100.
4e prijs (€ 5,-) lotnummer 116; 454; 573; 675; 755; 807; 1098;

1136; 1167; 1800.
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JurylidPelleboer vraagt deelnemende kinderen

naarhun ervaringen.

Inschrijven voor deviswedstr"dIJ .
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Jan Wigboldus en mr. Pelleboer proeven vande poffert:
"omjevingersaftelikken",Gerrie Zeedijk en Marieke de Groot kijken toe.

Koos Zeedijk wint Konmar-prijs
Koos en Gerrie Zeedijk hebben een minuut gratis kunnen winkelen bij
de Konmar in Winschoten, Hoezo gratis winkelen in Winschoten? Dat
zit zo: de Konmar had een paar maanden geleden een actie met een
Konmar-frisbee. Diegene die de mooiste vakantiefoto met die frisbee
zou maken. zou een minuut gratis-winkelen winnen, En het werd
Winschoten omdat de frisbees hier in Groningen bij de Konmar op
waren. Dus Koos naar Winschoten voor de frisbee en vervolgens
samen met Gerrie op vakantie. Naar Noord Vietnam, backpacken van
Noord- naar Zuid Vietnam. Cambodja en via Thailand weer terug naar
huis, Onderweg de frisbee-fotogemaakt. Deze daar laten afdrukken en
op het bijbehorende retour
kaartje geplakt. Je moest in
vullen bij welke winkel je de
Konmar-frisbee had gehaald,
dat was dus Winschoten, Re
sultaat: Koos won de eerste
prijs: een minuut gratis-winke-

I len. Voor € 265,75 hebben
Koos en Gerrie bij elkaar ge
graaid, want graaien werd het
natuurlijk wel. Een kar vol port,
wijn, bier en vlees.

Henk Vliem

Een trotse Koos en Gerrie
(Foto: Konmar)

FOTO COLLAGEFEESTWEEK
(foto's: Henk Remerie)

Wybren Epema en Feike Volbeda, (Foto: Wolter Karsijns)

Startweek Tbesinge
De startweek begon met een viswedstrijd. De winnaar was Michiel. op
de 2e plaats Dilan en 3e was Emma. Vrijdagavond was er een
bioscoopavond met aansluitend karaoke. Zaterdagmiddag konden de
kinderen meedoen met een ontmoetingsspel. Allerlei zoekvragen en
opdrachten moesten worden ingevuld. Zondag was de startdienst met
na afloop een koud buffet. 27 oktober organiseert de jeugdraad een
smokkelspel in de bossen van Groüoo. Kinderen vanaf 12 jaar (voor
gezet onderwijs) kunnen zich opgeven bij Willy Havinga,

Wolter Karsijns
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Foto Bouchier: negentig jaar jong
Van opa tot Ton

Bouchier was met name beroemd
om haar Schoolfotografie. Bijna
elke Groninger heeft inzijnofhaar
fotoalbum wel een schoolfoto zit
ten met daar achterop het stem
pel van Foto Bouchier. Ook het
verzorgen van complete Trouw
reportages werd een belangrijk
onderdeel. Aan het begin van de
zestiger jaren kwam ook de kleu
renfotografie in opkomst. Omdat
het ontwikkelen van negatieven in
kleur en het afdrukken van die
foto's veel ingewikkelderisdan bij
zwart-wit fotografie, ontstonden
ook de grote fotolaboratoria zo
als:Agfa,Kodaken Fuji.Ookkwam
de elektronenflitser in opmars.
Kortom: er veranderde in die de
cennia veel. Ook nam de concur
rentie toe. Zelfs van het eigen
personeel. Toen Ton's vader in
1965 tijdelijk uitgeschakeld was
door een hernia, begonnen vier
personeelsleden voor zichzelf. Ze
namen meteen een aantal klan
ten mee.

En dertig jaar terug
In 1972 kwamTon bij zijn vader in
de zaak. Dat betekende ook: op
nieuw een vak leren. Want Ton
had inmiddels, na een studie aan
de Zeevaartschool het diploma
van 3' stuurman opde grote vaart
behaald. Maar Groningen en de
fotografie trokken meer dan de
zee en verre havens. Door direct

Opa Bouchier begon destijds in 1916 op de tweede etage van het
hoekpand Herestraat-Gedempte Zuiderdiep, met om de hoek een
kleine etalage op de beganegrond. (Foto: archief Bouchier)

vullen. Ton's vader had namelijk
acht broers en zussen.
De zaken liepen vanaf het begin
goed en het bedrijf groeide. In1937
werd er daarom verhuisd naar het
pand Oude Ebbingestraat 63. Dit
pand bestond uit een winkel, een
grote studio en een groot labora
torium. Daarnaast was het ook
het woonhuis van de familie.
Vlak na de oorlog deed de rolfilm
(6x6, 6x9, grote negatieven voor
vierkante foto's) ook zijn intrede in
de vakfotografie, met camera's
zoals de Leica. Dat was ookde tijd
dat zachtjesaan de schoolfotogra
fie begon. En er kwamen grote,
handzame lampen (500 W) be
schikbaar zodat fotograferen "op
locatie" ook tot de mogelijkheden
ging behoren.

Hoe het vijftig jaren geleden liep
In 1959 nam Ton's vader, P.B.
Bouchier, de zaak over. Hoewel
Ton's vadereigenlijk zeeman had
willen worden, volgde hij een vak
opleiding tot fotograaf. Dat ge
beurde voornamelijk 'on the job".
Ton's vader werkte dus een aan
tal jaren bij bekende fotografen "in
den lande". Zo werkte hij onder
meer in Den Haag, Amsterdam en
in Neede.
Foto Bouchier groeide en groei
de: midden jaren zestig was er
vijftien man personeel in dienst
waaronder vijf fotografen. Foto• Rijksw eg 83

• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule.nl
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kenmerkt. namelijk het gebrekaan
licht in de winter en op donkere
dagen, opgelost door het installe
ren van een magnesiumkast in de
studio. Dit was een zestig centi 
meter brede kast met ruiten van
melkglas waarin zich een zoge
naamd plofgootje met magnesium
en een lont bevond. En het be
langrijkste: die kast had een rook
afzuiginstallatie naar buiten. Het
maken van portretten was dus
voortaan nietmeer afhankelijk van
voldoende daglichttoetreding.
De portretten werden in die tijd
gemaakt met een grote harmoni
cacamera. De negatieven waren
glasplaten. Het ontwikkelen van
de negatieven en het afdrukken
van de foto's gebeurde allemaal
in het eigen bedrijf. Opmerking: in
de oorlogsjaren werden de oude
negatieven wel gebruikt om ka
potte ruiten te repareren, vertelt
Ton. Door de foto-emulsie op de
plaat nat te maken ontstond een
prima lijm. En foto's werden in die
tijd, als het nodig was, geruild
tegen eten. Want er waren bij de
familie Bouchier vele monden te

Ruime collectie fam iliedrukwerk
Ontw ikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstijl :

Iext ieldruk, zwar tw it- en kleurkopieën :
Boeken. prog rammaboekjes. gidsen, :
periodi eken, flyers etc.

Komeenslangsvoor een yrijblijyend advies.

Ideeën uitwisselen kan verfrissendwerken

In de vernieuwde advertentie van Foto Bouchier staat in een klein
zinnetje: "sinds 1916". Reden voor de redactie van de Garmer &
Thesinger Express om eens even langs te gaan bij Nieuwe
Ebbingestraat 3.
Onder het genot van een paar koppen koffie legt Ton Bouchier uit
wat er in die negentig jaren zoal veranderd is bij Foto Bouchier en
wat er in die tijd veranderde op het gebied van de vaklotogralie.
Maar een aantal zaken zijn ook onveranderd gebleven, zegt hij.
Zoals het retoucheren van loto's: negentig jaar geleden werd elke
toto al geretoucheerd en dat gebeurt nu ook nog. Toen gebeurde
dat met de hand, nu met behulp van een Iatabewerkingsprogram
ma op de computer. In beide gevallen vereist dat nog steeds een
toegewijde vakman.

Hoe het negentig jaar geleden
begon
De opa van Ton, P.E.M. Bouchier.
startte in 1916 een eigen bedrijfje.
Boven sigarenmagazijn Hornan,
op de hoek van de Herestraat en
Gedempte Zuiderdiep werd Foto
Bouchier gevestigd. Op de eerste
etage werd gewoond en op de
zolder was de Studio. Daar was
immers volop daglicht. en dat was
in die tijd nodig ook want (elektro
nische) flitsers of grote studiolam
pen waren er nog niet. En bij een
magnesiumflits komt zoveel rook
en walmvrij dat de fotograaf of de
klant het.nahet maken van slechts
één foto, al voor gezien houdt. De
opdrachten bestonden destijds uit
portretwerk en kinderiolo's.
De toegang tot de zaak was via
een trapopgang aan de Here
straat. Bij die trap was ook een
kleine etalage, want de zaak had
vanaf het begin ook al een winkel
tje waarinvoornamelijkzogenaam
de boxjes (en de bijbehorende
filmrolletjes) te koop waren.
AI gauw werd het grootste pro
bleem dat deze daglichtfotografie
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Ton en Thea en personeelslid Hans voor de huidige zaak in de Nieuwe
Ebbingestraat. . (Foto: Henk Remerie)

aanpakken in de praktijk en via
studie aan de Fotoacademie werd
Ton binnen de kortste keren vak
fotograaf.
In 1973 werd, na een grondige
verbouwing , het pand Nieuwe
Ebbingestraat 3 betrokken, Ton
kwam boven de zaak te wonen
(nu woont daar zijn zoon Riek).
Zijn vaderwas inmiddels in Drach
ten ook een fotozaak begonnen.
Daar kwam Ton's broer in.
In 1983 namen Ton en Thea de
zaak in Groningen van zijn vader
over. De eenmanszaak werd om
gezet in een V.O.F. Het werk be
stond in hoofdzaak nog steeds uit:
portretfotografie van fam ilies,
schoolfotografie enhet maken van
trouwreportages. Ook werden in
die tijd nog veel DOKA-(donkere
kamer)uitrustingen verkocht. In de
tachtiger jaren werden de foto
opdrachten verruimd door de
vraag van kunstenaars en beeld
houwers om hun werken te foto
graferen. Ook kwamen er regel ·
matig opdrachten vanuit het be
drijfsleven, met name afscheids
recepties en jubilea. Fijne busi
ness, zegt Ton. In dejaren neçen
tig waren ervier mensen in dienst.
Inmiddels heeft dan bij Foto
Bouchier het digitale tijdperk zijn
intrede gedaan.. Deze techniek
vraagt snelheid en kennis. Steeds
sneller, krachtiger en meer. Sinds
2000 wordt er al gewerkt met een
vierde computersysteem. Inmid
dels zijn ze ook al begonnen aan
hun zevende digitale camera. Om
nog maar te zwijgen van al de
(bijbehorende) cursussen. Inmid
dels wordt er alweer nagedacht
over welke nieuwe digitale came
ra er moet worden aangeschaft.
De achtsteI!

En nu
Nu is vrijwel alles digitaal. De
bruidsreportages worden voor een
deel analoog en voor een deel
digitaal gefotografeerd. De trouw
albums die worden verzorgd, wor
den nog steeds op de bekende
zeer eigentijdse manier (op aan
vraag van de klant) ingeplakt. Dit
vraagt om een portie creativiteit.
Gelukkig beschikken Hans en
Thea hierover. In de toekomst
gaan de trouwalbums waarschijn-

lijk geheel gedigitaliseerd over de
toonbank. Vooralsnog is dit nog
niet het geval. Wel zijn er onder
delen gedigitaliseerd. Met de digi
tale camerawerkt het prettig, maar
tegelijkertijd heeft de digitale ca
mera/lens ook zijn lastige kanten .
Bijvoorbeeld het wisselen van een
lens van een digitale spiegelre
flexcamera kan alleen in een ab
soluut stofvrije ruimte. Dat is prak
tisch onwerkbaar en het komt er
dus opneer dat jebij elke lenseen
body moet kopen. Komt er name
lijk stof opde lens tijdens het wis
selen, dan is dit stof opalle opna
mes zichtbaar. Bij een bruidsre
portage heb je dus al snel drie
camera's nodig.
Speciale opdrachten, zoals repro
ductie van oude foto's of het sa
menvoegen van meer foto's tot
één, is iets wat met digitale tech
nieken veel beter kan dan vroe
ger. Vooral als er één persoon uit
een oude groepsfoto "gehaald"
moet worden, wordt het echt vak
manschap. Leuk werk, zegt Ton.
En ook dankbaar werk als je het
digitale kunstwerkje uiteindelijk aan
de opdrachtgever laat zien. Ook
het pasfotowerk gaat nu veel ge
makkelijker dan vroeger. Sowieso
maak je twee of drie foto's waaruit
je de klant de beste laat kiezen.
Vervolgens wordt hiermee gewerk1
aan de hand van diverse lay-outs,
daarna een klik op de knop en de
pasfoto's worden ter plekke ge
print. En het origineel wordt in het
archief opgeslagen. AI jaren is Foto
Bouchier gespecialiseerd in pasfo
towerk. Want zomaar een fotootje
plakken opeen visum voor bijvoor·
beeld Amerika kan absoluut niet.
Vrijwel elk land heeft zo zijn eigen
eisen wat betreft de pasfoto. Ter
illustratie laat Ton een dik pak spe·
cificaties zien . Op deze manier
maakt Foto Bouchier pasfoto's die
voldoen aan alle eisen. Tot tevre
denheid van de klant, maar bij
voorbeeld ook tot tevredenheid van
de Amerikagangers, want in een
brochure van het oonsulaat wordt
naar Foto Bouchier verwezen.
Een andere (nieuwe) service is het
digitaal verzenden van foto's naar
een afdrukcentrale. Voor het pro
fessionele werk maakt Foto
Bouchier gebruik van de diensten

van FIFO·Color. Daar worden de
digitale bestanden via een specia
le techniek afgedrukt op echt foto
papier. Voor het oonsumentenwerk
kun je via Foto Bouchier terecht bij
Fuji-film . Je levert je digitale be
standen bij Foto Bouchier in, je
geeft het af bij Koningsheert nr.8 of
je zendt de bestanden zelf met je
oomputer via internet naar Fuji. De
foto's krijg je vervolgens een paar
dagen later thuisbezorgd ofjekunt
ze afhalen bij Foto Bouchier in de
Nieuwe Ebbingestraat 3. Garmer
wolders kunnen, als ze dat willen,

de foto's zelfs bij Ton en Thea thuis
aan de Koningsheert afhalen.Voor
meer informatie hierover zie de
website www.Foto-Bouchier.nl of
vraag het Ton.

Tenslotte
Ton en Thea worden door de re
dactie van de G & T van harte
gefeliciteerd met dit jubileum en
wijwensen Foto Bouchier nog vele
succesvolle jaren toe. Op naar het
honderdjarig jubileum.

Henk Vliem

Flokstra
Groningen

Materialen

voor kunstenaars
F lO~STRA G~ON : NGEN 5TOELDRAAIERSTRAAT 35, 9 712 BV GRONIN GEN 050 3 132 453

NBv~jpg

De NBvP Vrouwen van Nu afdeling Garmerwolde organiseerde 20
september j.l. een modeshow van modehuis GEM/NI uit Ten Boer. Er
werd geshowd door eigen leden. De schoenen, gedragen tijdens de
show, kwamen van Happy Walker uit Groningen. Het was een zeer
geslaagd begin van het nieuwe seizoen. (Foto: Henk Remerie)
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Op zaterdag 9 september 2006 vond de opening plaats van een
expositie in Ten Boer. Vier Thesingers fietsten erheen en maakten
het mee.

Lekker gluren tussen
de beelden en de schilderijen

Hetduo Zus en Zo liet hetpubliekin het voormalige gemeentehuis van
Ten Boer tijdens de opening van de kunsttentoonstelling genieten van
hun grote kennis van DEKUNST. (Foto: Henk Remerie)

Edzard Krol

enkele werkjes opgehangen die
helemaal niets met feest hadden
uit te staan.
Jolanda Tuinstra was op die zon
nige zaterdagochtend eveneens
meegelietst. "Wat ik vooral heel
bijzonder vond, was het gebouw.
Nu kon je, behalve dat je keek
naarschilderijenenbeelden, rond
kijken indat prachtige pand, waar
aan je anders altijd voorbijfietst.
Lekker gluren. Er waren ook veel
mensen aanwezig bij de opening.
Het was een bruisende gebeurte
nis, echt feestelijk zelfs. En een
schitterend trappenhuis. In de gro
te raadszaal trok een podium met
een dansende dame mijn aan
dacht, een beeld dat verwondert.
Mij zijn vooral diekleine schilderij
tjes met die dierenkoppen bijge
bleven. Ook Elia en Gato vonden
die leuk. Elia had een voorkeur
voor de poes." "Ik vond het aapje,
het varken en het paard het leuksl",
zegt Cato, "Mama houdt heel veel
van giraffen en die vond ze het
mooist. Laat nu maar eens horen
wat we gezegd hebben."

Cato zat op mijn nek bij de ope
ning en kon wel over iedereen
heen kijken. Wat hebben die da
metjes geschilderd, Gato? "Een
strik." Waarom was dat? "Het was
leest."
Dat was inderdaad het thema van
de expositie: feest. Dat zit zo, de
expositie, georganiseerd door de
Stichting KAT (Kunst en Ambacht
Ten Boer), sloot aan bij dethema
tiek van de Open Monumenten
dag. En omdat de organisatie van
die dagen zoveel jaar bestond,
waren ze met dat thema geko
men. KAT ging mee met het the
ma en iedereen had zijn best ge
daaneen ofmeerfeestelijke werk
stukken al te leveren. Iedereen?
Nou nee, ondergetekende had
wegens drukte iets ouds van stal
gehaald dat wel een beetje met
feest te maken kon hebben. En
toen Hetly Boogholt. zelf aanwe
zigmet een pasgeschilderde fees
telijke reeks van zeven dierenpor
tretjes, daags voor de opening
beldemet de mededeling ol ik nog
wat witte plekken op de expositie
wanden kon opvullen, zijn er zelfs

bewegen. Heel griezelig. Allebei."
De zwerlman en die ander waren
allesbehalve schilderij~ es of verl
dingen. maar vervaarlijk uitziende
metalen beeldenvan Patricia Suer,
die niet alleen op kinderen grote
indruk maakten. "Verder heb ik
niks gezien," beweert Cato stellig.
"Ik heb een tuin gezien," vult Elia,
de zevenjarige zus van Cato, na
enig aandringen aan. Het is dui
delijk dat ze nu even niks moet
hebben van mijn onderwagerij en
van het opname-apparaatje dat ik
voor haar neus houd. Was er niet
meer te zien in de tuin. vraag ik
haar. "Gras." Heb je dan geen
beelden gezien? Mij staan die
fraaie Januskop van Herbert Koek
koek en dat kleurige glaskunst
werk van Marleen Riegman nog
heel goed bij. Er waren echt wel
beelden in de tuin, Elia! "Buiten?"
Ik gooi het over een andere boeg.
Wat vond je van dat toneelstukje,
van het duo Zus en Zo. vlak voor
dat die mevrouw - wethouderJan
ny Zwerver - dat snoeplint door
knipte? Het duo speelde twee
deltige dametjes die lichtvoetig
korte metten maakten met alle
hoogdravende gedoe met kunst.
Elia: "0, van die dametjes heb ik
maar een heel klein stukje gezien.
AI die mensen stonden ervoor.
We stonden achteraan." Ze heb
ben ook iets geschilderd, weet je
nog? "Dat kon ik toch niet zien."
Ze heeft gelijk, stomme vraag.

"Een lolly. eencola-lolly,"dat vond
Cato Krol. al bijna vijl jaar oud,
desgevraagd het leukste van de
expositie. De lolly was afkomstig
van een snoepslinger die het lint
vormde dat de aanwezige voor
aanstaanden als openingshande
ling doorknipten.
Wat heb jij gezienop de expositie.
vraag ik Cato,
"Een gevangenis," antwoordt ze,
Een gevangenis? Inderdaad, een
gevangenis. Onder het gebouw.
het voormalige gemeentehuis van
Ten Boer aan de Stadsweg. be
vindt zich een prachtig knusse
bromsnorgevangenis. Een harde
houten brits aan roestige kettin
gen, witgekalkte ietwat vochtige
wanden en een zwaar luik dat
toont hoe degelijk de overheid
eens was. In het lageplalond staan
drie namen gekrast. Onbekenden
voor mij, maar volgens de huidige
bewoner, galeriehouder van de
aldaar gestichte galerie TroosT
en mede-exposant Wouter van
Rossum. zijn ze van drie collabo
rateurs die vlak na de bevrijding
een dag onder het gemeentehuis
opgesloten zaten.
Wat heb je verder gezien op de
expositie, Cato?
"Schilderijtjes."
Wat kon je zien op de schilderij
tjes?
"Verfdingen." Wat voor dingen?
"Een man, een zwerlman. En er
was nog een , die zijn bek kon
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Goederen gebracht inde
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde(050) 5413045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suede-rein iging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmervvolde
Telefoon 050 - 5418610

ltt Beoelft
BeOOIlfOHAtoelu

l(IorEsAops
1(iHdorl/lllsl los
8t oOHrWorE
ROl<lIIIIIorE

Voorbedrijvenenparticulieren

Luddestraal 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@helnet nl
www.labloem.nl

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

I
• ONTWERP • AANLEG

• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING I

L~ -----l
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SOLITAIRE &GUlKEMA COIFfURES - Ten Boer

Valckestraat 1a- Tel. 3021785· Ten Boer

DAMESMODE
JolandaSpraakman

Hendrik Westerstraat26 - 9791CT Ten Boer

Telefoon (050) 302 34 17

Voor bed rij ven en particu lie r
handel in:
• Pallet· en magazijns tellingen

• Magazijnwagens
• Palle twagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "To p way" prof. aluminium

ste igers. trappen en ladders

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

Jp=1lJ
6 ef"lij k +-I OtA+

;\J1Cl.l.Jei M~Clkc,' ij

Gespecialiseerd in
boekenkastenenlafels

Restauratie vanAntieke meubels.

Bezoek opma. tm vr. na(leL) afspraak
zaterdags bent u degeheledagwelkom

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

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.1. gediplomeerd

Examentraining
pe r computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 .. 3021905

Schoenmakerij
Sleutels'ë-rvice

~ ~.r"1 i·

Midéléljans
Kaj uit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Ged iplomeerd
schoenhersteller

05: W W O N
- <0

~~1-1-
1/")<0

BOUWBEDRIJF
N i'-o < N i'-

Io«a: 00>
e') e')

L()

B >~ 0

ffiCOo< 1/")<0
0 0

Oa:Z~ x

Nijverheidsweg 8 G: ~ZWWW - .D
9791 DA Ten Boer -" 00>(((( ~~

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 rn-
Grasdi jkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

imllîl_' __ J

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moderne l,;o n lac tlcnssy o,;(cmcn . ~c<.lipill mccnic spedaliste n

Boekholt - Hensbroell
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelc entrum Lewenborg
Kajuit 281 - 97 33 Cl! Groninçen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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De commissie Dorpshuis i.o.. v.I.nr. Hans de Rouw. Roelie Karsijns.
Peter Heidema. Jan A/ix Uitham en Jan Mol/ema.

Kook-workshop Geweidehof
Voor de derde keer alweer wordt er, na vorige successen, een
Kook-workshop gehouden op Het Geweidehol. En wel op maan
dag 16 oktober aanstaande. De avond begint om 19.30 uur en
eindigt omstreeks 22.00 uur.
Met elkaar koken, met elkaar proeven en eten van zelfgemaakte
biologische producten. Een professionele kok zal ook deze avond
aanwezig zijn voor begeleiding. uitleg en assistentie.
U kunt zich opgeven (graag voor 14 oktober) bij Vera van zanten,
Geweideweg 7 te Garmerwolde. Telefoon: 050 54 16091, email :
veravanzanten4@hotmail.com. Mocht u geinteresseerd zijn of lijkt het
u leuk of leerzaam: Geef u dan zo spoedigmogelijk op. De kosten voor
deze avond zijn: € 17.50. Dit is inclusief koffie of thee. ingrediënten en
maaltijd. Ons thema voor deze avond zal zijn: variaties met en rond
peulvruchten.

Vera vanZanten

Eerst soezen, den doun
Een goed begin is het halve werk. Eerst "soezen" en dan "doun".
Dat geldt ook voor de planvorming van het dorpshuis in Thesin
ge. Het begin is er. Er ligt sindsapril 2006 een projectplan waarin
in grote lijnen staat beschreven hoe te komen tot een dorpshuis,
een grof ontwerp/tekening is gemaakt en de subsidieaanvragen
aan de gemeente en provincie zijn verzonden. De gemeenteraad
heelt inmiddels het besluit genomen om een deel van het project
te financieren. Het wachten is nog op een toezegging van de
provincie. Hierna worden de diverse fondsen aangeschreven.

Het zijn spannende en drukke tij
den voor de werkgroepleden. zal
het dorpshuis er komen?
Dat isafhankelijkvan degeldendie
binnenkomenénvande geldendie
nodig zijn. De maanden oktober en
november worden door de werk
groep gebruikt om het projectplan
tot indetaildoor terekenen en uit te
werken. Daarvoor zijn er gesprek·
ken met de beoogde uitvoerders
van de bouw, de architect en de
grondeigenaar. De gebruikers heb
ben hierin -uiteraard-ookeen stem.
Het ontwerp is in juli met hen be
sproken, naar aanleiding daarvan
zijn aanpassingen gemaakt. Het is
wat dat betreft nog evenwoekeren
met de beschikbare ruimte én met
de wettelijke bepalingen van o.a,
peuterspeelzaalwerk. Uitgangs
punt is dat ieder methet uiteindelij
ke ontwerp uit de voeten kan.

De werkgroepgaat vanaf nuom de
twee weken een avond gezamen
lijk "soezen' en inde tussentijd iets

"doun". Ieder lid gaat aan de slag
met zijnJhaar deeltaken. Zo heeft
Peter Heidema de taak van bouw
coördinator. Jan Mollema houdtde
financiën in het oog. Jan Alix Uit·
hamen Hans de Rouw zullen zich
specifiek bemoeien met de inrich
ting en afwerking van het gebouw.
Roelie Karsijns richt zich op de in
en externe communicatie. Het
dorpshuiskrijgt o.a. een eigenkop
je op de site www.thesinge.com.
Verder wordt u maandelijks op de
hoogte gehouden in de G&T.

Het doel is een kwalitatief goed
gebouw met een gezellige uitstra
ling en een voor alle gebruikers
geschikte ruimte. Waar wordt ver
gaderd, geoefend, ge(volks)danst,
gefeest, gespeeld. In december
moet duidelijk zijn ofdit alles haal
baar is. In ieder geval is zeker dat
het dorpshuis niet tot stand komt
zonderhulpen inzetvan veledorps
genoten.

Roe/ie Karsijns

AN80 viert 25-jarig jubileum
80 jaar geleden, in 1926, werden in Thesinge en Garmerwolde
plaatselijke afdelingen van de Bond voor Staatspensionering
opgericht. Deze Bond stond voor een premievrij pensioen voor
alfe Nederlanders, dus ook voor de inwoners van de gemeente
Ten Boer.
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In 1981 werd in Ten Boer een
afdelingopgericht van de A.N.B.O.•
de Algemene Nederlandse bond
voor Ouderen.
Na een fusie met de Bond voor
Staatspensionering ontstond de
afdeling gemeente Ten Boer. Dus
reeds 80 jaar belangenbeharti-

ging voor ouderen in onze ge
meente.

De ANBO afdeling Ten Boer viert
haar 25-jarig jubileum op zater
dag 7 oktober 2006 inHorecacen
trum Buurhoes aan de Gaykin
gastraat in Ten Boer.



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

sanitair en verwarming
...-#-~B__U.....RINGA

AGRISHOP
dh'crs in :,:rocnlcn & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & fruit

• aardopp eten t&\
• schorreleieren

• vlees
• hoerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921/54 18462
Fax (050) 4042922

Goed engezond van de boerengrond

HOf5TEDE-
~~ SCHILDERS V.o.f.

IJ~

\~ ~'\\~L ';;:\,~ "
..00 \ ..1f1l:9 .. '.-:'_,
G.N. Schutte rlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 0 50 - 30 21574

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOT ORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag~id . 00. SUZUKI deal",

Alle merken onderdelen
en accesoires lev erbaa r

Prima service en reparati e

JOOP NOORDHOf

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs·die n s t
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Geve lreiniging
• Impregneringen

P~KUIL
'i

'
#1:' (1aUt_i#;19 (11 #I

Ocloweg 126
9723 BX Gron ingen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.ku ilrein lgi ng.nl

":::'::::j' r- ------------::-]

Ll f _ ~

1
l Ir Installatiebedrijf

I
I I Thesinge v.o.f.

I

• Elektra Kerkstraat 1

I

• Gas 9797 PD Thesinge

I • Water Tel. 050 - 3024536

I
• CV Fax 050 - 3024693

I IJ • Zinkl 1__ I • Dakbedekking

VISHANDEL.~~.

Smi t

LEVERANCIERCiROOTKEVKEN EN HORECA

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

Lamsoor 11
9738ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWI NK EL
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Daphne Wiegertjes

J. Hartog

Proefloop voor de 4mijl

Karline Mali/iet

men (Trouw, 16 september 2006).
En volgend jaar verschijnt er een
heus Thesinger vrouwenteam aan
de start bij de run van Winscho
ten. Laat dit artikel over preste
rende heren vooral niet de reden
zijn dat u zich misleid voelt: vol
gend jaar schrijf ik een stuk over
hoe bovengenoemd vrouwenteam
een glansrijke overwinning behaalt
in het vrouwenteam klassement,
hoe het toch kwam dat de ge
meente een vaste waterpost in
stalleerde langs het Boergoense
Pad sponsored by Tena Lady en
hoe de eerste vrouwelijke zestig
plusser met rollator de volledige
Run van Winschoten uitreed, eh,
liep.

Naschrift:
Ock Marco van de Belt liep een
prachtige tijd op de halve mara
thon tijdens de GSM: 1uur 44.28.
Graag had ik hem en ook nog
andere sportievelingen onder u
willen vragen of u wel eens naar
de wc moet tijdens een marathon,
maarwegens tijdgebrek zijn Geer
Ie van der Veen, Menco van der
Berg en Stoffer Havinga mijn eni
ge bronnen voor dit artikel ge
weest. alsmede de Trouw van 16
september. Mijn dank aan hun
medewerking (Stoffer voor het
ongevraagd overnemen van stuk
kenuit zijn verslagvan de GSM op
het Astrea forum).

Heb je een startnummer voor de 4 mijl en wil je de afstand voor die
tijd een keer gelopen hebben of heb je geen stattnummer voor de
4 mijl en wil je de afstand graag een keer lopen ...
Doe dan mee met de proefloop op zondag 1 oktober.
Om 10.00 uur verzamelen bij de zandbak naast café 't Jopje in
Thesinge. Na het inlopen kan gestart worden met de testloop;
vanaf de zandbak, het Klunder rond tot de Schutterlaan, en
dezelfde weg weer terug is precies 6,3 km. De 4 mijl is honderd
meter langer. Halverwege is een verzorgingspost met water
aanwezig.

lopen nou wel zo zijn dat je, een
maal een niveau bereikt, je wel
door moet blijven lopen. Een paar
weken vakantie en op je krent
bijvoorbeeld, eh, Google Earthen
, en je hele opgebouwde conditie
is naar de mallemoer. Doorzet
tingsvermogen en consequent zijn
lijken dus wel een voorwaarde.
Ook Geerle traint trouw, ondanks
het feit dat hij (ook) gaat verhui
zen:"Lekker jehoofd leegen span
ning er af lopen na een drukke
werkdag". En goednaar je lichaam
luisteren; het moet wel leuk blij
ven. Is 100 km lopen tijdens de
run van Winschoten dan wel ge
zond? Er liep een mevrouw voor
mij die met haar ge rondje bezig
was ( een rondje is 1Okm) van
ongeveer zestig jaar: ze deed me
denken aan de heks Eucalypta
van Paulus deBossnuiter met haar
gebogen kromme rug, natte haar
slierten plakkend op de wangen,
de handen om een natte spons
geklemd en maar voortstrompel
end. Ze had er waarschijnlijk al
zo'n 8 uur op zitten. Dan vraag je
je wel eens af: jongens toch, dit
kan niet goed zijn voorje lijf. Maar
vermoedelijk isdeze mevrouw nog
lang niet toe aan de rollator.
Dat er steeds meer vrouwen gaan
lopen, dat hebben we niet alleen
al kunnen zien op straat; sinds
1984ishetaantal vrouwelijke deel
nemers aan bijvoorbeeld de Ze
ven Heuvelenloop van Nijmegen
(15km) met 24 procent toegeno-

Waaghalzen ophet Damsterdiep! Het ijs was nog veel te dun maar er
werd op natuurijs geschaatst deze winter, ook op de ijsbanen in
Thesinge en Ten Boer. Op 30 september opent Kardinge de 400m.
ijsbaan. Vrijdags van vijf tot zes kun jeweer schaatsen met Presto, geef
je op bij: J. Hartog, tel. : 050 5419734 (Jacobhartog@hotmail.com) of
bij een van de bestuursleden.

Schaatsenop Kardingemet Presto

pen alsof het niets is. Hoezo, men
sen met lange benen rennen veel
harder? Menco probeert zo'n 4 x
per week een duurloop tedoen ( =
een lange afstand, denk aan meer
dan 10km). Graag had hij tijdens
de Groninger Stad Marathon
(GSM) in augustus een goeie tijd
gelopen, maar had niet genoeg
kunnen trainen vanwege de ver
huizing; hij liep er 'wel" 3 uur en
49.53 over. Volgen we het nog?
Een marathon is42km. En die tijd
is ZONDER pauze dames en he
ren.
Zelfs drinken doe je tijdens het
lopen. Poepen ook? Daar heeft
Menco nou nooit last van. Een
voorbereid mens telt voor twee.
Dus Menco past zijn eetpatroon
aan 2 dagen voor een prestatie.
Ock Geerle doet dat; niet teveel
eten, veelkoolhydraten zoals pas
ta en vooral proberen veel naar
de wc te gaan de dag ervoor.
Toch bevond hij zich op een be
paald moment met een hand vol
graspollen in het struikgewas rich
ting Sint Annen. Menco loopt met
een hartslagmeter, hij weet dat
als zijn hartslag omhoog gaat, het
misgaat. Dit merkte hij ook tijdens
de GSM bij de 35 km; hij was te
snel gestart.
Ook Stoffer Havingakwam deman
met de hamer tegen tussen de 30
en de 35 km. Het zat emvooral in
het viaduct dat genomen moest
worden op weg naar Zuidwolde.
Ik hoor u denken: da's toch maar
een kleine stijging? Probeer het
maar es, als je al 30 km in de
benen hebt zitten, dan voel je die
kuiten verharden en die hamstring
trekken ( geen vleeswaren en ook
geen ondergoed maar een spier
injebovenbeen,achterzijde). Stof
fer isde man met de lange benen,
maar sjouwt ook meer gewicht
mee en is ook nog niet eens zo
gek lang aan het lopen; toch loopt
hij de GSM in 4 uur 18,12, een
prachtige prestatie. Support van
het gezininde zin vandroge shirts
en sportdrankjes en vooral het
inleveren van gezamenlijke 'qua
lity time' zijn een noodzaak wil je
trainen voor een marathon; Willy
kan geen Google Earth meer zien
me dunkt.
En waaromwillen deze heren, die
inmiddels allemaal de respecta
bele middelbare leeftijd hebben
bereikt, nou zo nodig hardlopen?
En zo veel! Stoffer moet regelma
tig uitleggen aan zijn omgeving
dat hij zich echt niet in een midlife
crisis bevindt. Menco heeft altijd
wel zin in lopen, het gaat hem
gemakkelijk af en alshij niet loopt.
mist hij het. En laat het met hard-

Hardlopen
. ,. ,
IS In

Hardlopen is niet langer
voorbehouden aan de

veganistische gezond
heidsfreak. Hardlo
pen is gezellig, ge-

zond en het geeft een
'kick'. Veel Thesingers lo

pen al hard, dat heeft u in
eerdere artikelen kunnen
lezen. Op de website van
Thesinge kunt u ook de
deelnemers en hun tijden
van de viermijl bewonderen.
U ziet ze ook voor uw deur
voorbijstomen, al dan nietmet
een zwerm vliegen achter hen

aan. Dus, u heeft al lang enbreed
de wijsheid in pacht; wat nu weer
over dat geloop? Graag wil ik na
tuurlijk uw geweten zijn; voor hen
onderons die iets teveel tijd door
brengen op hun bips op de bank
of achter de pc; zij die erover
praten dat meer bewegen goed
is, maar vervolgens besluiten dat
er klussen inhuis liggen en 'goog
Ie Earth' toch wel heel avondvul
lend kan zijn. Wees gerust, de
aanleiding is een aantal toch noe
menswaardige sportpresta ties
van een aantal dorpsgenoten.
Want hoe goed zijn ze nu eigen
lijk. en wat doen ze er allemaal
voor; beter nog, wat laten ze er
allemaal voor? Lopen ze de hele
dag te lopen, zitten ze op dieet.
zijn ze veganistisch en alcoholvrij.
liggen ze elke avond om half tien
in hun nest en wimpelen ze elk
feestje af? En wat ik mij nou toch
als inmiddels professioneel ama
teurloper afvraag vanwege een
akkefietje met mijn darmen tijdens
de halve marathon; moeten zij ook
wel eens poepen tijdens een wed
strijd en wat doen ze dan?
Geerle van der Veen is tijdens de
sportrecreade van 2 september
j.1. op het onderdeel Achtste Triat
lon als bestegemeente Ten-Boer
inwoner geëindigd met een tijd
van 1 uur en 13.44 minuten. Hij
moest hiervoor 500 meter zwem
men, 22 km fietsen en 5 km hard
lopen. Hij traint hier intensief voor
mag ik wel zeggen; tenminste als
u 3 x per week zwemmen, 2 à 3
keer per week hardlopen en daar
naast nog voetballen in het week
end intensief noemt...
Ock Menco van der Berg spant
zich veelvuldig in; we zien hem
allemaal wel eens over het Boer
goense Pad richting Kardinge 10-
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Jazz / Blues in de kerk:
Cumulus is een feit

Een kijkje achter de toeris
tische deuren van Schier

Swinging Garmerwolde organiseert zaterdag 7 oktober een mu
ziekavond met: The Wild Berrys

Swinging Garmerwolde

Volgende maand: een speciale
gast op SChier, de onthulling van
de kleur van de dekbedden en
een kapotte wasmachine. Kort
om, wordt vervolgd.

Annemiek Havinga

Ach, voor kamermeisje spelen, ik
hoor het u denken, dat mag niet
moeilijk zijn. Nee, moeilijk is het
niet. tót het moment dat je erach
ter komt welke kleur de dekbed
den hebben...

ning, en wil een gast extra kus
sens als net delaatstetwee op het
bed van kamer 61 liggen, dan
haal ik de schoonste kussens wel
van zolder. "Geen probleem, me
vrouw!"
Nee, horeca lijkt leuk als je zelf
van een prachtig afgedroogd bord
mag eten en uit een vers gepou
leerd glas mag drinken. Moet je ze
zelf pouleren en afdrogen, dan
geniet je alleen maar meer van
een droog bord. En echtwaar, elk
theelepeltje moet worden afge
droogd, in een hotel zijn dat er
ongeveer 600 per avond. (Denk
daar maar eens aan als u weer
door uw koffie roert met, jawel,
een lepeltje.)

Blues Cruise

Ik weet niet of het heel interessant is, maar ik ben in de zomerva
kantie drie weken naar Schiermonnikoog geweest. Schiermon
nikoog is het einde van de wereld niet, er vaart al jaren dezelfde
boot heen-en-weer en ook de Berkenplas mag niemand onbe
kend in de oren klinken. Waarom is Schier dan wel zo boeiend?
Eigenlijk nergens om, maar mocht je een kijken achter de toeris
tische deuren van Schiermonnikoog willen nemen...lees dan
vooral verder.

Behalve als het om werk gaat. je
komt op tijd. ziet er representatief
uit. laat je ochtendhumeur in Lau
wersoog en bedenkt: Klant is ko-

Heus, ik ben drie weken lang een
Eilander geweest (1 week in mei
en 2 weken indezomer was ik bij
de Friezen onder de pannen...).
En op Schier werkt alles gewoon
net even anders. De Eilanders zijn
qua taalgebruik net even iets rui
ger dan doorsnee ABN-pratende
mensen, maar geen nood, want
van Fries versta je toch geen biet.
Tijd lijkt op het ei land een wereld
vreemd begrip, immers na een
weekendjeSchier lijkt het of jedrie
en half jaar op expeditie bent ge
weest.
En het maakt op Schier ook niet
uit hoe laat de snackbar open
gaat, of de bakker überhaupt wel
warme broodjes heeft en of de
supermarkt de broccoli wel over
laat varen, de Eilanders worden
er niet anders van. Lijfspreuken
als "Weet je niet hoe laat het is,
geen nood, 't is altijd tijd voor een
biertje" zijn de Schiermonnikoo·
gers op het hart geschreven.
Alles komt. gaat en vindt zijn ei
gen weg (drie weken werken in
zo'n sfeer mag dan geen pro
bleem zijn, lijkt me).

Zondag 29 oktober kunt u weer in de bus om drie swingende
locaties te bezoeken tijdens de Blues Cruise 2006.

Vanaf zaterdag 30 september start de kaartverkoop o.a. bij cafè t Jopje
in Thesinge, hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Wiro Jacobs (Foto: Auke Kuipers).

Henk Vliem

Cumulus had die zondagmiddag
de volgende bezetting:
Han van Oosten (gitaar / muzikaal
leider)
Ellen Majeur (zang)
Wiro Jacabs (bas, zang)
Jaques Germain (drums)
Hanny Zorgdrager (piano)
Jan Paul de Vries (piano)
Laurens Gelling (trombone)
Mila Smrkovsky (c1arinetisax)
Jan Havenga (trompet)

niet erg veel kunnenoefenenen de
samenstell ing was door de vakan
ties ook erg wisselend geweest.
Ook vanmiddag was de bezetting
nog niet helemaal compleet.
Ikwas dus benieuwd hoe het deze
middag combo Cumulus zou ver
gaan. Wel, dat viel reuze mee.
Cumulus maakte een lekker stukje
muziek. Blues en jazz, zeer afwis
selend, ook qua zang. Klonk ook
goed in zo'noude kerk. Ik vond het
een geslaagde middag. En het
merendeel van de aanwezigen ook
zoals ik om me heen hoorde.
Jan vertelde me een paar dagen
later dat de musici nog lang niet
tevreden waren. Ze waren inmid
dels al weer druk aan het repete
ren. En al doende leert Cumulus
snel. Dat bleek wel tijdens deafge
lopen feestweek op de "Bonte
avond'. Cumulus was duidelijkveel
sterker gewerden. En het repertoi
re misschien wel verdubbeld. En
dat dan in slechtseen paar weken
tijd. Dat schept vertrouwenvoor de
toekomst.

Zondagmiddag 27 augustus pre
senteerde Jan Havenga in dekerk
van Garmerwolde een première.
Het allereerste optreden van com
bo Cumulus. Combo Cumulus is
ontstaan, vertelde Jan, uit een
groepje muziekenthousiastelingen
in de omgeving van Garmerwolde.
Ze hadden elkaar in het afgelopen
jaar leren kennen tijdens diverse
workshops, inloopmiddagen, repe
tities en zelfs enkeleoptredens. De
kern van deze muziekliefhebbers
besloot door te gaan met het sa
men musiceren. Door mond op
mond reclame en via vrienden van
vrienden (van vrienden enzovoort)
werd de groep nog versterkt en
kwam dehuidige samenstelling tot
stand. Een combo met een bezet
ting van een manv rouw of tien.
Muzikanten en zangers.Vanuitzeer
diverse invalshoeken: fanfare, pop.
blues. jazz.
Dit eerste optreden van Cumulus
moest gezien wordenals een men
geling van een repetitie en een
echte uitvoering, zei Jan. Ze had
den de afgelopen maanden nog

The Wild Berrys met Ronaid Pras (gitaar), Ernst Eijkhout (zang), Dim
Junius (drums), Johan Zielstra (piano) en Daan Soer (bas) is een door
Chuck Berry geïnspi reerde band. Zijn muziek is de basis van hun
repertoire. Ook zijn tijdgenoten Little Richard en Jerry Lee Lewis komen
aan bod. De band staat garant voor een geweldige avond Rock & RaiL
Meer informatie over de The Wild Berrys: http://www.thewildberrys.nl

Kaarten kunnen via Internet worden besteld: . www.garmerwolde.net
Locatie: Dorpshuis De Leeuw.
Aanvang: 21 .30 uur.
Entree: € 5,00
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Zo zag de kerk van Thesinge er ooit uit (deelt)
In het kwartaalblad 'Groninger Kerken' van juli 2006 staat een
artikel van Tonko Ufkes over kerkreparaties in Groningen rond
1630. Wat het artikel extra interessant maakt, is dat het leidde tot
de ontdekking van niet één maar twee afbeeldingen van de
Thesinger kloosterkerk in de 16de en 17de eeuw, afbeeldingen Het ls wit en het dreef door Garmerwolde. (Foto: Ard Achteresch)
die tot dusver vrijwel onbekend waren. We wisten al datwat er nu
staat slechts een klein deel is van de oorspronkelijke kerk. Hoe D..
zag dekerk er in zijn volle glorie uit? Fredje doet een boekje open. rijVen naar zee

OudeRijksweg 11
9798PAGARMERWOlDE

T. (050) 541 65Ol
F. (050) 541 92 68
www.hovengo.com

in!o@hovengo.com

Ard Achteresch

Het is wit en het dreef dinsdag 29 augustus in het Damsterdiep. Dit vlot
is een project van een (in Wenen woonachtige) Belgische kunstenaar,
die met het object naar zee wilde drijven. Zijn idee was dat elke rivier
en elk kanaal hoe dan ook afwatert naar zee. Dat het Damsterdiep
soms ook de andere kant op stroomt, zorgde ervoor dat de reis minder
voorspoedig verliep dan hij dacht. En dan zijn er ook nog die bruggen
waar een speciale 'huursleutel' voor nodig is, en waarvoor je als
armlastig kunstenaar geen geld hebt... Woensdag 30 augustus keerde
het tij: stroming en wind zaten mee, en bovendien kreeg hij ook een
sleutel te leen van Marjan Schuttert, waardoor de reis kon worden
voortgezet. Ahoy!

Hovenst-e et 5· 9797PL "neunce
>Nww.kir,gmanu

gerardci.\fingm:l .ru
050 3023813

äezce j de website IIOOf he l kl ots le
nieuws overworkshops e n e~pcsilies

Geel e en otcrvr ccoecc 
oril;;ineel en per~'liik !

Fredje Bouma
(Wordt vervolgd)

Gerard Kingma
reis- e n no h..: ur fo to g rafie

len aan toren en klok in Ten Boer.
Er was ook voortdurend geruzie
met de dominee en er hing blijk·
baar een sfeer die niet veel goeds
beloofde voor de toekomst van de
kerk.
Dit alles doet de vraag rijzen wat er
toen van de Thesinger kerk over
was. Het klooster werd afgebroken
en de materialen afgevoerd, hoe·
wel erinThesinge zelf ook behoor
lijk is hergebruikt (zie bijvoorbeeld
de zijgevel vanCafé Jopke). Pas in
1784 kreeg de kerk zijn huidige
vorm, nadat het dak was verlaagd
en de kruiskerk, op het koor na,
afgebroken. Maar wat stond er in
de 17de eeuw?

b lo e m si e r kun si

Voor al uwbloemenwerk.

Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

GaYkingait43
Ten Boer ~ L>
Tel. (050) _~
Fax (OSO)
Maandag vanaf . r
Vrijdag tot 20.00 uur

Af sinds 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

teffiWi1 J~ ' @. ,~
~,..;- 'f ~

~~=~~~~~~n~ .'
Uwva gecertificeerde,
erkend Hoofdaannemer

d bloemen alleen.
Meer an

LUeET

In zijn artikel beschrijft Ufkes de
toestand van de Groninger kerken
nadat in 1594 alle kloosters geslo
ten waren. Het provinciebestuur
genoot weliswaar van de klooster·
gronden, maar was ook verant
woordelijk voor de overgebleven
kloosterkerken. Uit de archieven
blijkt dat rond 1630 de Thesinger
kerk niet in gebruik was. Er was
een preekstoel besteld en in 1632
werden ramen gerepareerd in het
'groot zaelte Tiesinge', een kloos
terzaal en dus geen kerk, opdat de
diensten konden doorgaan,
Ook in 1632 werden ergrote hoe
veelheden hout en stenen uit het
voormalig klooster naar Stad af
gevoerd. ln 1633verzetten de The·
singers zich tegen het meeb èta-
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,

koelkasten, diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO

.f I',f (,./ ,./; -1Ä f'; /j /-.....
TEN BOER

JPCOM
COMPllTfRS

REPARATI E
UPGA:AOEs
NIEUWE P.C.'S
Al>VIEZEN
PROBLEMEN 4 HVlJ'

!lOIlPSWEG 59
GARMERWOl..bE
OW54907P.i
I NFDI'W'COMNL
WWW .Jf.COM.NL

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

linandële
administra tie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomsten bdastin~

l.u ddestraa t (I

9797 Pi\I 'I'hcstnec
T (uso) :'102 1311)

F (050) ':;021l X2

i\I 0(,51533772

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

11\\ ad res voor t

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D

terk in senioren fauteuils
S ,'"Si ,

Bij onseen grote keus ~~. i
uit diverse modellen! ~, :
Ookfauteuilsmet opstaphulp. r'\ I

\;;l..
t" \

1 I er SLAGTE ;
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-302 1383

.. '" -

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: oosterseweg lb
: : ~:. 9785 AD z utdwol de Gr,
::••:- Tel. (050) 30 1 28 32

wwwvaatstra.nl
vaatstra lt~ vaatstre .al

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

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

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.
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"0 , 0, 0, Sjaan, meid, wat ik nou toch heb gehoord?! Het schijnt dat alledieren in Garmerwolde en Thesinge
op 4 oktober superverwend gaan worden!!" (Foto: Henk Remerie)

Foto van de maand

Folograaf Garmerwolde:
HenkRemerie050-541 9630
Folograal Thesinge:
Wo~er Karsijns 050·302 2071
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PNThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg3
9798 TEGarmerwolde-050-541 1019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13.55p.j,
Bijautomatische incasso € 10.70p].
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant€ 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Redactie

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 18 ok
tober vóór 18.00 uur.

Geo rommelmarkt vrijdag 6
oktober vanaf 18.30 uur in de
gymzaal van Garmerwolde.

Gezocht :
Stichting Het Vuur vraagt per
soneel !Op ditmoment staan
Johan en Roei eralleenvoor.
Ze hebben dus dringend hulp
nodig. Anders komt erdit jaar
geen vreugdevuur tijdens de
oudejaarsnacht.
Dus: zin in een leuke klus?
Bel Roei: 06 42252224 of
Johan: 06 53168352.
Gevonden:
Wie heeft op de Nazomer
markt een oranje plastic tas
verloren? Inhoud: drie spij
kerbroeken.
Af te halen bij: Henk Vliem,
Dorpsweg 65 Garmerwolde.

Stoomfluitjes

De klaverjasavond in september
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Bert Buringa ...... 5188 punten
2. Kees Wierenga ..4943 punten
3. Henk Vliem ........4923 punten
4. Jan van der Molen ..
................................ 4751 punten

Protestantse
Gemeente
1 oktober
9.30 uur Thesinge
Dhr. Postema. Krewerd
8 oktober
9.30 uur Thesinge
Ds Giethoorn, Groningen
15 oktober
11.00 uur Thesinge
Ds Volbeda
22 oktober
9.30 uur Thesinge
Ds Zwerver, Uithuizen
29 oktober
10.00 uur Garmerwolde
Voorganger nog onbekend
1 november (Dankdag)
19.30 uur Thesinge
Ds Volbeda

"De Soos"

Wist-U-dat...
• OBS Garmerwolde voorzien is
van een nieuw hekwerk?
• men al voor de vakantie was
begonnen met het slopen van het
oude hek?
• en voor de start van de school
het nieuwe hekwerk is geplaatst?
• het nu een een stuk mooier
oogt. en het voor dekinderen veel
veiliger is?
• Een streekje vlakbij Oostwalde
De Poffert heel?
• dat de familie Niemeijer uit De
Poffert aanwezig was bij het aan
snijden van de poffert?
• In Garmerwolde € 465 werd
opgehaald voor de collecte van
KWF Kankerbestrijding?
• dit € 88,75 meer is dan in
2005?
• Vanaf januari 2007 in de bibli
otheek van Ten Boer een cursus
Grunneger toal opgezet wordt?
• voor opgave of meer inlichtin
gen over de inhoud vandecursus
of de organisatie daarvan men
contact kan opnemen met Anne
miek Kwant van de bibliotheek:
tel. 050 3021666 of Riemke Bak
ker van Stichting Grunneger Toal,
tel. 050 3012404?
• men ook kan kijken op deweb
site: www.grunnegertoal.nl?

Agenda
Zondag 1 oktober
zandbak bij cafe 't Jopje Thesin
ge; Proefloop 4 mijl
Vrijdag 6 oktober
Cafe 't Jopje Thesinge; Nieuwe
bewonersavond
Zaterdag 7 oktober
Buurhoes, Ten Boer: Viering 25
jarig jubileum van de ANBO afde
ling Ten Boer en 80 jaar belan
genbehartiging van "de Ouderwor
dende mens en onze samenle
ving", Info: Hillie Ramakers, tel.
050·54 15335.
Zaterdag 7 oktober
Dorpshuis De Leeuw Garmerwol
de 21.30 uur: Swinging Garmer
wolde. Rock and Rail met deWild
Berrys.. Entree € 5.
Zondag 8 oktober
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur:
OSA-concert; Marlies vander Eijk,
mezzosopraan en Ger Boerlijst,
piano: Invitation au Voyage. En
tree € 3,50 (CJP/65t € 2,50),
kinderen tot 12 jaar gratis.
Woensdag 18 oktober
Dorpshuis "De Leeuw", Garmer
wolde; 19.45 uur. Lezing metdia's
op een beeldscherm van 3 x 2
meter over Lapland (NBvP, Vrou
wen van Nu).
Donderdag 26 oktober
Kerkhorn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Hoe meer zie
len, hoe meer vreugd .......
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