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Hienu it blijkt dat ook de direk
teuren nog moeten we nnen
aan de nieuwe benaming van
groep.

ik al6 jaar hier in Garmerwolde.
Ik ben ook getro uwd , heb ook
2 kinderen w aarvan één net
naar de Scholengemeenschap
Oost in Gron ingen is gegaan
en de andere bij mij in klas
3 zit'.

ik eerst een half jaar aan een
MAVO in Aalsmeer gestaan.
De militaire dienst kwa m daar
voor 16 maand achteraan , ver
volgens heb ik een jaar of 8 in
App ingeda m aan de Klaas de
Vriesschool gewerkt en nu ben

Besisscboot Thesinge
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lMe zijn zij?

Piet Smi d : 'Ik ben 41 jaar.
geboren in Gron ingen. Na de
kwee kschool heb ik 3 jaar les
gegeven in Enschede. daarna
3.5 jaar in Assen en nu denk
ik al w eer 12 jaar in Thesinge.
Ik ben getrouwd en heb 2
kinderen. van 15 en 11 jaar
oud. De ouds te zit op de
MEAO. de jongste zit nog bij
mij op school. Het duurt maar
even of je bent alweer door de
kind eren heen, d.W.Z. dat ze
niet meer bij mij op schoo l
zitte n'.
Dick Groenhagen : 'Ik ben
36 jaar, geb oren in W alden
dorp. Na de kwee kschool heb

Over het meu'Nf! basis
endewis in onze dorpen.
De kranten hebben de afgelopen
maanden vol gestaan over de
veranderingen in het kleuter-
en lager onderwijs. Per 1 augus
tus 1985 is er immers een nieuwe
Wet op het Basisonderwijs van
kracht geworden. De lager
Onderwijswet van 1920 en de
Kleuteronderwijswet van 1955
hielden daarmeeop te bestaanen
gingen in één nieuwe wet op.
Bovendien kwam er een nieuwe
opleiding voor onderwijzers en
kleuterleidsters : de Pedagogi·
sche Akademie voor het Basis'
onderwijs (PABO). De opleidinqs
school voor kleuterleidster.
KLOS. en de Pedagogische Aka
demie. PA. bestaan nu niet meer.
Op de basisschool geven geen
onderwijzers en onderwijzeres
sen meer les; zij heten vanaf nu
leraren en leraressen. Ook het
hoofd der school kreeg een
andere naam: direkteur. De kin
deren zitten nu in groep 1 tot en
met 8 . Zo kon het gebeuren dat
kinderen die vóór de zomervakan
tie nog in bijvoorbeeld klas 2
zaten nu ineens in groep 5 te
rechtgekomen zijn. een opmer
kelijke vooruitgang.
Om hier meer informatie over te
krijgen zijnwe gaanpratenmet de
kersverse. nog wat onwennige
direkteuren Dick Groenhagen
(Garmerwolde) en Piet Smid
(Thesinge).



Wat zijn hun scholen?
De school in Thesinge
is nu Protestants
Christelijk, maar was vroeger
een Gereformeerde school. De
feitelijke (naams)verandering
vond zo'n kleine 20 jaar gele
den plaats, maar in de volks
mond bleef het nog lang de
'Gereformeerde school'. Piet
weet verder te vertellen, dat
behalve deze wijziging, sinds
de 70'er jaren de schoolbe
volking vooral ook benaderd is
door de overwegend niet ker
kelijke 'import'; het verdwi jnen
van de openbare school heeft
daarbij ook een grote rol
gespeeld.
De school telt nu 51 kinderen
en er zijn 3 leerkrachten. De
renovatie van de schoo l vond
niet zo lang geleden plaats
en er is tegelijkertijd een kleu
terschool achter geplaatst.
Daarin zitten nu dus de groe
pen 1 en 2. Piet vindt dat er
met die verbouwi ng een gezel
liger sfeer in het gebouw is
gekomen mede door de
inbreng van de kleuters.

De school in Garmerwolde, zo
vertelt Dick, is door de komst
van de Hildebrandstraat en de
L V.d. Veenstraat niet meer
de oude dorpsschool. De
gemiddelde schoolbevolking
spreekt nu meer Nederlands
dan vroeger, toen het alleen
maar Gronings was. Ze zitten
in een oud gebouw met een
kleuterschool erachter ge
bouwd. Dick hoopt ook op
een verbouwin g zoals in The
singe is geweest, want het
gebouw heeft nu duidelijk zijn
beperkingen. Zo ontbreekt er
een gemeenschapsruimte voor
gezamenlijke akt iviteiten.
Daarvoor zijn ze nu aangewe
zen op café 'De Leeuw'.
Er zitten 52 leerlingen op de
school en er zijn 3 leerkrachten
met een nieuwe leerkracht als
aanvulling voor een klein aantal
schooltijden.

Waarom een
nieuwe onderwijs wet?

Op onze vraag waarom die
W et op het Basisonderwijs er
eigenlijk gekomen is ant
woo rdt Piet : 'Men wi lde de
overgang van de kleuterschool
naar de toenmalige lagere
school vereenvoudigen om zo
een ononderbroken ontwikke
lingsproces tot stand te bren
gen van leerlingen van 4 à 5
jaar tot een jaar of 12.
Dick voegt hieraan toe: 'Het
spijt me ontzettend dat men
niet nog verder is gegaan.
Het houdt nu aan het eind van
de zesde klas op, omdat het
voorgezet onderwijs daama in
de regel zo tradit ioneel door
gaat. M isschien dat het straks,
met de invoering van de Wet
Voortgezet Basisonderwijs,
beter zal worden'.
De nieuw e wet brengt een
aantal veranderingen met zich
mee. De scholen moeten een
schoolwerkplan inleveren; dat
is een plan waarin beschreven
staat hoe je het onderwijs in
jouw school inkleedt en wat je
er mee wi lt bereiken. Veel
werk, maar het werken aan een
schoolplan had we l het voor
deel. dat je als team goed met
het onderwi js bezig was en
over het hoe en wat bij elkaar
te rade ging, vertelt Dick.
Vóór oktober moesten ze
bovendien het aktiviteitenplan
voor dit schooljaar inleveren.
Volgens Piet is dat zoiets als
een uitgebreid lesrooster.

Overleg en samenwerking

Dick: 'Eén keer per 6 weken
is er een hoofdenoverleg met
wethouder Corrielis. waarbij
allerlei zaken over het onder
wijs aan de orde komen. '
Voor Piet is dat het besturen
overleg van de Christelijke
scholen.
In mei heeft het openbaar on
derwijs een onderwijstwee-

daagse gehad over kleine
scholen. Zeer leerzaam, vond
Dick.
Van een uitwisseling van ver-·
worvenheden tussen beide
scholen is nauwelijks sprake.
Het afgelopen jaar heeft Gar
merwo lde wel met Ten Post
op het gebied van taalontwi k
keling samengewerkt
De beste samenwerk ing was
er enkele jaren terug, toen
Thesinge en Garmerwolde
samen aktiveringsschool
waren; ze hadden toen ook
nog één gemeenschappelijke
kleuterschool.
Er is in die tijd uitgebreid
gepraat over de manier van
lesqeven; doe je dat vanuit de
beleving van het kind of, ge
beurt dat vanuit de. boekjes !
Over een opn ieuw starten van
de samenwerk ing tussen beide
scholen zeggen Dick en Piet :
'Blijkt dat we in de komende
tijd iets gezamenlijks op de
rol hebben staan, b.v, het pro
jekt 'Boeren in Ten Boer', dat
op de basisscholen gaat
draaien, dan kunnen we de
koppen weer bij elkaar gaan
steken'.

Welke voordelen heeft de
wet gebracht ?

Belangrijk is dat de scholen
er enkele lesvrije tijden bij
hebben gekregen. '85/'86 is
een overgangsjaar en dat kost
veel extra energie. Ten tweede
is er tijd toegekend voor de
zogenaamde taakrealisatie van
de schoolleider op de kleine
school. Dit houdt in dat de
direkteur in schooltijd een
halve dag kan besteden aan de
veelheid van taken die hij
tegenwoordig moet vervullen:
lesprogramma's samenstellen .
vergaderingen voorbereiden.
de organisatie verbeteren,
ambtelijke stukken lezen en
opste llen, administratie bij
houden, schoolprojekten voor-

bereiden, enz.
'Na je korrektie en lesvoorbe
reiding moest je dat er na
schooltijd allemaal nog bij doen
en dat is niet altijd reëel.
In het verleden was er voor
die taakrealisatie op de kleine
school nooit geld, terwij l je
toch die taken moest vervullen.
Je hebt daar nu recht op en
waar mogelijk moet je die
tijden nemen.
Als het maar niet méér wordt
dan een halve of een hele dag
per week' zegt Piet.
Dick voegt daar nog aan toe :
'Ik zou voor geen geld van de
wereld een halve week hier
(=in het kantoor) wi llen zitten
en een halve week voor de
klas. Ik ben liever met de kin
deren bezig. Wat ik dan verder
nog moet doen, dan ik om half
vier wel aanpakken'.
Duidelijk eens zijn ze het
echter op het punt dat les
geven nog steeds hun hobby
is.

De kleuterleidsters hebben al
lemaal verplicht een applicatie
cursus gedaan, een aanvul
lende opleiding, zodat ze voor
alle groepen kunnen staan.
Volgens Piet alleen maar
een opschroeven van de be
voegdheid met w einig prak:
tische waarde.
Boukje en Anita de 'onderwij
zeressen' aan beide scholen.
hebben vrijwillig een cursus
kleutermethodiek gedaan om
meer inzicht te krijgen in het
werken met kleuters.

Overde toekomst zijn de direk
teuren positi ef. Voor Piet geldt
de komst van de kleuters
als een verbetering, maar hij is
wel zo nuchter te stellen dat
de werkelijke realisatie van de
basisschool nog jaren zal
duren.
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Kees Faber,

die de klus gaan klaren.
Het bouwen van onze brug
gaat samen met het leggen
van een nieuwe 'Scheeftil' in
de weg van Onderdendam
naar W arffum, zodat de aan
besteding voor tw ee bruggen
moet gebeuren. Als dit achter
de rug is wordt zo snel moge
lijk met het werk begonnen en
dat moet als het even kan nog
dit jaar, anders bestaat de kans
dat de subsidies verlopen.
Na zo'n 110 w erkbare dagen,
ofwe l ruim een half jaar, moet

Als alles klaar is gaat de brug
over in handen van de ge
meente. die dan ook voor het
onderhoud moet zorgen. Zover
is het echter nog niet er moet
nog heel wat gebeuren, En
dat mag ook wel eens; de
eerste briefw isseling over een
nieuwe brug stamt tenslotte al
uit 1972 ! ! !

voorgestelde financiering.
Op het moment dat U dit leest
is het bekend of de gemeen
teraad zijn toestemming heeft
verleend voor een bijdrage van
5% van de totale bouwsom
door de gemeente Ten Boer.
Die totale bouwsom bedraagt
f 450.000.- dus het betreft
een bedrag van f 22.500.-.
De rest van het geld komt van
het ministerie van Landbouw
(dienst Landinrichting) voor
50%, het Ministerie van Volks
huisvesting. Ruimtelijke Orde-

Zó gaat de nieuvve brug er onçevee« uitzien [foto: Kees Faben

runq en Mil ieubeheer (35%) de zaak opgeleverd zijn. Goed
en het Waterschap Hunsingo om te onthouden is dat in deze
(1 0%). Mocht de raad onver- periode de weg gestremd is
hoopt niet akkoord zijn gegaan voor alle autoverkeer. Dit zorgt
met de voorgestelde begro- voor nogal wat overlast vooral
ting. dan komt er geen nieuwe voor plaatselijke middenstan-
brug en wordt 'De Til' voor de ders en boeren; het betekent
zoveelste keer opgelapt namelijk omrijden over de

Bovenrijgerweg. W andelaars
en tweewielers kunnen natuur
lijk over het kleine bruggetje.
Met de GADO zal overleg ge
pleegd worden voor aanpas
sing van de busdienst zo
verzekerde we thouder Janssen
mij.

Na toestemming van de raad
wo rdt de aanbestedingspro
cedure in gang gezet om één
of meer aannemers te krijgen

,.~.-

Dit artikel heeft misschien
meer vragen bij u opgeroep en
dan beantwoord. Loop gerust
eens bij de heren binnen. Ze
hebben het druk. maar staan u
graag te woord. Het onderwijs
van vandaag is niet langer het
werk van medicijnmann en.
waar een waas van geheim
zinnigheid omheen hangt
Nee. het is een zaakvan ieder
een geworden. Overwin de
drempel. Denk mee, praat mee.
Succes.

Voordat het echter zover is
moet er nog w el wat gebeu
ren. Allereerst moet de raad 
op het moment dat ik dit schrijf
- nog akkoord gaan met de

Jas de Vries
Ad van Zalk.

We beseffen maar al te goed,
dat over het onderwijs maar
een fractie is gezegd, Hoe or
ganiseer je het onderwijs
binnen een lokaal. moeten de
kinderen geen rijtjes meet uit
het hoofd leren. gaat al de aan
dacht die aan de creatieve
vakken wo rdt besteed niet ten
koste van het 'Ieren', worden
aardrijkskunde, gesch iedenis,
kennis der natuur uit de
boekjes opged iend, of gaan
de kinderen ook de schoo l
uit om te leren, zoals bij pro
jekten. enz. enz.

lMe meer wil weten . . . . .

Eindelijk een
nieuwe brug in Thesinge

Als alles goed gaat kunnen we mij vertelde. Verder wordt die
zo in de loop van zomer '86 rare knik uit de brug gehaald,
gebruik maken van een mooie die vooral voor automob ilisten
nieuwe brug over de maar in komend vanaf de Schuttertaan.
Thesinqe, Deze brug wordt nogal eens een sta in de weg
zo'n 4.5 m. breed en dat is was. De brug komt dus beter
toch zeker 1,5 m. breder dan in de lijn van de wegen te
het huid ige exemplaar. dat al liggen. Alleen maar hopen dat
jaren op instorten staat er nu niet nóg harder gereden
Deze extra 1,5 m. komt bijna gaat word en. .
helemaal ten goede aan een
voetpad, dat aansluit op het
voetpad van de Kerkstraat en
'waar gemakkelijk een kinder
wagen over kan'. zoals een
zegsman van het Waterschap

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-Ii d

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen
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TELEFOON 05902·1624

Werkplaats's maandags de gehele
dag geskJten .

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902- 1383 inte neurverzorqinq
stadsweg 63. 9791 kb ten boer betimmeringen



Touwtrekken
Thesinge
Kerkstrset .wint
voor vij fde keer.

Vrijdagavond 30 augustus
vond onder ideale weersom
standigheden voor . de vijfde
keer het trouwtrekken voor
stratenteams plaats, georgani
seerd door de vereniging van
Dorpsbelangen. Er hadden
zich vier dames- en 10 heren
ploege n ingeschreven, be
staande uit vijf personen en
(meestal) een coach. De dames
streden ieder tw eemaal tegen
elkaar en de heren
traden ieder éénmaal tegen
elkaar in het strijdperk. De
deelname van de damesteams
kan, evenals vorig jaar, nog
we l iets g roter.

'Hel beste beentje voor:
Bij de dames we rd de Dijk
wi nnaar, en bij de heren werd
de Kerkstraat (het wordt één
tonig) voor de vijfde achtereen
volgende keer eerste. Het leek
we l alsof de Kerkstraters er dit
jaar nog mi nder moeite mee
hadden dan voorgaande jaren,
want bijna alle teams werden
vrijwe l direkt vanaf de start
over de eindstreep getrokken :
grote klasse I De tweede plaats
was voor Mol enweg 1 en de
derde plaats voor de Dijk.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Schutterlaan 1 eindigde op de
vierde plaats.
Het suksesvolle team van de
Kerkstraat bestaat al bijna
5 jaar uit dezelfde personen,
te weten Kees van Zanten,
Nico Schutter, Wim Hitserna
Jan Jacob Ritsema en Menno
Ritsema (Me nno dus als ver
vanger van 'good old' Willem
Ritsema, die er door ziekte
niet bij kon zijn) en niet te
vergeten hun superenthou
siaste coach Piet Smid.
De publieke belangstelling
voor deze avond was zeer
groot Na afloop was de prijs
uitreiking in café 'Molenzicht',
Voor de dames was er dit
jaar voor het eerst een wi ssel
beker, terwij l er bij de heren
gezorgd was voor een nieuwe.
Het eerste jaar waren er nog
vleesprijzen en de wisselbeker
van het 2e, 3e en 4e jaar staat

(foto: Andries v.d, Meulen)

reeds definitief in de prijzen
kast van de Kerkstraat. evenals
de nieuwe dus (die er trouwens
bijzonder fraai uitziet). Verder
kregen zowel bij de heren als
de dames de drie hooggeplaat
ste teams een medaille. De
voorzitter van 'Dorpsbelangen
bedankte eenieder voor zijn of
haar inzet en belangstelling
en sprak de hoop uit dat het
volgend jaar weer net zo'n
moo i festijn zou wo rden.

Een deelnemer.

REGIO-SERVICE
voor rad io en t.v.

dan naar

VAN DER REE

eige n service dienst
reparatie: rad io, t.v..
video .
antenne- en geluidsver
sterkings techniek

werkpi aats :
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
TEL. 05902 -1945

Badminton
Gannerwolde
De Badmintonvereniging te
Garmerwolde heeft op dins
dagavond (half tien-half el~

nog plaats voor nieuwe leden.
Bel voor inlichtingen :
Peta Jurjens 050-416094,

Viswedstrijd
Vrijdagavond 23 augustus j.1.
organiseerde de G.J.G.G. in
samenwerking met H.SV.
'De Goede Vangst' een viswed
strijd voor leden en donateurs.
De deelname was niet over
we ldigend, maar de wed strijd
was gezellig .
De uitslag was als volgt :
1. M. Blink (Wisselbeker)
2. E. Terpstra
3. B. Pestman
Het bestuur van de P.J.G.G.
w il de H.SV. 'De Goede
Vangst' hartelijk bedanken
voor de prettige samen
werking.

Arjan Hazeveld.

BEWEGEN
MAAR
Op dinsdag 1 oktober begint
de gymnastiek voor dames
wee r.
Nieuwe leden zijn van harte
we lkom. En natuurlijk kan men
ook een keertje mee doen al
vorens lid te worden.
Er wo rdt een half uur grond
gymnastiek en een half uur
spel gegeven.
De lessen zijn op dinsdag
avond van 8 tot 9 uur in de
gymzaal te Thesinge.

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
vlh Tebbe ns-Wilkamp

Vaargeul 56 • Groningen
Tel. 050 -41277 7

KlNDERGYM
Oproep aan alle jongens en
meisjes uit Garmerwolde en
Thesinge!
Elke maandagmiddag tussen
15.45 uur en 18.30 uur is
er gymnastiek voor kinderen
in de gymzaal van Garmer
wo lde.
De lessen zijn ingedeeld in
vier groepen. De eerste groep
bestaat uit kleuters en begint
om 15.45 uur. Daarna komen
de groepen kinderen van
6 t/m 8 jaar : 16.15 uur;
kinderen van 9 t/m 12 jaar:
17.00 uur en
kinderen van 12 jaar en ouder :
17.45 uur tot 18.30 uur.

Je kunt altijd eens komen
kijken en wat nog leuker is,
een keertje meedoen. Je bent
alt ijd van harte welkom.
Op dit mom ent hebben we in
totaal 29 leden, dus daar kan
best nog w at bij: Voor inlich
t ingen kun je terecht bij :
Giny Kiel, tel. 050-416573 en
Wies V.d. Molen,
te l.050-416098 (na 18.00 uur]

De gymkommiss[e.

MUZIEK·
UITVOERING
Donderdag 3 oktober a.s,
geven de muziekverenigingen
'Juliana' uit Thesinge, de
'Volharding' uit Ten Boer en de
'Harmonie' uit Garmerwolde
gezamenlijk een populair
concert in de Ned. Hervormde
Kerk te Garmerwolde. De aan
vang is om 20.00 uur en de
toegang is gratis.

W ilma Tammeling
('Harmonie' Garrnerwolde)

Voor ee n persoonlijke rij
o pleiding door volledig

gediplomeerde instructeurs !

wqlessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon.



Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Toneetuuvoennq Wester.' 'Wat is tijdelijk l ' (foto: Jos de Vries)

brand. De beide heren kibbel- den alle zaken netjes geregeld
I den eindeloos met elkaar over wo rden. Evert en Harm hoef-

alles wat ze konden bedenken den niet meer weg. Jan en
en putten hun nicht volledig Martha konden trouwen ,
uit. Zou het daardoor komen, dominee en pastoor konden
dat ze zo zacht sprak ? zich elders inzetten en de
Ze was helaas niet altijd te buurvrouwen Anna waren
verstaan. tevreden.
Zoon Jan (Dick Groenhagen) Het was een stuk waar vrij veel
trachtte zijn moeder wel te in gepraat en gezeten werd,
steunen. maar omdat hij ver- statisch zogezegd, Toch was
liefd was op buurmeisje Martha het publiek erg geboeid en kon
(Aaltje Dreise) en háár moeder er heel wat gelachen word en
(Catharina Veenstra) daar weer vooral omdat de verschillende
op tegen was had hij zijn ge- types goed werden uitgebeeld.
dachten weleens elders. Natuurlijk heb ik nu alleen in
De dominee (Eitje van Huis) en grote lijnen verteld wat er
pastoor (Henri Veninga) wezen gebeurd is. Als u alle détails
Anna op haar christelijke plicht wi lt weten doet u er ver-
en vergevingsgezindhe id, standig aan de volgende keer
zonder daar zelf nu zo'n goed zelf te komen kijken naar
voorbeeld van te geven, ·W ester'.
Kortom. alle ingrediënten
waren aanwezig om het geheel Elisabeth Schuling.

Rederijkerskamer 'Wester' is in
ieder geval niet tijdelijk.
Dit jaar werd voor de 4e keer
een openluchtspel opgevoerd
onder de titel :t Is mor
tiedelijk'.
Die tijdelijkheid sloeg dan op
Evert (Kees Jansen) en Harm
(Cees Klei) die bij hun nicht
Anna (Hannie Havenga) introk
ken, omdat hun huis was afge-

tot een uitbarsting te laten
komen toen opeens zuster
Theresa (Froukje Schuurt
doortastend op haar brommer
verscheen om Ever!, die niet
erg schoon op zijn lijf was,
eens flink te boenen, Zij ver
giste zich en wilde Harm boe
nen. maar zo'n gevaar van bui
tenaf bracht de kibbelende
fami lieleden tot inzicht en kon-

noralia
Basisschool

DE TIL"
"
Inmiddels is de in de vorige
G & T aangekondigde Floralia
weer verleden tijd. Besloten
was het dit jaar eens in een
geheel andere vorm te gieten.
Het was nu een feestelijke
ouderavond, waarbij de bingo
en het rad van avontuur de
hoofdmoot vormden. Andere
onderdelen, zoals het schie
ten, waren van het programma
verdwenen, Ook de verkoop
van oude en nieuwe kinder
spulIetjes was nieuw,
De ruimte in de school leende
zich uitstekend voor deze
aktiviteiten. Na de ver
bouwing is het niet meer no
dig om klaslokalen te ontrui
men voor dergelijke festijnen.
Een komplimentje komt de
kinderen toe. Ze hadden alle
maal een bloemstukje ge
maakt, die her en der verspreid
stonden. De school kreeg er
een extra fleurig aanzien
door,
Nadat 's middags de kinderen
hun kwartjes hadden besteed
aan grabbelen, touwtje trekken
en dat soort spelletjes, begon
om 8 uur het avond
programma. De opkomst was
prima. Het bingospel moet
wel verschrikkelijk hongerig
hebben gemaakt want de
slaatjes. gehaktballen en knak
worsten vlogen de pan uit
Voor ons was het een ge
slaagde avond met een netto
opbrengst van ongeveer
f 1750,-. Er zijn al plannen
geopperd om halverwege het
schooljaar eens een bingo
avond zonder randgebeuren te
organiseren. Wie weet komt
het er van! ?

Nel de Haan.

Stoomfluitjes
TE KOOP:
Lotharingertjes en dwerg
konijntjes.
Bij: Annelies Hofstede.
G.N. Schutterlaan 28 .
Thesinge. tel. 05902-1957.
Bel het liefst of kom na half
vier dinsdags en woensdags
na 5 uur.

TE KOOP:
Een tafeltennistafel
Een herenfiets
Tel. 05902-1634.

TE KOOP:
Keukenblok met r.v.s.-blad.
Atm. 22 5 cm. voorzien van
2 spoelbakken.
L v.d Veenstraat 20.
Garmerwolde,
tel. 050-411 189.

TE KOOP:
Heren racefiets
met 10 versnell ingen; f 150,-,
Karsijns, G.N. Schutterlaan 10,
tel. 05902-2071.

TE KOOP:
z.q.a.n, Overall. 1 keer
gedragen. Maat 44 . f 25.-.
Molenweg 24, Thesinge.

WIST U DAT ....
. , . . . er ± 500 mensen zijn
komen kijken naar 'W ester' ?

. . . . . op 16 oktober de chris
telijke plattelandsvrouwen uit
Thesinge uitgenodigd zijn door
de plattelandsvrouwen in
Garmerwolde.
Mevrouw Marga Kool komt
daar met Drentse humor.

geld en goede raad
Rabobaok ~

Dat advies over lenen bij onze eigen Rabobank.••
dat was ons eerste voordeel!

Omdat we een verantwoorde lening
wilden, zijn we natuurlijk bij

onze eigen Rabobank
gaan praten.

Want er zijn zoveel verschi llende
leningsvormen, dat het echt

beter is om het financieren
van grote aankopen met de

adviseur van de Rabobank
te bespreken.

En als je de tarieven
vergelij kt, blij kt

de Rabobank dikwijls nog
goedkoper te zijn ook!



VROUWENRAAD

In de week van 20 oktob er
kunt u de Vrouwenraad weer
aan de deur verwachten in
verband met de jaarlijkse col
lecte. Deze aktieve groep
vrouwe n zal de opbrengst hier
van weer hard nodig hebben
om hun we rk te kunnen doen.
Wat de Vrouwenraad doet is
al eens eerder in deze krant
gepubliceerd; in oktobe r 1980
we rden enkele bestuursleden
geïnterviewd en kwam u aan
de weet dat het hier een lan
delijke organisatie betreft,
die weer is opgesp litst in
provinciale, gemeentelijke en
plaatselijke organen.
De afgelopen 5 jaar is het
funktioneren van de Vrouwen
raad in onze dorpen sterk in
ontwikkeling.
Van de mogelijkheden, die er
vanuit de gemeentel ijke en de
landelijke organisat ie worde n
geboden, wordt meer gebruik
gemaakt Binnen de gemeente
Ten Boer zijn 4 plaatselijke
Vrouwenraden aktief, die zelf
standig werken . Gezamenlijk
hebben zij een gemeentelijk
bestuur van waaruit allerlei akti
teit en worde n georganiseerd.
Hier wo rdt het werk door 3 ver
schillende sekties geregeld.

De sektie M aatschappelijke
Dienstverlening.

In de praktijk komt het werk
van deze sektie er op neer dat
vrouwe n sociale kontakten
onderhouden met de oudere
inwoners van Thesinge en

Garmerwolde. Aan 75+ ers
wordt ter gelegenheid van een
jubileum of verjaardag een
bezoek en een attentie ge
bracht
Ook mensen die langdurig
ziek zijn word en verrast met
een bloemetje of iets derge
lijks. Met bejaarden uit
onze dorpen, die nu in 'Bloem
hof in Ten Boer wonen, wordt
door de dames contact onder
houden. Erwordt met mensen
die slecht ter been zijn of in
een rolstoel zitten regelmatig
gewandeld. Dit doorbreekt de
dagelijkse sleur en zij komen
eens vaker buiten!
In het geval iemand in aanmer
king komt voor de maaItijden
service 'Tafeltje dek je' kan de
Vrouwenraad bemiddelen.
Gehandicapten en langdurig
zieken worden gewezen op de
mogelijkheid om met vakan
tie te gaan. Als hier behoefte
aan bestaat wordt het voor hen
geregeld met de provinciale of
landelijke organisatie.
Dit jaar zijn er 5 mensen uit de
gemeente Ten Boer met
vakant ie geweest naar het
vormingscentrum Vredeveld in
Zeegse en de 'Alexanderhoeve
in Roden.
Er was een 70+er bij die nog
noo it met vakantie was ge
weest! Deze mensen waren
allen heel enthous iast
In vakantieoorden is ook de
vrouwenraad aktief. Op het
programma staan ook altijd
gezellige avonden voor
55+ers. Zo wordt er jaarlijks

een toneelavond georgani
seerd en in Garmerwolde
2 keer per jaar een bingo
middag en de kerstmiddag.
Het vervoer kan altijd geregeld
wo rden voor mensen die zon
der zitten. Verder worden
patiënten op verzoek begeleid
bij ziekenhuisbezoek.
Mogelijkheden voor ouderen
zoals zwemmen, volksdansen
en gymnastiek worden door de
Vrouwenraad gepropageerd.

De sektie Edukatie
Permanent.

Dit is het Vrouwenprojekt Zij
organiseert voor iedere belang
stellende vrouw cursussen.
Dit najaar komt er een cursus
sociale vaardigheden en een
besturen-cursus (zie elders in
deze krant).

De sektie Veiligheid

Deze sektie is nog niet zo
duidelijk gestruktureerd.
Op dit gebied worden wel
lezingen gehouden in samen
werking met de sticht ing Con
sument en Veilighe id. Met vra
gen hieromt rent kunt u bij deze
mensen ook terecht

De Vrouwenraad is het over
koepelend orgaan van alle
vrouwe nverenigingen. Uit
deze verenig ingen komen de
meeste vrijw ill igers, die onmis
baar zijn bij al dit werk.
Onkosten die zij maken wo r
den gedekt door de opbrengst
van allerlei akties zoals het
poffertjes bakken op de
braderie in Garmerwolde en
Ten Boer.
Ook de opbrengst van de jaar
lijkse kinderkledingruilbeurs,
die 8 oktober w eer in het
'Buurhoes' in Ten Boer plaats
vindt, is bedoeld voor de orga
nisatie-kosten van de Vrou
w enraad.
De opbrengst van de collecte
komt zodoende volledig ten
goede aan het eigenlijke doel.

Door de onkostenvergoeding
is dit vrijwilligerswerk toe
gankelijk voor iedereen. In
vroeger tijd was het meer een
elitair gebeuren.
Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer informatie over de aktivi
teiten die staan te gebeuren,
neem dan contact op met
iemand van de plaatselijke
Vrouwenraad.
In Thesinge zijn dit :

Mevr. Joling-Hessels,
Mevr. Groothof-van der
Velde.
Mevr, Kalkwiek-Apoll,
Mevr. Hofstra-Kremer.

Voor Garmerwol de zitten in de
Vrouw enraad :

Mevr. Bus-Biirna,
Mevr. Bouwman-Ki el,
Mevr. Havinga-Gorter,
Mevr. Blink-Wierenga.
Mevr, Pops-Kraijema en
Mevr. v.d, Molen-
v.d. Molen.

Dat uw geld goed besteed
w ordt lijkt mij duidelijk !

Truus Top-Hettinga.

Kerkdiensten
Oktober Hervormde kerk

6 oktober Garmerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg

l Soktober Thesinge
10.00 uur
cand. mw. J. v.d. Steeg
Venema, Delfzijl

20 oktober Garmerwolde
10.00 uur
ds. F. Mooi, Haren

27 oktober Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg

GEZIEN ...
da t u bi j Vos Optiek meer bril
k rijg t voo r uw geld
Gro te keuze in uiterst be o
taalba re monturen va n
de bekende merken
met betrouwbare
qarenue en
serv ice

Dat u voo r een deskundig •
adv ies ook bij een ...~

HOORAPPARAAT~'
bij Vos Aud io moet l ijn .

Fida Erkend
(Huisbezoek op afspraak)

VOSOPTIEK~AUDIO
OUOE EBBINGESTRAAT65· 9712 HE GRONINGEN- TEL 050- 129 102

Restaurant
" de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar!

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel. 05902-1441

Voor aardappelen.
groenten, ' ruit. exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

<I~M, ,
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



De redatie.

Het voorlopig bestuur en de
gemeente hebben gezamenlijk
een opzet gemaakt voor de
nieuw op te richten vereniging
en de financiële kant van
zaken. Ondertussen werd ook
een peuterleidster, de 19 jarige
Marjan Bakker uit Delfzijl.
benoemd. Op 9 september j.1.
werd de nieuwe vereniging in
het gemeentehuis opgericht
De ongeveer 40 aanwezigen
gingen akkoord met de plan
nen en de statuten na een
overzichtelijke toelichting en
informatie van het voorlopig
bestuur en de gemeente.
Het definitieve bestuur van de
vereniging zal op grond van de
statuten bestaan uit maximaal
7 leden, die gekozen wo rden
uit de leden, de ouders, de
vrijwilligers en de beroeps
kracht Reeds drie bestuurs
leden zijn benoemd, de an
deren volgen spoedig.

Uit 69 reakties werd de reeds
genoemde leidster gekozen.
Zij moest voldoen aan eisen
als: een sfeer kunnen schep
pen in de groep waarin kin
deren zich 'thuis' voelen:

Vereniging
Peuterspeelzaal
Ten Boerl
Thesinge
van start.
In de vorige G & T heeft
u kunnen lezen hoe de stand
van zaken was rondom het
peuterspeelzaal gebeuren in
Ten Boer en Thesinge.
Gemeld werd dat er een voor
lopig bestuur was samen
gesteld dat de voorberei
dingen moest treffen voor het
(in verenigingsvorm) opnieuw
starten van de peuterspeel
zalen. Wethouder Janssen
meldt deze keer hoe de stand
van zaken nu is.

uw brood wordt natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

(foto: Jos de Vries)

Fieke v. Weeghel.

Alle taken worden eerlijk ver
deeld en over nieuwe ideeën
van een clublid wordt uitge
breid gepraat en democratisch
besloten. Voorlopig wi llen de
Jongens nog steeds uitbreiden
en het liefst een permanente
tentoonstelling. Van iedere
steen weten ze wie hem heeft
ingebracht voor 't geval de
club uiteenvalt 'En', zegt A~an ,

'als we er f 1000,- per dag
mee kunnen verdienen dan
gaan we het als beroep doen' !

Winkelce ntrum lewenbofg, tel. 415222
Selw erd te l. 778455
Versm arkt Korreweg 51 ·53
Claremaheerd 47
Beyum Oost tel. 421452

over hun zwaarste bezit een
steen van 25 kg. Matthijs ver
telt nog veel plaatjes van
stenen te willen hebben om
hun informat iemateriaal uit te
breiden.
In de feestweek stonden ze
ook op de braderie waar ze
heel veel stenen verkochten.
Met de opbrengst will en ze
nieuwe stenen aanschaffen.
Matthijs heeft een grote gezien
bij het zeeaquarium in Delfzijl.
Hij kost f 48 ,00 en met
f 28.00 in kas zijn ze dus al
over de helft.

LOOHBEDRI.JF
CULT\lURT1öC..,'SCHEWERKEJI
MAnRlEEL VERHUUR

STOWEZA

I 417178

Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

Deel van de stenenverzameling.
met bijhorende teksten.

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

SHOPPYIAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . Cremer-ven Slochte.en

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

Anderhalf jaar geleden zijn ze
begonnen met hun stenenver
zameling en velen zullen zich
het bordje in de Hildebrand
straat herinneren, waarop de
expositie stond aangekondigd.
De entree bedroeg toen 5 cent
een abonnement voor een half
jaar is 15 cent, voor een jaar
een kwartje. .Maar', vertelt
Matth ijs, 'nu wo rdt het duurder,
wa nt we hebben duurdere
stenen. Bovendien krijgen we
er nog een haaietand bij', In het
najaar wo rdt de expositie weer
opgebouwd en komt er een
nieuw bord buiten te staan.
'We vinden het leuk bezoek te
krijgen en er komen heus niet
alleen kinderen maar ook
grote mensen'. Iedereen is dus
van harte welkom! Er zijn
vorig jaarook heel wat abonne
menten uitgegeven.

••••••
CAIEl"

••••••

WEL 1000 STENEN

-Arjan Vliem enMauijs Wellingvan deStenenelob. (foto:Jos de Vnes)

'Nou, en hij was mijn beste Iedere nieuwe steen wordt in
vriend en hij had een paar boeken opgezocht en wordt
stenen en ik ook; die hebben voorzien van zijn naam. 'Ook
we bij elkaar gedaan'. de moeil ijke naam, maar die
Aan tafel zitten Matth ijs Wel - schrijven we over en dan
ling, Arjan Vliem en Mark Huis- moeten ze zelf maarweten hoe

, kes (allen 10 [aan, Ze verte- ze het uitspreken' zegt Arjan.
genwoordigen hun club waar Ze bezitten veel kristalstenen
Rolf Jurjens en Bram Rutgers en hebben o.a. een tijgeroog-
ook nog bij horen. Op tafel steen, vele schelpen, een zee-
liggen wat exemplaren uit hun appel. een zeepaardje en een
verzameling. pareltje (gevonden in het

eten). De meeste stenen wor
den in vakanties gevonden of
zijn gekregen van bekenden.
Ze tonen me een calcopyriet
steen uit de bergen en vertellen



De sluis tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal
is bijna gereed (foto: And ries v.d. Meulen)

aktiviteiten aanbieden die aan
sluiten bij het kind c.q. de
groep; achterstand in ontwik
keling en gedrag herkennen en
kennis hebben van de wissel
werking tussen kind, gezin en
zijn leefomgeving. Zij zal deze
taken moeten vervullen voor
het minimum-loon naar het
aantal gewerkte uren (32 uur
per week). In de zomervakantie
(4 weken) en in de kerstvakan
tie (1 week) gaat de peuter
speelzaal dicht De andere
vakanties kunnen de peuters
gewoon ' naar de zaal.
De groepen worden gebracht
op 13 peuters (was 12) per
groep. In de praktijk zullen
deze niet altijd aanwezig zijn,
zodat dat geen bezwaar is.
In Ten Boer zijn twee groepen
in Thesinge is er één groep.

De ouderbijdrage blijft afhan
kelijk van het inkomen, van
f 27,50 ,;. f 38,- per maand,
waarbij de juli-m aand niet
betaald hoeft te worden. De
gemidde lde bijdrage gaat dus
naar beneden. Het systeem
van de subsidiëring door de
gemeente blijft gelijk (25% van
de bijdragen + akties en 100%
huursubsidie). De hoogte van
de gemeentelijke bijdrage is
bijna gelijk als tevoren.
Uitgaven en inkomsten blijken
met elkaar in evenwic ht te zijn
en er is zelfs een klein positief
saldo. Zo is er dus weer een
gezonde (structurele) finan
ciële basis voor het peuter
speelzaalw erk in Thesinge en
Ten Boer.

De peuterspeelzalen in
Ten Boer en Thesinge draaien
weer. We hopen dat de ver
enig ing bij zal dragen aan het
in de statuten vermelde doel
om een opvangmogelijkheid te
bieden in de daartoe beschik
bare akkomodaties voor de
kinderen, w aarbij aan deze
kinderen integrale ontplooi
ingskansen word en geboden

onder de deskundige leiding
van, in dit geval,de (nog) jonge
Marjan Bakker. We wensen
haar en de ouders veel sterkte
en sukses toe met dit mooie
werk. We hopen dat velen
die van plan waren hun peuter
naar de speelzaal te sturen dit
nu zullen doen.

H. Janssen, w ethouder.

Vl'Ouwenprojekt

Het Vrouwenprojekt
Gemeente Ten Boer hoopt dit
najaar te starten met 2 cursus
sen, te weten :

'Sociale vaardigheden' en
'W ij besturen mee'.

De inhoud van deze cursussen:
a. 'Sociale Vaardigheden'
- Het omgaan met elkaar, met

je omgeving
- er achter komen wat je zelf

wilt, waar je voor kiest
- je mening geven, je wi lt we l

maar je durft niet
- nee durven zeggen, maar als

je ja gezegd hebt wat dan,
hoe ga je er mee om

- vooroordelen, luisteren,
praten.

In 12 bijeenkomsten wi llen we
met elkaar in een ontspannen
sfeer, bij een kop koffie, oefe
nen in- en praten over o.a
bovengenoemde ondervver
pen. Er kunnen 12 vrouwen
meedoen en het wo rdt bege
leid door Janneke Storm en
Inge van Vugt
TIJd: 4/10; 11/10; 18/ 10;
25/10; 1/11 ; 8/11 ; 15/11 ;
22/1 1; 29/11 1985
10/1 ; 17/1; 24/ 1; 31/1 1986
's morgens van 9 u, - 11.30 u.
Plaats: Buurhoes Ten Boer.
Kosten: f 30.- p.p.

b. 'Wij besturen mee'
Wij besturen mee in een cursus
voor vrouwen die misschien
wel eens een bestuursfunctie
zouden willen vervullen, maar
ook voor vrouwen die al in
besturen meedraaien en bij
schol ing willen .
Voor een deel staat de ver
gadertechniek centraal: notu
leren, voorzitten, samenvatten,
praten, zwijgen, afkappen.
Maar ook wordt er aandacht
besteed aan : hoe zitten bestu
ren in elkaar. Tijd is er ook
voor eigen ervaringen.
Er kunnen ± 10 vrouwen
meedoen.
CursusAVOND 10x te starten
omstreeks november.
Cursusleidster :
Annemiek Groot
Kosten : f 30.- p.p,
Inlichting en en opgave vóór
1 oktober bij :
Bregtje Bus, 050-41 6228
Janna Hazeveld 050-414777.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde :
Carel Hazeveld. Peta Juqens,
Elisabeth Schuling. Jas de Vries.
Fieke v. W eeg hel.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber. Annelies Heuvel
mans, Andriesv.d. Meulen. (foto
graaij. Joanne v.d Meulen,
Truus Top, Ad v. Zalk.
Eind-redaktie Garmerwclde :
B isabeth Schul ing.
L v.d. Vee nstraat 2,
te l. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kape lstraat 5,
te l. 05902·2257.

Administratie: Peta Jurjens.
L v.d. Veen straa t 15.
97 9B PK Garrnerwo lde,
tel. 050-416094.
Bank : Rabe Garmerwo lde,
rek.m. 32 .07.0 5.749
giro v.d bank 9 16938.

Abonneme ntsge ld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : steeds vóór de
15de van de maand.

Druk: Rozenberg bv
drukkerij-kantoorboekhandel
Winkelcentrum Paddepc el. Groningen.

creatief centnan

5TOELDRAAIE R5T RAAT 35 - GRONI NGEN .
TELEFOON 050 - 132453.

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHU UR
05Q-416244

Oude Rijksweg 6
Garmervvolde

drukkerij
_offset/boekdruk

alle VOOI1<omerJde drukwlik

kantoorboekhandel
alles VOO' scIllOl & kootoor

postzegelhandel
\OOr WI mumerr
&pffi1Zegelhobrry

ROZENBERG
zonnelaan 281, 9742bggroningen
wnkelcemrum Illddepoel
telefum 050-7761 65


