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Een levenlang tekenen
Illustrator Tineke Meirink

Bij Tineke Meirink thuis is de zolder geen donkere opslagruimte vol met te bewaren spullen, Ervalt ruim daglicht naar binnen, het ruikt
er naar verf en op de werktafel ligt een kleurige boekillustratie in wording, Daarop een gehaaste vader met zijn dochter aan de hand,
Hij heeft geen oog voor wat er allemaal te zien is op straat, zij kijkt verlangend om naar de winkeltjes met de uithangborden 'Suus'
en 'Isa', In een open kast liggen stapels boeken dieTineke al van illustraties voorzag. Een gesprek met Tineke over werken in je eentje,
steeds beter worden en haar nieuwste boek, 'Klop, klop, klop',

Snoepwinkel
"Als kind tekende ik al altijd. Van
alles: vogels, strips. portretten. Ik
heb nog een schriftje van de ba
sisschool waarin ik heb geschre
ven: 'Ik wil later eigenaresse van
een snoepwinkel worden.' Dat is
eigenlijk het enige andere beroep
dat ik ooit heb bedacht", lacht
TIneke. Op het vwo koos ze teke
nen in haar eindexamenpakket,
daarna volgde de kunstacademie.
Ze wilde eerst kiezen voor auto
nome (vrije) schilderkunst maar
besloot uiteindelijk illustrator te
worden, omdat ze liever in op
dracht werkt
"De kunstacademie, dat was een
supertijd. Het was een vrij kleine
academie en ik voelde me er he
lemaal op mijn plek, ik zat er tus
sen mensen bij wie ik paste. Heel
anders dan op de middelbare
school. Ik kreeg er ook de kans
allerlei technieken uit te proberen,
van zeefdruk tot grafiek en nog
veel meer. Er waren zoveel mo
gelijkheden, net een snoepwin
kel. Ik heb daar vooral geleerd
mijn eigen stijl, mijn 'handschrift' Tineke Meirink. (Foto: Tineke's zus, Marike van derHeijden)
te ontwikkelen."

Sesamstraat
Eenmaal afgestudeerd pakte Ti
neke al het werk als illustrator aan
wat er maar te krijgen was. Zelfs
onbetaald. Zo slaagde ze erin aan
de slag tekomen. Na een half jaar
kreeg ze voor één dag in de week

een vaste baan als assistent-vorm
gever bij uitgeverij Meulenhoff in
Amsterdam. "Dat was leerzaam
en ook heel goed voor mijn net
werk. Daarnaast probeerde ik
opdrachten te krijgen, Dat is best
moeilijk, je moet steeds jezelf ver
kopen, voortdurend bellen en rnai-

len. Het weinige geld dat ik ver
diende, stopte ik weer in dingen
als kalenders en muismatten die
ik rondstuurde om mijn werk aan
de man te brengen.
Tijdens mijn studie heb ik een sta
geopdracht bij het tv-programma
Sesamstraat gedaan. Dat is ook

uitgezonden. Daardoor gingen er
makkelijker deuren voor me open
bij het zoeken naar opdrachten. Zo
ben ik ook deze richting ingerold,
kinderboeken illustreren. Mijn stijl
leent zich daar ook goed voor.Maar
ikheb wel de ambitie ook werk voor
volwassenen te maken."



De gedachte achter de vogel
Bij de brand van de huisartsenpraktijk in Garmerwolde is het glas·in·loodraam boven de voordeur
gesneuveld. De praktijkruimten zijn nu bijna zo goed als klaar en ook het raam boven de voordeur
is vervangen. Het is een huwelijkscadeau voor het bruidspaar van Beukering. De afbeelding Is een
vogel die uit as herrijst, omgeven door een boog van yinyang tekens.
De symboliek van deze afbeelding is volgens dr. van Beukering niet duidelijk voor veel mensen. Hij
krijgt er veel vragen over, vandaar dit stukje in de G & T.

Tineke Meirink (Utrecht, 1972)
• is illustrator
• studeerde af aan de Hogeschool voor de Beeldende Kunsten in Den Bosch (1 996) en voltooide in

2007 de BIK-opleiding (Beroepskunstenaar in de klas);
• illustreert boeken en tijdschriften in opdracht van uitgeverijen en maakt vrij werk;
• woont sinds vijf jaar met vriend Jan Harmendochters Isa (8)enSuus (6)aan deL.van der Veenstraat

in Garmerwolde.
• Kijk voor meer informatie op www.linekemeirink.nl en www.TInekeMeirink.etsy.com.

Delta vd Molen

de mannelijke natuur.
Yin en Yang werken als tegenge·
stelde of aanvullende krachten,
zoals dag en nacht, licht en don
ker, zomer en winter.
Waarschijnlijk wordt de dubbele
symboliek van het nieuwe glas in
loodraam nu wel duidelijk:
De praktijk is uit as herrezen en
de echtgenote van dr. Van Beu
kering is van chinese afkomst.

Anne Benneker

resch, die de tekst schreef.
Het boek is een vervolg op 'Druk,
druk, druk', het eerste solopren
tenboek van Tineke. Hierin kijkthet
varkentje Big uit het raam en ziet
de drukke straat. Tineke: "De uit
gever wildegraag een nieuw boek
over Big. Het moest iets met deu
ren zijn. Ikkwam erniet ui1 envroeg
aan Ard of hij eroverna wilde den
ken. Hij kwam meteenaantal idee
ën en één daarvan was het hele
maal: Bigverveelt zich enklopt aan
bij zijn buren die zonderdat ze het
zelf weten mee bouwen aan een
grote verrassing.
Meestal gaan prentenboeken over
een 'zacht' onderwerp als liefde of
vriendschap. Het onderwerp van
dit verhaalis ietstechnisch,erwordt
iets gebouwd. Dat maakt het extra
leuk."
'Klop, klop, klop' ligt nu inalleboek
winkels in Nederland en België en
deze zomer ook in Denemarken.
Het boek zal worden voorgelezen
in het peutertv-programma Het
Zandkasteel.
Wanneer precies is nog niet be
kend.

dier voor het vrouwelijke geslacht
op deze wereld. Yin en Yang zijn
chinese begrippen, het zijn de
tegenovergestelde begrippen
van het universum. Het zijn geen
absolute polen zoals goed en
kwaad; beide begrippen bestaan
alleen in relatie tot elkaar.
De oerprincipes zeggen er het
volgende over: Yin staat in ver
band met de donkere maan die
afgekeerd is van de zon en het
staat voor de vrouwelijke natuur.
Yang staat in verband met de
heldere zon en komt overeen mat

Nieuwste boek
'Klop. klop, klop', is het nieuwste
boek van Tineke. Ze maakte het
samen met dorpsgenoot Ard Agte-

De vogel is een fabeldier uit de
Griekse en Chinese mythologie.
De Griekse naam is Feniks en de
Mandarijnse naam Feng of Feng
huang.
De Grieken geloofden dat de Fe
niks in staat was steeds weer
opnieuw uit zijn eigen as herbo
ren te worden. Hij zal dan boven
in een boom van kruiden een
nest maken en daarin verbran
den. Door degeur vandekruiden
zal hij weer opnieuw geboren
worden.
In de chinese cultuur staat het

dan haal ik daar voldoening uit. Ik
wil mezelf verbeteren,delat steeds
hoger leggen en bij elke tekening
het beste doen wat ik kan."

Altijd bezig
Zodra haar kinderen naar school
zijn, begint Tinekes werkdag. "Ik
beantwoord mijn a-maûs, daarna
gaat de pc meestal uit en de mu
ziek aan. Als ik geen opdrachten
heb, ben ik toch altijd aan het
tekenen. Ik maak dan vrij werk
waarbij ik kan experimenteren. Ik
verkoop dat werk in mijn webwin
keltje enopdeEtsysite. Dat zou ik
wel meer willen doen, het autono
me schilderen blijft toch wel trek·
ken. Als ik in opdracht werk, moet
ik me natuurlijk houden aan de
tekst waar de illustratie bij hoort.
Maarikprobeerwelaltijdeen grap
je indetekening te stoppen. Ener
moet ook altijd ergens iets te ont
dekken zijn."
Eenzaam aan het werk op een
zolderkamer, waar vind je dan je
inspiratie? Tineke heeft meerde
re bronnen. Naast het werk van
andere illustratoren en Internet
blogs waarop die informatie uit
wisselen is er de muziek. "Ik draai
altijd muziek bij mijn werk. Het
geeft me energie. Meestal luister
ik naar stevige rock of pop, maar
ophet moment luister ik veel naar
Roosbeef en Emiliana Torrini.
Teksten, een enkele regel uit een
gedicht of lied, inspireren me ook.
Of soms hoor ik iets, gewoon op
deradio of tv. Dat schrijf ik danop
en af en toe kan ik daar iets mee.
De kinderen aan wie ik als BIK'er
lesgeef, daar leer ik ook van. Kin·
deren gaan bijvoorbeeldveelvrijer
en onbevangener om met materi
aal dan volwassenen. Dan denk ik
soms dingen als: 'Góh, zo kun je
een kri jtje dus ook-vasthouden.'
Ook mijn eigen kinderen inspire
ren me. Het klinkt misschien wel
als een cliché, maar het is toch
mijn doelgroep."

Kick
"Als ik terugkijk op eerder werk,
zie ik dingen die ik anders had
moeten doen. Je wordt natuurlijk
ook steeds kritischer." Tineke laat
een paar boeken zien waar ze
nog steeds heel blij mee is. Zoals
de tekeningen die ze maakte bij
'De aard van het beestje', van
Hans Andreus. Of de gebundelde
versjes uit het tijdschrift Bobo,
verschenen onder de naam 'Zacht
zijn de wolken'.
"Mijnwerkbetekent alles voor me".
zegtTineke. "Mezelf verbazen met
een nieuwe tekening, daar krijg ik
eenkick van. Wanneer ik aaneen
tekening begin. heb ik wel een
wazig idee van hoe het ongeveer
moet worden. Als het dan klaar is
en ik zie dat het beter is, een
stapje verder dan eerder werk,
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Waardevast beleggen in roerige tijden
Op vrijdagavond 30 januari was er in het Trefpunt in Thesinge een
bijeenkomst voor obligatie houders, donateurs en andere geïnte
resseerden in het Trefpunt. De opkomst bleef helaas beperkt tot
zo'n veertig personen ; de organisatie had duidelijk op meer
gerekend. Henri Schijf opende de avond en benadrukte dat de
beleggingen in het Trefpunt op dit moment tot de meest zekere
beleggingen ter wereld behoren: ze zakken niet en ze dalen
evenmin.

Burgemeester Rika Pot en haar man werden in een stretch limousine
gehaald. (Foto: Wolter Karsijns)

Henk Busscher

maar ondanks het succes van het
model Ten Boer·Groningen komt
aan alles ooit een einde.
En met dit verhaal van burge
meester Pot was er dan een ein·
de gekomen aan het officiële deel
van de avond. Of er een einde
gekomen is aan de nazit? Ik
neemaan van wel, maar kan Uer
niets over melden.

Op vrijdag 17 april a.s. kunt u weer eten in t Jopje! Bertus Kol en
Clara van Zanten koken voor u dan:
• Pasta a la Bertus met frisse salade
• Visschotel al forno (room&tomaat) I Baskische kipstoofpot
• Panna cotla taart
Om 19.00 uur beginnen we en dit menu kost u € 15.-.
Graag reserveren: Tel. 050 3023045 I info@jopje.nl

werking tot nu toe heel prettig
verlopen is. De hamvraag van de
avond werd gesteld door Saskia
Vaatstra: 'Komt er na Uw vertrek
weer een nieuwe burgemeester
van de gemeente Ten Boer, of
worden we ingelijfd bij de StadT.
Het antwoord op deze vraag is wat
moeilijk te formuleren, het was na
melijk geen jamaar ook geen nee.
Er is een reguliere benoemings
commissie in het leven geroepen,

Eten in tJopje

De tweede helft van de avond
werd gevuld door burgemeester
Pot. Zij was door de Stichting
voorzitter in een stretch limousi
ne gehaald en het gezelschap
was languit liggend in de taxi , na
een rondrit door de gemeente
Ten Boer, bij het Trefpunt aançe
komen. De burgemeester sprak
een half uurtje over haar ambts
termijnals burgemeester vanTen
Boer. De burgemeester besteed
de veel aandacht aan wat lande
lijk bekend staat als het model
Ten Boer-Groningen. oftewel een
overlevingsstrategie voor kleine
gemeenten. Door samenwerking
met een grotere gemeente kan
goedkoper de benodigde kennis
voor het reilen en zeilen van een
gemeente verkregenworden, het
geen er toe heeft geleid dat ons
ambtelijk personeel nu groten
deels uit Groningen komt. Van
enige overheersing door de Stad
is geen sprake en de burgemees
ter benadrukte dat de samen-

Heidema leert dat nu ook de be
veiligingsinstallatie werkt, terwijl
Pieter van Zanten een gebruiks
aanwijzing voorhet Trefpunt heeft
geschreven. Hierin kan iedereen
lezen hoe het koffiezetapparaat,
de kassa, het fornuis en alle an
dere hightech apparatuur van het
Trefpunt werkt (kunnen Jan en
Hennyook eens eenavondjevrij!).

Na een korte opening kreeg de
voorzitter van de Stichting Dorps
huis, Peter Heleerna. het woord.
Peter benadrukte dat het goed
ging met het Trefpunt. 2008 is
een druk jaar geweest voor het
Trefpunt en de vele vrijwilligers
die het Trefpunt draaiende hou
den, waarbij natuurlijk de namen
van Jan en Henny Mollema niet
onvermeld mogen blijven. Daar
door is al aardig ingelopen op de
schuld die tijdens de verbouwing
werd opgebouwd. De zestigdui
zend euro rood is inmiddels te
ruggelopen tot zo'n vijftiendui
zend euro, en dat is dan nog
zonder de inkomsten van het be
nefiet concert ten behoeve van
het Trefpunt dat door de Boeten
baintjes is toegezegd (en op 28
februari gegeven is).
Natuurlijk had de Stichting nog
wel wat wensen. Zo vond men de
herkenbaarheid aan de buiten
kant te gering. en om die te ver
beteren iseen vlag geplaatst.Ook
is er te weinig opslagruimte en
men hoopt hier iets aan te doen
kunnen door een stuk van de
fietsenstalling af te aftimmeren.
Tja, aan de wensenlijst zal wel
nooit een einde komen, want het
is net als thuis: als de ene wens
gerealiseerd is. komt er vanzelf
een nieuwe. De ontwikkelingen
rond het Trefpunt gaan echter
snel en een telefoontje aan Peter

Groningen
Noorddijkerweg 26A

dierenartsen

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 54160 70
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zaterdag 10 .00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19 .00 uur
Zaterdag 10.00 - 11. 00 uur

www.vanstadtotwad.nl
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Voor de redactie van de G & T was het jaar 2008-2009 een prettig
jaar. We hebben namelijk, financieel gezien, het jaar net ietsje
positief afgesloten. Dit gunstige feit willen we ook dit jaar weer
zoveel mogelijk ten bate van onze adverteerders laten komen.
Dus dit jaar gaan de tarieven voor de advertenties niet omhoog.

Van de Redactie:
terugblik op het afgelopen jaar

Truus Top

haar haantjesgedrag, want de
meeste tijd tokt of kakelt zij .

In ons kippenhok met vier kippen ontbreekt sinds enkele jaren
een haan. De kipjeszijn al hoogbejaard, maar leggen te hooi en te
gras nog wel eens een heerlijk eitje. Bovendien is dat gescharrel
in de tuin erg gezellig. Ook het gedrag bij thuiskomst van de
kippenboer is aandoenlijk. Uit alle hoeken komen de dames
aangerend, half vliegend, om als eerste uit de ruif te pikken.
Helaas is het ras niet echt aaibaar endurven ze niet in debuurt te
komen, behalve natuurlijk als er iets te halen valt en dan eten ze
uit je hand.

Kip met haantjesgedrag

Garmerwolde 2009
3Um6 september

Voorlop ig programma (onder voorbehoud) :
"'Spookt oc ht * Hanengevechten . Viswedstrijden ·

• Midda g voor euëeren « Dansfestij n op het Damsterdlep *
... _- ------ - --

Onlangs werden wij 's ochtends
gewekt door gekraai... Zou ereen
haan van verre buren onder ons
slaapkamerraam tekeer gaan? Bij
nadere observatie bleek het een
van onze eigen kippen te zijn die
er met uiterste krachtsinspanning
een soort van hees gekraai uit
stootte. Nu brak onze klomp. Bij
navraag bij een bioloog hoorden
we dat dit wel vaker voorkomt.
Door de afwezigheid van een haan
kan een kip zijn taak overnemen
en leidster worden in de pikorde
van een toompje kippen. Op de
redactievergadering van de G&T
geloofde niemand ditverhaal. Aan
de lezers met verstand van kip
pen devraag ofzij ditfenomeenal
eens hebben meegemaakt.
Op de Loesje scheurkalender
stond onlangs een mooie kreet:
"Geen haan geeft toe dat hij ooit
een eitje was' en zo zal ook deze
kip zich een beetje generen voor

Geef een afdruk cadeau 
origineel en persoonükl

Gerard Kingma
reis- en natuur fotografie

't Groningef tcroscroo op z'n roeeet

Havenstraat 5 - 9797 Pl Tnesing e
W'WW.kingmo.nu

gerard@l<ingma.nu
0503023813

Bezoek de website VO{X het laatste
nieuwsover workshops en exposities

veer een verdubbeling van de por
tokosten, hebben duidelijk ge·
maakt.
Tenslotte: we hopendat u ook het
komende jaar de G & T Express
met veel plezier zult lezen.

Wat betreft de postbezorging: dat
gaan we veranderen. Tot nu toe
kenden we twee opties : bezor
ging via TNT of bezorging via Re
giopost. De bezorging via Regio
post verloopt verre van vlekke
loos. Veel van onzeabonnees krij
gen de krant te laat of zelfs hele
maal niet. Daarom stoppen we
met de bezorging van de G & T
door Regiopost. Die abonnees die
daarvan gebruikt maakten, heb
ben inmiddels een brief gekregen
waarin we de situatie hebben uit
gelegd en waarbij we de conse
quenties voor hen, namelijk onge-

~î! .r.
'--_.--I

Wanneer? Vrijdag 17 april _
sta rt om 21 uu r Kosten? 2,50 p.p,6a
Meedoen kan als team van 2 tot en met 4 personen of indiv idueel.
Er worden dan op de avond zelf teams samengesteld . Je kunt j e
die avond ter plekk e aanm elden, maar het is slimmer dit vooraf
te doen per mail: marjan@ouderi j kswegl.nl
Georganiseerd door de Feestweekcommissie Garm erwo lde.

Wel hebben we besloten om de
abonnementstarieven voor ko
mend jaar iets te verhogen.
De abonnementskosten van de G
&TExpressworden per april 2009:
€ 11,55 (was € 11 ,15) als u per
automatische incasso betaalt en
€ 14,50 als u per kwitantie wenst
te betalen. In beide gevallengeldt:
exclusief portokosten.
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De witgoed·
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

BURINGA
'""""'l~""I'"'-""'''''1IlII

ASTR IO D E LEEU W

lH ESINGE. (0 50 ) 3147052

oo . B ~H""'J'~::> EUJ- j c. A A.N HUI S!

LID VAN ;::~O 'lOET,

DE LAf·JDtlI H:l O RG..... nscru voov
va (T\, ERZ() RGER/ Pó:DICU RE

Dames &

Herenkapper

mét afspraak!

I050J302 2151

Luddesr raat 6
9797 P,\ I Thesinge

T (050) 30 21319
F (050) 302118Z

M 06 5153:\77 2

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

.'IJ. /", i ll i .•tratie- Ritserna
Cr bt.'IrH'ill~óldl'ie.\ buro I

Uw adres voors

haarstudio

salitai
T en B o e r

Wigboldstraat B - Ten Boer

E el"lijk t--loV\t
M ee,Gel fnakcf' ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten&tafels

Antiekrestauratie&meubelreparatie

Bezoekop ma. t mvr. na[tel.] afspraak
zaterdagsbentudegeheledagwelkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.

riool ontstopping
riool reiniging

7, camera-inspectie

riool inventarisatie
completeaanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
~..~-

Sml t

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
Co H 0 UT MAR K T

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN~

NIJDAM
WO.ONWINKEL
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Alles rerandertmetde tijden alles IJlijftoOKhetzelfde

Scharreleieren
In deperiode voor 1960 werden in Garmerwolde op onze boerderij
ruim Iien kippen en een haan gehouden. Zij hadden een donker
houten hok met langs de voorkant leg· en broedkisten aan de
wand. Boven aan de achterkant een paar stokken om te rusten.
Daaronder de mestplank. De kleine uitgang voor de kippen naar
buiten kon in de nacht worden afgesloten. En op de lemen bodem
van het hok stonden een drinkbak en een pan met grit (schelpen
gruis) voor de calciumhuishouding. Er was een deel van het erf
met kippengaas omheind, waar de kippen overdag onder de
bomen voldoende loopruimte hadden. Waar ze wat groenteafval
of gebruikte theebladeren naar binnen werkten of in de modder
een worm of een larve verschalkten. Aanvullend kregen de kippen
nog wat graan of maïs.

Het was niet allemaal positief. Ik
heb nog altijd een litteken op het
rechterdijbeen, dat destijds is ont
staan door een naarvoren gerich
tesnavel vandeagressief aanval
lende haan. Ik begreep loen plot-

Om het aantal kippen op peil te
houden, zorgde grootvader er •
samen met de haan - voor, dat er
soms een paarkippen gingenbroe
den. Ook nam hij voorzorgsmaat
regelenom tevoorkomen dal roof
dieren teveel kuikens zouden van
gen. Hij moest daartoe gaten in
het kippengaas tijdig herstellen.
En het lukte soms een bunzing in
een val te lokken. Grootvader
kreeg als beloning elkedag bijhet
brood een zachtgekookt ei.

Cor Uitham rond 1955 (hij was toen 11 jaar): witkop melkt blaarkop.
(Foto: familie Uitham)

Grootvader zorgde er ook voor
dat de kippen, die van de leg wa
ren, werden gedood en geslacht.
Zo at je gebraden kip of sudder
kip. Van het karkas en de botten
werd heerlijke soep gelrokken. De
overblijvende kale beenderen en
de polen waren voor de hond. De
veren werden gebruikt om smeer
middelen op draaiende delen van
apparaten aan te brengen. Grote
staartveren werden gebundeld
aan een lange stok, een hulpmid
del om in de schuur spinnenweb
ben te verwijderen. Met een kip
penvleugel werdende asladen van
kachels gestoft. En kippendons
werd in een zak bewaard om toe
gepast te worden als kussenvul
ling.

Omde kringloop compleet te ma
ken werden de eierschalen terug·
gegooid in de ren en werd de
verzamelde mest uit het hok een
paar keer per jaar opde moestuin
gebracht. Daar groeiden dikke
preien van. Dat deden ze ook van
de volle privaatemmers, die mijn
vader in de herist en winterop de
preienakker in de moestuin leeg·
maakte. De inhoud hiervan was
gemengd met in vieren qescheur
de pagina'svande radiogids "Vrije
Geluiden" en het regionale dag·
blad. Dal werd in die lijd veel ge
bruikt als toiletpapier. In het voor
jaar aten we deze prei, zacht qe
stoofd, bij de aardappelen. Op
een groot stuk witte prei in mijn
bord kon ik één keervaag in spie
gelschrift lezen: 'Pelleboer, mor
gen half tot zwaar bewolkt"

nauw nam.

De verzorging van de kippen was
in handen van de inwonende
grootvader. Want het was nog in
de tijd van de noodwet Drees.

Dagelijks werden de eieren uit het
hok gehaald en bewaard. Het ei
errek was voor inde kelder van de
boerderij. De verse eieren lagen
onderop; alle eieren werden re·
gelmatig omgekeerd. Omdat de
kip soms modder aan de poten
had, zagen de eieren er vaak wat
morsig uit en erzat nu en dan een
plukje kippendons op vastgeplakt.
Het kookwater van de eieren werd
meteen gebruiktom een grote pot
thee tezetten. Op diemanierhad
den we elke zondag een zachtge
kookt ei bij het brood. Daarnaast
gebruikte mijn moeder de eieren
bij hetbakkenvan cake. Ookwerd
van rauwe eieren wel eens advo
caat gemaakt. Alcohol doodt im
mers desalmonella bacterie, maar
dat wisten wij toen nog niet.

Wij noemden deze eieren destijds
geen scharreleieren. Scharrelen
was inde provincieGroningeneen
beginfase van de verkering. El
ders ook wel een uitdrukking voor
het gedrag van een persoon, die
het met de formele regels niet te

Molenweg27
9797 PS Theslnge

t. 050 - 302 4830
m. 06 30369109
f. 050 - 302 5168

www.jellevanderveen .nl

.<//l/ /Idad ll r ooI' jf'::.dj. .

Salon
Symon e
Ottevan

voor arspraken:
050-5424948

Sloep 37
9732 CB Groningen

l id Ant:JOs en ProVoet.GedI~~
Voetverzorging~

Jan van derWoude
Tel.06 12154825

lageweg 12
9798TG Ga~e

info@hovon'ersbe<lr ijfvanderwoude.nl
WNW.hovOOIersbedrijfvanderwoude.nl
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(Wordt vervolgd)

De paden op (deel twee)

Fredje Bouma

Cor Uitham
augustus '08

Als je nu in de supermarkt komt,
zie je bijna alleen nog dozen met
scharreleieren. Het wrange is wel
dat men de leeftijd voor de AOW
wil verhogen zodat de qrootou
ders straks weer langer moeten
scharrelen. Misschien komt de kip
penren nog eens terug.

een middag van het werk thuis
kwam en Hilda vertelde dat ze de
eierboer woedend de deur had
gewezen. Ze had in de buurt ge
hoord dat hij de eieren van de
veiling haalde. Ikreageerde enigs
zins verbaasd. Het waren toch
heerlijke eieren? En als de kippen
al niet scharrelden, dan deed die
boer dat immers zelf wel.

De omvang van de gronden van het Thesinger klooster zijn nog
duidelijk in het landschap te zien. Bij een andere gelegenheid zal
Fredje hier aandacht aan besteden. Vandaag beperken we ons tot
een klein deel ervan.

Het stuk kloosterterrein is van Jansen. Fredje zou het prachtig vinden
als er een schelpenpad werd aangelegd op de wal van dat terrein,
zodat Thesinge een toeristische attractie én een wandelpad rijker zou
zijn: het Jansen-en-Jansen-pad,

We nemen het stuk land aan de Molenweg in Thesinge, achter café
Molenzicht en de molen, dat verder omsloten wordt door de huizen aan
de Bakkerstraat en door twee sloten. Loop naar het eind van de
Bakkerstraat tot aan het hek van het bedrijf van Jansen, en kijk naar
rechts. Je hebt dan een prachtig uitzicht op de uithoek van het
middeleeuwse kloosterterrein, compleet met wal en gracht, ook wel
een 'singel' genoemd. Het is dan ook niet vreemd dat er aande andere
kant van het kloosterterrein een straat is die zo heet. De kloostersingel
draait naar rechts en komt achter de molen Germania uit op de
openbare weg. Ga zelf maar kijken aan de Molenweg.

Het stuk land is historisch dus interessant en niet alleen vanwege het
Thesinger klooster. Het ligt ingeklemd tussen 'Pabberneras' (vaders
moeras) en 'Moekemeras' (moeders moeras). Het eerste heeft zijn
naam gegeven aan denieuwbouw rond de Bakkerstraat, het tweede is
de sloot achter Otto, waar de Thesingers vroeger gingen schaatsen.

een mild zenuwgas bevatte. De
resultaten van de militaire chemi
sche research werden toen ook in
de huishouding toegepast. De
oorlog in Vietnamliep immers toch
opzijneinde. De prijzen voor deze
producten waren toen zo laag, dat
het kippenhok bij de boerderij over
bodigwerd. De helekringloop van
de boerderijkip verdween. De ei
erschalen, lege spuitbussen. het
groenteafval en de zeepdozen
kwamen in de vuilnisemmer van
de Gemeentereiniging . Overal
werden riolen aangelegd. Alleen
op de radio hield het kraaien van
de haan nog een aantal jaren
stand.

En toen kwam plotseling in het
begin van de tachtiger jaren in
Ten Boer het scharrelei. Hilda had
van een buurvrouw gehoord, dat
er elke veertien dagen bij ons in
de wijk een man aan de deur
kwam om ze te verkopen. Een
oude boer die woonde onder Ste
dum. Hij was vande Gerstormeer
de Bond en genoot van de AOW.
De man was een aantal jaren ge
leden vanuit Holland naar Gronin
gen gekomen vanwege een uit
breidingsplan bij Rotterdam. En
hij kon met de verkoop van schar
releieren nog wat bijverdienen. Hij
maakte aan de deur graag een
praatje over het geloof. Maar lie
ver nog kwam de eierboer binnen
om thee tedrinken,want zijn vrouw
was helaas al overleden.

Het waren heerlijke eieren . Ze
waren niet veel duurder dan de
legbatterij eieren van de Spar.
Aan het uiterlijk van de eieren in
de doos kon je zien dat het schar
releieren waren. Eén of twee er
van zagen er wat smerig uit en
soms zag je ook een donsveertje.
Zo hebben we drie jaar lang heer
lijke eieren gegeten. Totdat ik op

seling waarom volwassen man
nen een lange broek dragen.
Ook kon het gebeuren dat je na
schooltijd vreselijk schrok van een
fladderende kip aan de binnen
kant van de schuurdeur. Grootva
der hing ze daarop aan een dikke
spijker. Aan een touw met een
strop om de nek. Dan werd er een
paar uur later weer één geslacht.
Ditwas voormij alskindeen schok
kend beeld, dat de trek in een ei
een paar dagen deed verminde
ren. Langer niet, want een Partij
voor de Dieren - om zulke gevoe
lens tot na de kiesgerechtigde leef
tijd instand tehouden - bestond er
toen nog niet. Daarentegen maak
tede haan een vertrouwd sociaal
democratisch geluid. Op de boer
derij hoorde je dat twee keer. Bij
het krieken van de dag in het kip
penhok en wat later bij de thee in
de keuken op de radio. Hoe het
precies zat weet ik niet meer, om
dat na de oliecrisis door het kabi·
net Den Uyl de zomertijd werd
ingevoerd .

Ergens in de tweede helft van de
zestiger jaren veranderde dit alle
maal. De pluimveehouderij werd
grootschalig en geïndustriali
seerd. De kruidenier werd om zeep
geholpen door de supermarkt en
de groene zeep vervangen door
waspoeder. Bij zo'n supermarkt
kon je alles krijgen: eieren, Ia
briekscake, mayonaise, wat later
ook Amerikaanse diepvrieskip en
spoedig daarna boerenkool en
prei. Met wat extra zoutsmaakten
de legbatterij eieren prima. Het
zag er allemaal aan de buitenkant
schoon en netjes uit. En je kreeg
er een gratis plastic zak bij.

Gas verving de turf en de steen
kolen. Iedereen had een stofzui 
ger. De insecten en spinnen kon
je uitroeien met een spuitbus, die

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

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman

Thesinge
' Verkoop, verhuur en

reparatie van Tuin- en
Landbouwmachmes
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

LOONBEDRIJF

W. LODE
Bouwerschapsweg 48

9791 TJTen Boer
Telefoon 050 5418610

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

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 30 21715
F (050) 3021 961
E info @b luemule.nl

ons werk!

• VO RM GEVING
• D RU KKERIJ
o U ITGEVERIJ

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u past!

•
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Wat te doen na je pensioen?
Ik kan me de tijd herinneren waarin je een cursus kon volgen om
je voor te bereiden op je pensionering. De cursussen waren
vooral gericht op het ontwikkelen van nieuwe belangstellingen
en hobby's; ergo: hoe besteed ik mijn tijd aangenaam en zinvol?
Van vrijwilligerswerk tot golf- en salsales. Met name voor worka
holics, die nooit tijd hadden voor zoiets onbelangrijks als vrije
ti jdsbesteding.

Op dinsdag 24 februari 2009 had SV De Buurschutters haar algemene
ledenvergadering. Punt 13 ging over de uitslag van de competitie 2008
(ongeveer 34 dinsdagavonden geschoten). P. Stollenga behaalde een
gemiddelde van 106.94, T. Remkes 106.86 en J. Feenstra 108.28.
(Tekst plus foto: Sieb-Klaas twema)

Susan de Smidt

Peta is enthousiast over het pro
ject, dat al startte toen zij nog op
De Swoaistee werkzaam was. Het
was voor haar vanzelfsprekend
om haar medewerking te blijven
verlenen na haar pensionering.
Het is leuk omwat contact te hou
den met het werkveld, een beetje
bij te blijven.

"Ook via vakliteratuur en kranten
blijfikgoed opde hoogte! En daar
naast is er nog tijd voor ontspan
ning, reizen en kleindochter; vraag
niet hoe!"

Peta Jurjens. (Foto: Myla Uitham)

De boeken zijn uitgegeven in res
pectievelijk voor- en najaar 2008
en zijn in Groningen verkrijgbaar
bij Selexyz (Scholtens·Wristers)
en Edzes; maar ook in Thesinge,
bij Peta thuis. Ze kosten € 19,95
per stuk (of viahouvast@home.nl).

maken op deze boeken. Een Hou
vast voor elke schoolmeester!
Op de NOT (Nederlandse Onder
wijs Tentoonstelling) eind januari
in Utrecht zijn de Houvast boeken
bij de firma Alberts·Onderwijs ge
presenteerd. Uiteraard waren de
schrijvers daarbij aanwezig.

Werkgroep
De werkgroep Houvast staat on
der leiding van Bill Venema. Bill
Venema is in het onderwijs een
goede bekende. Hij is ondermeer
de schrijver van verschillende ge
schiedenismethoden voor het ba
sisonderwijs. Verder is Bill Vene
ma de ontwerper van Loco en
Pico Piccolo. Met dit lesmateriaal
kunnen kinderen zeer zelfstandig
werken en het materiaal is tevens
zelfcorrigerend. Waarschijnlijk bij
veel ouders wel bekend !
Deze werkgroep staat aan de ba
sis van de hulpboeken. Aly Pep
ping , grafisch vormgeefster uit
Thesinge, verzorgde de lay-out.

Succes
Aangezien er nauwelijks materi
aal was op dit gebied, zijn de boe
ken zeer enthousiast ontvangen
in de onderwijswereld. Firma AI
berts-Onderwijs (landelijk leveran
cier van schoolboeken) heeft de
promotie voor scholen en PABO's
op zich genomen. Zodat de sa
menstellers van het boek zich
vooral bezig kunnen houden met
de kwaliteit en actualisering van
het boek en zich niet ook nog het
vuur uit de sloften hoeven lopen
om de boeken aan de student!
leerkracht!ouder te brengen. Ver
der is er een brief onderweg naar
de staatssecretaris van onderwijs
Sharon Dijksma om haar attent te

klassers en leerlingen uit groep
zeven enacht van debasisschool.
Het zijn heldere. zeer overzichte
lijke boeken, geschreven vanuit
de praktijk van alledag. In de in
houd zijn alle onderwerpen mak
kelijk te vinden.
Alle basiskennis zoals die in de
huidige programma's van eisen
en kerndoelenvastgelegdzijnvoor
het basisonderwijs, vind je er te
rug. Ideaal om je eigen wegge·
zakte vaardigheden aan te vullen,
je kind te kunnen helpen bij het
oplossen en uitleggen van dat in
gewikkelde ontleden, procenten
en breuken en nog veel meer.
Van mij had het hulpboek veel
eerder uitgegeven mogen wor
den! Maar het is nooit te laat!

Peta Jurjens
We bijten hierbij het spits af met
Peta Jurjens uit Thesinge, sinds
afgelopen zomer gepensioneerd
onderwijzeres (Jenaplanschool De
Swoaistee, Lewenborg).
Peta heeft samen met haar (oud)
collega's Marike Venema, Garrie
Douwenga en Aart van der Spoel
een uiterst bruikbaar hulpboek
samengesteld , met daarin alle
basisvaardigheden op het gebied
van taal en rekenen voor de ba
sisschool.

Houvast
De negatieve berichtgeving over
alle lacunes in onze taal- en re
kenvaardigheden houdt maar niet
op. Vorige week hoorde ik op de
radio dat leerlingen van nu nog
weer slechter in rekenen en taal
geworden zijn dan in 1995!
Een zeer slimme timing dus voor
het verschijnen van de hulpboe
ken: Houvast bij Taal en Houvast
bij Rekenen.
De boeken zijn bedoeld voor een
brede doelgroep: PABO stucen
ten, leerkrachten, ouders, brug-

Die cursussen bestaan niet meer.
Een zoektocht op internet leert
dat er nog pensioencursussen
worden aangebodendoor o.a. ver
zekeraars, gericht op louter tech
nische aspecten, zoals beleid,
pensioenopbouw, fiscaaljuridische
aspecten voor bestuurders, ma
nagers en bv. kaderleden.
De huidige gepensioneerde komt
tijd tekort. Rent zich rot om alle
maatschappelijke ontwikkelingen
bij te houden, nog een steentje bij
te dragen, zowel maatschappelijk
als economisch-financieel, alsme
de aan deopvoeding vande klein
kinderen, vrijwilligers-en besteers
werk, fit en gezond te blijven en
als het even kan ook nog wat van
de wereld zien.
De pensionado's van nu zijn rijker
dan voorheen (nog wel), maar de
tijd die ze te besteden hebben is
gelijk gebleven. Hoe doen ze het
allemaal? En is iedereen even
actief? Of zijn er nog ouderwets
gepensioneerden die lekker ge
nieten van hunwelverdiende rust?
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Lindenstraat 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

...................
..IIISWilI5 ' .... nuDM:... · n ASUu.

U,TBlDAot ... · 1U1 _Dames & Herenkapper _ ----== = =--==--='----_
zonder afspraak!

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P~KUIL
';14':'lfl'.'ltfJkJ#jJ'ï('IJ
Osloweg 126
9723 BX Groningen
T(OSO) 5421890
F(OSO) 5423778
Iwww.kullrelnlglng.nl

HOF5TEDE-

G.N. Sc hut terlaan 28

9797 PC THESI NGE

Telefoon OSO - 3021957

Fax 050 - 3 0 21574

AGRISHOP
divers in groenten & fr uit

Directe boerderijverkoop
• groenten & f ruit

• aardapp elen ~
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezond vandeboerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedr l)ven en parllculle r
handel in :
• Pallet- enmagazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pelletwagens
• Kantoorkasten
. ,oGebruikte kantoormeubelen

• Enz. •
• ~Top way· prof. aluminium

steigers, trappenen ladders

Nijverheidsweg6 Ten Boer
Telefoon 050·3024833
B.g.g._ 050- 3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06·51581046

Installatiebedrijf
THESINGE V.O.f.
Verbind ingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO) 3024536
F (050) 3024693

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

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

terk in senioren fauteuils

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils met opstaphulp. ~

'1.

01\ S J}'\
1~~or LAGTE ..~

RIT8ENlA
Sierbestrating

Showterras 3000 rn

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 3138600

WONINGINRICHTI NG SINDS 1932
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Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen,
planten, fruil en alle teletoomles en vooral voor het medeleven
tijdens onze ziekenhuisopname. Het was een enorme steun.

Menno en Zus Ridder, Thesinge

Een hardloopwedstrijd
door je eigen dorp
De Smeerpijploop van zaterdag 14 maart
In oktober van het vorig jaar zijn Jolle de Boer en Johan Plezier
van het Waterschap op bezoek bij Dorpsbelangen Garmerwolde.
Ze vertellen van het voornemen om als afsluiting van de sanering
van de smeerpijp een loop te organiseren langs de route van de
smeerpijp. Als loper ben ik direct enthousiast over dit idee en
bijna zonder nadenken zeg ik toe hieraan mee te doen. Als ik hoor
dat het een tocht is van 30 km schrik ik wat terug, maar ja ik heb
mijn woord gegeven. Dat wordt dus nog flink trainen voor deze
unieke loop. Onwillekeurig denk ik toch ook aan de commotie die
de smeerpijp in voorgaande jaren hier teweeg bracht.

Sieb-Klaas Iwema

Dorpsbelangen Garmerwolde had voor de kinderen in de basisschool
leeftijd ook een sponsorloop georganiseerd. Start parkeerplaats bij de
zuivering, er een stukje langs, over de Grasdijkweg (betonpad) richting
Garmerwolde, en dan op de eigenlijke Grasdijkweg (teerweg) weer
richting de zuivering.
Enwat was men fanatiek! Er zitten een paar jongens en meiden tussen,
waar we volgens mij inde toekomst best nog wel eens meer van zullen
horen. Ze blijven pa of ma nu al een flink stuk voor!
Met glunderende (rode) kopjes. een herinneringsmedaille en nog wat
overgebleven energie nog even spelen in de springtent en dan naar
huis. Ook voor hen een geslaagde dag.

Klaar voor de start ..... af! (Foto:Sieb-Klaas Iwema)

Sponsorloop jeugd

Voorbij de RWZ/ in Garmerwo/de is het klimmen om weer bij het
Eemskanaa/ te komen. (Foto:Sieb-Klaas /wema)

Deelnemers uit onze dorpen, met de uitslagnummers en tijden:
109. Marjo Fleuren 3.05 uur

de eerste dame uit GarmerwoldefThesinge
18. Dick Huizing 2.25 uur

de eerste heer uit GarmerwoldefThesinge
26. Menco vd Berg 2.29 uur
44. Dirk Heslinga 2.42 uur
62. Eric Braspenning 2.49 uur

11 3. Stoffer Havinga 3.02 uur

In de tent ophet finishterrein kom
ikweer bij met snert en drinken en
wisselen we de ervaringen uit.
Naast bovengenoemde drie de
den ook Eric Braspenning uit Gar
merwolde en Menco van der Berg
en Stoffer Havinga uit Thesinge
mee. Allen voltooiden hardlopend
de 29,5 km. De vermoeidheid ver
dwijnt snel omdat het plaatsmaakt
voor een tevreden gevoel overde
afloop van dit unieke evenement.
Watmij betreft ook een pluim voor
de organisatie en alle vrijwilligers.

Dirk Hes/inga

dag nog een rnlnl-sponsorloop
voor de kinderen.
Maar het is ook afzien; een ellen
lang recht stuk over oneffen ter
rein van de dijk tussen Garmer
wolde en Woltersum. Soms kun je
in een klein groepje lopen, maar
zelf loop ik kilometers lang alleen.
De aftellende bordjes geven aan
hoeveel kilometers er nog tegaan
zijn. Na ruim twee uur komt lanq
zaam de fin ish steeds meer in
zicht, maar worden mijn bovenbe
nen ook steeds stijver. Nog even
doorbilten in de buitenwijken van
Appingedam en Delfzijl. In de ver
te hoor ik het bekende microfoon
geschal van Harm Noor bij het
eindpunt. Met moeite kom ik de
laatste helling van het dijktalud
omhoog. Och, wat ishet toch weer
mooi als je de finish bent gepas·
seerd.

Bedankt

Om 10.00 uur worden de hardlo
pers en de wandelaars wegge
schoten. InGroningenstartenbijna
370 mensen en later in Wolter
sumkunnen er ook nog vele wan
delaars en lopers starten die voor
een kortere afstand kiezen. Goed
loopweer: aangename tempera 
tuur, droog en de wind schuin in
de rug. In Garmerwolde hebben
de vrijwilligers hun best gedaan;
een feestelijk lint langs de Gras
dijkweg, kermisvermaak en pof
fertjes bij de verfrissingspost bij
de RWZI. Tevens is er in de mid-

In de afgelopen maanden flink
aan de slag geweest. Je wilt toch
goed voorbereid aan de start
staan. Samenmet Dick Huizing uit
Garmerwolde vele zondagochten
den, soms in slecht weer en wind,
een lange duurloop houden van
20 en later oplopend naar 27 km.
Zaterdag 14 maart is het dan zo
ver. Om half acht in de ochtend
haal ik Marjo Fleuren en Dick op
om samen naar Delfzijl te rijden.
We krijgen hier het startnummer,
chip etc. Met de bus weer terug
naar Groningen waar de feitelijke
start plaatsvindt aan het Balkgat
bij het Damsterdiep. Ruim op tijd
aanwezig. Mooi tijd voor eenpraat
je, een muzikale warming-up en
de overhandiging van een che
que van 30.000 euro voor een
project voor weeskinderen in
Atjeh.
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Prunusstraat 51
wijk : Setwerd

Telefoon (050) 5736989
Mar len Ossentjuk

verzorgde vueten komen verd er

If) p c-ure Ó
---t Q., 0,' .q~

JZ~\ ~
1:' \" .

Gespeelall eerd
Diabete~reum)\'oet, \

Ingegroefd~Jl~els

Ook voor de zonnebank

dèwinkel voor oluw
Ondergoed - lingerie

Beenmode - Badmode
Nochtmade &

Damesmode maat 36 tlm 58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

• moderne contactlenssysteme n • gediplomee rde specia listen

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestell en
Winkelcentrum Lewenborç

Ka jui t 281 - 9733 CV Gromneen
Telefoon/Fax (050) 5490549

www.ne llianenanna.nl

Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en-begeleiding

informat ie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 1. Groningen

Bovenrijgerweg 19 9797 TDThesinge
oso 30217)1 of 06 53767142

deskundig adviesaltijd aonwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 5418995

Boekholt - Hensbroek

Bij onsvindt u olies voor uwfiets! J
Volop keuzeinnieuwe en gebruiktefietsen.

l evofoncier vonD.D. Gozelle, Sporio, GilDne, Rih, B'-
Veeno, Sparta·IONen loekiekinderfietsen. ($j
Ookvoor reparoties vanolie merken. D
KoopmoDsplein 18 . 9191 MATenBoer
0\0 J02299\· m Mtweewielershop.nl twee wie Ier shop

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Wolters um
Tel. 050 - 3021796

/vf~VV\i;

/vf~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050. 5416272
www.romantico.nl

.I Rijlessenvoor kinderen
en volwassenen

.I PensionstallIng

.I Tevens terdekking:
debewezen NRPS·rijpaarrihengst
Romanhco ende uniekgoudgele
ponyhengsl (/A8m]
RomantiePopcorn v. Romanhco

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624

Marjan's hair drive-in
Uw kapper aan huis

Golfslag 51
9732.Me Groningen
Belvoor een afspraak!
Tel. : 06 - 28813608

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

o 050·5421615

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgingsartikelen

JOOP NOORDHOf

Voormotor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

- ~
TOMMY
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Foto van de maand
Bakker Sander Ganzeveld bakt enthousiast zijn broodjes in de tijdelijke supermarkt "Super Pom Pom" voor
de leerlingen van "de Tif" in Thesinge (Foto: Myla Uitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatiede redactie
Fotograaf Theslnge:
MylaUitham050·3023483
Eind·redactie:
HillieRamaker-Tepeer
Dorpsweg26· 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PM Thesinqe
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Dellzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.50p.j.
Bijautomatische incasso € 11 .55p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren vla:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. schutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
14april vóór18.00 uur.

Agenda
zaterdag 4 april
t Jopje Thesinge: geopend van
16.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 4 Urn 13 april
Kloosterkerk Thesinge; zaterdag,
zondag en Paasmaandag van
13.00 - 17.00 uur: Schilderijen ex
positie van Marcel Duran met re
cent werk.
Maandag 6 april
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol·
de; 13.30uur: Notenschieten voor
SO+, georganiseerd door de Vrou
wenraad Garmerwolde.
Entree € 3,- p.p. Wordt Geert
Pops wederom kampioen? Komt
allen en doe mee aan dit aloude
spel !
Woensdag 8 april
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.4S uur: Doe-avond onder
leiding van Henny Barla. De da
mesvan deNBvPmakeniets leuks
voor de Paasdagen.
Maandag 13 april, tweede Paas
dag
Trefpunt Thesinge; 13.30 uur:
paasactiviteiten voor jong en oud.
Woensdag 15 april
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Informatiebijeen·
komst over uitbreidingvande riool
waterzuivering in Garmerwolde
met een extra zuiveringsinstalla·

12

tie. (De zaal is open vanaf 19.30
uur.)
Zondag 19 april
Kloosterkerk Thesinge; aanvang
15.00 uur: OSA concert. Voor
jaarsconcert door Kamerkoor Tutti
Cantano o.l.v. Jan Verbogt. En
tree € 3,SO (CJP/6S+ € 2,SO),
kinderen tot 12 jaar gratis.
Donderdag 23 april
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Alweer de laat
ste keer van het seizoen!
Zaterdag 25 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier.

9láiYiUDle~

tYöR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

"De Soos"
De klaverjasavond in maart heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Riëtte van der Molen S194
2. Kees Wierenga .4961
3. Wilma Tammeling 4900
4. Henk Vliem .4809

De volgende keer is op dinsdag
14 april, aanvang 20.00 uur.

Wist-u-dat. ..
• de belangstelling voor de 'Open
Stal' op zaterdag 14 maart bij de
familie Ritsema aan de Boven
rijgerweg goed was?
• men met genoegen op deze
geslaagde dag terug kijkt?
• de gemeente Ten Boer per 1
januari 2009 een collectieve vrij·
willigersverzekering heeft afgeslo
ten?
• bij de publieksbalie een infor
matiemap is af te halen?
• je meer informatie kunt vinden
op www.tenboer.nl?
• Willeke Huistra een open tuin
dag wil organiseren op zaterdag
20 juni. Opgave en info OSO·
3021984.

Protestantse gemeente
Gannerwoldeffhesinge

Zondag 29 maart
09.30 uur in Thesinge
dhr. Bronserna uit Uithuizen
Zondag 5 april palmpasen
09.30 uur in Thesinge
ds. Toornstra uit Bedum
Witte donderdag 9 april
viering avondmaal
19.30 uur in Garmerwolde
ds. Buikema uit Appingedam
Goede vrijdag 10 april
19.30 uur in Thesinge
liturgiecommissie
Paaszondag 12 april
10.00 uur in Thesinge
m.m.v. koor Lovende Stemmen
ds. v.d, Molen uit Winsum
Zondag 19 april
11.00 uur in Garmerwolde
mevr. Meihuizen uit Kantens
Zondag 26 april
09.30 uur in Thesinge
ds. Struif uit Oosterwold

Stoomfluitje
Kom eens kijken in de blokhut bij
Roelof: krukken +sloten, div. nest
kastjes, snuisterijen! W.F. Hilde
brandstraat 4S, Garmerwolde.


