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Werken als verpleegkundige in Ghana
Een uitdagende afstudeerstage
Na bijna vijf maanden van huis te zijn geweest, reed ik op 21 juni 2007 het mooie Thesinge weer binnen. Hoewel het Holy Famlly
Hospital in Berekum vijf maanden lang mijn huis was, voelde het in Thesinge toch gelijk weer aan als 'thuis'. Via de Hanzehogeschool,
Academie voor Verpleegkunde, kreeg ik de mogelijkheid mijn afstudeerstage te houden in het buitenland. Samen met een
jaargenootje ben ik deze uitdaging aangegaan !
De bestemming: Holy FamilyHospital
Op 13 februari 2007 was het dan
eindelijk zover. Mijn vliegtuig richting Accra, de hoofdstad van Ghana, zou die dag vertrekken. Na
een overstap in Londen op het
vliegveld Heatrow, en enkele uurljes vliegen. zette ik voor het eerst
voet opGhanese bodem. We zouden 2 nachten in Accra verblijven
om daarna door te reizen naar
onze eindbestemming: Berekum.
Berekum is een klein plaatsje in
het Brong-Ahafo regio in het westen van Ghana. Met een paar duizend inwoners is Berekum een
gezellig dorpje met veel bedrijvigheid. Temidden van het dorpje
staat het 'Holy Family Hospita!'.
Van origine een katholiek ziekenhuis, opgericht door nonnen. Tegenwoordig dient het als districtziekenhuis en behandelt het jaarlijks meer dan 120.000 patiënten.
Samen met mijn jaargenootje ben
ik in dit ziekenhuis een aantal
maanden werkzaam geweest als
verpleegkundige.
Het werk als verpleegkundige
Werken als Nederlandse in een
Ghanees ziekenhuis is toch wel
even andere koek! Het eerste wat
je tegenkomt in je werk is de taalbarrière. Hoewel de voertaal Engelsis. zijn er velepatiënten diedit
niet spreken. Doorgaans spreken
alleen de mensen die op school
hebben gezeten Engels. Tijdens
mijn werk als verpleegkundi ge
maakte ik vaak gebruik van een

van de Nederlandse theorie. Maar
een link naar de praktijk leggen,
dus hoe er daadwerkelijk op de
werkvloer gewerkt moet worden,
ontbreekt. De verpleegkundigen
waar ik mee gewerkt heb voelden
zich totaal niet verantwoordelijk
voor de zorg die zij verleenden.
Vaak werden dingen niet gedaan,
of werden ze gewoonweg ver
ten. Zo kwam ik eens een Gha •
se verpleegkundestudent tegen
die bezig was een infuus aan te
prikken bij een patiënt. Op zich
niets mis mee zou je zeggen.Maar
toen de student voor de tweede
keer het infuus wilde aanprikken
met een naald die hij daarvoor net
op de grond had laten vallen, kon
ik een boze reactie toch écht niet
tegenhouden!

Betrokkenheid familie
en patiënten
Ook moet benoemd worden dat
de familie van de patiënten een
belangrijke en grote rol spelen
tijdens de opname. Deze helpen
de patiënt met wassen, aankleden en zorgen voor het eten. Hoewel het zorgen voor (zieke) familieleden een deel van deGhanese
Silvia op Busuabeach
cultuur is, vond ik dit echt bijzonder om te zien. Het geduld en de
vertaler, en ook het eeuwenoude bij het bloeddrukmeten, of deed toewijding die deze mensen toonhanden en voetenwerk kwamvaak een houten paal met een spijker den was erg ontroerend. En dan
van pas. Naast de taalbarrière dienst als infuuspaal. Ook wat te bedenken dat de familieleden
ben je genoodzaakt zorg te verle- betreft de manier van zorg verle- vaak geen weet hebben wat er
nen met weinig materialen. Vaak nen lopen de Ghanezen achter. allemaal gaande is met het zieke
moet je creatief zijn. Zo werd er De kennis van de (verpleegkundi- familielid. De patiënt en diens fabijvoorbeeld vaak een wegwerp- ge) theorie is zeker aanwezig en milie krijgen amperinformatie over
handschoen gebruikt als manchet dat verschilt nog niel eens zoveel het ziekteverloop en hoe de situa-

bedrijvig volk zijn de Ghanezen
ook een oprecht vriendelijk volk.
Niet alleen tegen blanke, buitenlandse mensen (die nogal hoog in
het vaandel staan). maar ook zeker tegen de medeburgers. Vaak
zie je dat ze hun krachten bundelen om dingen gedaan te krijgen.
Zo wordt o.a hard samengewerkt
om de infrastructuur te behouden
en te verbeteren. Wat erg van
belang is voor het vervoeren van
hun exportproducten. Ghana staat
bekend om de cacao en goud
exportproducten. Ik heb echt gemerkt dat Ghana letterlijk en figuurlijk aan de weg timmert!

den. Een van de minder mooie
dingen iszeker devervuiling. Overal ligt afval, zelfs de open riolen
liggen stampvol met van alles en
nog wat. Nergens zijn afvalbakken
te vinden en mensen schromen
niet om vlak voor je voeten afval te
dumpen. Wat je ook vaak ziet zijn
auto's of busjes die met pikzwarte
uitlaatgassen rondrijden. Zeker als
je daarachter rijd is het echt geen
pretje. De overheid probeert voor
deze vervuiling wel wat maatregelen te treffen, maar echt daadkrachijg zijn ze er niet in. Ondanks
deze vervuiling blijft Ghana een
prachtig land. Het land kent een
grote diversiteit in natuur en landSunyani. een groter dorp dichtbij Berekum
Reizen in trotro 's
schappen. Het zuiden is ontzetReizen deden we met het open- tend groen en er zijn zelfs nog
tie ervoor staat. Dat is ook een len is dat de overheid deze mo- baar vervoer. Openbaar vervoer in stukken regenwoud te vinden.
groot verschil met de Westerse derne ziekenhuizen sponsort. Het Ghana bestaat hoofdzakelijk uit Overal langs de kust isstrand, vaak
wereld. De patiënten daar in Gha- Holy Family Hospital is hierhelaas trotro's. Het begrip trotro zal ik niet omringd door palmbomen ! Het
na zijn veelal ontwetend. Zij heb- niet één van.
snel meer vergeten! Trotre's zijn meeste gebergte kun je vinden in
de meest gammele, versleten, ver- het oosten. Prachtige watervallen
ben niet de middelen zoals internet, om zich in te lezen of te ver- Bedrijvigheid en handelsgeest
roeste, ingedeukte, met touwtjes en rotsen kun je daar bezoeken.
diepen in hun ziektebeeld. En niet Naast mijn werk als verpleegkun- bij elkaar gebonden bestelbusjes Verder naar het noorden toe wordt
de mogelijkheden om ideeën aan dige heb ik natuurlijk ook een aan- aller tijden ! In deze bestelbusjes het landschap vlakker, open en
te dragen of hun mening te uiten tal weken rondgereisd om het 'ech- zijn zitplaatsen gemaakt om zo vooral warmer! Ook de diversiteit
over hun behandeling. Ze nemen te' Ghana te leren kennen. Hoe- dienst te doen als trotro. Omdat dit in diersoorten is groot. Tijdens mijn
alles klakkeloos aan wat de dokter wel Ghana één van de Afrikaanse ook het meest gangbare en betaal- verblijf heb ik vele diersoorten in
hun voorschrijft. Dokters in Gha- landen is waar de economie rede- bare vervoer is voor de Ghanezen, het wild mogen aanschouwen waarna, en andere Afrikaanse landen lijk valt te noemen en het politiek zaten we vaak opgepropt met 20 onder olifanten, nijlpaarden, krostaan dan ook bekend om hun stabiel is, heb ik ondervonden dat personen in een 15 persoonsbus- kodillen, apen, herten, everzwijnen,
hoge plaats in de hiërarchie.
het grotendeels toch een derde je. Vaak worden deze trotro's ook en ga maar door.
wereld land blijft. De meeste men- nog eens volgeladen met beesten.
Wel of geen sponsoring maakt sen zijn arm, daar is geen twijfel Kippen, geiten en een speenvar- Onvergetelijke ervaring
verschil
over mogelijk, maar ongelukkig ken zijn mij niet onbekend geble- Steeds meer en meer reizen stuToch moet ik vermelden dat het lijken ze totaal niet. Iedereen is ven. Tevens kan ik zeggen dat ik denten naar het buitenland af om
beeld wat ik nu heb beschreven bezig om opallerlei manieren geld nog nooit in een trotro heb gezeten een deel van hun opleiding daar
van de Ghanese gezondheidszorg bij elkaar te verdienen, om zich zo waarvan de voorruit géén barsten uit tevoeren. Ikkan maar één ding
niet helemaal in overeenstemming te voorzien in hun basisbehoef- bevatte! Hoewel dit allemaal erg zeggen, en dat is: Ga ervoor! Het
is met de rest van Ghana. Er zijn ten. Het is echt prachtig om te zien ongemakkelijk klinkt, konden we is voor mij een ontzettend leerzazeker een aantal ziekenhuizen in hoe mannen, vrouwen en ook kin- vaak ook kiezen om een taxi te me periode geweest. Hoewel hartGhana die erg vooruitstrevend zijn. deren al hun koopwaar op het nemen. Maar u kunt begrijpen dat verscheurende momenten er nu
Deze ziekenhuizen zien er prach- hoofd dragen. Je kunt het zo gek dit lang niet zo vermakelijk was als eenmaal bijhoren, overwinnen de
tig uit en bezitten de modernste niet bedenken of ze verkopen het een trotroritje!
mooie momenten het zeker! Het
apparatuur. Hier zijn veel meer wel. Tafels, stoelen, zonnebrillen,
is een ervaring geweest die ik
middelen binnen handbereik om etenswaren, boomstronken. Niets De leefomgeving
absoluut niet had willen missen!
beter zorg te kunnen verlenen. is te gek of te zwaar om mee te Ghana heeft vele mooie, maar
Oorzaak van deze grote verschil- sjouwen op het hoofd. Naast een ook minder mooie dingen te bieSi/via Westra

Haveng"'Jtccount
Administratieve ondersteuning
Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Perseneels- en loonadministratie
Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen
Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~.lccount
Dorpsweg 43 - 9798 PD Gannerwolde

Green Turtle, een klein vissersdorpje in zuid Ghana
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T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl

Inwoners Garmerwolde zien
goede toekomst voor De Leeuw
Uitslag enquete toekomst dorpshuis
Dorpshuis de Leeuw moet vooral een dorpshuis blijven; een
ontmoetingsplaats voor jong en oud en een centrum voor verqaderingen en bijeenkomsten van de verenigingen in Garmerwolde.
Dat blijkt uit de resultaten van een enquete over de toekomst van
Dorpshuis De Leeuw, die in maart 2007 in Garmerwolde is verspreid. Van de 200 verstuurde enquetes kwamen er 116 terug, een
respons van 58%. Een hoge score waaruit vooral de betrokkenheid van Garmerwolde blijkt voor de toekomst van dorpshuis De
Leeuw.
Opkrikken imago
Volgens de inwoners van Garmerwolde moet er wel wat bij het
dorpshuis veranderen, maar ingrijpende aanpassingen zijn dat
niet. Zo is er vooral kritiek op de
inrichting van het dorpshuis; het
interieur doet volgens veel respondenten wat oubollig aan en
het mag wel wat 'frisser'. De grote
zaal moet kunnen worden opgedeeld, het imago moet flink worden opgekrikt en vrijwel alle respondenten wezen op het belang
van een goed terras. Daarbij moet
er ook aandacht komen voor parkeergelegenheid.

regelgeving moet worden voldaan
en welke subsidiestromen daar
eventueel voor kunnen worden
aangeboord. De zolderverdieping
wordt momenteel weinig gebruikt
en bestaat vooral uit afgetimmerde kamertjes. Dat beperkt deruimte enorm en met een andere inrichting is daar veel tewinnen. Het
bestuur speelt nu met de gedachte de zolderverdieping volledig te
ontruimen, en dan opnieuw te
bekijken hoe de ruimte kan worden benut (b.v. vergaderruimten,
kantoorrui mten).

Tijdens de najaarsvergadering
Bij eventuele uitbreiding van acti- van de Vereniging Dorpsbelanviteiten vond een groot deel van gen Garmerwolde op 18 novemde respondenten dat er meer ber zal het bestuur van de Stichmogelijkheden moest komen voor ting Dorpshuis een toelichting geculturele activiteiten, cursussen en ven op de uitkomsten van de enatelierruimte.Ook moest het kroeg- quete, de mogelijkheden die daargedeelte wat vaker geopend zijn. uit voortkomen en de initiatieven
Op zaterdag 23 juni was het weer zover. De basisschoolkinderen Over het algemeen vinden veel die inmiddels in gang zijn gezet.
mochten roefelen. Ieder jaar voor heel veel kinderen een spektakel. "Bij mensen de openingstijden te beBestuur Stichting Dorpshuis
wie kom ik in een groepje; ken ik ze wel ; wie gaat er mee als perkt.
De
bouwkundige
staat
van
het
Garmerwolde
begeleidster en vooral waar gaan we heen?". Want dat blijft altijd tot
het laatste moment een verrassing. Vooral voor de jongedames uit de dorpshuis is goed. Daar is de afbovenbouw is het gefriemel met je haar(de kapper), het gesmeer met gelopen jaren door vrijwilligers op
allerlei crèmes (de schoonheidspecialiste) of een leuk kleurtje op je de jaarlijkse MADD-dag ook veel
nagels (nagelstudio) toch wel erg favoriet. Maud Onderstal ging mee aan gedaan.
als begeleidster en heeft er erg van genoten om met zo'n stel meiden
op pad te gaan.'Maar ook qua organisatie gaat er heel wat werk en Checken en onderzoeken
spanning aan vooraf. Mede dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers Het bestuur van de Stichting Dorpshuis De Leeuw onderzoekt moen bedrijven wordt het roefelen elk jaar weer mogelijk gemaakt.
menteel wat er bouwkundig nog
Lieve mensen. Hartelijk dank
Karla Pos/ma extra moet gebeuren. De inrichting wordt doorgelicht door een
voor de vele en mooie kaarbinnenhuisarchitect en ook brandten, bloemen, bloemstukken,
weer en politie voeren binnenkort
fruitmanden enz. tijdens én
een vei ligheidcheck uit. Verder
na mijn verblijf in het ziekenworden de mogelijkheden onderhuis.
zocht van een (vast) podium voor
Dit alles is voor mijn man en
optredens , het aanleggen/vermij een enorme steun genieuwen van (vaste) stroomverweest. Nogmaals hartelijk
dank!
.
bindingen, en de realisatie van
een gehandicaptentoilet. Samen
met de Vereniging Groninger DorBetsie Havenga
pen zoekt het bestuur uitaan welke - aangescherpte - wet- en
Graafwerkzaamheden in de Kerkstraat; wordt vervolgd ná de bouwvakantie! Foto: Myla Uitham

Rodelen, smeren en friemelen in Ten Boer

Bedankt!
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De historie herhaalt zich ....
Thesinge bruist van de acties, zo meldden we in de vorige G&T
Express. De thermometer is inmiddels (stand 21 juli) gestegen tot
€ 15.750,- In een, door Jakob van der Woude uit de archieven
opgeduikeld, document wordt beschreven hoe in 1960 geld wordt
ingezameld voor een veren igingsgebouw. In 1966 is deze verbouw van Ons Trefpunt gerealiseerd.

Uit de Groninger Kerkbode van zaterdag 14 mei 1960
Bemoedigend begin
Het initiatief van de Vrouwenvereniging om met Bevrijdingsdag
iets te ondernemen ten bate van de verbouwing van de oude
school of van een nieuw verenigingsgebouw - dat laten we
voorlopig in het midden - is een succes geworden. De worstjesverkoop heeft een winst opgeleverd van niet minder dan ti. 145.-. De
pessimisten hebben ongelijk gekregen. En nu gaan de dames met
moed verder. Nieuwe plannen staan op stapel. Allereerst een
verzoek aan de huisvrouwen: Wilt u Persil-emmertjes sparen? U
hoeft niet anders te doen dan ze zorgvuldig wegleggen. De eerste
week van de maand zullen de meisjes van de meisjesclub ze bij u
komen ophalen. Doet allen mee!! Laat het enthousiasme van de
Vrouwenvereniging op ons allen overslaan. Er moet wat gebeuren
en het is al gebleken, dat er wat kan gebeuren.

Activiteitenagenda voor het Dorpshuis Thesinge
Veur elk en ain, deur elk en ain
Zaterdag 28
Activiteit:
TIjd:
Organisatie:

juli
Inzamelen statiegeldflessen
's ochtends vanaf 9:00 uur
Menucommissie
Ten bate van het nieuwe dorpshuis worden lege statiegeld flessen verzameld. U kunt deze flessen bij het oudpapier zetten, dat ook op deze dag wordt gehaald.

Afscheid Ons Trefpunt
Na de dienst van 1 juli heeft de Protestantse gemeente Garmerwolde/
Thesinge aandacht besteed aan het feit dat er voor het laatst een
bijeenkomst in het eigen gebouw Ons Trefpunt werd gehouden. Er
werd hier een drankje en een hapje genuttigd. Oud-Thesinger, dhr.
Harm Winter vertelde boeiend en humoristisch. met veel (herkenbare)
anecdotes, over Ons Trefpunt van vroeger. Jan Mollema dook in het
archief van Ons Trefpunt en deed verhaal over het financiele beheer
en onderhoudskosten van het gebouw. Het kerkelijke gebouw werd
vervolgens symbolisch aan het dorp overgedragen door het bestuur
van de Stichting Dorpshuis Thesinge het naambord te overhandigen.
Frits Oudman en Just Bus beklommen de steiger, demonteerden het
naambord en overhandigden dit aan bestuursleden Jan Mollema.
Roelie Karsijns. Peter Heidema en Hans deRouw. (Jan Alix Uitham was
een weekendje uit.). Na de zomervakantie wordt er een prijsvraag
uitgeschreven: Wie bedenkt een mooie. originele en/of toepasselijke
naam? Een kleine commissie gaat dit regelen. Foto : Wo/ter Karsijns

Vrijdag 17 augustus
Activiteit:
Officiële start van de bouw met een feestelijk tintje
Tijd:
vanaf 16:00 uur
Organisatie: Stichting Dorpshuis Thesinge
Thesingers trekken samen met de Commissaris van de
Koningin in de Provincie Groningen, dhr. Hans Alders.
en de burgemeester van de gemeente Ten Boer, mw.
Rika Pot. aan de touwtjes om de bouw symbolisch te
openen. Daarna wordt het glas geheven op een voorspoedige bouw. Voor de kinderen is erook nog een ijsje.
Als dank voor hun super-inzet tijdens de sponsorloop!
Zaterdag 25
Activiteit:
Tijd:
Organisatie:

augustus
Inzamelen statiegeld -flessen
's ochtends vanaf 9:00 uur
Menucommissie
Ten bate van het nieuwe dorpshuis worden lege statiegeld flessen verzameld. U kunt deze flessen bij het oudpapier zetten, dat ook op deze dag wordt gehaald.

Vrijdag 31 augustus
Activiteit:
Bierproefavond
Kosten :
€ 10.Organisatie: Ebel Vaatstra; tel. 050-3023529
Meer weten over een activiteit?
Kijk op de menukaart
of neem contact op met één
van de contactpersonen.
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Toneelgroep De Rijge uit Thesinge speelde. Herbert Koekkoek regisseerde het stukCHANGEZ! Op donderdag 28 juniwasdebenefietvoorstelling voor het nieuwe dorpshuis. Een fragmentarische voorstelling
met herkenbare, soms lachwekkende en ontroerend uitgebeelde personages in verschillende levensfasen. Veeleisend acteerwerk door zes
uitstekende spelers. Groot applaus voor de Rijge. En € 445,= op de
rekening van het dorpshuis! Foto: Wolter Karsijns

HetwondervanThesinge
Hoe alles toch nog goed kwam
Een viertal mensen uit het "oude dorp" had vorig jaar al eens
bedacht dat een gezamenlijk ontbijt wel iets zou zijn voor het
voorjaar. We (Geerle van der Veen, Hatta Smit, Kor van Zanten en
Willem Schmetz) waren nog maar net bij elkaar gekomen om de
eerste lij nen uit te zetten, toen de menucommissie van het
dorpshuis ons vroeg om dit voor het hele dorp te organiseren. Dit
lieten we ons geen twee keer zeggen. Met versterking van Coby
van Huis is de hele boedel aan het rollen geraakt.
ken", en "Ze hebben er nogal
voor betaald", riepen weer anderen. We stelden het probleem
steeds verder uit, maar gaandeweg werd duidelijk dat het weer
slecht zou blijven. De discussie
laaide weer op. Ondertussen bleken er rond de 140 en later wel
rond de 160 eters te komen. De
geesten bleven verdeeld. Het
werd drie tegen één, dus werd er
naarstig gezocht naar oplossingen. Zoals: "In de schuur bij boer
Goense; is daar wel licht? ; kunnen er wel 170 in?; zijn er stoppen genoeg voor alle warmhoudplaatjes en koffiezetapparaten?;
is dat dan wel verzekerd en wie
betaalt dat dan?" Of een andere
bliksemactie om alles onder 30
party tenten te zetten: "En hoe
komen we daar dan aan?" Of
gebruik maken van het oude
De buien zien hangen
AI snel kwam tijdens de vergade- dorpshuis ol de kerk?
ringen de weersverandering ter
sprake. Na een heerlijk voorjaar Houvast aan weergrafieken
kwam de regen met regelmaat Alleen degenemet het volste veren met bakken uit de hemel. We trouwen in de veerkracht van de
hadden het over 50 - 80 eters. Thesingers sloeg dit hele tafemisschien wel 100 of nog meer; reel met plezier gaande, de rest
wat dan? "Thesingers zijn geen voelde de bui hangen. We vonwatjes en komen gewoon, al moet den geen oplossing. 170 mensen
het in regenpak en met paraplu", breng je niet zomaar onder en
riep er één. "Dat kun je niet ma- een tent huren zou enkele dui-

Het eerste wonder
Om de kosten zo laag mogelijk te
houden begonnen we te onderhandelen met leveranciers. AI
snel bleek ons enthousiasme
over te slaan. De een na de ander wilde ons sponsoren. Uiteindelijk werd ons (veel) meer aangeboden dan nodig was. Toen
bleek dat zelfs het plakband en
de punaises nog vergoed zouden worden door een dorpsgenoot konden we melden dat het
ontbijt ons geen enkele cent zou
kosten en alle inkomsten op de
rekeningnummer van het dorpshuis gestort kon worden. Dat is al
een wonder op zich en verrukkelijk om te voelen dat ons plan en
ons enthousiasme zoveel teweeg
heeft gebracht.

Thesingers genieten opgewekt van het royale ontbijt. Foto: Hatta Smit
zenden euro's kosten. Met de
rug tegen de muur, en volkomen
machteloos tegen zo veel mensen en zoveel regen, hoorden we
de eerste berichten dat de weergrafiek aangaf dat het vanaf vrijdagnacht tot zaterdagmiddag
droog zou zijn. Verdwaasd keken
we elkaar aan. Dat kan toch niet,
dat is een grapje. Maar het werd
ook een houvast bij gebrek aan
beter.
Vrijdagavond in de stromende regen de eerst tafels en de tenten
voor boven het voedsel klaar gezel. s' Nachts het, inmiddels vertrouwde, geluid van het hemelwater in het dorp.
Het tweede wonder
s' Morgens. ZON ! Niet te geloven. Met wissers de tafels droogen schoongemaakt. Van overal
stroomden de mensen toe om
ons te helpen om alles klaar te
maken. Het voelde echt als een
wonder. Alles liep, straalde en
was bereid om met elkaar te ontbijten 168 Thesingers die opgewekt genoten van het ontbijl. Zelis

de burgemeester school aan.
Tevreden gezichten. Binnen notime was de straat weer opqeruimd en kon de kas worden opgemaakt: € 1601,25. Het was
een en al wonder.. Dat Thesin·
gers geen watjes zijn zal een volgend keer wel blijken.
HattaSmit

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge
"Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbou wmachmes
"Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

" Groninger Lanasc hap ap z'n moest

Gerard Kingma
reis- en notuurrotoç roüe
Geef een afdruk cooeou origineel en persoonlijk!

Bezoek de weosue voor he l Iootste
nieuws over worksnoos en exposities
Hove nst-oot 5 · 9 79 7 PLlhesinge
wNw.kingmo.nu
ger ard lLking m a.n u

050 3023813
Mer vee; niev~ beelden u l eeoen meiaal .teller
en van enke le ga.r.I-eIposanten.
()pon. JlYli tm _ , _, op zale«lag on zor1llaQ

1uSS8f'l 13 eo 17 uu~ en op aflQfUk 050-3024869

Kinderen van basisschool De Til rennen voor het dorpshuis:
Opbrengst maar liefst € 2400,·! Foto: Myla Uitham

ot hert>ef1koew>O!<O pla.... rI

www.herbe rtkoekkoek.nl
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Hartje zomer op Elfstedentocht
Een reis door het Friese land
Ook dit jaar is het de reisvereniging Thesinge/Garmerwolde weer
gelukt een dagtocht te organiseren. Hoewel, met 32 personen was
de bus lang niet vol. Op 20 juni om kwart over 8 werd in Ten Boer
gestart en om half 9 stapten de laatsten in Garmerwolde in.
Deze keer ging het de grens over, nogal 'n eindje lopen om daar te
naar Friesland. Hier werd de rou- komen. Gelukkig was het mooi
Ie van de elfstedentocht gereden. weer, niel te warm en droog. Aan
Voor de koffiepauze werd gestopi zee waaide het nogal en was het
in Sneek. In hel Paviljoen Snee- veel koeler. Na Dokkum ging het
kermeer stond de koffie met ge- naar ons diner adres in Zwaagbak klaar. Je hebt daar een fraai westeinde.
uitzicht over hel Sneekermeer.
Daarna ging het o.a. door het Tegen 5 uur waren we in Zalendorpscentrum van Bolsward naar centrum Old Duteh. Mooi op tijd
Workum. We passeerden veelleu- dus. Hier kregen we een elfsteke dorpjes zoals Exmorra, AlIin- denmenu voorgeschoteld. Dat zag
gawier, Ferwoude. We volgden eralsvolgt uit: Voorgerecht: BiltsThesinge biedt dit jaar onderdak aan een flink aantal zwaluwen, nl. de "Atelier Erfroute". In ieder ke preisop mei klûne klûfkes =
dat zal jullie niet ontgaan zijn. Als je het dorp binnenkomt over de plaatsje was wel één of ander Bildtse preisoep met BartelehiemSchutterlaan dan zie je bij verschillende huizen in de nok van het museum.
ster soepballetjes; Hoofdgerecht: '
dak één of meer zwaluwnesten. Het is leuk om eens bij stil te staan In Workum kregen we een uurtje Snytsel mei earnewaldster duen te kijken hoe ze hun nestje bouwen of hun "prefab" woning de tijd om wat te eten en hel veltsjes = schnitzel met kapucijinrichten. We zien in deze omgeving vaak de huiszwaluw regelma- plaalsje Ie bekijken. De meesten ners in pikante saus; Spul ut en
tig de boerenzwaluwen in de Kloosterkerk heeft een groep zochten eerst een tent op om wat fan fryske grIm =\wee soorten
gierzwaluwen onderdak gevonden.
te elen en toen bleef er geen tijd warme en koude groenten; Twa
over om b.v, nog naar hel Jopie soarten klaikluten = twee soorten
Huisman museum te gaan. Een aardappelen. Nagerecht: Sûpe
Op zoek naar de zwaluw
Misschien krijgt u de indruk dat Hoe werkt de actie zoek de zwa- paar dames hadden eerst gewin- pudding mei alvestèdemiet op 'e
keld en gingen daarna nog iets bonke = karnemelk bavarois met
het wel goed gaat met de zwalu- luw?
wen. De zwaluwpopulatie heeft het U gaat op pad en zoekt naar zwa- elen. Om weer optijd bijdebus te advocaat. Als er geen vertaling
echter nog steeds niet gemakke- luwnesten of nestkasten. U no- zijn moesten ze er "tegen sloeken bijgestaan had, had ik niet gewelijk. Zo is er bijvoorbeeld door de teert op een lijst per soort waar(in) om heur pankouk op te kriegen ", ten wat het was. "Grauwaarten"op
jaren heen veel broedgelegenheid dat nest zit (of al in die nesten Veelle weinig tijd dus. Weer in de schnitzels, je zou zeggen wat een
verloren gegaan. Om de zwalu- zitten), inclusief straat, huisnum- bus gezeten werd besloten naar combinatie, toch was het wel lekwen extra onder de aandacht te mer en plaats en stuur dit per Harlingen Ie gaan i.p.v. Franeker. ker. En dan de "zoepen "pudding
met advocaat, ook zo bijzonder. Ik
brengen heeft Buitenbedrijf BBZ email naaroost@kpnplanet.nl
een zomeractie opgezet: de zo- Of doe het in de brievenbus bij Onderweg wees de chauffeur ons heb trouwens wel eens een lekmeractie: "Zoek de zwaluw!" Zwa- Menno Oosterhoff, Schutterlaan op vele mooie plekjes. Hij reed in kerder loetje gehad. Van de advoluwen zijn het beschermen waard. 20, 9797 PC Thesinge. Hij is con- Marssum met ons langs het Popta caat was niets te zien en weinig te
De Gemeente Ten Boer en Na- tactpersoon voor Thesinge en om- Slot, die net als de toren van proeven .
tuurmonumenten ondersteunen geving. En u doet dit allemaal niet Noordwolde( Gr. ) versierd is met
daarom deze actie. Om zwaluwen voor niets. Er is een echte hoofd· een ui. In Harlingen werden we Allen kregen een elfstedenstante kunnen beschermen moet je prijs: Een dagje Schiermonnikoog aan de haven uit de bus gezet. daardje als herinnering. Om half 7
eerst weten waar ze zitten. Dat met een boswachter van Natuur- Ook hier kreeg je te weinig tijd om werd de bus weer opgezocht en
kun je deskundigen laten doen, monumenten. En voor iedereen het mooie stadje te bekijken. Veel ging het over de Frieschestaatdie weten misschien veel van de een troostprijs: Eeuwig zwaluw- heren bleven achter in de haven. weg naar Groningen.
zwaluwen, maar die weten vrijwel genot en toegang tot de lezing Daar is natuurlijk ook heel wat te Tegen 8 uur waren we terug in
zien. De boten naar Vlieland en Garmerwolde en konden we terug
niets van uw dorp. U kent uw om- over zwaluwen dit najaar.
Terschelling vertrekken daar. De zien op een mooie en gezellige
geving veel beter, dus met minder
reis werd vervolgd naar Dokkum. dag .
tijd vindt u meer zwaluwen.
Zwaluwen. Foto: Paul Sloot
Aangezien de bus niet in het centrum mocht komen, moesten we
Roelie Dijkema

Zwaluwen in onze omgeving
Zoek de zwaluw!

Stoomfluitje
Onze Carolien gaat "in de bloemen" en hangt de bezem en schoonmaakspullen van de school aan de wilgen. Wie wil per 1 september of
zo spoedig mogelijk daarna onze school CBS de Til in Thesinge
schoonmaken, ± 10 uur per week. Inlichtinge.n bij Greet Veenkamp.
Tel. 050 3021172 (school) of 050 3021263 (privé).
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haarstudi o
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salita i

sanitair en verwarming
Dames &

T en Bo er

Here nkapper

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 5372936 9

mét afspraak!

Wigboldstraat 6 - Ten Boer

[050130221 51

IJ",,,,,",,,I;" ·

Ritsema
I

C· brlJsJlII.,:"J" ,,~ "'m,

Uw ad res voor:

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

financiële
admini stratie

e.e~ lij k

+-1 01"'+

jV\ 'l lbc.lmak ' t" ij
Gespecialiseerd in
boekenkasten & tafels
Antiekrestauratie & meubelreparatie
Bezoek op ma. Vmvr, na (tel.) afspraak
zaterdags bent u de gehele dag welkom
Dorpsweg 58- 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 - F (050) 5494579

&

jaarverslagen
&

De witgoedelektro specialist.

aangifte
Inkomstenbelasting
l.u dd est r..al 6
9797 PM Thcs ingc
T (05 0)302 1319
F (050) .' 0 2 1111 2
1\1 0651 5 33 7 72

Wi nkelcentrum

Lewenborg

I Telefoon (050) 541 40 40
L

__

Rioo /service
VAATSTRA B. ~
riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie
Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra@vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
buishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

VISHANDEL

S mi t

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

~~

LEVERANCIER CjROOTK EV KEN EN HORECA
kl __

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

NIJDAM

NIJDAM

NIJDAM

H O U T M A R KT

KEUKENS & VLOEREN

WOONWINKEL
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Lefkoppen " IJdeltuiten
Ook Fredje heeft komkommertijd, en hij vroeg zich af wat al die
BN'ers in de vakantie gaan doen. Nou, dat is wel duidelijk. De
afgelopen jaren bleek dat velen van hen zich 's zomers, terwijl wij
in de file staan, cosmetisch laten verminken. Een kleine greep uit
wie zich de afgelopen jaren heeft laten optrekken en afzuigen:
Oogoptrekken: Mieke van der Weij, Hanneke Groenteman, John
& Linda de Mol (gezinskorting), Peter Timofeef, Loretta Schrijver,
Aad van den Heuvel, Maxime Verhagen (aan één kant mislukt).
Facelift: Linda de Mol, Adèle Bloemendaal (die ooit zei: 'Nog één
facelift en ik heb een baard'), Sue Barker (sportverslaggeefster BBC,
onherkenbaar mismaakt, met een constante, zwakzinnige grijns).
Belachelijk afvallen: Hanneke Groenteman, Frans Bauer, Andries
Knevel, Henk Westbroek, Suzanne Bosman (is ervan gaan knikkebollen).
Andere ongemakken: Jeanet Schuurman (scheel oog rechtgezet), Joling (toupet en valse wimpers).
Van bril naar lenzen: Frans Wekers, Frans Timmermans, Francisco van Jole, Maxime Verhagen (eerste foto's zijn al verschenen).

Aagje Oudman. Foto: Wolter Karsijns

Gevolgen: Sommige mensen zijn onherkenbaar geworden, anderen, zoals Hanneke Groenteman (40 kilo afgevallen, maag
gehalveerd, driemaal daags naar de sportschool) wekken een
zieke en dodelijk vermoeide indruk. Maar in deze tijd van herhalingen op tv zie je onmiddellijk of je met de oude Linda de Mol
('Spangen') en Mieke van der Weij ('Rijdende Rechter') te maken
hebt of met het nieuwe, opgerekte model. En dan hebben we het
nog nieteens over de tieten- en kontenlift en de liposuctie (kan ook
thuis, met holle breinaald en omgekeerde stofzuiger).
Wie volgt? Welke BN'ers brengen deze vakantie bont en blauwen
onder de pleisters door? Let in september op wie zich weer
onherkenbaar verminkt of met rode lensogen voor de camera's
durft te vertonen. Wat een ijdeltuiten. Zoals Fredjes oma al zei:
'Allemaal Malligheid en Hoge Hoed!'
Fredje Bouma

-

Trijn Havenga. Foto: Henk Remerie

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
UITGEVERIJ
Ruime collectie familiedrukwerk
Ont w ikkelen en drukken
van visitekaart je tot comp lete huisstijl
lextieldruk. zwartwit- en kleurkopieën
Boeken, prog ramm aboekjes, gidsen,
perio dieken, flyers etc.

:
:
:
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Kom eens langs voor een vrijblijvendadvies. :
Ideeën uitwisselen kan verfrissend werken

• Rij ksw eg 83
. 9791 AB Ten Boer

• (050) 3021715
• info@bluem ule.nl
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Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon'
0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

REINDER
vld VEEN
Voor bedri jven en particul ier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubeten

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium
steigers . trappen en ladders
Oslo weg 126
9723 BX Gron ingen
T(050) 5421890
F(050) 5423n8
Iwww.kuil rein ig ing .nl

G.N. Schutterlaa n 28

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

9797 PC THESINGE
Telef oo« OSO - 3 0 219 b?

Fax 0 :::'0 - 3 021b74

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

Installatiebedrijf
THESINGE V.O .t.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693
• Elektra . Gas . Water .

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Sierbestrating

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

Zink . Dakbedekking

M. Ritsema - B e d u m - T (0 50) 30 107 35
K . v.d . Vee n - Ko lh a m - T (0 59 8) 393504

RITS,EMA
Showterr,as 3000 m

e.v.•
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terk in senioren fauteuils
Bijons een grotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

WONINGINRI CHTING

SINDS 1932

Stadsweq 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383
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Musical van de Til in Thesinge -De familie Schreeuwstra
waagd. Vader Schreeuwstra dreigde bijna het Trefpunt in de fik te
steken met zijn stoere mannen barbecuepoging ! Maar hij droop af,
naar de chips en de cola. Vader
Pitpenger houdt stand naast zijn
nogal hittepittige vrouw. Hij treedt
kordaat op met zijn lijm en zijn
poging iets te regelen met de verzekering. De studieachtige zoon
Jonas Pitpenger, nerd, wil weten
wat een misdadiger voelt alshij zijn
daad pleegt.

Zo is het eigenlijk ook met toneel:
inleven, beleven, verbeelden, uitbeelden, kunnen verplaatsen in
een ander. En dat is een hele klus!
Die klus hebben jullie allen, lsabel, Leen, Roos, Tika, Niels, Tessa. Jori. Iris, Bertine, Yannick,
Dries, Els. Robin heel goed geklaard!! Dank jullie wel.
Christa Zentveld
Foto: PauJSloot

Wie verlaten dit jaar de basisschool en waar gaan ze volgend schooljaar naar toe?
Het was de laatste voorstelling die naast de familie Schreeuwstra, eide kinderen van de TIl op 4 juli in genlijkde familie Janssen met twee
het oude Trefpunt lieten zien. Het essen wonen ... Twee famil ies
toneel "takelt zienderogen af", naast elkaar. De ene wat schreeugordijnen die niet meer echt mee werig, zoals de titel al zegt, de
willen lopen, maar wel weer heel andere familie wat "rustiger en netfijn om als publiek zo dicht op het ter". En dat ging nietallemaal even
toneel te zitten waardoor je er gemakkelijk! De twee moeders die
echt bij bent. Heerlijk om de jon- als behoorlijke kemphanen tegengens en meisjes van groep 7 en 8 over elkander stonden! Wat moet
te zien én te horen in deze musi- dat heerlijk zijn geweest om te oecal! De familie Pitpenger komt fenen... Ze waren aan elkaar ge-

De laatste schooldag van OSS Garmerwolde - Een groot feest!
De laatste schooldag viel dit jaar op donderdag 5 juli. Het weer zag er ongewis uit, daarom was iedereen blij dat de familie Ritsema ons
de kassen weer ter beschikking wilde stellen. Doordat het zonnetje er toch regelmatig doorkwam waanden we ons, door de lekkere
temperatuur, al een beetje op vakantie.
Er waren, naast de kinderen, veel
ouders en grootouders aanwezig
om het schooljaar uit te luiden en
de schoolverlaters Geert-Jan
Arends, Elina Bakker, Niels de Jonge, Liza Joop, Richard Ritsema en
Jeffrey Scholtens uit te zwaaien.
De talentenjacht liet weereens zien
wat een entertainers Garmerwolde bezit.
Een zeer deskundige jury, juf Mariska met Pepijn en Albert, die we
allemaal kennen van GEO, beoordeelde de optredens. Iedereen kon
een nieuw talent aanschouwen in
de persoon van Pieter Boes, die vol
vuur een solo-optreden deed. Dat
belooft wat voor de toekomst! De
talentenjacht werd gewonnen door
Niels de Jonge: niet alleen een
groot muzikaal talent. maar ook
een jongeman die het publiek weet
te boeien met zijn performance.
Van hem zullen we nog veel horen
in de toekomst!
10

Niet alleen de kinderen waren geweldig, ook kreeg Maud Onderstal
de ouders weer op het podium.
Eerst de moeders, die wilden wel,
maarhetwas nog een heletoer om
de vaders ook op het podium te
krijgen. Toen ze er eenmaal stonden hield menigeen zijn hart vast,
want het podium kreeg het zwaar
te verduren onder de woeste
sprongen van de heren. Gelukkig
is juf Lianne bhv-er. Ze hoefde net
niet uit te rukken. Lianne was de
drijvende kracht achter de organisatie, en dat kun je wel aan haar
overlaten. Ze pinkte nog een traantje weg toen ze de schoolverlaters
toesprak. Zij zullen Lianne niet snel
vergeten en waarschijnlijk nog wel
eens aanwaaien op school. Ook
voor de inwendige mens was er
genoeg te beleven: er was een
barbecue met alles erop en eraan,
verzorgd door de OR., heerlijk!!
Ij sjes toe. Kortom: FEEST.

Rond halfnegen sprak Ad Jan van
Larsdonk, als hoofd der school,
nog een dankwoordzoals dat hoort
en toen togen de kleinsten naar
huis. Iedereen hielp een handje
mee met opruimen. Zo kwam er

een eind aan een heel leuke dag.
Iedereen een fijne vakantie gewenst en tot ziens na de zomer.
Ine Hoejenbos

lIAAImAG SESlDTBI

Dames & Herenkapper
zonder afspraak !

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAA HEDEN

AGRI SHOP
divers in groe nten & fruit

Directe boerderijverkoop

zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven, KlepeJmaaien.
Groot pak persen. Grondtranspon,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

• groenten & fruit
• aardappelen
~
• sch arreleieren
• vlees
• bo erenzuivel
• sulades & rauwkost

Loonbedrijf
N••;r.... tl... f
Lageweg 22Garmerwolde
(050) 542 1535
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MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid - 00. SUZUKI dealer

All e merken on derdel en
en accesso ires lev erbaar
Prima servic e en reparati e

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Goedengezondvande boerengrond

._)r.'~

Mid eljans
Kajuit 322A

Voor:

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

Fax (050) 4042922

r
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Sleutelsërvice

"DE LEEUW"

Valckestraat1 • Ten Boer

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462

Schoenm~kerij

Dorpshuis

"AS
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Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Boventijger ,~ e g 19
9797TD hesirge
050-3 02173
www.nellian.nl
informat ie en vormgeving rondom de dood:Schoolholm 3, Gro ingen
...
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.
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Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 ·5416244

Ged iplomeerd
schoenhersteller

Ogen zijn niet standaard,

Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.
Het ;s tiJd. vo

(J.

abObanli.

onze contactlenzenevenmin.
• moderne co n tac tl en s sy s te m en • ged iplom ee rde speci alisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tle nzen - Hoortoeste llen
WinReIcentrum Lewe nborq
Kajui t 28 1 - 9733 CV Gron inçen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
HenkRemerie050-541 9630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050·302 2071
Eind·redactie:
HillieHamaker-Tepper
Dorpsweg 26 ·050-54 15335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 . 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Sladsweg 3
9798 TEGarmerwolde -050-5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,00p.j.
Bijautomatische incasso € 11 ,00p.j.
PosIabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsperkrant € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Foto van de maand
Het nieuwe bankje, dat hoort bij het recentelijk onthulde kunstwerk in Garmerwolde. is amper geplaatst of
er wordt al dankbaar gebruik van gemaakt door mevrouw Star en meneer Walt. Foto: Henk Remerie

olter, bedankt!

Nieuwe fotograaf

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 21 auqustus vóór 18.00 uur.

Protestantse gemeente
GarmerwoldelThesinge

Na een actieve inzet van ruim
negen jaar neemt Wolter Karsijns
uit Thesinge per 1 augustus afscheid van de redactie van de
G&T. We zullen zijn plezierige inbreng tijdens de redactievergaderingen en de vele mooie foto's
in de krant missen ...
Uiteraard wensen we zijn opvolgster, Myla Uitham. heel veel succes. Mocht u ideeën hebben voor
een foto inofnabij Thesinge, neem
dan even contact op met Myla.
Voor Garmerwolde kunt u nog
steeds terecht bij Henk Remerie.
tel. 541 96 30.

Wolter. Foto: Myla Uitham

Myla. Foto: Wol/er Karsijns

Vanaf augustus zal ik als fotograaf creatief aan de slag gaan bij
de G&T Express! Ikheb erveel zin
in en hoop vele mooie en leuke
foto's van onze omgeving en
dorpsgenoten te maken en deze
te delen met de lezers van de G&
T Express. Wanneer je een acfiviteit weet die een foto verdi ent,
geef dan een gil: tel. 3023483, email : ruitham@planet.nl. Of kom
langs in Thesinge. Ikwoon aan De
Dijk nummer 14. Samen met Jan
Alix, onze kinderen Annemijn (5),
Jochem (4). Sofie (0), twee poezen en zeven kippen. Misschien
tot dan.

De redactie
groetjes van Myla Uitham

Bij ons staan
kwaliteit en service
bovenaan

VA.

I

•

81een'8 I'>;KKI:RIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227
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Zondag 5 augustus
11.00 uur in Ten Post
dhr. Postema uit Krewerd
10.30 uur voor de dienst koffiedrinken
Zondag 12 augustus
9.30 uur in Thesinge
Gezamenlijke dienst met Ten Post
mw. I. Plaatsman uit Thesinge
Zondag 19 augustus
9.30 uur in Garmerwolde
dhr. L. v.d, Molen uit Winsum
Zondag 26 augustus
9.30 uur in Thesinge
ds. F. Volbeda uit Groningen
Doop Jorrit van der Veen

