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THESINGE EN GARMERWOLDE
IN DE GEMEENTEPOLmEK
de vijfpartijen uit de nieuwe gemeenteraad aan het woord

de pvda lijmt niet besl. (foto: Jas de Vries)

De gemeenteraadsverkiezingen zijn kortgeleden geweest en die
hebben in Ten Boer tot een kle ine verschuiving in de verdeling van
de raadszetels geleid. De PvdA won er één (haar vierde), hetgeen
ten koste ging van de VVD/Gemeentebelangen, die nu op één zetel
komt. Het CDA, Algemeen Belang en het GPV, de overige partijen ,
hielden hun resp . 4, 2 en 2 zetels.
Ondertussen is ook al bekend geworden dat de in ons land unieke
samenwerking tussen de PvdA en het GPV in het kollege van B &
W wordt voortgezet. De wethouders Wim Cornelis (PvdA) en Harm
Janssen (GPV) kunnen verder gaan met hun werk, waarbij ze zich
in de raad , naast hun eigen partijen, gesteund weten door de twee
vertegenwoordigers van Algemeen Belang.
Kortgeleden is het voorlopige kollegeprogramma opgesteld en
voorgelegd aan de gemeenteraad. Heel duidelijk komt daar uit naar
voren dat we de komende 4 jaar heel blij mogen zijn als de be
staande voo rzien ingen gehandhaafd kunnen blijven. Méér laat de
financiële situatie van de lokale overheid niet toe . Bij al het werk van
de gemeentebestuurders staat voorop dat de leefbaarheid binnen
de gemeente min imaal blijft zo als die is. Dit betekent o.a. dat de
sport- en sociaal-kulturele aktiviteiten voldoende ruimte kr ijgen,
maar dat bijv. ook een du idelijke informatieoverdracht van de ge
meente naar de burgers en inspraak van diezelfde burgers van be
lang is. Voorts heeft het kollege zich voorgenomen om geen las
tenverzwaring voor de inwoners van de gemeente door te voeren
en de gaswinsten terug te laten vloeien naar de kleingebruikers.
Goede zaken allemaal, waarvan we hopen dat ze ook gerealiseerd
worden.

In de kleine dorpen, in dit geval Thesinge en Garmerwolde, heerst
vaak het idee van 'we hangen er maar wat bij' of 'in Ten Boerzelfkan
alles, hier kan nooit wat '. Met andere woorden, de gemeentepolitiek
zou niet of nauwelijks oog hebben voor de bijzondere problemen
van de dorpen aan de rand ván de gemeentegrens. Is dit zo? Wegin
gen over deze vraag eens praten met gemeenteraadsleden van alle
vijf partijen. In die gesprekken ging het o.a. om de huizenbouw, in
spraak van dorpsbewoners, het dorpshuis in Garmerwolde, de
nieuwe brug in Thesinge, de vaarrekreatie, het muziekonderwijs,
enz. Allemaal zaken die ons direkt aangaan. Of we 'er bij hangen'
moet iedereen maar voor zichzelf uitmaken na het lezen van de ge
sprekken met de vijf gemeenteraadsleden. Wij moesten allereerst
vaststellen dat allen zeer welwillend hun medewerking hebben ver
leend aan dit artikel, waaraan bijdragen zijn geleverd door Elisabeth
Schuling, DeUa V.d. Mohm, Joanne v.d. Meulen, Jos de Vries en
Kees Faber.
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W. M. Cornelis
(PvdA)

"Allereerst wi l ik zeggen dat men
in de dorpen geen wonderen van
de gemeentepolitiek moet ver 
wachten . We zitten nog steeds
in een ekonomisch gezien moei
lijke periode. Daardoor zijn we
erg beperkt in onze mogelijkhe
den en ik zel f ben al blij als we er
in slagen om al les 'draaiende' te
hou den in de komende jaren.
En nu naar de dorpen toe . In de
PvdA zijn we er een groot voor
stander van om de dorpelingen
zoveel mogelijk te betrekken bij
de gemeentepolitiek. Normaal
gesproken is de Vereniging van
Dorpsbelangen ons eerste aan
spreekpunt, maar ik kan me ook
hee l goed voorstellen dat er men
sen zijn die zitting nemen in be
paalde kommissies. Ook zou het
goed zijn als het kollege van B &
W minimaal éénmaal per jaar op
bezoek gaat in de dorpen om zich
te informeren. Ik zal dat zeker
stimuleren.
Wat betreft de woningbouw in
Thesinge en Garmerwolde; ik wil
eerst zeggen dat in de he le ge
meente zo'n 25 woningen per
jaar gebouwd kunnen worden .
De provincie steil nauwe gren
zen , die te maken hebben met de
zogenaamde 'natuurlijke aan 
was'. Op dit moment zij n we be
zig in Wollersum en daarna is
Ten Post aan de beurt. Garmer
wo lde en Thesinge mogen in de
komende 4 jaar alleen verwach
ten dat er iets gedaan wordt aan
het opvullen van open plekken.
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Zo ligt er voor Garmerwolde nog
een bestemmingsplan dat voor
ziet in de bouw van enkele wo
ningen achter de L.vd.Veen
straat. In Thesinge gaat het al
lereerst om twee à drie huizen op
de plaats van de voormalige
kleuterschool (daar is al belang
stelling voor) en mogelijk voor
enkele huizen achter de huidige
bebouwing aan de Molenweg.
De vraag naa r het muziekonder
wijs in de gemeente kan ik me
voorstellen. Van de enquete die
we hebben gehouden, is de uit
slag allang bekend, maar die is
niet openbaar gemaakt. Het par 
tiku lier muziekonderwijs is nog
niet uit de verf gekomen, maar
dat is vooral het gevolg van over
macht. We hadden er iemand
voor, maar deze kracht werd
ziek , waardoor we weer opnieuw
moesten beg innen.
De PvdA staat achter de keuze
van café de Leeuw als dorpshuis
in Garmerwolde. Ik voeg daa r di
rekt aan toe dat er dan nog we l
een op lossing gezocht moet wor
den voor voetbalvereniging
GEO, omdat die recht hebben op
een kantine. Ik heb trouwens het
idee dat er in Garmerwolde erg
veel gepraat is over dat dorps
huis ; ik vraag me af of ze hun tijd
en energie niet nuttiger hadden
kunnen besteden door het inza
melen van geld . Er moet tenslotte
op z'n minst / 35.000,- door het
dorp zelf worden opgebracht!
Garmerwolde kan er voorts op
rekenen dat ze de komende pe
riode te maken krijgen met werk
zaamheden in verband met de
stimulering van de vaarrekreatie
in het Damsterdiep . De beweeg
bare bruggen worden draaibaar
gemaakt, er worden steige rs
aangelegd en in Dijkshorn ko
men overnachtingsmogelijkhe
den .
In verband met de verkeersvei
ligheid is ook de versmalling van
het kruispunt met de Rijksweg in
Garmerwolde aan de orde ge 
steld . Voetgangers zouden dan
veil iger kunnen oversteken. Dit
is een provinciale aangelegen-

heid, maar mijns inziens zijn er
we inig andere mo ge lijkheden als
je het voor voetgangers veiliger
wil maken. Een stoplicht of ze
bra 's kun je we l vergeten en een
tunnel is veel te duur. Garmer
wolde moet sowieso met een he
le grote hoeveelheid ge ld over de
brug komen. Een voetgangers
brug zou tech nisch gezien nog
het meest haalbaar zijn.

Stemmen. of a/sof? foto: Jettie de
Vreede)

De
noodzaak
bUjft
Deze uitroep zuil u de komende
tijd nog rege lmatig tegenkomen.
Amnesty International bestaat op
28 mei a.s. nl. 25 jaar.
De noodzaak blijft , wa nt schen
dingen van mensenrechten ko
men helaas nog maar al te vaak
voor. In bijna de helft van alle lan 
den zitten gewetensgevangenen
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vast, zijn duizenden politieke ge
van genen zonder vo rm van pro
ces opgesloten . Het is bij Am
nesty bekend da t in meer dan 60
landen gevangenen worden ge
marteld of wreed worden behan
deld . Vo lgens off iële beke ndma 
kingen vinden er jaarlijks 1500
executies plaats. Het werkelijke
aantal ligt waarschijnlijk veel ho
ger.
Amnesty bestrijdt deze schen
dingen door het sturen van brie
ven , telegram men, petities, het
voeren van akties en het publi
ce ren van informatie . Hieraan ligt
nauw en onafhankelijk onder
zoek ten grondslag .
Aktieve leden en vee l ge ld zijn
nodig om doo r te kunnen gaan
met de bes trijding van mensen 
rechtensc hendingen.
De werkgroep Ten Boer zit op het
moment ook te spr ingen om ak
tieve leden. Heeft u belangstel 
ling neem dan kontakt op met
ondergetekende. Wordt Uw be 
langstelling niet gewekt door mijn
verhaaltje, misschien wel door de
televisie-uitzending op vrijdag
avond 9 mei a.s. in het kader van
het 25 jarig jubileum van Am
nesty. Of misschie n wordt u ge
motiveerd door de mensenrech
tenmarkt, zaterdag 31 mei in de
sta d.

DE NOODZAAK BLIJFT

Joanna van der Meu len .
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J. Jansen (CDA)

De heer Jansen is van men ing
dat er een dorpshuis in Garmer
wolde moel komen, maar hij stelt
dal het een zeer moeil ijke ope
rat ie is. Er wordt hard aan ge
werkt, maar het CDA vindl dat hel
de gemeente geen ge ld mag kos
len , wat de exploitatie betreft.
M.a.w. het dorpshuis moet zich
zelf kunnen bedruipen. Volgens
de heer Jansen is het 'I beste dal
er een stichting in het leve n wordt
geroepe n en dal deze met een
goed financieel plaatje komt. De
heer Jansen helpt hopen dat er
in Garmerwo lde een dorpshu is
komt.
Wal belreft de huizenbouw is het
voor Thesinge belangrijk dat er
gebouwd wordlom de natuurlijke
aanwas te kunnen huisvesten.
Maar de situat ie is de laatste ja
ren moeilijker geworden door
beperkte toewijzing van wonin
gen en het concentreren van
bouw en in Ten Boer zelf (Ham
wijk 11). de laatste dorpsve r
nieuwing dateert van 5 à 6 jaar
geleden . Er kan gesteld worde n
dat er in de hele gemeente min
der vraag is naar huizen, wel
naar goed kopere huizen. Het
CDA is er eveneens voor om
open plekken te bebouwen; dit
is relatief goedkoop, omda t er
dan geen riolering- en bestra
tingskosten zijn. Deze open plek
ken zijn in Thes inge echter niet
veel aanwezig. De hele huizen
bouw- toewijzing is echter afhan
kelijk van hoge re over heden,
doch lijkt dit jaar niet ongunst ig.

In het programma van het CDA
word t het muziekonderwijs niet
genoemd , maar men weet wel
van de gehouden enquête. De
heer Jansen is van mening dat
het muziekonderwijs ondero nt
wik keld is, doo r dat het niet meer
verplicht is op de basisschool ; in
Garmerwolde wordt echter nog
wel muziek les gegeven. De kin
deren uit de gemeente kunnen
wel naar Gron ingen, maar dit is
erg duur, want de gemeente be
taalt niet mee aan de Stedelijke
Muziekschool. In het Eems
mondgebied is een interge
meentelijke muziekschool wa ar
onze gemeente niet aan mee
doe t. In Ten Boer is de Marth a
Wold ring Stichting aanwezig
voor muzikaal onderwijs, maar
in de praktij k komt het er op neer
dat alleen kinderen uit Ten Boer
zelf hier gebruik van make n. De
heer Jansen vindt dit toch een
mankement in de gemeente en
pleit ervoor, dat er een leerkracht
wordt aangesteld die op alle
scholen in de gemeente muziek
onderwijs geeft . De initiatieven
hiervoor moeten door B en W
genomen wor den; volgens de
heer Jansen komt het wel goed.
De heer jansen is met de situatie
van het kruispunt Dorpsweg
Rijksweg wel op de hoogte en
kan zich de gevoelens van de
Garmerwolde r wel voors tellen.
Hij weet echter weinig af van de
contac ten die er zijn geweest tus
sen de provincie en de gemeen
te. Hij verwac ht niet dat de pro
blemen snel opge lost zullen wor
den en vindt het triest dat een
kruispunt pas gevaarlijk is als er
maar 'genoeg' doden vallen. De
gemeente geeft haar volledige
medewerking aan een betere
beveiligin g, maar omdat het een
provincia le weg is kan ze weinig
doen.

Op de bewering (van dhr. van
Zanten) dat het al een hele ver
bete ring zou zijn als de bomen
en struiken achter 'de Leeuw '

verw ijderd zouden worden, ant
woordde de heer Jansen (wij ci
teren) " Dan moet de gemeente
café 'de Leeuw' maar kopen en
alle bomen en struiken op het ter
rein kappen!"
Volgens het prog ramma van het
CDA kan inspraak de kwaliteit
van de besluitvorming ten goede
komen. Maar komt er ook wat
van die inspraak terecht als de
mensen op de tribune niets mo
gen zeggen? De heer Jansen is
voor meer openheid van de
raadskornrnissie's. maar geen
voorstander van een rondvr aag
via de tribun e. De geëi gende weg
om iets voor elkaar te krijgen is:
B en W schrijven, of via de fraktie.
Dan komt hel op de raadsagenda
en wordt het besproken in de
gemeenteraad . De raad verga
dert 1 keer per maand. De heer
Jansen staat positief tegenover
de benad ering van een raadslid
op straat: "een raadslid moet al
tijd opens taan voo r iedereen. Je
moet wel uitkijken dat je er niet
voor een bepaald dorp zit, maar
voor de hele gemeente. De al
gemene beleidslijnen moeten in
het oog gehouden worden en als
er te weinig informatie is, moet
je er zelf achter aan gaan."

BAZAR
THESINGE
Op 16 mei organiseert de Chr.
Muziekvereniging haar jaarlijkse
bazar. Vele aantrekkelijke prijzen
zijn er natuurlijk ook dit jaar weer
te winnen . Waaronder een sere
nade, gegeven door de muziek
vereniging JULI ANA. U kunt
meedoen aan de "blaas-je
blau w" wedstri jd, het Rad van
Avontuur, een Amerikaanse ver
loting etc., eet .
Trekking van de verloting ±
22.00 Uur.
De kinderbazar begint deze keer
om 18.30 uur. Aan sluitend volgt
de grote bazar.
KOMT ALLEN OP 16 MEI NAAR
"ONS TREPUNT" IN THESIN
GE.

PLUSPUNT

Bedankt gemeente, die staat
weer recht! (foto : Jas de Vries)

Beste mensen,

Misschien heeft u wel gelezen in
de eerste G. en T. van '86 dat met
oud en nieuw onze "jeugdhut" in
vlammen is opgegaa n.
Dit beteke nt dat wij geen mater i
aa l mee r hebben om een nieuwe
hut te bouwen .
Hierbij vragen wij u vriendelijk of
u nog wat hout, golfplaten, deu
ren enz. voor ons heeft .
Heeft u wat besc hikbaa r wilt u
dan bellen naar:
Carin a Pops tel. 050-416587,
Heidi Noordhof tel. 050-414472
of Ria Post tel. 050-41 6079.
Bij voorbaat hartelijke dank.

Rectificatie

Helaas stond er bij de vorige
maandag enda dat de "Harmo
nie" een lepra-dag zou organi
seren. Dat moet zijn een Lyra
dag . Hopelijk heeft dit hun pres
taties niet beïnvloed ! Onze ex
cuses voor deze domm e fout.

RUISCHERBRUG

21 .00
21.00
16.00

Bar-Dancing "de Rollen"

GEOPEND : VRIJDAG
ZATERDAG

ZONDAG

GEZIEN ...
dat u bi ) Vos Op t iek meer bri l
krijg t voo r uw geld
Gro te keu ze in uiterst be
taalbare m onturen van
de bekende merken
me t betrouw bare
qa ranne en
serv ice

Dat u voor een desku nd ig
advies oo k b ij een
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Fida Erkend

(Huisbezoek op afspraak )
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De akteurs zijn goed op dreef. 1010 Pluc Plaatsman)

Uitvoering Rederijkers
kamer "Wester"

Janna Hazev eld.

Na afloop van het spel kregen al
le medewe rkers een staande
ovatie van het publiek en een
roos van de voorzitter. Inmiddels
zijn we weer begonnen met de
repetities voor het openluchtspel.
We spelen : "Op de dolle toer" ,
een blijspel in drie bedr ijven door
Bart Veenstra . Waar gaat het
over? Jans Barkhof woont sa
men met zijn zoon Geert. Geert
wil, dat zijn vader trouwt met de
buurvro uw. Vader komt echte r
een veel jongere vrouw tegen en
wringt zich in allerlei bochten om
bij haar in de gunst te komen.
Hoe één en ander afloopt, ver
klappen we natuurlijk niet. Als u
het wilt weten moet u 29 of 30
augustus vrij houden om te ko
men kijken.
Hebt u al iets gevonden voor de
rommelmarkt van "Wester" . U
kunt het nog steeds doorgeven
aan Kees Janse n, tel. 050
416365.

De heer Kees Jansen kon een
redel ijk gevulde zaal verwelko
men. Internationaal nog wel! Ri
ka Boer, vroeger woonde ze aan
de Oude Rijksweg maar emi
greerde in de vijftiger jaren naar
Australië , zat in de zaal. Ook ons
oud lid Willem Schaaphok, woont
nu in Ommen, was aanwezig.
Jammer voor beide, dat er niet
meer Garmerwolders aanwezig
waren! Verder zat er nog een Bel
gisch echtpaar in de zaal. Deze
mensen dachten, dat ze bij een
bruiloft terecht waren gekome n,
omdat de mensen allemaal aan
tafe ls zaten . Ze hadden verwacht
in een soort Schouwburg te ko
men. Na afloop waren ze echter
zo entho usiast , dat ze meteen
kaarten voor het openluchtspel
hebben beste ld. Het stuk "Het
hing in de lucht" werd zeer vlot
gespee ld. Catharina Veenstra
kreeg voor haar optreden als stu
dent een open doekje .

TONEEL VOOR
55-PLUSSERS

De Vrouwenraad organiseert
weer een toneelavond voor alle
55 plussers uit Garmerwolde en
Thesinge. Op 7 mei bent u wel
kom in "Ons Trefpunt" , aanvang
half 8. De toegangsprijs is
f 2,50.
Wannee r u met de auto gehaald
wilt worden , moet u dit even op
geven bij de dames van de
Vrouwenraad van Thes inge en
Garmerwolde .

trekken. Dit moet gestim uleerd
worden door zoveel mogelijk in
formatie naar buiten toe te ge
ven. Het college doet er goed aan
om één keer in het jaar de bui
tendorpen te bezoeken om te ho
ren wat er leeft en daar zo mo
gelijk wat mee te doen .
Natuurlijk werd er ook gesproken
over het ongemak dat de nieuwe
brug in Thesinge met zich mee
brengt. Er is wel gezocht naar
lijdelijke maatregelen, maar een
noodvoorziening is niet te beta
len. "Even pijn lijden, men krijgt
er immers iets nieuws voor te
rug."
Ook Garmerwolde krijgt haar
dorpshu is niet voor niets . Dit zal
gereal iseerd worden in het café
'de Leeuw', indien moge lijk door
middel van renovatie.
Een dorp met zoveel inwoners en
zoveel aktiviteiten als Garmer
wolde heeft recht op een dorps 
huis, aldus dhr. Janssen . Men
moet echter wel met 70 .000 gul
den over de brug komen .
Het kruispunt in Garmerwolde is
veiliger geworden door versmal
ling van de weg en door het kap
pen van bomen . Het blijft een
gevaarlijk kruispunt en dat is ook
nog weer eens aangekaart bij de
provincie .

H. Janssen (GPV)

De eerste vraag betrof hel mu
ziekonderwijs in de gemeente
Ten Boer . Bijna een jaar geleden
heeft iedereen hierover een en
quête kunnen invullen. De heer
Janssen vertelde dat er mn. van
de kant van de jeugd positieve
geluiden zijn gekomen. En dat er
juist vanuit het GPV op aange
drongen is dat er in onze ge
meente een continuering van al
gemeen muziek onderw ijs moet
komen . Binnenkort wordt hiero
ver weer een vergadering be
legd. Er zal in ieder geval een
subsidiemogelijkheid komen
voor de loonkosten en eventueel
voor een muziekinstrument.
Bestemmingsplannen in Thesin 
ge en Garmerwolde moeten vol
gens dhr. Janssen aangepas t en
uitgebre id worden . Van Gedepu
teerde Staten mag er in de bui
tendorpen alleen op open plek
ken gebouwd worden en daar
mee heb je rekening te houden.
Voor Thesinge is dit dus de
plaats waar nu de oude kleuter
school nog staat en voor Gar
merwol de zijn er aan de Dorps
weg nog enige mogel ijkheden.
Bestemmingsplannen, verkeers
veiligheid, spel- en spee lvoor
zieningen, ouderenbeleid zijn
enkele voorbeelden waarover
mensen een ruime inspraak
moeten hebben . Het GPV vindt
het nl. erg belangrij k de mensen
bij het gemeen tebeleid te be-
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GEO kindergymnastiek
Turnwedstrijden in Visvliet

Annelies Friezema "neemt" met wapperende haren het paard.

Ria Post wordt door de voorzitster van de organiserende vereniging
gefeliciteerd "!et haar 2e prijs in dit toernooi.

W. v.d, Molen .

haalde plaats erop.
Nog van harte gefe liciteerd Ria
met je 2e plaat s en de anderen
natuurlijk ook voor hun goede
prestaties , wat nam ens de kin
dergym beloond wordt met een
roos.
Ook Jan van der Veen en Marg ot
van Zalk krijgen een presentje
voo r hun medewerking .
AI met al een hele fijne midd ag
en we gaan vo ldaan naar huis
waar we om ± 17.00 uur aanko
men.
Het ligt nu in de bedoeling soort
gelijke wedstrijden ook eens bij
ons te organise ren. Voor elke
groep op zijn nivo. Dus als er nog
kinderen zijn die dit ook erg leuk
vinde n, kom dan gerust eens
langs. Er wordt elke maand ag
middag geg ymd van kwa rt voor
vier tot zes uur .
Inl ichtingen te verkrijgen bij : Giny
Kiel, tel. 416537 ; Wies van de r
Molen , tel. 416098 (na zes uur)

kleedkamers en een kantine
(vergaderruimte) waar we koff ie
of thee kunnen krijgen. Alleen
moeten ze dat nog wel even zet
ten in de pauze, zodat de koff ie
klaar is en de pauze om.
Na de pauze krijgen we de on
derdelen min i tramp oline en
lange mat, wat erg leuk is om
naar te kijke n.
Nadat iedereen klaa r is met de
onderdelen , kan de jury de pun
ten tellen . Ma rgot (ondanks een
gr iepje) doet haar werk zo des
kundig mog elijk.
Ja , en dan komt de uitslag. Alle
groep en komen op muziek bin
nen, worden toegesproken en
krijgen een roos uitgereikt voor
hun prestaties .
Dan de pr ijsuitreiking :
3e prijs : Mineke uit Lutjegast
2e pr ijs: Ria Post uil Garrner
w alde
1e prijs : Colett e uit Wehe den
Hoorn
De meisjes krijg en een bos bloe
men en een trofee met hun beo

De volgende onderde len kom en
aan bod :
Paard en ringen
Pauze
Mini trampoline en lange mat.
De ju ry is sam engesteld uit 1 af
gevaardigde uit elk dorp. Voor
ons is dit Marg ot van Zal k, die de
laatste weken de meisjes op de
voet heeft gevolgd, om wat meer
inzicht in de te maken oefeningen
te krijgen.
Dan komen om ± 14.00 uur alle
deelnemers onder luid applaus
binnen; helaas is er weinig pu
bl iek al lag dat niet aan Garrner
wolde, dat vertegenwoordigd is
met 8 supporters. Onze meisjes
doen goed hun best , al gaat het
ene onderde el hen beter af dan
het andere. Bovendien is het de
eerste keer en spe len de zenu
wen ook een gro te rol.
De sporthal in Visvl iet heeft een
mooie gymzaal met 2 ruime

Het is zaterdag 22 maart. Om
12.15 uur staan we klaa r met 4
auto's, gevuld met 5 turnsters en
supporters en we gaan op weg
naar Visvli et.
In Visv liet wordt een distric t turn 
wedstrijd gehouden waar 4 dor
pen aan mee doen .
Dit zijn : Wehe den Hoorn, Lutje
gast, Garm erwolde en Visvl iel.
Onder leiding van Jan v.d. Veen,
die overigens aan 3 van de 4 dor
pen lesgeeft , doen de volgende
meisjes van onze ver eniging
mee: Annelies Fr iezema, Gerda
Dikkema, Carina Pops, Heidi
Noordhof en Ria Post.
Totaal doen er 44 personen mee,
waaronder 1 jongen. Moedig van
hem bij zovee l meisjes!!
De verenigingen worden onder
verdeel d in 4 groepen en wisse
len steeds va n toes tel. Iedereen
gaat zich omkleden en mag dan
gaan inturnen.

Rabobaok f:'
geld en goede raad

Garmerwolde
tel. OSO - 416202

ZILVERVLOOT
Groot spaarvoordeel voor spaarders van
15 t/rn 20 jaar ! Hel Zilvervloer spaarplan
heeft een geweldige premie aan boord !
Wat dacht je van 10% ekstra premie over
hel gespaa rde bedrag plus de rente. Folder
halen bij de Rabobank en vlug
aanmonsteren bij de Zil vervloot!
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Vier lammeren van één schaap, een bijzonderheid bij veehouder H.
Havenga in Gamerwolde. (toto: Jos de Vries)

We verwachten alle vrouwen uit
de gemee nte op 7 juni van 10.00
uur tot 18.00 uur in 't Buurh oes .
In de hal zullen informatie
kraampjes zijn van diverse vrou
wenverenig ingen en algemene
info rmati e voo r vrouwen.
Daarnaast is er de hele dag ge
legenheid tot bloemsch ikken .
Dus ook als één van de onder
delen in het programma u niet
aanspreekt hoeft u zich niet te
verv elen.
Voor kinderopvang wordt ge
zorgd.
Denkt u om de oude gebru iks
voorwerpen voor de tentoonstel 
ling en geeft u voor zover u dat
nog niet gedaan hebt , even door
of uw vereniging ook gebruik wil
maken van een informatiestand
aan mevr. Wolf, tel. 1706 of mevr.
Hazeveld , tel. 050-414 777.

Tot zie ns op 7 juni ,
Werkgroep Vrouwendag.

Het programma voor de vrou
wendag is in gro te lijnen klaar en
zal er als volgt uit zien :
- Opening .
- Diavoorstelling: vro uw en ar-

beid in alle facetten .
- Koffiepauze.
- Inleiding over opleiding en

werkkansen voor vrouwen.
- Pauze, waar in we gezellig sa

men kunnen lunchen.
- Inleidi ng over vrouwenarbeid

in relat ie tot gezondheid, uite r
lijk en overgang.

- Gelegenheid tot diskussie
ove r bovenstaande onderwer
pen.

- Theepauze.
- Forum bestaande uit: een

huisvrouw , een huisman, bui
tenshuis-werken de vrouw,
meewerkende vrouw in eigen
bedrijf , carrièrevro uw en vrij
willigster.

- Cabaret.

7 juni Vrouwendag

voor nieuwbou w. In Thesinge
hebben ze plannen voor de plek
waar tot voor kort de kleu ter
schoo l stond .
De heer Tamm eling bepleit een
zo groot mogelijke bet rokkenheid
van de burgers bij de gemeente
politiek. 'Dat is de kurk waarop
wij drijven. Vandaar ook onze ei
gen mensen in de verschillende
dorpen. Zij moeten wat in de dor
pen leeft in onze maandelijkse
vergadering aan de orde stellen
waarna wij politiek het beste eruit
proberen te halen'.
Over twee Thesinger kwesties:
'Er mag van het Algemeen Be
lang bij de Ned. Herv. Kerk een
spee lplaats gemaakt worden als
het dorp dat wil. Vindt de meer
derheid dat daar gee n speel ge
legenheid mag komen, omdat
het onder 'Beschermd Dorpsge
zicht' valt, dan ondersteunt het
Algeme en Belang dat stand
punt' . Nu de brug in Thesinge er
uit ligt vindt de heer Tammeling
dat voo rzieningen zoa ls de bus
en de openbare bibliotheek en
zeker ook de ZDV-wagen hun
werk moeten kunnen blijven
doen . Eventuele schade voor 'de
melkman ' moe t verhaald kunnen
worden.
In Garmerwolde pleit het Alge
meen Belang voor in de eerste
plaats een kantine voor GEO.
Pas daarna komt het dor pshuis
in café de Leeuw, maar dan ook
volledig gesteund door onze par
tij. 'Wel waarsch uw ik de ge
meenschap van Garmerwolde
dat er heel wat opgebracht moet
worden om dat dorpshuis straks
draaiende te houden'.
Het kruispunt met de Rijksweg
moet in iede r geval voor voet
gangers veili ger worden. ·Wel·
licht is het haalbaar daa r ver
kee rslichten te plaatsen die re
ageren op het verkee r uit het
dorp '.
Tenslotte, volgens deze part ij
moet er ook zo snel mogelij k licht
gaa n branden langs de weg tus
sen de beide dorpen. 'Daar zul
len we ons ste rk voor make n!'

Het Algemeen Belang bl ijkt al de
vierde raad speriade in te gaan .
Ze staan voor de belangen van
de acht dorpen in de gemeente
Ten Boer zonder verder een po
litieke kleur te kiezen . Toen hij
nog in Woltersum woonde werd
de heer Tammeling aktie f voor
de partij . Daarna heeft hij het ge
zicht van de part ij voor een dee l
bepaald . Inmiddels heeft men in
elk van de dorpen een eigen man
die de dorpsbe langen zo goed
mogelijk probeert te behartigen.
Elke maand komen deze dorpe
lingen bij elkaar om de aktuele
zak en te bespreken en zono dig
politiek te vertal en .
Ove r het muziekonderwijs stelt
het Algemeen Belang dat er een
vak leerkracht muziek voor de
scholen moet blijven en dat de
verdere muz ikale vorm ing, in
over leg met de Martha Wold ring
Stichting , weer van de grond
moet komen. Voor huizen bouw
in de beide dorpen maakt het Al
gemeen Belang zich vanzelf
sprekend sterk. Wanneer er
gee n nieuw bouw komt zal im
mers de vergrijzing alleen maar
toenemen. Zo hebben ze mee
gewerkt aan de totstandkoming
van de nieuwbouw aan het eind
van de Hildebrandstaat in Gar
merwolde. Ach ter de van der
Veenstraat ziet het Algemeen
Belang ook zeker mogelijkheden

H. D. Tammeling
(AB)

TAKEL - EN BERGINGSBEDRIJF

DIKKEMA
,'lees Ille"I-••'.\\'
11 \\'eet best
\\'.1:11-"111-

GARMERWOLDE Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades, droge e:o verse worst

Iedere w oensdag Gehaktdag.

24 uur service
Tel. 050-416051

~i~~5'..-k edelslager ~ '"

J . FEEN5TRA

Rijksw eg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413



JAARVERGADERING
DORPSBELANGEN
Op .21 maart werd de jaarve rga
denng van de Vereniging van
dorpsbelangen Thesinge gehou
den. Onda nks het aantrekkelijke
programmapunt, de film die ge
maakt is in '67 in ons dorp , waren
er slechts 30 mensen naar café
Molenzicht gekomen.
Voorzitter W. Zijlema opende de
vergadering . Hij sprak de hoop
Uit dat de politieke partijen hun
verkiezingsprogram waar zullen
maken en iets aan de leefbaar
heid in de kleine dorpen doen.
"Wij zetten ons hiervoo r in maar
de Ver. van Dorpsbelangen is
maar een kleine schakel in het
geheel en zeer beperkt in haar
kunnen", aldus Zijlema.
De secretaresse, mevr. Dijkema
las notulen en jaarverslag '85-'86
voor. Enkele punten werden nog
doorgesproken met de vergade
nng.
De ver lichting in Thes inge blijkt
nog een teer punt te zijn. Binnen
het dorp is het verbeterd, maar
buitenaf zit men in het donker.
Zoa ls aan de Lageweg waar nu
helemaal geen lamp meer
brandt.
Verder is de vereniging benaderd
om in het kader van de "Bee l
dende Kunstenaars Regeling"
een kunstwerk te plaatsen . In
dien dit een herkenbaar geheel
is, zou het grasveldje bij Srnids
hörn hiervoor geschikt zijn . De
rooie lamp van de pomp kan hier
door misschien wat gekamou
fleerd worden.
Het bedrag wat aan Thesinge
toegekend is voor spee lvoorzie
ningen (f 9500,-) moet zo ver
antwoord moge lijk worden be
steed . Aan kinderen zijn hun
wensen gevraagd. De Veren i
ging heeft haar oog laten vallen
op het stuk grond tussen de Ned.
Herv. kerk en de pastorie. Vooral

voor jongere kinderen is dit een
veilig en centraal punt. Er is nog
geen tekening gemaakt waar de
Herv. Kerkeraad haar toestem
ming aan zou kunnen geven .
De molen zal in de toekomst va
ker draaien. Er is een nieuwe
molenaar; de heer Dreize. Hij is
bezig de molen op te knappen .
Volgens voorschri ft moet de mo
len iedere 1e zaterdag van de
maand draaien! In ieder geval zal
dit gebeuren op 10 mei ; de nati
onale molendag.
Over woningbouw is er nog niets
nieuws onder de zon. Het terrein
van de voormalige kleuterschool
is beschikbaar, maar er zijn nog
geen besluiten genomen.
Op 16 en 23 augustus worden er
in Thesinge opnames gemaakt
voor het t.v.-programma "Kerke
pad" . Het zal dan wel druk wor
den en dus is het een mooie ge
legenheid om ons dorp op z'n
mooist te presenteren.

Door dhr. Vaatstra en mevr . de
Boom werd de kas van de Ver
eniging gekontroleerd en in orde
bevonden . Penningmees ter R.
Jansen werd door de voorzitter
bedankt voor het goede beleid.
Mevr. de Boom trad af en dhr. R.
Hofstra werd benoemd in de
kaskomm issie.
De bestu ursverkiezing leverde

geen nieuws op. Dhr. Zijlema en
mevr. Boer-Dijkstra werden
overt uigend herkozen. Tot slot
kondigt Zijlema de jaar lijkse pro
grammapunten aan. De kool
zaadtie tstocht, puzzelrit, touw
trekwedstrijd, tuinkeuring en de
neijoa rsvesiede . Bovendien is er
een fotowedstri jd uitgeschreven .
Foto's die betrekking hebben op
gebeu rtenissen in Thesinge in
'86 kunnen ingeleverd worden bij
het bestuur en worden tentoon 
gesteld tijdens de nijoars vesie
de. Dan zullen ook de prijswin
naars bekend gemaakt worden.
Na vergadering en pauze draai
de Johan Suur de beloofde film.
Roelf Jansen gaf kommen taar en
de zaal dacht hardop mee bij het
zien van al die 19 jaar jongere
gezichten . Een waardevol bezit
zo'n film als je bedenkt dat heel
wat mensen uit de film inmiddels
overleden zijn . Hilariteit in de zaal
bij het zien van alle huisvrouwen
in jasschort die voor de film snel
werd uitgetrokken. Helaas liet de
techniek ons halverwege in de
steek zodat de film in z'n geheel
op 8 april nog eens werd ver
toond . Een stuk gezelligheid zijn
we zeke r kwijt geraakt als je het
straatbeeld en de leuke winkel
tjes op de film ziet. Genieten was
het voor de ± 30-jarigen die toen
op één van de beide lagere scho
len zaten . Inmiddels zitten er al
weer kinderen van hen op de
basisschool ! Hoogste tijd om
weer eens een dergelijke film te
maken van dorp en inwoners!

PLATIELANDS·
VROUWEN
GARMERWOLDE
Op woensdag 19 februa ri j.1. hield
de Ned. Bond v , Plattelands
vrouwen afd. Garmerwolde haar
jaarve rgadering.
Als nieuw bestuursl id werd ge
kozen mevr . Trijn Havenga-Gor
ter; afscheid werd genomen van
mevr. Star-Wassens . Mevr.
Heuvelmans-Jorna uit Thesinge
verte lde over haar werk als
schrijfster.
De bijeenkomst op 19 maart
werd verzorgd door het Brand
wondencentrum van het R.K.
Ziekenhuis te Groningen.
Op woensdag 9 april werd een
lezing gehouden door mevr.
Jensema-Vos uit Stedum met als
onderwerp "Arbeid en wat er bij
hoort " .
De volgende, tevens laatste, bij
eenkomst van dit seizoen is op
maandag 12 mei. Deze zal wor
den georganiseerd in samen
werking met het Nederlands Zui
velbureau, met het programma
"Variaties met kaas" .
Ook alle niet leden uit Garmer
wolde en omstreken zijn op deze
avond van harte welkom .

Pijnpunt
De Gemeente heeft meester
Groenhagen uit Garmerwolde en
zijn gezin laten weten dat ze het
huis aan de Dorpsweg dat ze nu
bewonen moeten kopen of ver
laten. Maar ze voelen niet voor
kopen, want het zou een hele du
re verbouwing worden, gezien de
staat van onderhoud. "Als je op
zolder staat , kijk je recht naar de
lucht " . De familie Groenhagen
vindt het héél jammer te moeten
verhu izen uit Garmerwolde . Ze
gaan naar Ten Boer. De inwo
ners van Garmerwolde zijn er
ook niet erg blij mee en voora l erg
verbaasd dat de zaken zo lopen.
Want wie wil er nu, anders dan
de meester of juf, in een huis op
het schoolplein wonen?

Schoonheidssalon

"ANIC" Onze meubels
mogen

•gezien
worden!

G.N. Schutterlaan 21
9797 PATheslnge

Tel.05902-2418 slagter
telefoon 05902-1383 Inteneurverzorging
stadsweg 63, 9791 kb ten boer betimmenngen



ZE MOETEN MIJ NIET DE
SCHULD GEVEN VAN
HET SLECHTE WEER

Pelleboer in Thesinge

De vereniging van Dorpsbelan
gen in Thesinge had voor 8 apr il
j .1. weerkundige Pelleboer uitge
nodigd. Het ging dus over het
weer, zoals u begrijpt.
Voorzitter Zijlema introduceerde
hem, eigenlijk ten overvloede, bij
een wat tegenval lend aantal
aanwezigen. Het bestuur had op
een volle bak gerekend, maar
zaal 'Molenzichl' was voor iets
meer dan de helft gevuld. Zijlema
beloofde het gehoor nadrukkelijk
een leerzame avond en dat werd
het dan ook.
Pelleboer bleek een nog grotere
spraakwaterval, dan we van hem
gewend zijn via zijn weerpraatjes
op de rad io en de t.v .! Als luiste
raar heb je moeite om hem bij te
houden. Onwillekeurig blijf je je
afvragen : Wanneer knapt hij af
of wanneer neemt hij wat gas te
rug . Niet dus. Een gedreven
mens, die zijn ver haal uitstekend
kent, maar hoe kan het ook an
ders: dertig jaar ervaring, zolang
al verzorgt hij lezingen over het
weer. Hij heeft dan ook alle gele
genheid gehad om de scherpe
kanten bij te slijpen. Routinema
tig bracht hij zijn informatie, ver 
levendigd met grappen en leuke
anekdotes , waar de aanwezige
Thes ingers ontzettend hard om
konden lachen.
Ik verplaats me als niet-alleen-in
het-weer-geïnteresseerde luis
teraar in zijn schoenen op zo 'n

De heer Pel/eboer rekent af. (foto:

Ä. v.d. Meulen)

avond en dan denk ik: Hoe kan
je zó lang dit soo rt aktiviteiten
volhouden. Steeds maar weer
hetzelfde verhaal. Dan moet je
hoe dan ook we l hart voor de
(weer) zaak hebben. Het lijkt bij
hem wel een soort van roep ing .
Voor de pauze kregen we een
theoretische uiteenzett ing hoe
het weer wordt gemeten en een
weerbericht tot stand komt. En
de rol die het weer speelt in het
leven van de mens (he t verkeer,
de luchtvaart, de scheepvaart, de
land- en tuinbouw, de sport, de
rekreatie, enz .)
Het tweede deel na de pauze vul 
de hij met dia 's om de theor ie nog
duidelijker te maken, aangevuld
met plaatjes va n de meest ek-

streme weersom stand igheden.
Aan de hand van een lap telex
pa pier met daarop du izenden cij 
fers en een grote weerkaart va n
Europa, zoa ls in het tv-journaal
getoond wo rdt, maakte Pell eboer
duidelijk dat het KNMI het beslist
niet meer kan ste llen zonder de
hedendaagse techniek. Compu
ters verwerken de weergege
vens die via satellieten, weer
schepen en de Europese knoop
puntweerstation Kopenhagen,
Frankfurt, Par ijs en Londen bin
nenkomen in De Bilt.
Met al die informatie wordt een
weersverwachting gemaakt.
80 % van alle 24-uursverwach
tingen komen uit, maar de lange
termijn-voorspellingen blijken
slechts tot drie dagen vrij be
trouwbaar (75 %). Pelleboer ver
telde, dat het ongeveer 10 jaar is
geleden da t ze hem va n de Tros
vroegen om voor die omroep
voor de weekends weersvoor
spellingen te verzo rgen met cij ·
fers . Daaraan heeft hij zijn g rote
landelijke bekendheid te danken.
Met de konsekwenties van dien.
Pelleboer vindt namelijk dat de
mentaliteit de r Nederlanders erg
is achteruit gegaan. Mensen
hebben geen gedu ld, akseptere n
geen fouten meer. Hetgeen mo
ge blijken uit telefoontjes die hij
kreeg van mensen, die ervan
baalden dat zijn weersvoorspel
ling niet was uitgekomen . En dat
resulteerde weer in een geheim
nummer! Als oorzaak noemt hij
dat de mens flink is verwend.

Men krijgt via de radi o en t.v . zo
vaak het wee r voorgeschoteld
dat men ook onm iddellij k re
ageert als het eens niet uitkomt.
Pellebo er trekt dan een ve rge lij·
king met vroeger en daaruit bleek
toch een beetje b ij hem de hang
naar het ver leden , dfat de men
sen toen zelf voor een be lang rijk
dee l het weer wel in de gaten
hielden. Simpel door naar de wo l
ken en de zon te kijken maakt en
de mensen hun eigen korte-ter
mijn-voorspelli ngen. " Mensen
die achter de ge raniums zitten te
koekeloeren, denken zic h ook al
te moeten bemoeien met het
weer", was één van zijn formule
ringen om het verschil te be na
drukken.
Pelleboer als psycholoog: "Je
krijgt wel eens medelijde n met
b.v. vakantiegangers. Neem nou
de afgel open zomer. Elke dag re
gen. Dan gooi ik er we l eens wat
opklaringen doo r om de mensen
wat op te vrolijken! "
Hij bleek bovendien een goed
ve rkoper. Want dit soort 'mars
kramers ' hebben natuurli jk over
hun hobby-be roe p boeken ge
schreven en waar kun je die beter
aan de man bre ngen dan daar
waar je je verhaal afsteekt. Grati s
was het inkijken, maar voor een
tientje kwam schaap Martin Hof 
man al sne l over de dam. En dat
was ook wei nig ge ld voor het
mooi geïllust reerde werk, von 
den dertig andere schapen, wa nt
P. kon er in de pa uze zijn han d
tekeningen niet tegen zetten . Die
kreeg je er nl . gratis bij.
Na de vragenronde na m Pelie
boer afsc heid en ve rdween in
hetzelfde tempo als waarin hij
zijn verhaal afs tak , terug naa r
moeders in Paterswold e, bijna
een thuiswedst rijd.
Hier en daar wat cynisch mis 
schien, moet ik konkluderen dat
Pelleboer ons een gezellige
maar vooral informatiev e avond
heeft bezorgd .
En de aanwezigen konden zich
daa rna gaan opmaken voor de
film THESINGE 1967. Op de

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GE ISO l. EERDE ONDERl.O SSER S
KIPPER S

I' A LLET VE Rv O ER
VERH UI ZI NGE N

G EWEIDEWEG I 1
9798 TA GA RMER WO LDE (GR .)

TEL. 050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARM ERW OLDE
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vergad ering van Dorpsbe langen
(21/3 j.l.) moest de verton ing van
deze film door technis che pro
bleempjes gestaakt worden .
Vandaar dat hij toen na de lezing
van Pelleboer werd geprogram
meerd . En niet zonder sukses.
Prachtig al die opmerkingen uit
de zaal bij de beelden van deze
'stomme' film, Zijlema had Roeit
Jansen gevraagd om hem van
kommentaar te voorzi en, maar
daa r waren wel 40 Roelf Jan
sens! op deze avond . Herken
ning alom, eveneens hilariteit
vooral wanne er de aanwezigen
zelf in beeld verschenen.
Wat is dan in 20 jaren een hoop
veranderd!
Samenvattend : een avondje met
veel geze lligheid en dat kan dus
ook zonder t.v.l !
Dorpsbelangen bedankt.

Ad van Zalk.

Elektronische verkeersteller aan
de Rijksweg , U wordt meegere
kend! (foto: Jos de Vries)

P . J. van Zanten
(VVD/GB)

"Die plannen om de Rijksweg bij
de kruising met de Dorpsweg te
versmallen zijn gelukkig van de
baan . Ik heb dit van de polit ie
vernomen . Het blijft natuurl ijk
een gevaarlijk kruispunt, vooral
voor oudere mensen met fietsen,
jonge kinderen , tractoren en ze
ker voor de vrachtwagens van
Jans en, die nu eenmaal niet zo
snel op kunnen draaien. Er is niet
voldoende zicht. De eenvoudig
ste oplossing lijkt mij, ik heb dat
ook voorgesteld, een paar bo
men achter 'de Leeuw' om te za
gen en de ANWB borden anders
op te stellen, Het is min of meer
een eenmans aktie van mij, in
overleg met de politie. De ge
meente kan niets doen omdat het
een provinciale weg is, de ANWB
doet niets en de gedepu teerde
van Provinciale Staten heeft er
geen boodschap aan want: "er
vallen niet genoeg doden" (in ±
20 jaar drie), Met andere woor 
den, de pol itie moet aantone n dat
het kruispunt gevaar lijk is. De
medewerking van de politie is
uitstekend en vooral opper
wachtmeester C, Smit zet zich
enorm in."
"Voor Garmerwolde is de enige
moge lijkheid tot huizenbouw het
opvullen van bestaande open
plekken zoals b.v. het terrein van
'de Unie'. We noemen dit 'post
zegelplannetjes' , De gemeente

wil wel van alles maar mág een
voudig niet groei en van Provin
ciale Staten omdat er leegloop
van de stad gevreesd wordt. Om
Hamwijk 11 te realiseren is er
een enorm getouwtrek geweest;
alle plannen die niet direct haal
baar waren moesten ingeleverd
word en, Zoals de plannen voor
een verlenging van de Hilde
brandstraat. Die zitten alleen nog
in de la voor het geva l er weer
ruimte mocht ontstaan, De VVD
vindt , dat open plekken , indien
er belangstell ing voor bestaat,
bebouwd moeten kunnen wor
den. Dat komt ook het aanzien
van het dorp ten goede ,"
In de folder staat dat de VVD
meer mogelijkheden voor muziek
onderwij s wil geven . Wat bete
kent dat concreet? "Dat is eerlijk
gezegd een beetje een moeilijke
vraag , Natuurlijk is er aandacht
voor , maar mijn tractiegenot e,
die ik nu dus kwijt ben, had dat
in haar portefeuille. Ik doe meer
financiën en openbare werken.
Wel kan ik zeggen dat er in Ten
Boer zelf meer mogelijkheden
zijn via de Martha Woldring stich
ting en dat de buitendorp en hier
van niet makkelij k mee profite
ren, Wij vinden dat dit anders zou
moeten zijn . Ook de kinderen in
de buitendorpen zouden meer
aan hun trekken moeten kunnen
komen. B.v. door dit in het kader
van een eventuele subsidiever
lening aan te kaarten."
"Wat betreft het betrekken van
burgers bij het gemeentebeleid
kan ik zeggen dat ik blijf vechten
tegen de burokratische romp
slomp op het gemeentehu is, En
verder, ja, ik was sinds 1978 het
enige raadslid uit Garmerwolde,
maar ik zie bijna nooit Garmer
wolders op de publieke tribune.
Let wel , ik ben zeer verknocht
aan dit dorp , er zit veel nieuw le
ven in, met goede verenigingen
en de vergrijzing is tot staan ge
bracht. Maar de mensen zijn zo
passief, ze nemen alles ter ken
nis geving aan en zoeken niet de
weg naar het raadslid, Iedereen

mag mij 'te allen tijde ' aanspre 
ken, ik hoor graag wat ik goed of
fout doe. De mensen moeten niet
denken dat alles wel voor ze ge
regeld word t. Dorpsbelangen
heeft het daardoor ook zo moei
lijk in de kwestie van het dorps
huis. De mensen steunen over
het algemeen wel Dorpsbelan
gen , maar geven veel te weinig
echt actieve steun, Iedereen
weet dat het tussen wethoud er
Janssen en Mieke Welling niet
optim aal verloopt. Van de aan
wezigen op de vergadering mag
je verwachten dat ze geïnteres
seerd zijn, maar als Mieke om de
oprich ting van een commissie
Dorpshuis vraagt springt er nie
mand op, terwijl we toch allemaal
dat dorpshu is willen en zo'n
commissie een enorme steun
voor Dorpsbelangen zou kunnen
zijn , Dorpsbelangen raakt op die
manier een beetje in een va
cuum."

Stoomfluitjes

Te koop:
Bruijnzeel keukenkastje (boven
aanrecht) z.g .a.n. f 75 ,-

Smyrna tafelkleed (goudkleur)
16.0 x 1.30 m. f 50,-

Haardroogkap (Kalorik ) f 35 ,-

Camp ingtafel 85 x 55 f 25 ,-

Te bevragen bij:
A. Thedinga, Meerpaal 156, Le
wenborg , tel. 050-415350.

Te Koop:
Tweedehands puma voetbal
schoen en, maat 37-38. f 25,
Tel. 050-416355 .

SPAR

is ook voor U
dichtbij

"\

\ uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum lewenborg. tel. 415222
Selwerd. tel. 178455
Versmarkt Korreweg 51 -53
Claremaheerd 47
Beyum Oost tel. 421452



Wie vertelt ons wat dit witte vierkant op de Stadsweg te betekenen
heeft ? (foto: Jos de Vries)

Speelvoorzieningen
in Gannerwolde

vormd die de speeltuin op poten
zal zetten.
Deze commissie bestaat uit: en
kele bewoners van de Oude
Rijksweg , de speeltuincommis
sie en een bestuurslid van de
Vereniging van Dorpsbelangen
voor contacten met de gemeen·
te.
Inrichting terrein : geda cht wordt
aan een speelhoek voor peu ters
en kleuters met o.a. een zand 
bak , een speelallribuut, wat er
voo rziening, Voor de oudere kin
deren : een trapveldje met doel
en een soort trimparcou rs in de
vorm van heuvels met o.a, de
mogelijkhe id voor huttenbeu
wen, enz .
Het plan is nog in een beginsta
dium. Zodra het plan vastere ver
men aanneemt krijgt men nadere
informatie, Voor evt . inlichtingen
kunt u zich wenden tot Vera van
Zanten (416091).

Commissie Speelvoorzieningen .

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, PetaJu~ens ,

ElisabethSChuling, Jos de Vries,
DeltaV.d. Molen.
Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
Andries v.d. Meulen, (fotograaf),
Joanne v.c. Meulen,
TruusTop, Ad v, Zalk.

Eind-redaktie Garmerwo lde:
ElisabethSchuling, .
L. v.d, Veenstraat2,
tel, 050-416355.
Eind-redaktieThesinge:
KeesFaber, Kapelstraat5,
tel. 05902-2257.

Administratie: Peta Jurjens
L. v.d, Veenstraat15, '
9798PK Garmerwolde
tel. 050-416094. '
Bank: Rabo Garmerwolde
rek.nr. 32.07.05.749 '
giro v.d, bank916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.],

Kopij inleveren: steedsvóór de
15de van de maand .

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

FIRMA VEENSTRA

Garmerwolde 050-416280

~J
Jr BLOE M·

KWEKERIJ

Wat betreft punt 3:
Er bleek een grote behoefte te
zijn aan een speelvoorziening
aan de andere kant van het dorp,
vandaar dat ons een terrein toe
gezegd is. I.v.m . de aanleg en
opbouw is een commissie ge-

I.v.m. speelvoo rziening en in ons
dorp heeft de gemeente
f 10.000,- toegezegd. Deze
speelvoorzieningen houden de
volgende punten in:
1. Verbetering schoo lplein: af

wisselender inrichten en
eventueel geschikt maken
voor rolschaatsen.

2, Uitbre iding speelterrein W. F.
Hildebrandstraat met meer
voudig bruikbare toestellen,
te ontwerpen in het kader van
de Beeldende Kunstenaars
regeling .

3. Inrichting voormalig sportter
rein (achter de Oude Rijks
weg) ,

Neut 'n
schait'n
55 plussers

J .S. Mollema
H, Ridderple in Thesinge

Dunnerd ag 27 meert was er
neul'schail'n veur 55 plussers,
organiseert deur de Vraauw'n
road . Wie speuld'n in twe i
ploug 'n.
Ploug ain onner laid'n van Jan
Star en ploug twei onner laid'n
van Piet Ganzeveld .
Noadat wie apmoal drei beurt'n
had haar'n wör de stand beo
keek 'n. Winnoar van ploug ain
was Herman Havenga en Piet
Ganzeveld was de winnoar van
ploug twe i.
Noa 'n tweide serie beurt'n bleek
vraauw Pops de beste van ploug
ain. Tweide was Wim Bus.
Van ploug twei was Tun nis
Tersptra de beste en nummer
twei was hier Jurrie Schuiterna.
De lèste pries was veur Bregt je
Bus,
De winn oars kreeg 'n apmoal 'n
mooi prieske, Messchain 'n idee
veur 't volg 'nd joar om aier en
krentst oet as priez'n te geem'n,
't Lopt ja teeg 'n Poas 'n. Tuss'n
deur deed 'n wie nog 'n paar ge
zellige spuitjes bingo . Eeltje
Terpstra zwaa ide hier de scep
ter , 't Mooiste was as drie , vair
man tegeliek bingo ruip'n, Dèn
mos d'r om löt worr'n wel de pries
kreeg.

Zuivel
Dagelijks
Vers

15 mei Garmerwolde: Mars mu
ziekverenigingen 'JULIANA'
Thesinge, 'VOLHARDING'
Ten Boer en 'HARMONIE'
Garmerwolde , 20 ,00 uur, Na
afloop concertje op het
schoo lple in,

5 jun i Thesinge: Mars muz iek
verenigingen 'VOLHAR·
DING ' Ten Boer, 'HARMO
NIE ' Garmerwolde en 'JULI
ANA ' Thesinge, 20 .00 uur.
Na afloop concertje op het
schoo lplein.

Maandagenda

bij u in de buurt
M aak eens een afsp raak

PIJNLlJKE~

VOETEN? ~7

laat er ie ts aan doe n
er is nu een

pedicure

UW PEDICURE:

Hennie Reinders
Schutterlaan 26
THESINGE
tel. 05902·3037

De laatste paal van de oude The
singer brug wordt verwijderd. (fo

to: A. v.d. Meulen)

Ned. Herv. Kerk:

4 mei: Thesinge 9,30 uur ds .
C. de Vries-Batenburg

4 mei: Thesinge 19 .30 uur ds.
C, de Vries-Batenburg, her 
denking der gevallenen

8 mei: Thesinge 9.30 uur we l
kom in Gereformeerde kerk

11 mei : Garmerwolde 9.30 uur
ds . J. van der Wal, Ten Boer

18 mei : The singe 9 .30 uur ds.
C. de Vries-Batenburg

25 mei: Garmerwolde 9.30 uur
ds . C, de Vries -Batenburg

Kerkdiensten
Geref. kerk

4 mei : 9.30 uur drs . Veenstra,
Ulrum
2.30 uur dr. Broek-Roelofs ,
Zuidlaren

8 mei : 9.30 uur mevr. van Wie
ren-Miske, Lauwersoog

11 mei : 9.30 uur ds . Witte,
Steenwijk
2.30 uur ds. Wille, Steenwijk

18 9.30 uur ds. Hommes, Gro 
ningen
2.30 uur ds. Overeem, Ha
ren

19 mei: 9.30 uur ds . Prins ,
's Gravenhage
2 .30 uur ds . Prins , 's Gra
venhage


