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Beste Garnwerders,
De pannen waaien van het dak, de
bomen hebben hun gebladerte
laten vallen, de temperatuur is in
een duikvlucht beland, en Garnwerd
maakt zich op voor een mooi najaar
seizoen. De vroege duisternis wordt
dit jaar op 10 november tijdelijk
verdreven met lampionnen en
liedjes. Hierna leven we toe naar de
intocht van de goedheiligman, wat
ook met de nodige melodietjes
gepaard gaat. En alsof dat nog niet
genoeg is, ook met Kerst is de
muziek niet van de lucht. Wilt u dit
allemaal een beetje ontvluchten,
denk dan de wijsheid die Ede Staal
en de Askay Brothers ons
bijbrachten: het is Naargens beter
als thoes.
De redactie van de Gört wenst u
veel luister toe in de komende
weken.

website: www.garnwerd.eu
Agenda
Bij goed weer: iedere maandag
wandelen, iedere woensdag jeu de
boules
November
10 - Sint Maarten lopen
10 - Boekpresentatie "Hemelse Mevrouw
Frederike" (VOL)
14 - Uitstapje naar DoeZoo
15 en 29 - Breicafé
17 - Cantus Ensemble - kerk Garnwerd
17 - Darten bij Garnwerd aan Zee
21 - Klaverjas en Sjoelen
21 - Stemmen voor nieuwe gemeente
24 - intocht Sinterklaas
December
1 - Ledenvergadering IJsbaanvereniging
(20u in ijsbaangebouw)
8 - oud papier ophalen
19 - Klaverjas en Sjoelen
23 - Kerstconcert in de kerk
29 - Risk Toernooi - Café Hammingh
Garnwerd

Uitstapje naar Doezoo in Leens op
woensdag 14 november 2018
Er zijn regelmatig discussies over
wespenplagen, muggen, vliegen en
andere insecten.
Om hierin een beter inzicht te krijgen
hebben wij deze excursie georganiseerd
naar insectenwereld Doezoo waar wij
een rondleiding krijgen in deze
bijzondere dierenwereld.
Het uitstapje wordt door de werkgroep
ouderen georganiseerd, maar iedereen
die interesse heeft kan hieraan
deelnemen.
Wij vertrekken om 14.15 uur bij de molen
en iedereen die geen vervoer heeft kan
meerijden. De kosten voor entree en
rondleiding zijn € 7.75 per persoon.
Om inzicht te krijgen in de belangstelling
graag even opgeven. Ook graag aangeven
of je zelf rijdt of dat je graag mee wilt
rijden.
Opgave bij: Pieter van Dijk
Krassumerstraat 13, 9893 PH Garnwerd,
tel.: 621426 of 06-55775253
Dorpsbibliotheek
Onze dorpsbibliotheek in de school
begint aardig te lopen.
Veel dorpsgenoten komen dozen boeken
brengen.
Maar we hebben de kasten nu helemaal
vol staan, dus voor meer boeken hebben
we voorlopig geen plaats! Dus: tenzij je
iets heel bijzonders hebt, geen boeken
meer inbrengen!

Op de vrijdagavond, van 19.30 tot 20.30
uur, is bibliothecaris Tiny Scholten
aanwezig. Dan komen er geregeld
mensen langs, die dan ook gezellig een
poosje blijven praten. Zo heeft de
bibliotheek ook een sociale functie in het
dorp. Kom gerust langs, ook als je geen
boeken wilt lenen.
Klaverjassen en sjoelen.
Iedere 3e woensdag van de maand waar
een “R” in zit, is er voor de leden van de
dorpsvereniging klaverjassen &
sjoelen in Café Hammingh. Rond 19.20
uur nog even bijpraten en om 19:30 uur
van start. Inleg: € 2,50
De competitie is reeds gestart, maar
aangezien slechts de beste vijf van de
achter keer meetellen voor de punten,
zijn nieuwkomers nog van harte welkom.
2018
2019
21 november
16 januari
19 december
20 februari
20 maart
17 april

Verslag BLV 2 november
Bestuur
Nynke, Gerro en Lambertus stoppen in
maart volgend jaar, daarom werden er
dringend nieuwe bestuursleden gezocht.
Gelukkig zijn er maar liefst 5
dorpsgenoten bereid gevonden om de
schouders eronder te zetten: Ineke
Blankenspoor (aspirant-secretaris), Tiny

Scholten (aspirant-penningmeester), Kor
van Dijk, Harry Hummel en Margreet
Boerman. Het is de bedoeling dat ze tot
maart meelopen met het bestuur om een
goede taakoverdracht mogelijk te maken.
In de algemene ledenvergadering in
maart 2019 kunnen ze dan formeel
benoemd worden. Samen met José
Nooren en Liesje Faber (voorzitter) zal er
dan hopelijk een bestuur zijn van 7 leden.
Met hulp van de diverse commissies en
andere actieve dorpsgenoten moet het
dan lukken om ons dynamische dorp
actief te houden, ook in de nieuwe
gemeente Westerkwartier. De
vergadering stemde met applaus in met
deze bestuursaanvulling.
Fietspad, parkeerplaats, begraafplaats
Er ligt inmiddels een nieuw fietspad tot
aan boerderij Weidelust. Het dorp wil
ook graag een pad van Weidelust naar
Winsum. Samen met het bestuur heeft
de ‘fietspadcommissie’ gelobbyd bij de
raad van Winsum en bij de partijen die
meedoen aan de raadsverkiezingen van
de gemeente Het Hogeland om dit
tweede deel langs de Garnwerderweg
voor elkaar te krijgen. Nu maar
afwachten hoe hard het nieuwe
gemeentebestuur hiermee aan de slag
gaat.
De parkeerplaats aan de zuidrand van
Garnwerd wordt hopelijk (voor de helft)
verhard, vooral met het oog op ouders
die hun kinderen met de auto naar
school brengen. De gemeente Winsum

draagt dit (oude) plan, met budget, over
aan de gemeente Westerkwartier, want
het kan dit jaar niet meer worden
uitgevoerd.
Het onderhoudsbeleid van de
begraafplaatsen in de gemeente Winsum
(geen gif meer en ‘natuurlijke
vergroening’ van het oude gedeelte)
leidde deze zomer tot veel protesten,
ook van onze dorpsvereniging. Het zag er
allemaal niet uit, het onkruid groeide een
meter hoog tussen de schelpen. De
gemeente vond het zelf ook geen gezicht
en stelde het beleid bij: de schelpen
werden weggeschraapt en er kwam gras.
Het ziet er nu een stuk beter uit. Wel
handhaaft de gemeente het beleid het
oude gedeelte minder intensief te
onderhouden en het nieuwe gedeelte
intensief.
De begraafplaats zal ook wat intiemer
worden gemaakt: er komen bankjes, er
wordt een aantal (linde)bomen tussen de
heg geplant en de heg moet weer hoger
worden. Een werkgroepje uit het dorp
heeft zich hier mee bezig gehouden
(samen met de gemeente). Dit zal dit jaar
nog uitgevoerd worden.
Dorpsburgemeester, ja of nee?
Begin dit jaar gingen stemmen op geen
dorpsburgemeester meer te benoemen.
Het is ooit begonnen als een grap en
heeft nu zijn tijd gehad, vond een aantal
aanwezigen. Anderen pleitten ervoor de
dorpsburgemeester in stand te houden
en noemden het een leuke, typisch

Garnwerder traditie. Bij stemming bleek
een kleine meerderheid voor afschaffing
te zijn. Het bestuur komt in maart met
een voorstel voor een nieuwe manier om
dorpsvrijwilligers in het zonnetje te
zetten.
Oproep Koor Garnwerd
Zijn er in Garnwerd e.o. mensen die
graag zingen en dat in een gemengd koor
samen met anderen willen gaan doen?
Dan kunt je je aanmelden bij
Rob Timmer, info@garage-timmer.nl of
06- 54200049.
We stellen ons een koor voor van
mannen en vrouwen, jong en oud(er),
dat een fijn repertoire opbouwt van pop,
eigentijdse – en volksmuziek en waarin
eigen inbreng zeker mogelijk is.
We zoeken zangers (m/v), muzikanten en
een dirigent/koorleider.
Meld je aan en doe mee!

Garnwerd in vroeger tijden.... een warm
vervolg
De werkgroep ouderen organiseert op
woensdag 23 januari een interessante
fotopresentatie van historisch Garnwerd.
Op een zeer koude winterdag begin dit
jaar werd een groep Garnwerders
rondgeleid door het dorp, een wandeling
die eindigde bij Café Hammingh om weer
warm te worden. Maar het smaakte wel
naar meer! Daarom dit warme vervolg.
Alle dorpelingen zijn vanaf 16.45 uur
welkom in de school, dan staat de

koffie/thee klaar. Van 17.00-18.30 uur
neemt Pieter van Dijk ons mee door de
geschiedenis van Garnwerd. Daarna zijn
er warme wintersoepen met stokbrood.
Eigen bijdrage: € 5,00, inclusief koffie en
drankjes.
Wees er snel bij, want meer dan 40
personen passen er niet in de school!
Opgeven kan bij Liesje Faber, telefoon
0594 621850 of 06 10522635, e-mail:
liesjefaber@ kpnmail.nl.

Het verhaal van Haszanda
In november mogen we naar de
stembus en vanaf 1 januari volgend
jaar wordt heel zuidwest Groningen
tot aan het Reitdiep als de nieuwe
gemeente Westerkwartier geregeerd
door een nieuwe zetbaas en zijn of
haar paladijnen. Heel het
Westerkwartier? Nee, een klein dorpje
blijft moedig weerstand bieden en
maakt het leven van de
bewindvoerders in de ver weg
gelegen gemeentehuizen bepaald
niet gemakkelijk.. Het bovenstaande
komt u waarschijnlijk bekend voor.
Inderdaad: Asterix en Obelix.
Tegelijkertijd is het de natte droom
van een aantal dorpsgenoten die de
schaalvergroting niet zien zitten of het
nog steeds niet kunnen verkroppen
dat een kleine meerderheid in dit dorp
gekozen heeft voor Westerkwartier en
niet voor Hoogeland. Die kleine
meerderheid is zich intussen aan het
verkneukelen; zij krijgen hun zin en
zijn eindelijk verlost van de in hun

ogen slecht functionerende gemeente
Winsum met al zijn tekortkomingen.
Maar pas op: De Goden hebben een
perfecte manier ontdekt om ons
stervelingen af te straffen; het
vervullen van onze wensen.. Want het
moet natuurlijk nog maar blijken of de
nieuwe gemeente Westerkwartier zijn
zaakjes inderdaad zoveel beter op
orde heeft dan de oude gemeente
Winsum. Een sterk gedateerde foto
van Garnwerd op een onlangs
verspreid propagandablaadje doet het
ergste vermoeden. De separatisten
onder ons fantaseren er intussen
driftig op los; de dorpsgenoten van
Friese afkomst krijgen een speciale
taak waar ze een natuurlijke aanleg
voor blijken te hebben: het blokkeren
van toegangswegen. De soep van
Annemiek en de dropshotjes van
Peter vormen samen de ideale
toverdrank. Om het financieel te
kunnen bolwerken, worden de
plannen voor de nieuwe school
herzien; er komt ook een casino in,
naar het voorbeeld van de
Amerikaanse Indianenreservaten. De
Sioux Indianen zijn er puissant rijk
mee geworden. Maar wie o wie wordt
onze grote leider? Een operatie van
een dergelijke omvang kan niet
zonder iemand die het voortouw
neemt en de zaak stevig in de hand
houdt. Misschien toch maar op zoek
naar een nieuwe burgemeester?

Sinterklaasintocht 2018
Op zaterdag 24 november zal Sinterklaas
met zijn Pieten per boot aankomen bij de
kade voor Café Hammingh in Garnwerd.
We verwachten de Goedheiligman
omstreeks 13.00 uur en we hopen dat
iedereen de Sint komt toezingen en
juichen. Na een korte rijtoer door
Garnwerd zal Sinterklaas zijn tocht
voortzetten naar Museum Het
Wierdenland in Ezinge waar de
allerkleinsten persoonlijk een handje
kunnen geven aan Sinterklaas. Tegen
15.00 uur wordt het gezelschap in d'Olle
Schoul in Feerwerd verwacht waar de
kinderen vanaf 14.00 uur al welkom zijn
om de ontvangst van Sinterklaas voor te
bereiden. We gaan er met z'n allen weer
groot feest van maken en hopen jullie
allemaal te zien op zaterdag 24
november!
RISK-toernooi
Het 10e Open Garnwerder RISK-Toernooi
wordt gehouden op zaterdag 29
december 2018 in de Doorrit van Café
Hammingh. Opgave voor 27 december
2018 bij Miente Viersen
(m.viersen@kpnplanet.nl)
De doorrit opent om 19.15 uur de deuren
en het risken begint om 19.45.
Voor wie niet wil/kan Risken, zijn er
andere (bord)spellen aanwezig. (Opgave
is hiervoor niet nodig)
Laat dit lustrum niet ongemerkt voorbij
gaan!
Tot ziens op 29 december 2018.
Darten bij Garnwerd aan Zee
Ben je een darter en heb je zin om mee
te doen aan een wedstrijd?
Kom dan zaterdag 17 november a.s. naar
het restaurant Garnwerd aan Zee in

Garnwerd. Vanaf 20.00 uur start daar
een dart-wedstrijd! De wedstrijd begint
om 20.00 uur. Je kan vanaf 19.30 uur
ingooien. Je kan je tot en met donderdag
15 november 2018 aanmelden bij Derk
Maatjes via dmaatjes@hetnet.nl of
telefonisch 06 – 12604740.
De inleg is € 5,- per persoon.

Het is ook mogelijk om via de website
van de IJsbaanvereniging
http://www.ijsbaangarnwerd.nl/ het
bestelformulier in te vullen en te
verzenden.
Bestellingen dienen voor 27 december
2018 binnen te zijn.

Boekpresentatie biografie Fritzi
Op 10 november vindt een literaire
avond plaats in de Kerk te Garnwerd ter
gelegenheid van de verschijning van de
biografie van F. Harmsen ter Beek.
Een programma waarin de biografe
Maaike Meijer haar boek zal
presenteren, Groningse vrienden en
bekenden een beeld van Fritzi zullen
schetsen door middel van film, poëzie- en
prozavoordracht, herinneringen aan hun
dorpsgenote met muzikale interventies
van Arno Bakker (sousaphone).
Inmiddels is gebleken dat er een
overweldigende belangstelling is voor
deze presentatie. De kerk zit dus al vol!

Van de commissie jeugdactiviteiten
Op 20 september is in het speeltuintje
een brievenbus geplaatst met daarin een
tafeltennisset. Er zat een briefje bij dat
iedereen het mocht gebruiken maar na
gebruik weer even in de brievenbus te
doen. Helaas, de brievenbus is vernield
en inmiddels weggehaald en er blijkt ook
nog een tafeltennisbatje weg te zijn.
Zonde van het geld en van de tijd die er
in is gestopt.
De volgende activiteit is de
Nieuwjaarsvisite voor de jeugd in de
school. (met Bingo en Pubquizzz) De
datum is zeer waarschijnlijk zaterdag 13
januari 2019 om 19.00 uur. Verdere
bijzonderheden komen op de website
(www.garnwerd.eu), de flyer en
eventueel facebook.

Oliebollenactie 2018
IJsvereniging “Reitdiep” uit Garnwerd.
Ook dit jaar komen we
weer bij de deur langs
om uw eventuele
bestelling op te halen.
Op 31 december
bezorgen we de bestelling bij u thuis.
In week 50/51 (10 – 22 december)
komen we langs om uw bestelling op te
nemen. Betalen kan tijdens de bestelling
of bij het afleveren. Zou u gepast willen
betalen?

Online stemhulp verkiezingen
Westerkwartier
Als u er nog niet uit bent op welke partij
u wilt stemmen op 21 november
aanstaande kunt u gebruik maken van
een tweetal online stemhulpen, te
vinden op:
https://westerkwartier.mijnstem.nl of
https://www.gemeentekieswijzer.nl

Lasergame zaterdag 13 oktober 2018
Vierendertig super enthousiaste
deelnemers waren zaterdagavond
aanwezig om mee
te doen aan een
avondje
lasergamen. Op
het voetbalveldje
stonden weer
mooie obstakels
om je achter te verschuilen. Na een korte
uitleg werden er 6 groepen gemaakt en
iets na 19.00 uur gingen er 2 teams van
start. Alle teams speelden een keer tegen
elkaar en na iedere ronde werden de
“levens” die de spelers nog over hadden
opgeteld. Extra punten konden verdiend
worden door een lampje in de kleur van
je eigen team te schieten. Tussen de
spelletjes door was er iets te drinken en
kon je een zakje chips krijgen. Rond 21.30
uur kwam er een einde aan het geknal en
werd de uitslag bekend gemaakt.
Alle vrijwilligers (o.a. stroom, verlichting,
caravan, kisten/kratten) die dit mogelijk
gemaakt hebben: BEDANKT
Uitslag:
1e Rambo
Yrsa, Liang, Bram, Nick, Luuk, Fenke

2e Thunder
Jens, Kobe, Fenje, Twan, Lisanne, Bo

3e Rocky
Minne, Sanne, Stef, Mark K, Robbin

4e Spiderman
Lotta, Bram, Obbe, Luna, Lumee, Emilie

5e Batman
Odile, Eline, Mark, Melanie, Wytze, Bram V

6e Zorro
Margje, Remco, Nora, Joost, Ian

Iovivat en de ontdekkingstocht naar het
bekende
Terug naar de tijd van de Ploeg-schilders
In juni 1918 vindt er een historische
vergadering plaats. Een aantal jonge
schilders kon het niet verkroppen dat zij
niet waren uitgenodigd om te exposeren
op de tentoonstelling van werk van
Groninger kunstenaars. En ze vinden het
tijd om nieuwe wegen in te slaan. Ze
zetten zich af tegen schilders als Jozef
Israëls en H.W. Mesdag. Vincent van
Gogh, voorloper van het expressionisme,
is hun grote inspiratiebron. Kunstenaars
Jan Wiegers, Willem Reinders, Jan Altink,
Johan Dijkstra en Toon Benes richten
daarom hun eigen kunstkring op, De
Ploeg. De naam is bedacht door de
schilder Jan Altink. Hij vond dat er niet
veel te doen was in Groningen op
kunstgebied en daarom dacht hij aan
ontginnen, het omwoelen van de aarde
en dus ook aan ploegen. De naam was
geboren.
De eerste tentoonstelling van De Ploeg is
in 1919. Er zijn maar liefst 111 werken te
bewonderen van twintig kunstenaars. De
jaren daarna sluiten steeds meer
kunstenaars zich bij De Ploeg aan. Niet
alleen schilders, maar ook kunstenaars
op het gebied van de beeldende kunst en
de architectuur.
De vernieuwingsdrang wordt in de jaren
20 aangewakkerd door de ontmoeting
van schilder Jan Wiegers met Ernst

Ludwig Kirchner, voorman van het Duitse
expressionisme. Zo ontstaat binnen De
Ploeg het Groninger expressionisme,
waarin het weidse Groninger landschap
in vlammende kleuren en fantastische
vormen wordt geschilderd.
In de periode 1930 – 1941 blijven de
leden van De Ploeg als collectief
exposeren. De onderlinge
verscheidenheid wordt groter. In 1941
leggen De Ploegleden het
verenigingsleven stil. Zij willen niet
functioneren onder de door de Duitse
bezetters in het leven geroepen
Kultuurkamer. Na de Tweede
Wereldoorlog wordt het gezicht van De
Ploeg jarenlang bepaald door de oudere
generatie. In het najaar 1978 is een
ledenwerfactie gehouden. Het aantal
leden neemt toe en de kunstkring
verjongt.
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat De
Ploeg is opgericht. En dat wordt op vele
manieren gevierd, onder andere met
tentoonstellingen met werk van
hedendaagse en oude Ploegleden in het
Groninger museum en het museum
Wierdenland.
Theatergezelschap Iovivat maakte een
speciale voorstelling ter ere van de
100ste verjaardag: De Ploeg, een
ontdekkingstocht naar het bekende. Het
publiek is meegenomen op een tocht
door, langs, over en in de omgeving die
de Ploegschilders zo prachtig wisten vast
te leggen: het kerkje van Oostum en het

prachtige landschap daaromheen. In drie
bedrijven zijn landschap, bevolking, het
kerkje en de schilderijen met elkaar
verbonden tot een theatervoorstelling.
Het publiek verzamelt op een erf bij de
boerderij tegenover de kerk in Oostum.
Met een kar wordt iedereen naar het
begin van de voorstelling gebracht:
Ploegen achter het doek. In het
landschap zijn uitvergrote schilderijen
geplaatst en de personages op deze
doeken zijn tot leven gebracht door de
spelers van Iovivat. Zij vertellen over de
tijd van toen. Hoe leefden de inwoners
van Oostum en omgeving tijdens de
hoogtijdagen van De Ploeg? Hoe zag het
dagelijks leven eruit? Wat waren hun
wensen en dromen? En hoe keken zij
naar de schilders die op de fiets uit de
stad kwamen om het Groninger
landschap te schilderen?
Na een korte wandeling langs drie
doeken is er een boottocht over het
Reitdiep op één van de drie prachtige
schepen die in de beginjaren van de
kunstenaarskring ook al voeren: Beppe
Baukje, Ms Nynke van Hichtum en het
museumschip Emma (PW17).
Na de vaartocht van de Wetsingersluis
naar Wierumerschouw gaat de tocht
terug naar Oostum voor de laatste Ploegschilderijen en de verhalen.
Tot slot volgt in de kerk in Oostum een
voorstelling over de opkomst en
teruggang van de kunstkring De Ploeg.
Het leven van Jan Wiegers is daarbij
leidraad. Het publiek ziet onder andere

zijn ontmoeting met Ludwig Kirchner in
Davos, de invloed op de andere leden
van De Ploeg, is bij de
oprichtingsvergadering met het kiezen
van de naam en is getuige van de
groeiende tegenstellingen binnen De
Ploeg.
Kunstkring De Ploeg bestaat nog steeds.
Ze kent een veelheid van disciplines en
stijlen. De Ploegers exposeren jaarlijks
samen zowel binnen als buiten de
provincie Groningen.
In de schijnwerper

Beautysalon Anita

Voor verzorging,
schoonheid en
verwend worden

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar voor
Anita Meijer. In april bestond haar
beautysalon 12,5 jaar en dit jubileum is
feestelijk gevierd. Toen was haar salon
nog boven het bedrijf van haar man aan
Het Aanleg in Winsum. Een paar
maanden later opende ze haar nieuwe
salon. Anita moest op zoek naar een
nieuwe locatie, toen haar man om
gezondheidsredenen zijn bedrijf moest
verkopen. Samen met haar man kocht ze
de boerderij aan Klein Garnwerd

nummer 3, waar voldoende ruimte was
voor haar bedrijf. Een schuur is
omgebouwd voor de onderneming van
haar zoon (verkoop, inkoop, reparatie en
onderhoud van aanhangwagens) en een
gedeelte van de schuur is verbouwd tot
beautysalon.
Anita Meijer droomde er in haar jeugd
van om kraamverzorgster te worden. Van
het verzorgen van kinderen heeft ze
uiteindelijk niet haar werk gemaakt, wel
van het verzorgen. Touringcar chauffeur
was één van Anita’s banen. Door een
ernstig auto-ongeluk heeft ze blijvend
letsel aan haar knieën en dat heeft
invloed op het werk dat ze kan doen. Ze
nam het besluit om als
schoonheidsspecialiste aan het werk te
gaan. Eerst als medewerker in een
beautysalon. Ze haalde wel haar
middenstandsdiploma om later zelf een
salon te kunnen starten.
Vol trots begint Anita in 2005 haar eigen
salon in Winsum. De variatie aan
behandelingen voor het gezicht en het
lichaam is in de afgelopen jaren steeds
meer uitgebreid.
Wist u dat de huid het grootste orgaan
van ons lichaam is, een beschermende
functie heeft en stoffen opneemt en
uitscheidt? Dat vraagt ook om kwalitatief
goede producten.
De producten die gebruikt worden
tijdens de behandelingen, en die
verkocht worden, zijn met zorg

uitgekozen. Ook haar eigen ervaring met
de producten is hierbij van belang. Anita
werkt met de huidproducten van het
merk Medex.
Voor een behandeling wordt gedaan,
wordt de huid van de klant eerst goed
bekeken zodat de juiste crèmes en
lotions van Medex gebruikt worden. Er
zijn speciale lijnen voor de gevoelige
huid, voor een huid met acne en een
zonnelijn ter voorkoming van
huidproblemen door de zon. Daarnaast is
er een speciale gezichtslijn voor mannen.
Naast verzorgende
gezichtsbehandelingen biedt Anita
epileer- en harsbehandelingen van onder
andere de wenkbrauwen en de bikinilijn,
evenals het verven van wenkbrauwen,
gelegenheidsmake-up en manicuren.
De salon werkt met nagelproducten van
CND, een professionele producent die al
ruim 20 jaar kwalitatief hoogwaardige
producten biedt en voortdurend nieuwe
producten op de markt brengt. Shellac
CND is de nieuwste nagellaksoort van
topkwaliteit. Door de harde coating blijft
de nagellak lang mooi.
Naast de variëteit aan gezichts- en
lichaamsbehandelingen voor vrouwen en
mannen biedt de beautysalon
voetreflexologie, hot stone massage en
lypossage.
Voetreflexologie is een behandeling die
er vanuit gaat dat lichaam en geest met
elkaar verbonden zijn. Tijdens de

behandeling worden er impulsen
gegeven aan reflexzones en reflexpunten
in de voet die in verbinding staan met
diverse organen, zenuwen, klieren en
gewrichten. Hierdoor kan het lichaam
versterkt worden of zich herstellen.
Een hot stone massage is een massage
van het lichaam met stenen van
ongeveer 70 graden Celsius. Vandaar de
naam hot stone. De hitte en de 'druk' van
de stenen waar mee gemasseerd wordt,
dringen diep door in de spieren. De hot
stone massage verlicht spanningen en
geeft veel energie.
Tenslotte is er de lypossage, een
manuele massage die het teveel aan
vocht en vet in het onderhuidse
bindweefsel verwijderd, waardoor de
huid weer glad en strak wordt. De
huidomvang wordt minder en cellulitis
verdwijnt. Lypossage is uitermate
geschikt voor bovenbenen, buik, billen,
heupen, rug, bovenarmen en decolleté.
Deze massage zorgt er in combinatie met
veel water drinken en goed bewegen
voor dat verantwoord wordt afgevallen.
Anita is erg blij met haar nieuw
gebouwde salon aan Klein Garnwerd 3.
Ze werkt er met veel plezier en wil haar
salon graag aan iedereen laten zien. In
het voorjaar is er daarom een Open Huis.
U bent natuurlijk nu ook van harte
welkom.

De salon is geopend op maandag,
dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot
17.00 uur en
’s avonds van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Wist u dat…
… Gerrit van Esveld wel een heel
bijzondere manier heeft om de breedte
van het nieuwe fietspad te meten?

Meer informatie over de behandelingen
en producten zijn te vinden op de site
www.beautysalonanita.nl. Of u kunt
Anita bellen op het nummer 06 - 23 93 71
33.
Momenten met de Ploeg…

…de jenevervoorraad bij Hammingh tot
een bedenkelijk laag peil gedaald is?
… Anita Schuiten een stevige hand van
masseren heeft?
… zij haar opleiding daarvoor
waarschijnlijk ooit in de DDR heeft
gevolgd?
…u uw snoeihout ook kunt bewaren voor
op het vreugdevuur tijdens Oud en
Nieuw?
… u bij de volgende vergadering van de
dorpsvereniging met een gerust hart kunt
aansluiten in de wetenschap dat u niet
gevraagd zult worden voor een plek in
het bestuur?

