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Lekker eten en toch afvallen?
De redactie van de Garmer en Thesinger liep al een tijdje met het idee om eens een klein stukje te wijden aan het fenomeen 'afvallen'.
Hoe dat idee destijds ontstaan is, is niet meer te achterhalen maar dat doet nu ook niet meer terzake. Waarschijnlijk een soort 'Sonja
Bakker'effect: heel Nederland sprak eind vorig jaar immers over afvallen en diëten? Het leek ons voor de lezer het meest interessant
als er een deskundige aan het woord zou komen en een tevreden cursist. Zo gezegd, zo gedaan. De deskundige blijkt in ons dorp
te wonen, namelijk BernadelIe van Kesteren. BernadelIe woont samen met haar man Dirk Heslinga en hun zoon Oscar (de anderezoon,
Jasper, woont en studeert in 'stad') al weer bijna vijf jaar aan de Koningsheert. BernadelIe organiseert al jaren afslankcursussen en
doet dat nu in Ten Boer. Ze gebruikt daarbij de zogenaamde 'Dream-Iine' methode. Vorig jaar had BernadelIe ook een cursus in
Garmerwolde. Een viertal dorpsgenoten deed daaraan mee. De resultaten mochten gezien worden, kun je wel stellen. Eén van die
cursisten, Mieke Welling, was bereid om een stukje te schrijven over haar ervaringen als (zeer tevreden) cursist. En ik toog dus
afgelopen dinsdagavond naar Bernadette om, onder het genot van een kopje koffie en een koekje, me te laten bijpraten over wat er
allemaal omgaat in afslankland.

Bemadette Hes/inga, met naast zich hèt attribuut voor een gewichts
consulente: de weegschaal. (Foto: Henk Remerie)

Waarom Dream-line en geen Son
ja Bakker bijvoorbeeld?
Bernadette vertelt dat je, alvorens
te starten met een afslankkuur.
eerst voor jezelf duidelijk moet
hebben wat het doel is: wil je al
leen maar zo snel mogelijk zoveel
mogelijk kilo's kwijt en vervolgens
er weer lekker op los eten? Of wil
je je (ongezonde) eetgewoontes
vervangen door een beter eetge
drag en moeten en passant. ook
nog de overtollige kilo's eraf? Uit
allerlei onderzoek is gebleken dat
deze laatste methode meer kans
biedt op een blijvend resultaat.
Het voorkomt het zogenaamde 'jo
joën': het snel afslanken en ver
volgens weer even snel aanko
men.
En Dream-line werkt volgens deze
methode. Je krijgt advies hoe je
lekker en gezond kunt eten en
toch geleidelijk kunt afvallen . Dat
afvallen bereik je simpel gezegd
door (tijdelijk) per dag minder ca
lorieën tot je te nemen dan jebij je
dagelijkse werkzaamheden ver
bruikt. Het verschi l hoeft niet veel
te zijn. Dat voorkomt dat je rond
loopt met een knorrende maag en
dat je je slap gaat voelen. Dream
linewerkt daartoe volgens dericht
lijnen van het Voedingscentrum
(een overheidsinstantie) die de
zogenaamde Schijf van Vijf als
gezonde basis hanteert. Je krijgt

dus alle voor je lichaam benodig
de voedingsstoffen binnen (het is
dus beslist geen eenzijdig dieet
dat je lichaam van slag doet ra
ken). Als je op deze manier, door
een aantal maanden iets minder
calorieën tot je te nemen dan je
verbruikt, je overtollige kilo's kwijt
bent geraakt. hoef je je (inmiddels
gezonde) eetpatroon ook niet te
veranderen. Je gaat gewoon ge
leidelijk meer eten, maar wel meer
bewust van je eetgedrag als voor
heen. Natuurlijk houd je je gewicht

wel scherp indegaten ommeteen
te kunnen bijsturen. Je moet ach
teraf eigenl ijk kunnen zeggen :
'Lekker gegeten en toch afgeval
len l'

Heel veel andere afslanktherapie
ën zijn gebaseerd op (te) eenzijdi
ge of te weinig voeding, zegt Ber
nadette, en dus in wezen gevaar
lijk voor jegezondheid. Jemag die
methoden dan ook niet onbeperkt
(in tijd) toepassen. Met Dream
line daarentegen kun je langer
doorgaan. En omdat het voedings-

advies gebaseerd is op die Schijf
van Vijf, heb je ook enorm veel
variatiemogelijkheden. Er wordt
dus ook beslist geen koekje A van
fabrikant B voorgeschreven. Je
mag dat zelf kiezen. Jekrijgtbij die
keuzes wel hulp/advies, natuur
lijk. Apart, voor jezelf, koken is ook
nietnodig. Het menuplan is uitste
kend inpasbaar in een gezin.

Hoe ben jij in dat vak, gewichts
consuient, terecht gekomen?
Bernadette vertelt dat ze altijd al
interesse heeft gehad in 'voeding'.
Die interesse heeft ze verder uit
gewerkt door de LOl-cursussen
'Algemene Voedingsleer' en 'Di
ploma Gewichtsconsulent' te vol
gen. Dat blijkt alweer vijftien jaar
geleden, zegt ze, nu wij het er
over hebben. Daarnaast vindt
Bernadette het leuk om mensen
bewust te maken van het belang
dat een 'gezonde voeding' voor
hen heeft. Dat 'onderwijzende' zit
inde familieingebakken,want haar
vijf zussen en broers hebben dat
ook. Bernadette zelf is gediplo
meerd onderwijzeres (Pedagogi
sche Academie) en ze heeft jaren
les gegeven in het speciale on
derwijs. Ook nu zit ze nog in het
'onderwijs', zij het part-time.

Heb je nog een goed advies?
"Natuurlijk! Zorg altijd dat je ge-
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zond eet: dus volgens de Schijf
van Vijf. En houd je gewicht een
beetje in de gaten. Zeker als je
afwisselend werk hebt: nietteveel
eten in rustige tijden. maar zeker
ookniet teweinigalsjeeenpoosje
zware (lichamelijke) arbeid moet
verrichten. Zorg daarnaast dat je

ook voldoende beweegt! Dat beo
tekent echt niet dat er elke dag
fanatiek gesport moet worden. 30
minuten per dag wandelen. fiet·
sen. helpt al bij het afvallen en
zorgt ervoor dat je conditie vooruit
gaat.
Als je toch 'te zwaar" bent en zelf

ook vindt dat je moet afvallen: doe
dat dan via een afslankcursus. Je
treft daar 'lotgenoten' en samen
over het probleem praten en er·
varingen uitwisselen, helpt al. Sa
men sterk, dat werkt:
Overigens is geen enkele alslarik
cursus voor iedereen toepasbaar

(of alleen zaligmakend): het is en
blijft altijd maatwerk. De Consu
mentenbond heeft op internet een
testje: Jekunt danontdekken welk
dieet het meest geschikt voor jeis.

Henk Vliem

Over gewicht
Je hebt het niet meteen in de gaten, maar heel stiekem komen ze
er bij! Eerst zijn hetonsjes. Ach, je bent nu eenmaal niet constant
op hetzelfde gewicht. Een weekje 'rustig aan' en het gaat er wel
weer af, denk je dan. Als dat niet zo snel lukt, bedenk je andere
redenen: gestopt met roken, vakantie, verjaardagen in de familie,
feestdagen, de leeftijd, noem ze maar op. Plotseling zijn het
pondjes, later zelfs kilo's!!! Na de feestdagen, ja echt, dan gaan
we wel lijnen. De tijdschriften staan er vol mee....de superdiëten,
de slimme eettrucs, de pilletjes, repen, drankjes. Sonja Bakker
vaart er wel bij...van elk boek wordt niet zij, maar wel haar
portemonnee, dikker!

"Een voet heeft veel te vertellen"

..

Pedicure
Voordat Astrid in 1992 haar pedi
cure-opleiding behaalde, werkte
zij als laborante in een ziekenhuis
in Leeuwarden. "Dit werk paste
totaal niet bij mij. De medische
kant vanhet laborantenvak vind ik
interessant en het helpen van
mensen staat voor mij altijd voor
op. maar zóveel zieke mensen
bijeen werd voor mij te belastend.
Bovendien was ik natuurlijk ook
nog erg jong. Toen ik in Gronin
gen ging wonen, heb ik eerst een
tijd in de kledingbranche gewerkt.
Het contact met mensen en hen
helpen bij het kiezen van kleding,
vond ik echt leuk. Dat medische
en helpen komt in mijn huidige
werk weer terug. Wij woonden in
Groningen aan de Kerklaan en
daar heb ikeen goedlopendeprak
tijk aan huis gehad."
Daarbij ging ze op afspraak naar
mensen thuis, naar het zieken
huis en naar serviceflats voor
ouderen.Heelafwisselend én werk
waar zij veel voldoening in vindt:
"Je hebt snel effect doordat je
mensen van hun pijn afhelpt. Een
ingegroeide nagel of likdoorns zijn
goed te behandelen. Ook eelt en
schimmeinagels kunnen goed
behandeld of verzorgd worden.
Soms doe ik er op verzoek een
mooi nagellakje op! Het knippen
van nagels en verzorgen van na
gelriemen zijn de basiswerkzaam
heden. Daarbij geef ik een voet-

in samenwerking met Dorpsbe
langen, is zij bij de organisatie
betrokken. "Het is fijn wonen in
Thesinge, in een buurt met veel
kinderen en zoveel gezelligheid
om je heen." Het zingen met het
koor 'The Singers' op maandag
avond is een nieuwe activiteitwaar
zij veel plezier aan beleeft.

Astrid de Leeuw.(Foto:MylaUitham)

Dorpsleven
Sinds november 1999 woont As
trid met haar man Aryan aan de
Schutterlaan op nummer 24. Mo
menteel is het huis een stuk voller
met een zoon. Julian van 7, en
een dochter. Lisanne van 6, een
hond en 3 poezen. Na een drukke
verbouwingtijd zijn er ook nu nog
een aantal klussen te doen in en
om het huis. Er staat een praktijk
ruimte voor Astrid op de wensen
lijst en ook de kinderkamers moe
ten nog aangepakt worden. Haar
dagen zijn behoorlijk gevuld met
de zorg voor de kinderen en hun
buitenschoolse activiteiten, pedi
cure-afspraken. taken voor basis
school "de Til" binnen de ouder
werkgroep en de schoolkrant en
er is voor dorpsbewoners in The
singe heel vaak iets te doen ......
Van de activiteiten rondom het
dorpshuis "Trefpunt" heeft zij ook
genoten. Daarbij heeft de Schut
terIaan een actieve buurtvereni
ging waarvoor Astrid in het orga
nisatiecomité zit en ook voor an
dere feesten. zoals het Paasfeest

Pedicure en voetreflextherapeut Astrid de Leeuw, adverteert in de
G&T en reageert enthousiast als ik haar vraag voor een interview.
Ze vertelt me dat ze er door de advertentie een paar klanten bij
heeft gekregen naast haar bestaande kleine vaste klantenkring.
Voor haar is vooral tijd nemen en gezelligheid belangrijk binnen
haar werk. "Ik hoef gelukkig geen productie te draaien...." lacht
Astrid.

Mieke Welling

keer per dag een maaltijd. En weet
je dat veel frisdranken vol calorie
ën zitten !! Ook dat biertje is een
beruchte 'cikrnaker'.
Zo leer je een verstandige manier
van eten aan. met het gewenste
resultaat! Het hele gezin kan
meeëten. dus geen gedoe met
voor jezelf iets klaar moeten ma
ken.
Van tevoren bepaal je hoeveel je
wilt afvallen. Stel jezelf een doel
dat haalbaar is.
En als je dan je streefgewicht be
haalt, voelt dat als een toppresta
tie. Je kunt zelfs niet meer over
matig veel eten verdragen. En zo
blijf je op gewicht. als je alert blijft.
Samen met nog drie dorpsgeno
ten heb ik 4 maanden met de
cursus meegedaan. En na een
jaar zijn de ruim 10 kilo er nog
steeds niet weer aan. ..... een
heerlijk gevoel. (Ter controle: loop
eens een dag met een rugzak met
10 kilo aardappels op je rug
rond.......echt vermoeiend!)
Bernadette is nu met haar cursus
in het Buurhoes in Ten Boer, elke
woensdagavond van 18.45 tot
19.45 uur. Je kunt op elk gewenst
moment instappen.
Bel haar voor meer informatie tel.
050-5420828.

Tijdens het dieet moet je allerlei
speciaal voedsel kopen. kook je
voor jezelf. terwijl de rest van het
gezin iets anders eet. Je houd
jezezlf op de been met de ge
dachte: 'Als het dieet is afgelopen
en het gewicht weer oppeil is, kan
ik gelukkig ook weer 'qewóó n'
gaan eten'.
Je kunt er op wachten, maar. ....
de met veel moeite verloren pon
den komen dan als een gek weer
terug. Soms krijg je er zelfs wat
extra bij. Wanneer je last hebt van
je overgewicht zit je (letterlijk) niet
lekker meer injevel, jevoelt jeniet
prettig, vooral niet in een paska
mer! Het is echter een grote stap
te erkennen dat je het eigenlijk
niet alleen kunt.
Vorig jaar startte Bernadette van
Kesteren een Slankcursus in het
dorpshuis. Ze werktmetdeDream
Line methode. Volgens deze me
thode leer je op een verstandige
manier meteten bezigtezijn. Geen
preparaten, maar een gezonde
manier van afslanken op basis
van een nieuwe 'Schijf van vijf'.
Geen calorieën tellen. maar er
wel op letten. Bijvoorbeeld door
op de producten de informatie te
bekijken en ze met elkaar te ver
gelijken. Dan merk je dat de ene
magere yoghurt tot meer dan 2x
de hoeveelheid calorieën bevat
dan de andere. Volkoren produc
ten zijn vezelrijker en voedzamer.
je krijgt minder snel weer trek.
Eenvoudige starters: geen melk
en suiker inde koffieof thee (echt.
het wen!!), minstens anderhalve
liter water per dag drinken. drie
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massage als "toetje" en zie dan
hoe ontspannend dit werkt. Bo
vendien zie ik aan de voeten of
iemand goed gezond is. Het is
heel belangrijk om de voeten van
iemand met suikerziekte goed te
inspecteren en vooral heel voor
zichtig te werken:

Voetreflextherapeut
"Als je een voet bekijkt en mas
seert, krijg je veel informatie over
de klachten die een klant heeft.
Onder devoet vind je drukpunten
die overeenkomen met organen,

Verwennerij
Sinds vorig jaar zomer is
Liesanne van Houten weer te
rug in Thesinge. Tot haar qro
te geluk kreeg zij een huisje
aangeboden aan de Molenweg
en kon ze, na een korte perlo
de in Beijum, weer terug naar
haar geboortedorp. Het huisje
onderging een metamorfose
doordat alles met haar tavcrle
te kleuren is opgepimpt. Er is
een nieuw keukenblok qe
plaatst wat vanuit de kamer te
zien is omdat de ruimte half
open is gemaakt. Voor de tuin
heeft Liesanne nog heel wat
ideeën, maar voorlopig is ze al
blij met de ruimte achter haar
huisje. Ook haar huisdieren,
twee hondjes en drie katten,
zijn hier gelukkig mee.

Op de bovenverdieping heeft zij
een slaapkamer ingericht en is er
een kleine kleedruimte met kas
ten en spiegels waar haar garde
robe overzichteli jk is opgeruimd.
Een kleine salon met een behan
delstoel en allerlei benodigdhe
den voor een schoonheidsbehan
deling staan voorlopig nog in de
derde ruimte boven . Voorlopig
kan Liesanne daar alleen epile
ren, harsen en wimpers verven.
Ze heeft al een klein aantal vaste
klanten en hoopt dit binnenkort
uit te breiden. Het vinden van het
juiste merk van producten waar
meezewil gaan werken is nu aan
de orde. Zodra zij dit heeft gere
geld kan ze gezichtsbehandelin
gen gaan aanbieden.

Ruime ervaring
Na de opleiding detailhandel met
als specialisatie uiterlijke verzor
ging ging Liesanne na deze ba
sisopleiding door op het Aliacol
lega. Zij volgde de3-jarige oplei
ding tot schoonheidsspecialiste

het skelet of de spieren. Je voelt
de structuur van het weefsel on
der de voet en kunt door middel
van massage blokkades wegmas
seren. Ik mag geen diagnose stel
len alsvoetreflextherapeut en vind
het ook voor klanten vaak erg
vaag om aan te geven wat er
precies gebeurt door een behan
deling, maar ik ziewel vaak resul
taat. Informeel werk ik ermee, niet
therapeutisch, en probeer samen
met de klant te zoeken naar de
oplossing voor een lichamelijkpro
bleem. Bijvoorbeeld in geval van

Liesanne van Houten start haar
eigen schoonheidssalon in Tbes
inge. (Foto:Myla Uitham)

en daarna de kappersopleiding.
Daarbij had ze bijbaantjes in ver
schillende winkels. "Dat is naast
de opleiding heel belangrijk voor
mij geweest. Je leert met klanten
omgaan en je leert heel goed
rekenen! Dit kwam van pas in
mijn eerste echte baan bij Kruid
vat in Selwerd." Hier heeft zij ruim
vier jaar gewerkt. Toen kwam de
kans om in een saunacentrum in
Peize tewerken. Dit vond Liesan
ne een geweldige ervaring. Als
werknemer moest zij alle soorten
werkzaamheden kunnen verrich
ten. Gezichtsbehandelingen,
massages, pakkingen van bij
voorbeeld algen of chocola.....
Het werk was lichamelijk behoor
lijk zwaar, maar wel heel afwisse
lend. Helaas bleek ze allergisch
te zijn voor de zeepproducten die
gebruikt worden in de hamam.
het oosters badhuis. Na een half
jaar liep voor haar hierdoor het
contract af. Ze heeft hier heel
veel geleerd en ook leuke men
sen ontmoet. Zo stond op een
dag Syb van de Kast op de lijst
voor een gezichtsbehandeling en
viel Liesanne die eer te beurt !

hoofdpijn kan eraan de hand van
een voetreflexmassage duidelijk
heid komen waar de klacht van
daan komt. Komt het ergens uit
het skelet, denek of onderrug. zijn
het hormonale reacties of komt
het door het voedingspatroon?Het
is voor mij een uitdaging om men
sen te helpen in het vinden van
een manier om hun klachten te
beïnvloeden.•
Voeten zijn voor de meeste men
sen een "vergeten onderdeel" van
het lichaamenop "veilige afstand"
in het geval er gemasseerd wordt.

Winkel
Om als schoonheidsspecialiste
een baan te vinden is heel lastig.
Voorlopig werkt Liesanne nu bij
Didi in de Herestraat in Gronin
gen. Modieuze kleding voor alle
leeftijden en de klantvriendelijk
held in deze zaak spreken haar
vooral aan. Zij is wat de mode
betreft heel kritisch en vindt dat
ze indezaakeenkwalitatief goed
produkt kan verkopen. Binnen
kort mag zij de winkelinrichting
verzorgen omdat haar collega
met zwangerschapsverlof gaat.
Deze verantwoordelijkheid maakt
het werk extra leuk en hierdoor
kan zij wat meer haar creativiteit
kwijt. Het adviseren van klanten
heeft een duidelijke overeen
komst met het werk als schoon
heidsspecialiste. "Je observeert
mensen en probeert hen een
goed, ontspannen gevoel te be
zorgen . Net als kleding moet
make-up bij de persoon passen
endaarvoor moet je je in dewen
sen van de klant kunnen ver
plaatsen: De verwennerij van een
gezichtsbehandeling is voor
Liesanne het meest favoriete on
derdeel van haar werk. Van de
behandeling van onzuiverheden
zoalsgestekorrels en puistjes kan
zij echt genieten. Met de blik op
de toekomst wil ze nog een aan
tal cursussen gaan volgen. Visa
gie staat bovenaan haar verlang
lijstje, gevolgd door een cursus
acnétherapie. Ook het aanbren
gen van permanente make-up
door middel van tatouagetech
niek wil zij gaan leren. Voorlopig
houdt zij zich bezig met het vin
den van het geschikte merk om
mee te werken en het opstarten
van haar eigen salon. Hopelijk
heeft de G&T er eerdaags een
nieuwe adverteerder bij!

Truus Top

Toch heb ik, toen Astrid bij mij op
school een workshop over voet
verzorging gaf, gezien dat er leer
lingen zijn die echt niet met de
voeten bloot gaan ... Astrid heeft
hen een handmassage laten zien,
waarbij zij zich ontspannen voel
den en waar ze mee aan de slag
durfden. Dit is het bewijs dat zij
eerst goed contact maakt en een
informele sfeer creëert voordat zij
haar behandeling begint.

Truus Top

Bt.! Bt.!!!
Op 10/11 februari 2008 vloog de
brandweer richting de waterzul
vering. Maar daar was niets aan
de hand ; er was wat loos bij
Swiss Combi! Ik vond dat het
tijd werd om eens te gaan kij
ken voor hoeveel euro schade
er was.

Nu, er was totaal geen brand
schade. Het is gekomen door on
derhoud aan allerlei delen bij de
machines. Men had bij een elek
trische motor hier en daar wat
buizen, waar vijzels inzitten, ver
vangen en ook de aansturende
software in de computer. (Men
kan nu b.v, aan het stroomver
bruik zien of een motor of zuiger
het moeilijk of zwaar heeft en aan
vervanging toe is.) Maar de gra
nulaatsilo's waren niet t00% leeg
omdat men bij het opstarten ook
wat nodig had. Men had wel ge
constateerd dat de temperatuur
opliep en daarom besloten omhet
restant los op de grond te storten.
Maar het is daar verder gaan
broeien en destoom/rookgeurdie
er bij vrij kwam, werd door een
medewerker van de zuivering 
die nachtdienst had . opgemerkt.
De man rook onraad en belde de
brandweer. Want ja:waar broei is,
kan brand ontstaan...
Volgens Swiss Combi had iegroot
gelijk en was er goed aan gedaan
om de brandweer te bellen.

Met dank aan Swiss Combi
(Mohammed)

Groetjes vanSieb-Klaas Iwema
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Van de Redactie: terugblik op het afgelopen jaar
Voor de redactie van de G&T was het jaar 2007·2008 een prettig jaar. We hebben namelijk, financieel gezien, het jaar net ietsje positief
afgesloten. Dit gunstige feit willen we zoveel mogelijk ten bate van onze adverteerders laten komen. Dus dit jaar gaan de tarieven voor
de advertenties niet omhoog.

Gregoriaans in Garmerwolde
Ooit moeten in de middeleeuwse kerk van Garmerwolde grego
riaanse gezangen hebben geklonken. Lang geleden, toen de kerk
nog een rocms-kathclleke kerk was. Aan dat roomse verleden
herinneren nu nog de unieke gewelfschilderingen in de kerk.
Misschien heeft u zich wel eens afgevraagd wat ze voorstellen?
Op zondag 6 april krijgt u op bijzondere wijze tekst en uitleg. De
Schola Gregoriaans Groningen onder leiding van Frans Kever·
kamp zingt dan onder de titel 'Gregoriaans in woord en beeld '
gezangen die aansluiten bij wat het kerkgebouw laat zien.

Wel hebben we besloten om de
abonnementstarieven voor ko
mend jaar iets te verhogen. De
abonnementskosten voor de G&T
Express worden per april 2008: €
11.15 (was € 11 .-) als u per auto
matische incasso betaalt.
En € 14,15 als u per kwitantie
wenst te betalen. In beide geval
len geldt: exclusief eventuele por
tokosten.
Wat betreft de postbezorging ken
nen we twee opties. De eerste is:

In woord en beeld
De Schola Gregoriaans Gronin
gen heeft zichbij de keuze van de
muziek van deze middag laten
leiden door het kerkgebouw. een
restant van een imposante bak
stenen kruiskerk uit de 13e eeuw.
Ook de bijzondere gewelfschilde-

bezorging via TNT. Dat kost op dit
moment ongeveer € 12,- per jaar.
Deze bezorging verloopt vlekke
loos; tenminste, wij ontvangen
geen enkele klacht. De tweede
mogelijkheid is bezorging via Re
giopost. Zoals de naam al zegt:
enkel voor bezorging in de regio.
Deze bezorging levert ons regel
matig klachten van onze abon
nees op. Bijvoorbeeld: extra
(straf)portokosten omdat de krant
ergens gedurende het bezorgtra-

ringen spelen een rol bij de keuze.
De schilderingen dateren uit de
16e eeuwen verbeelden verschil
lende thema's. In de gewelven
zijn de vier evangelisten afge
beeld. Zij vertegenwoordigen het
Nieuwe Testament, dat handelt
over het levenvanJezus. Deschil-

ject alsnog in een TNT-brieven
bus belandt. Of klachten dat de
krant pas na een week of twee
bezorgd is. Ubegrijpt hopelijk, dat
wij als redactie hier nietsaan kun
nen doen.
De portokosten voor bezorging
via Regiopost bedragen nu € 6,
per jaar, dus aanmerkelijk lager
dan de portokosten van TNT.
Omdat u alspostabonneedie por
tokosten door ons in rekening
gebracht krijgt. laten we u vrij om

deringen in het noordelijk dwars
pand hebben Maria als thema: de
Aankondiging, de Geboorte van
Jezus, deAanbidding door de Drie
Koningen en de Tenhernelopna
ming van Maria. In het zuidelijke
dwarspand is het thema vooral
het lijden van Christus. De schil
deringen zijn: Christus in de Hof
van Olijven, Christus voor Pilatus,
de Kruisiging en de Hemelvaart
van Christus
De gezangen zijn thematisch in
het programma ondergebracht en
worden steeds ingeleid door een
lidvandeScholaGregoriaansGro
ningen .

De Schola
De Schola Gregoriaans is in 1994
opgericht door Frans Keverkamp
en zingt zes keer per jaar een

te kiezen voor TNT of Regiopost.
Het is daaromook voor eigen risi
co als het mis gaat. Gezien onze
slechte ervaringen adviseren wij
onze Regiopost·abonnees echter
dringend om over te stappen op
bezorging via TNT. Eén telefoon
tje of e-mailtje naar de redactie is
voldoende.
Tenslotte: we hopen dat u ook het
komende [aar de G&T Express
weer met veel plezier zult lezen.

vesper in de dienst van het Gro
ninger Studenten Pastoraat in de
Martinikerk en in de R.K. San Sal
vatorkerk in Groningen Zuid.
Frans Keverkamp (Groningen,
1943) is kerkmusicus. Hij is diri
gentlorganist van de San Salva
torkerk.

Gregoriaans inGarmerwolde. zon
dag 6 april om 16.00 uur. De kerk
is open om 15.30 uur. Koffie en
thee zijn in de kerkverkrijgbaar. U
ontvangt een boekje met daarin
de vertaalde teksten. Na afloop
wordt een collecte gehouden voor
de onkosten .

Reserveren kan via:
wbensan@hetnet.nl
of (050) - 542 07 29.
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Op 14 maart waren 30 personen aanwezig bij de jaarvergadering
in café Molenzichl.

Hovensfrco t 5 - 9797 PL Thesing e
w\I"'v.king ma .nu

gerard ''':'king ma. nu
050 3023813

Geef ee n o tdruk c cdec u 
orig inee l en pe -soonfj k!

Gerard Kingma
reis- en na tu urfot ografie

'. Gron ing er La nd sc ha p op z'n~

Bezoek de website voor nel la a tste
nieuws over workshops e n exc esmes

Hierbij wil ik iedereenenvoor
al alle leden van VIDD be
danken, die mijn 50 jarig to
neeljubileum tot 'n groot feest
gemaakt hebben.
Allen die mij verwend hebben
met bloemen en mooie ca
deaus, heel hartelijk dank.
Deze avond zal voor mij altijd
'n dierbare herinnering blijven.

Roelie Dijkema

Onlangs was het weer zo ver:
een weeralarm van het KNMI.
Alle radio- en tv-zenders, alle
kranten gaven het dreigende
nieuws door: er was storm op
til, en niet zo zuinig ook. Het
zou gaan spannen als nooit te
voren!

Alweeralarm

Fredje Bouma

In het najaar was het ook al raak:
een weera larm in november voor
een storm met een nooit eerder
vertoonde, vernietigende kracht.
Vorige zomer: weeralarm, omdat
het op het klsselmeer zou gaan
onweren. En afgelopen winter, op
die ene dag dat er anderhalve
vlok sneeuw viel, natuurlijk
sneeuwalarm. Sneeuwploegen
rukten uit, rayonhoofden stonden
paraat en iedereen werd aange
raden thuis te blijven.
Vroeger had je in november altijd
gewoon rotweer. Daar was zelfs
een woord voor: 'herfststorm '. 's
Zomers had je onweer en dat van
twee weken geleden heette vroe
ger gewoon 'maartse buien'. Ie
dereen vond dat gewoon. Je zette
deemmers binnen, haalde de was
van delijn en deed de luikendicht.
Klaar, sigaar.
Maar nu leven we indetijd van de
hijp. Alles wordt aangedikt. Alshet
niet vier keer op tv en zes keer in
de krant is geweest, telt het niet
mee. Vinden ze. Wat een flauwe
kul. Fredje is nog van de tijd dat
iedereen gewoon aan jaargetij
den deed. En dan had je weleens
een stormpje en een flinke bui.
Daar werd je namelijk flink van.
Maar er schuilt een gevaar in al
dat gealarmeer: hoe vaker er een
weeralarm wordt afgegeven, hoe
minder men zi ch er iets van aan
trekt. Het is net als met een auto
alarm in degrote steden: niemand
let er nog op. Sterker nog, het
heeft iets geruststellends: zolang
het alarm het nog doet, is er niks
aan de hand.

hiermee aan de slag. Thesingers
die het leuk vinden om mee te
helpen met het organiseren mo
gen zich melden bij een van de
leden. Meer nieuws van de com
missie valt binnenkort in de brie
venbus.

Het bestuur van Dorpsbelangen
vraagt vrijwilligers die willen hel
pen bij enkele klussen in het dorp.
Eén van de klussen is het vervan
gen van het prikkeldraad langs het
voetpad naar de Molenhorn. Bel
met Menco 3023352.

Hetty van Linge

Roelie Dijkerna krijgt de naar haar
vernoemde wisseltrofee "de Roe
Iie Dijkerna prijs" nogmaalsover
handigd. Het kunstwerk, gemaakt
door Herbert Koekoek verbeeldt
de skyline van Thesinge. De prijs
zal jaarlijks worden toegekend aan
een persoon die zich verdienste
lijk heeft gemaakt voor het dorp.
Roeliekrijgt deprijs voor alles wat
ze in de afgelopen 50 jaar voor het
dorp heeft gedaan, in de G & T
Express van februari is dit terug te
lezen.
Na afloop van de vergadering kun
nen we kijken naar enkele video
opnames die gemaakt zijn tijdens
het jubileumfeest van Roelie.
Als een van de laatste sprekers
geeft Jan Mollema uitleg over de
financiële gang van zaken rond
de bouw van het Trefpunt.

De volgende keer is opdinsdag 8
april, aanvang 20.00 uur.

De klaverjasavond in maart heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Albert van Bruggen 5051
2. Annie Foekens 4958
3. Jo Reinders 4811
4. Bert Buringa 4698

"De Soos"

Wordt de Germania opgeknapt?
De molenstichting Fivelingo is hard
aan het werk om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen. Als in de
loop van 2008 voldoende gelden
zijn toegezegd kan de restauratie
beginnen. Ondertussen is de mo
lenaar bijna elke zaterdag en zon
dag in de molen. Als je belangstel
ling hebt ofde molenaar wilt helpen
met klussen dan ben je van harte
welkom. Voor meer informatie kun
je ook terecht bij de molengidsen
Piet Huisman en Jan Mollema.

Roelf Jansen merkt op dat er bij
hem nog spullen van Dorpsbelan
gen op zolder liggen. En Roelie
Dijkerna vraagt of iemand weet
waar de vele oude foto's uit het
archief gebleven zijn? Het is bij het
bestuur niet bekend. er staat een
archiefkast op de zolder van de
voormal ige peuterspeelzaal, de
inhoud daarvan iswel bekend. Het
bestuur zal de bezittingen in kaart
brengen en wieweet waar de oude
foto's zijn mag zich melden bij het
bestuur.

Vergadering DDrpsbelangen Thesinge

De bestuursverkiezing levert geen
verrassingen op, alle leden wor
den herkozen behalve Theo.

Na het openen van de vergadering door Menco van der Berg
(voorzitter), leest Wolter Karsijns aansluitend het jaarverslag van
2007 voor. De kascontrolecommissie gaat akkoord met de cijfers
van 2007. De begroting voor 2008 "ziet er gezond uit". Met een
korte toelichting van Theo de Wit zijn de vragen uit de zaal
beantwoord en draagt Theo na 9 jaar, de functie van penning
meester over aan zijn opvolger Alella van de Neut. Theo wordt
hartelijk bedankt en krijgt een glazen spaarvarken -met inhoud
ais aandenken.

Op de verlichtingsenquête die
gehouden is n.a.v. de vragen over
het vele licht in het dorp en de
slechte verlichting buiten de be
bouwde kom is door 20 % van de
huishoudens gereageerd. Over het
algemeenvindt mendesituatie wel
acceptabel, mits de lantaarns bui
ten het dorp niet stuk zijn. Uit de
zaal komen meerdere suggesties
om vooral de Lageweg veiliger te
maken voor fietsers.

De activiteitencommissie zal in
2008 onder de hoede van Dorps
belangen activiteiten organiseren
in en om het Trefpunt. Rudy Noor
denbos vertelt namens de com
missie over de ideeën en de plan
nen. De enquête heeft veel ideeën
opgeleverd, de commissie gaat
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Nieuwe bew~ners van Thesinge
Groetjes van Mi/ou

(Foto: Myla Uitham)

(Foto: Myla Uitham)

Ik benblijdat ikinThesinge woon".

Joline Bosmans woont sinds
27 november 2007 aan de Ma·
lenweg 19, hethuis waar eerder
Klaas Meijer heeft gewoond.
Joline is fysiotherapeut en onder
zoeker in het UMCG en is 57 jaar.
Ze is in Thesinge komen wonen
omdat het een gezellig dorp is en
op goede afstand van de stad,
ruim en mooi uitzicht,heel anders
dan Haren waar Joline 27 jaar
gewoond heeft.

Mi/ou Suèr woont sinds 1 juni
2007 aan de Havenstraat t.
Ze is alleenstaand en werkt als
office manager bij Grafisch ont
werpbureau.

student Zorg en welzijn aan het
Alfa College.
Ze hopen met veel plezier te wo
nen op dit mooie plekje naast de
molen

"Tijdens een feestje bij het Jopje,
alwaar m'nzus Patricia Suer, jullie
vast bekend als kunstenaar/thea
termaker van de Lageweg, haar
verjaardag vierde, zagen we het
bordje 'Te Koop'. Later toch maar
eens gekeken. En toen sloeg de
vonk over, het was liefde op het
tweede gezicht.
Een prachtige plek aan het water,
lief tuintje en een geweldig klus
huis, waar ik me voorlopig niet
hoef te vervelen.
Vanaf de Lageweg kunnen we
met de boot bij elkaar komen, wat
het extra leuk maakt. watermen
sen als wij nou eenmaal zijn. Er is
inhet dorp zoveel tedoendat ik, in
de tijd dat ik hier woon, meer ben
uitgeweest dan de afgelopen [a

I ren.
Ikvoel me hier erg op m'n plek en
heb het gevoel ineen warm bad te
zijn gevallen.
De buren zijn geweldig, de kinde
ren lekker speels, er lopen paar
den langs m'n raam' 't Jopje is
gezellig en de omgeving is erg
mooi.
Groot voordeel is dat je met de
fiets naar Groningen kunt, langs
een mooi buitengebied.
Ik hou van zwemmen, lopen en
fietsen en vogels zijn een beetje
mijn passie.
Zo kan ik nog wel een tijdje door
gaan, het isnu wel duidelijkgeloof
ik.

(Foto: MylaUitham)

Ria Stoppels en haar dochter
Joyce Bolhuis wonen sinds kort
aan de Molenweg 9a.
Ria (39) is secretaresse/ spreek
uurassistente in de polikliniek
Anaesthesiologie van het Martini
ziekenhuis. Joyce (17l is 1e jaars

(Foto: Aly Pepping)

Kor, Mirjam en hun zoon San·
der Ganzeveld wonen per 1 no
vember 2005 aan de Molenweg
2 in Thesinge.
Kor iswerkzaamals filiaalleider bij
de Bo-mij in Groningen, Mirjam is
pedicure in Selwerd en Sander
van 5 zit in groep 1 van "de Ti l".
Ze zijn naar Thesinge verhuisd
omdat het veel socialer is dan in
de stad en Sander kan hier lekker
buiten spelen

(Foto: My/a Uitham)

Geerten Eijkelenboom (41), Do·
rien Zweers (43), Tessa (11) en
Fu Mei (7)
wonen sinds 1 maart 2007 op de
Luddestraat 11. De hond Kadin
(1), een witte duitse herder, is er
iets later bijgekomen.
Geerten heeft een adviesbureau
in proleet- en strategisch mana
gement: De Eijk BV. Dorien is or
thopedagoog!GZ psycholoog bij
de KEGG

"Wij hebben onze sleutel gekre
gen op 1 november 2006. Na een
tijd verbouwen zijn we op 1 maart
officieel hier komen wonen. Wij
voelen ons hier zo thuis dat het
voelt alsof we hier al heel lang
wonen. De meiden hebben elk
hun vriendinnenwaar ze veel mee
spelen (vooral lekker buiten). Ze
zitten allebei op VV GEO en heb
ben het naar hun zin op school.
OokGeerten en Dorien raken lek
ker ingeburgerd . Al le activiteiten
rondom het dorpshuis hebben
daar zeker aan bijgedragen. Ook
een rondje wandelen met de hond
is altijd goed voor een praatje."

9lûi~ame'lcf!/e

t5öR/B
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Qudman
Thesinge
'Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

dan bloemen al/een.
Meer

LUCET
b i o em s iel ku ns i

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvendnaar
demogelijkheden.

Gaykingastra~t 43

Ten Boe~ L---
Tel. (050)~2'5058- <,
Dinsdag tmVri~~"-""
9.00- 18.00 uur .
Zaterdag 9.00-17.00uur

G.N. Schuttet"laan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 30 21 957

Fax ObO - 3021574
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten. diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

CAIEl"

CAIEl"
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
I Telefoon (050) 541 40 40

Dames &.

Herenkapper

mèt afspraak!

[050J3D22151

Lud dcstruat 6
9i t)7 Pl\l T hcs tngc

T (050) 302 1319
F (050) .\ 021IR2
j\ 1 0 (1 5 1533 ï72

financiële
administratie

&
[aarverslagen

&
a:l1\~ifte

Inkomstenhelas tin~

l l li ll/lm !r,l l ir'· Ritserna
": · '1f.1, ' >Ji ,,~, /I" Ü·.,lmf?J ,

Uw ad res voor:

T en B oe r-

haa rstud io

soli ta i

Wigboldstraat 6 - Ten Boer

Ee~·lijk t-IOl-It
j\t1<! ube l,n n ke " ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten& tafels

Antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekopma. trn vr. na (teL) afspraak
zaterdagsbent udegeheledag welkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B.~

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

V ISHAN DEL
~"""*l:~.

Sffl l t
LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECAVerbind ingsweg 19

978 1 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatst ra@vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

kiVllla

Lamsoor 11
9738ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLO EREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Er staan weeractiviteiten op het programma. (Foto: Myla Uitham)

Germania
Het is alweer enkele jaren gele
den dal ik u berichtte over de
staat van onze molen Germa
nia. Het wachten was toen op
de nodige subsidie, aangezien
onze molenin een treurigestaat
verkeerde. Inmiddels is er wel
heteen enander aan het monu
ment gebeurd, maar er viel tot
nutoenog nietveel in enomde
molen te beleven. Daar gaat nu
verandering in komen! Vanaf
heden bemant Cor Gerkes de
molen zoveel mogelijk in de
weekenden en staan er activi
teiten op het programma omde
belangstelling voor Germania
te hernieuwen en, uiteraard, om
geld op te brengen voor het
subsidiegat.

Om welke subsidie gaat het nu en
hoe groot is het gat? Het gaat om
twee geldstromen; in 1997was er al
€ 50.000 toegekend, het BRRM
subsidiedeel. Dat was (ook toen al)
niet voldoende om de nodige res
tauratie aan de molen te bekosti
gen. Nu is er een nieuwe aanvraag
gedaan, het RRWR 2007deel. Ook
weer een rijkssubsidie. waarbij het
gaat om eenbedrag van€ 150.000.
De totale restauratiekosten gaan
zo'n€ 200.000 bedragen.Voor deze
subsidie heeft technisch adviseur
en molenaar Anne Wieringa (Mo
lenstichting Fivelingo) de nodige
bouwtekeningen, een verslag van
de huidige staat van de molen en
werkomschrijving ingediend. Zo'n
aanvraag voor een dergelijke subsi
die steekt nogal nauw; zowel de
tekeningen als de benodigde ver
gunningen en het restauratieplan
moeten piekfijn in orde zijn. Er zijn
namelijkvanuit den lande meer aan
vragen ingediend dan gehonoreerd
kunnen worden. In juni zal het be
kend zijn of de aanvraag voor Ger
mania gehonoreerd wordt; bij groen
licht zal er vrij snel begonnen wor
den met de restauratie werkzaam
heden door een erkende molen
bouwer uit Adorp. Voorwaarde voor
de subsidie iso.a.dat de moleneind
2010 'maalvaardig' is.

Hoe staat de molen er voor?
In 2006 is de staartbalk van de
molen vernieuwdende stelling (om
loop) vannieuw houtvoorzien. Wat
nog rest is vernieuwing van het
gevlucht (de wieken) en de scho
ren (destaartaanstructie- ziebouw
tekening) en de kap moet in zijn
geheel eraf en vernieuwd worden.
Het houtwerk heeft te lijden gehad
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van de bonte knaagkever en hout
worm, maar na recente inspectie
blijken deze vreters momenteel in
'slaapstand' teverkerenen het hout
niet te bedreigen. Meer lijdt de
molen eronder dat hij niet draait;
een molen moet zichzelf 'droog
draaien', vocht en stilstand leiden
tot rot met alle gevolgen van dien.
Zover is het nog niet, en zover
moet het ook niet komen!
Aangezien er na de toekenning
van de subsidie in juni nog steeds
een gat overblijft van een slordige
€ 20 à 30.000, is een tweede geld
stroom belangrijk (ook voor de lo
pende uitgaven voor onderhoud
van de molen). Het is bijvoorbeeld
mogelijk teexposeren in de molen;
momenteel (ten tijde van het schrij
ven van het artikel) hangt er ab
stracte kunst van Chantal Rouke
ma. studentgeschiedenis en schil
deres in haar vrije tijd. Haar kleur
rijke doeken en panelen komen
prachtig tol hun recht met de oude
muren van de molen als achter
grond. Tijdens nationale feestda
gen zoals 5 mei en de nationale
Molendag (1 0/11 mei) en de Gro
ninger Molenweek (15 juni) wor
den er pannenkoeken gebakken.
Ook kunnener vanaf heden kinder-

feestjes in de molen worden geer
ganiseerd met bijvoorbeeld kijkdo
zen makenen pannenkoekeneten.
Car Gerkes zal daarnaast de mo
lenzoveel mogelijkopen hebben in
de weekenden; loop dus vooral
even binnenals ude deur open ziet
staan, de koffie staat klaar! Op
dagen dat Car er niet is, staan er
molengidsen lot uw beschikking ;
Jan Mollema en Piet Huisman kun
nen u van alles vertellen over de
molen en de stichting Groninger
Molenhuis.

Molengidsen
Mocht u zelf niet weten wat u met
uw vrije tijd aan moet: deopleiding
tot molengids begint weer in april
en beslaat 8 lessen van 2 uur,
waarbij u de praktijk leert tijdens
bezoeken aan Groninger molens,
info www.groningermolens.nl.
Kom dus vooral eens kijken. En
mocht u interesse hebben in één
van de activiteiten of vindt u het
leuk om zelf betrokken te worden
bij de toekomst van onze molen,
neem dan aantact op met demole
naar Car Gerkes (06-19215985).
De wind geeft. wie vangt die heeft.

Karline Malfliet

De Twee Weezen
In januari zijn we weer begon
nen met de voorbereiding van
het op te voeren Melodrama
"De Twee Weezen", naar het
Frans van d'Ennery en eer
mon, vertaald door Ernst van
Altena, wat zich afspeelt in
Pari js, vlak voor de Franse re
volutie. Het stuk, waarvan we
vorig jaar de repetities moes
ten onderbreken omdat we te
gen diverse moeilijkheden aan
liepen en de planning voor de
vakantie niet haalbaar was, zal
nu worden gespeeld op vrij
dag 13en zaterdag 14juni. Het
wordt een groot spektakel
waarin veel dorpsgenoten hun
acteer- en zangprestaties zul
len kunnen tonen,

Het geheel bestaat uit acht ta
bleaus, die afwisselend in en bui 
ten de kerk worden gespeeld;
één tableau heeft zelfs de vrij ·
staande toren als locatie. Het is
dus de bedoeling, dat het publiek
zich verplaatst.
Buiten zal een aantal zitplaatsen
zijn, een ontwerp van onze
plaatsgenoot Jacques Brandsma
en binnen zijn natuurlijk kerkban
ken.
De titelrollen worden vertolkt door
twee jonge dorpsgenotes . Er
wordt een spelscene ingevuld
door de muzikanten en zange
ressen van een plaatselijke band
en de verschillende scènes wor
den aan elkaar gezongen door
leden van het Gemengd Man
nenkoor, m.m.v. een soliste en
een accordeonist. Er zullen nog
veel historische kostuums zelf
worden gemaakt, maar ook ge
huurd.
Een van de grote struikelblok
ken , n.1. de moeilijk te volgen
dialogen in de kerk, hebben we
opgelostdoor het aantrekken van
een bedrijf dat gespecialiseerd is
in licht en geluid op bijzondere
locaties, (zoals der A-kerk in Gro
ningen) .

Omdat dit project nogal wat kos
ten meebrengt, hopenwe optwee
uitverkochte avonden. (Emree
prijs € 10, kinderen € 7.50)
We houden u op de hoogte.

Hannie Havenga
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Voorje liaarverzorging en visa!Jie !Jaje naar

B
Bel ons voor

, een afspraakof
~I. .I ~ t-,tP~ ,' ''' kom langs oP.het
I!:.'~ IJ ,.~ IJ KoopmanlplelO 6

te Ten Boer (050) 3023888
WoemdagmiddagenZaterdagkinderknippen

Drogisterij - Parfumerie- Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen(050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspeelie
• Geve lreiniging
• Impregneringen

P~KUIL
1;13': I[3PtifJid AA ;\'4[3 J
Osloweg 126
9723 BX Gron ingen
T(OSO)S421890
F(OSO) 5423778
Iwww.kuilre iniging.nl

Haveng~)lccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Perseneels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~.Jtccount

Oorpsweg 43 - 9798 PO Garrne rwolde

T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl

Voor bed rij ven en parti culier
handel ln:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorl<asten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

• Elektra • Gas • Water • e.v.• Zink . Dakbedekking

M . Ritsema - B e d u m - T (OSO) 301 0735
K. V.d. Veen - Kolham - T (OS98) 393504

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

Bakk erij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

, J

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO) 3024S36
f (OSO) 3024693
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terk in senioren fauteuils

Bijonseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteu ilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer OSO-3021383

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

RIT'S~EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
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Mail
Sieb-Klaas Iwemaa

Nijs van de Buurschutters

ons werk!Uw uitstraling:

• VORMGEVING I
• DRUKKERIJ I

UITGEVERIJ
• • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • •• • • •• •••• • • j • .•• •• - - • ••• •••••• • • • • • • • • • •• • ••••

Op de Joarvergoadern van sv de Buurtschutters op 4 meert 2008
warren !wij belangrieke punten:
• Hou krieg je der meer nije leden bie. Men isja altied alwelkom op de
dingsdagoavend ... Om in elk geval meer noamsbekendhaid te krie
gen, wordt er aan n inloopoavend of braderie docht.
• En: hou goud hemmen wie dit joar schoten. Nou, wie schoten
allemoal ja zowat glieke goud. Even de Gaarmwàlders en Thaisners:
Jan Feenstroa haar 105.5, Peter Stollengoa 106.4 en Theo Remkes
105.5. Wie kregen aalmoal n lekkere poasstol as pries. En dij lekkernij
is inmiddels lekker oppeuzeld. t Koievlaais komt dizze zummer ook
weer op de gril (BBa).

De eerste letter van elk woord achterelkaar gezet geeft een woord.
Als u het woord heeft gevonden mag u het opsturen naar: J. V.d.
Woude Bakkerstraat 5, 9797 PK Thesinge. In de brievenbus mag
natuurli jk ook. De winnaar (na trekking) ontvangt een 'koninklijk
prijsje'.

1. De kerk in dit dorp kreeg een lot uit de loterij. Welk dorp?
2. Deze vogel heeft veel lawaai. met z'n zwart-wit tekening is hij

duidelijk aanwezig. Maar niet iedereen heeft oog voor hem. Welke
vogel?

3. In de G&T van januari stond hij afgebeeld op de kansel in Garmer
wolde, tijdens de kerstnachtdienst. Hoe luidt zijn achternaam?

4. Ben ik van Duitschen bloed zingt ons volkslied. Meestal zijn leden
van ons Koninklijk Huis van Duitsen bloed. Zo ook wijlen Prins
Bernard. In welke Duitse stad is hij geboren?

5. Koning Willem 11 (Frederik George Lodewijk) wordt op 6 december
1792 in Den Haag geboren als zoon van Willem I en Mimi von
Preusen (van Pruisen). Hij trouwt in 1816 in Rusland met de
grootvorstin van Rusland en dochter van tsaar Paul I. Hoe heette
ze?

6. Ze waren de volgelingen van Jezus, ook wel discipelen genoemd.
Maar later kennen we ze ook nog onder een andere naam. Welke?

7. In de G&T van februari sierde ze de voorpagina. Hoe luidt haar
voornaam?

8. Wat hadden Oomkens (Garmerwolde) en Buitenkamp (Wittewie
rurn) met deze machine?

9. Deze Italiaanse componist schreef schitterende klassieke muziek.
Denkt u bijv. aan de Vier Jaargetijden. Hoe luidde zijn voornaam?

10. Eerst woonden ze in de Klunder. Later verhuisden ze naar de
boerderij van Piet Dijksterhuis.

Een Tien (TEAM) voor G&T-ers

Deelnemers van de groepen zijn:
Taisn 1
Begeleiders: Ingrid Oudman, Regina van Zanten
Deelnemers: Jeroen Groothoff, Lucie van Zanten, Sandra Sarfo,

Bennie Koster, Roos Vaatstra. Bertiene van Beesten,
Niels Tromp & Steffan Oudman

Jury: Tineke Werkman

De opdrachten varieerden van haal-, en doe- tot denkopdrachten. Zo
moesten de groepen een eigen lied bedenken. een echtpaar ophalen
dat nog geen vijf jaar getrouwd was, een disco maken van het
aanwezige knutselmateriaal, de juistheid van stellingen raden en nog
veel meer. Dit alles binnen een tijdsbestek van twee uur. AI met al dus
een enerverende avond die volgens de deelnemers voor herhaling
vatbaar is. Op 4 april is de finale en hopelijk zorgen de jongeren van
Thesinge weer voor een mooie prestatie.

Wat is Sirkefslag?
Sirkelslag is een spel waarin jongerenteams in hun eigen omgeving
onder toezicht van een jury allerlei opdrachten uitvoeren. In totaal
waren er negen opdrachten. Met de eerste acht opdrachten konden
punten worden verdiend. die in de negende opdracht ingezet konden
worden voor het kopen van letters. Met deze letters moest een slagzin
gemaakt worden. De groep die als eerste de slagzin had geraden en
de meeste punten had gewonnen. was de winnaar.

Vrijdagavond 8 februari hebben twee jongerenteams met veel
succes meegedaan aan devoorronde van Sirkelslag. Beide teams,
genaamd Taisn 1 en Taisn 2, doen mee in de finale op 4 april en
strijden daarmee om de nationale Sirkelslagtrofee. Dit spel voor
jongeren van 12 tot en met 16 jaar wordt georganiseerd door JOP
(Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland).
In totaal hebben ruim 260 groepen in Nederland meegedaan. In de
regio Noord is Taisn 2 winnaar geworden en heeft Taisn 1 de
vijfde plaats behaald. De eerste vier geplaatste teams mogen
meedoen aan de finale en omdat er een groep is uitgevallen kan
Taisn 1 alsnog meedoen in de finale.

(Foto: Wolter Karsijns)

Sirkelslag Young
succesvol in Thesinge

Taisn 2
Begeleiders: Janiene de Lange, Hennie Mollema
Deelnemers: Folkert van Zanten, Marjolein Havinga. Susan Vaatstra.

Michiel Admiraal, Iris de Glee, Leon van Zanten &
Maarten Tromp

Jury: Greet Veenkamp

Janiene de Lange

Het maakt niet uit we lke kleur
of vormuw voorkeurheeft,
wij maken hetontwerp dat bij upast'

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nJ
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Dames & Herenkapper
zonder afspraakl
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Valckestraat 1 • TenBoer

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals: Sloo!onderhoud,
Maaikorten, Klepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtranspor1.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N••'rtttttl...n
Lageweg 22 Garmerwolde

(050)542 1535

A Sl RID DE LEE UW
lH ESINGE, (05 0 ) 3 14 70 5 2
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AGRI SHOP
di vers in grocntcn & fr uit

Directe boerderijverkoop
• groen ten & f ruit

• aardappelen f&\
• sch urre!eia"11

• vlees
• boeren zui vel
• salades & rauwkost

• bro od
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezondvan de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

M O T O R H A N D E L

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - Oft. SUZUKIdealer

Alle merken onderdelen
en accessoi res leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050·5416244

Schoenmakerij
Sleutelservice

Midäeljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Gron ingen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
BovenrlJgcrl'leg 19
9797 TD I hesingc

050-3021731

www.nellian.nl

onformotie en vorrngevmg rondom de dood:Schoo!holm 3, G'oningen

-

lIIiH-

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• mod e rn e co n tac t lcns.;ystcm cn . ged iplo m eerde !'>pccialistcn

Boekholt - Hensbroek
Bri ll en - Co ntactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lew enborq
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gron inçen

Telefoon/ Fax (050) 5490549
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Foto van de maand
De storm die in de nacht van 29 februari op 1 maart over ons land raasde maakte vele slachtoffers in de
natuur. Zo ook op het erf aan deLageweg 22a, waar een aantaloudebomen ten prooi viel aan het bulderend
geweld, Gelukkig waren genoeg mensen bereid de helpendehand te bieden bij het opruimen van deravage,
(Foto: Henk Remerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remene050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddeslraat 3 - 050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde -050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.00p.j.
Bij automatischeincasso € 11,00p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bijDorpsweg 26 ofG.N. schut
terlaan 16; uiterlijk dinsdag 15
april vóór 18.00 uur.

Agenda
T/m zaterdag 30 maart
Kloosterkerk Thesinge; Expositie
Marcel Duran. Een schilderijen
expositie met Indonesisch werk,
figuurstukken en Groninger land
schappen, De expositie is nog
open op 29 en 30 Maart,
Zaterdag 29 maart
Thesinge; vanaf 9,00 uur:
Oud papier.
Maandag 31 maart
• Dorpshuis "De Leeuw", Gar
merwolde; 20.00 uur: Voorjaars
vergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde.
Naast de reguliere onderwerpen
zal na de pauze uitgebreid aan
dacht worden besteed aan de
POP-pilot, waarvan Garmerwolde
deel uitmaakt. De zaal is open
vanaf 19.30 uur.
• Voorjaarsvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde in Dorpshuis ' De
Leeuw" te Garmerwolde. Aanvang
20.00 uur. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Naast de reguliere on
derwerpen zal nade pauze uitge
breid aandacht worden besteed
aan de POP-pilot waarvan Gar
merwolde deel uitmaakt. Nadere
info mbt deze pilot kunt u ook
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lezen op de site:
www.garmerwolde.net. met onder
de tab Verenigingen de link naar
'Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde' en daarbinnen de ru
briek Nieuws.
5 april t/m 11 mei
Kloosterkerk Thesinge; zaterdag
en zondagmiddag van 13.00 
17.00 uur: een expositie met pen
tekeni ngen over het Gron inger
landschap van Annemarie Spij
kerman.
Zaterdag 5 april
Jopje Thesinge; van 16-19 uur:
Jopje is open.
Zondag 6 april
Kerk Garmerwolde; 16.00 uur: De
Schola Gregoriaans Groningen
onder leiding van Frans Kever
kamp zingt onder de titel 'Greço
riaans in woord en beeld' gezan
gen die aansluitenbij wat het kerk
gebouw laat zien. Reserveren kan
via wbensan@hetnet.nl of (050) 
542 07 29.
Zondag 13 April
Kloosterkerk Thesinge; VIERes
geeft een concert met Hettie ZeiIe·
maker zang en cajon, Tako de
Wolff-gitaar en zang, Wim Striker
saxofoon en Peter Noorman met
contrabas. De band brengt jazz,
blues, swing en easy Iistening
muziek. Entree € 2.50. Reserve
ren gewenst: 050-3022920.

Woensdag 16 april
Dorpshuis "De Leeuw", Garrner
wolde; 19.45 uur: Modeshow bij
de NBvP, Vrouwen van Nu, door
Modehuis Gemini uit Ten Boer.
Op deze avond is iedereen van
harte welkom; neem uw buur
vrouw, vriendin, familielid mee ....
Donderdag 24 april
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Deze laatste
keer van het seizoen maken we er
weer iets gezelligs van.

Protestantse gemeente
Zondag 30 maart
09.30 uur in Thesinge
Mevr. Meijhuizen uit Kantens
Zondag 6 april
09.30 uur in Thesinge
Ds. Kwast uit Leeuwarden
zondag 13 april
10.00 uur in Thesinge
Doopdienst Luuk & Mark Hollman
ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 20 april
09.30 uur in Garmerwolde
Dhr. Bronsema uit Uithuizen
Zondag 27 april
09.30 uur in Thesinge
Ds. Meijer uit Sauwerd

• Gevraagd:
Eierdozen. Dorpsweg 21 , Garmer
wolde: tel. 5411697.
• Gratis af te halen:
Giek en zeil voor kindersurfplank.
tel: 3021293
• Te koop:
330 nieuwe betonsteentjes, heide
kleur, waalformaat 20x5cm. Leuk
voor terras of tuinpad. Marinus
Vermue tel: 5251272

Wist-u-dat. ..
• Gemini mode, de "ENIGE" mo
dezaakinTen Boer, op woensdag
16 april een modeshow verzorgt
in Dorpshuis "de Leeuw" te Gar
merwolde?
• Deze avond voor iedereen vrij
toegankelijk is?
• De nieuwe voorjaarsmode ook
alweer in de zaak hangt in de
Hendrik Westerstraat 26a?
• Gemini al jaren een trouwe ad
verteerder is van de G&T?


