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Een avond lang genieten van het toneelspel in Garmerwolde
(foto: Henk Remiere)

'Wester jubelt"De jubileumuitvoering van
Rederijkerskamer Wester
op 24 en 25 november was
een groot succes. De 350
mensen die naar Dorpshuis
de Leeuw zijn gekomen
hebben een onvergetelijke
avond gehad. Aangezien
zoveel mensen het toneel
stuk "De Twee Wezen" met
spanning en aandacht
gevolgd hebben - en zich
de inhoud dus nog heel
goed herinneren - wil ik in
dit artikel vooral wat meer
vertellen over al het werk
dat verzet moet worden, en
ook verzet is, om zo'n stuk
op het toneel te krijgen.

Vijf jaar geleden -na het 120
jarig jubileum- is de tonee l
vereniging begon nen met
sparen. Ik ga U hier niet voor
rekenen hoe duur zo'n uit
voering is -eerlijk gezegd
weet ik het niet- maar alles is
altijd duurder dan je hoopt.
Natuurlijk wist Wester in het
begin nog niet welk stuk er
gebrach t zou worden . Het is
een heel gezoek en gevraag
voordat er uiteinde lijk beslo
ten wordt. Het enige dat Wes
ter wel wist was, dat men
eens iets anders wilde , een
kostuumstuk bijvoorbeeld of
iets met muziek. Het pro
bleem met muziek is overi
gens weer dat niet iedereen
kan zingen. Maar Jan Veen
stra begon twee jaar geleden
toch alvast met het nemen
van accordeonlessen, één
keer per week.

Afgelopen januari werd het
stuk gevonden en in maart
zijn de repetit ies begonnen.
Voordat er met de repetit ies
begonnen kon worden,
moesten er natuurlijk wel
allerlei taken verdeeld wor
den. Jan Veenstra kreeg de
verantwoordelijkheid voor
het spel, de regie; Hannie
Havinga voor de figuratie, het
déco r. Dat deze samenleving
goed is verlopen en dat het

heel verstandig is geweest
de taken strikt te verdelen
hebt U tijdens de jubileumuit
voering met eigen ogen kun
nen zien. Als U deze beide
mensen kent zult U wel
begr ijpen, dat ze zich bij de
repetities en de voorbereidin
gen zo nu en dan enorm heb
ben moeten beheersen om
zich niet met elkaars terrein
te bemoeien. Ze verdienen
veel lof voor deze prestatie .

Wie een stuk regisseert moet
natuurlijk zelf altijd aanwezig
zijn bij de repetities en overal
tegelijk opletten. Het stuk

"De Twee Wezen" had een
zeer breed podium. Terwijl
aan de ene kant van het
tonee l iets gebeurde, moch
ten de figuranten, die wat ver
derop stonden er niet al te
stijf bij staan, maar ze moc h
ten ook niet teveel lawaai
maken of de vloer laten kra
ken, want dat leidt de aan
dacht af. En dat allemaal ter
wijl ze geen tekst hadden uit
te spreken. Het is knap dit
voor elkaar te krijgen. (Als
schrijver van dit art ikel, kan ik
niet na iedere alinea een
pluim gaan uitdelen. Ziet U
dus een stukje blanco dan

wordt U verzocht te denken:
PLUIM).

De aankleding van de spelers
heeft heel wat voeten in de
aarde gehad. Sommige kle
dingstukken zijn gehuurd,
zoals de jassen, de reispak
ken, de nonne-kleren en de
blote jurken. De broeken, de
vestjes zijn zelf genaaid,
Janna Hazeveld, Catrien
Veenstra en Margreet Wiekei
hebben hun eigen kleren
gemaakt, Hannie Havenga
heeft allerlei versieringen
genaaid op overhemden.
Carel Hazeveld heeft veel
stalen uit de voorraad bij
Vesta geleverd, want de stof
fen die gebruikt werden
mochten er niet spiksplin ter
nieuw uitzien. En door oude
uniformen een beetje te verf
raaien of bijvoorbeeld van
karton en aluminiumfolie
gespen voor de schoenen te
maken werd er een toneelkle
ding garderobe opgebouwd.
Deze kleren worden in een
speciaal vertrek in dorpshuis
"de Leeuw" bewaard. U zult
begrijpen, dat als U oude
uniformen of iets derge lijks
heeft Wester daar heel blij
mee zou zijn en er goed
gebruik van weet te maken.

Bij de aankleding van het
decor -er werden 14 deco r
stukken gemaakt- kwam ook
het nodige kijken. De verde
ling van de kleuren is geen
eenvoudige zaak.Vloeken de
jurken niet met de gordi jnen?
Past alles in de sfeer van de
tijd die afgebee ld word t? Kan
de draagstoel die apart
gemaakt is eigenlijk wel door
de deur, vooral omdat de
vloer vanwege het pod ium
hoger kwam te liggen? En
waar moeten alle toneelatt ri
buten neergezet worden en
toch voor het grijpen liggen?
Voor dit laatste werd ook
weer een pracht ige oplos
sing gevonden: een conta i
ner werd geplaatst tegen de
noodu itgang, die tevens



Een zeer creatieve dagdiende als opening naar het
toneel. In die container zaten
Carel Hazeveld en Eitje van
Huis om alles zo vlot mogelijk
te laten verlopen, terwijl ze
trachtten muisstil te blijven.
Een warmte-kanon zorgde er
intussen voor, dat er niet
ieder keer dat de deur open
moest, een enorme stoot kou
naar binnen kwam .

In zijn voor woord in het pro
gramma-boekje zegt burge
meester Sybesma o.a. dat hij
zoveel geniet van de stukken
in de openlucht die Wester
opvoert, omdat daar met
levende dieren de wereld nog
echter kan worden nage
bootst. Maar ik heb gezien,
omdat ik met mijn neus voor
aan zat, dat er bij de markt
kramen uit een echte koo i
een echte rups gekropen
kwam. Wester is blijkbaar tot
ongelooflijke dingen in staat!!

Hoewel men mij verzoch t
heeft niet in detail te treden
over de prestaties van de ver
schillende spelers -alles
tezamen vormt immers het
stuk- vind ik toch eigenl ijk
dat Margreet Wiekei wel even
genoemd mag worden. Als
de blinde Louise heeft zij een
sch itterende en ontroerende
rol gespeel d, temeer daar zij
voor het eerst toneelspeelde.
Extra pluim!

Spelers en publiek zullen nog
lang nagenieten van deze
jubileumuitvoering. Hele
gezinnen hebben zich inge
zet om deze avond tot een
succes te maken. Het resul
taat was verbluffend!

Elisabeth Foeken

Motor of
bromfiets
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Werl<plaats 'e maandag. de gehele
dag gesIo1on .

In november gingen vier
scho len uit de gemeente Ten
Boer naar het buur thuis. De
scholen uit Garmerwolde en
uit Thesinge waren daar ook
bij. Het was de bedoeling,
dat zij in één dag een chorea
grafie zouden maken die ze
op dezelfde dag ten uitvo er
zouden brengen. In totaal
bestond de groep uit hon
derd kinderen .
De dag werd alsvolgt inge
deeld: De kinderen werden in
zes groepen verdeeld, die
zich bezig moesten houden
met het maken van vier
musea nl. een muziekmu
seum, een planetarium, een
beeldentuin en een kermis
en circusmuseum. De
andere twee groepen wer
den een decorgroep en een
tekst- en spelgroep. Na het
maken hiervan zouden ze
lunchen en een generale
repetit ie houden. Daarna
volgde dan de uitvoering
waar de ouders ook bij uitge
nod igd waren.
De kinderen moeten wel
ongelooflijk hard gewerkt
hebben, want toen de ouders
om ongeveer kwart voor drie
verschenen was alles in kan
nen en kruiken. De verschi l
lende onderdelen werden
aan elkaar gepraat en uitge
legd doo r de tekst- en spel
groep. Medewerkers van het
SCAPINO-ballet (want zij
waren de organisatoren van
deze dag) souff leerden de
kinderen en zorgden voor de
stemmingmakende muziek .
Het geheel kwam zeer pro
fessioneel over. De kinderen
volgden de aanwijzingen
goed op; ze keken met zoveel

Goederen gebracht
in de L V d Vee-lSllëlilt 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reimqm;
stoppage en
kledmgreparaiJe.

Goed voor uw goed

aandach t naar de mensen
die hen souffleerden dat ze
zo nu en dan vergaten te
lachen . Het was echt een
serieuze bezigheid. De
ouders genoten intussen met
volle teugen, trots op de
prestaties van hun kinderen.
Ook de aankleding was zeer
het bekijken waard. De ver
sierselen die de kinderen
droegen maakten duidelijk
tot welke museum groep ze
behoorden, ook al dacht ik bij
het zien van het planetarium
even dat ik in een disco
beland was. Maar dat zegt
natuurlijk meer over mij dan
over de choreagrafie.
Het is heel leuk kinderen zo
bezig te zien en het is natuur
lijk jammer,zoals zovaak, dat
het bij een éénmalige voor
stelling blijft.

Elisabeth Foeken.

Helaas
In november en december
van het afgelopen jaar zijn er
door plaatsgebrek enkele
stukjes niet gep laatst.
Daarom verschijnen ze als
nog in dit nummer. Sommige
aankondigingen zijn hele
maal komen te vervallen.
Maar ook al hebbe n we soms
niet genoeg ruimte om alles
te plaatsen , we hopen dat U
toch enthousiast blijft schrij
ven.

de redac tie

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)

IJsvereniging

"De Scheuvel"

Op de vergaderi ng van "De
Scheuvel", gehouden op 8
december 1989 in café
Molenzicht waren plm. 27
personen aanwezig .
Voorzitter Roelf Jansen
opent de vergadering. De
notulen worden voorgelezen
door D. Apoll en na goedkeu
ring getekend door de voor
zitter. Daarna volgt het jaar
verslag. Er is weinig te mei
den omdat we bijna geen
vorst hebben gehad dit sei
zoen. Daarom werd er voor
de kinderen een middag
georganiseerd op de kunst
ijsbaan in Groningen.
Het financiële gedee lte wordt
voorgelezen door Wim Ritse
ma. De kascommissie (Stof
fer Havinga en Bertus Kol)
keuren dit goed . Aft redend is
Bertus Kol, deze wordt opge
volgd door Kor Hofstede.
Bestuursverkiezing: Pen
ningmeester - Wim Ritsema
en Klaas Slager worden met
24 stemmen herkozen. Stof
fer Havinga vervangt dhr.
Apoll als bestuurslid. In
plaats van Stoffer wordt
Rients Hotstra gekozen in de
kasco mmissie. Apoll wordt
nog even persoonlijk
bedankt voor zijn langdurig
bestuu rsfunctie (plm. 25
jaar).
Daarna wordt het punt ver
lichting besproken. Stoffer
Havinga heeft als suggestie
een verp laatsbare verlich
ting, omdat er eigenlijk vrij
snel op het Maar geschaatst
wordt.
Roelf Jansen merkt op dat er

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



in de loop van de tijd toch een
nieuwe ijsbaan in de buurt
komt, en daarom geen grote
investeringen moeten wor
den gedaan.
Rondvraag: Volgens Rients
Hotstra moet er een alterna
tief worden gezocht voor het
steeds leeglopen van de ijs
baan. Misschien het land van
Heidema?
Kees Apoll stelt voor om de
pomp eerder aan te zetten
dan 1 december. De voorzit
ter is hier tegen.
Dhr. D. Apoll merkt op dat de
sleutel van de meterkast ver
dwenen is. Maar al gauw
blijkt iemand die in het bezit
te hebben. Roelf Jansen sluit
de vergadering , en natuurlijk
volgt dan de Jan Slump
attraktie.

Lucie Kol

V.I.O.D. Thesinge

De uitvoering en van de
toneelvereniging V.1.0.D. zuI
len worden gehouden op de
zaterdagen 10 en 17 februari
en 3 maart in café Molen
zicht.
Opgevoerd wordt het blijspel
"De Zwarte Hannibal". Dank
zij het succes van het vorig
jaar is besloten een stuk van
dezelfde schrijver (Karl Bun
je) te nemen.
Ook dit stuk speelt op een erf
bij een café. De Zwarte Han
nibal is een wilde "zwiene
beer" en deze brengt veel
onrust onder de "zwiene fok
kers". De kaarten zijn vanaf 1
februari te verkrijgen bij Roeli
Dijkema, G.N. Schutterlaan
22.

Dorpsbelangen
Thesinge

De jaarvergadering van de
vereniging van Dorpsbelan
gen zal worden gehouden op
20 februari in café Molen
zicht. Na het officiële
gedeelte zal Hielke Dijkstra
uit Pieterburen een lezing
met dia's houden overwadlo
pen.
Op 6 maart wordt er een poli
tiek forum gehouden , in ver
band met de gemeente
raadsverkiezingen in maart .
De politieke part ijen CDA,
PvdA, WD, Alg. Belang en
GPV hebben toegezegd
deze avond aanwezig te zijn.
Op de jaarvergadering willen
we dan met behulp van vra
gen van leden een pro
gramma vaststellen voor dit
forum. Hierover volgt nog
een stenc il.

Jaren 60 feest
voor Thesinge

De datum 2 maart kunt u
alvast in uw agenda noteren.
Die avond organiseren we
voor de 2e keer een swing
avond in "Ons Trefpunt".
Deze keer met live-muziek
van een swingende band en
een solo-gitarist. U hoort nog
meer van ons.

Hilda, Stoffer,
Peter en Joanne

Gevraagd

Wij zoeken iemand, die ons
mee wil helpen met het ver
zorgen van koeien, schapen
en paarden. Tel. 05902-2418.

Garmerwo/de: C-e/tta/ winterkampioen (foto: Henk Bemiere)

En ook deze groep werd kampioen. (toto: Henk Remie,e)

GEZIEN ...

Installatiebemjf

Fa.W. KOOI & Zn.

MIDOELBERT
050416263

ENGELBERT
000--4 16217

GAS-WATER
ELEcmA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. SChuttef1aan 28.
telefoon 05902-1957



Opening Rabobank Garmerwolde

Opening Rabo-Bank Garmerwolde (Iata: A. Reinders)

Vorige maand werden de
nieuwe Rabobankgebouwen
in Thesinge en Garmerwolde
officieel geopend. Namens
de G&Tmaakte ik de opening
mee in Garmerwolde en
sprak met verschillende
mensen die betrokken waren
bij de bouw.

Over de bankgebouwen is
natuurlijk al veel te doen
geweest. De een vindt zeoer
lelijk, de ander vindt alleen
het gebouw in Thesinge niet
mooi, een derde is weg van
het hek om het land van Wig
boldus, terwijl een vierde dat
nu juist zo'n overheersend
onding vindt, waardoor het
landelijke grasland uit het
oog verdwijnt. Ook ik betrad
met gemengde gevoelens
het splinternieuwe onderko
men in Garmerwolde.
Voor de off iciële opening
konden de genodigden nl.
een kijkje nemen in het bank
gebouw. Ik liep meteen Jan
Wigboldus tegen het lijf en
dat was eigenlijk wel handig,
want die kon me allerlei infor
matie geven.
Zo vertelde hij dat de stenen
die gebruikt zijn helemaal uit
het zuiden van het land
gehaald zijn, omdat ze
dezelfde oud-Groninger ste
nen wilden gebruiken, waar
ook zijn boerderij mee
gebouwd is en die zijn vrij
zeldzaam en dus moeilijk te
krijgen. Het veelbesproken
werk is in overleg tussen de
architect en hem tot stand
gekomen. Hierover was de
architect vol lof: "Uniek dat
een part icuier op eigen kos
ten meedoet en zo mee zorgt

dat de plek mooi wordt inge
vuld en dat er een vloeiende
overgang tussen nr. 32 (de
vroegere bank) en nr. 36 (de
boerderij) is ontstaan." Ook
het huisnummer 34 is afkom
stig van een voormalig
schuurtje, dat achter de
boerderij van Wigboldus
stond en nr. 34 had.
Jan Swen, de architect
medewerker was verant
woordelijk voor het ontwerp
van de binnenruimte. Voor
zover ik het als leekkan bekij
ken vind ik het daar heel
mooi. Het voelt ruim aan, ter
wijl het toch maar een klein
gebouwtje is. Ook hier komt
de diagonaal vorm van de
buitenkant terug. (zie platte
grond).
De heer Swen: "In een bank
gebouw moet jeeenplek met
privacy scheppen, want nie
mand hoeft te weten hoeveel
geld je haalt. Daarom zijn er
in Garmerwolde twee

beschutte geldwisselhokjes
gemaakt. In Thesinge heb
ben we dat anders opgelost,
daar zijn bankhal, spreekka
mer en servicehoek heel
speels door een golvende
(kwart cirkel) lijn verbonden.
De wat zwaardere bankza
ken worden afgewikkeld in
een aparte spreekkamer.
Ik merkte, dat als je uitleg
krijgt van het waarom van de
dingen, je het gebouw aan
trekkelijker gaat vinden.
Na bezichtiging togen we
naar dorpshuis "De Leeuw",
waar de heer J. Jansen uit
Thesinge d.m.V. een toe
spraak, waarin hij de
geschiedenis van de bank en
van de nieuwbouw memo
reerde, de off iciële opening
verrichte. (De heer Jansen
was de vroegere voorzitter
van het bestuur, thans is dat
de heer Oomkens.)
Vervolgens namen we een
drankje en een hapje en

kwam ik in gesprek met de
binnenhuisarchitecte
mevrouw Kalfsbeek (toeval
lig de vrouw van de architect,
dat lijkt me handig werken).
Binnen het raam van de
Rabobank-opvatt ingen kon
zij de kleuren, het meubilair,
het materiaalgebruik en de
verlichting, dus de totale
inrichting bepalen. De ruim
tes en hun funkties staan
vast, kleur en vorm is vrij.
Garmerwolde heeft de lande
lijke Rabo-kleur gekregen,
dus blauwe stoelen, terw ijl
de inrichting van Thesinge
iets chiquer wijnrood werd.
Het gebouw in Thesinge
heeft dan ook iets naar bin
nengekeerds, iets afgeslote
ners, wellicht iets elitairders,
vond de architecte, samen
hangend met het karakter
van het dorp.
Aan een ander tafeltje zat de
bouwer de heer H. J.
Havenga achter een drankje.
Ik vroeg hem naar zijn erva
ringen. De heer Havenga:
"We zouden in februari
beginnen met bouwen, maar
doordat er problemen kwa
men en het bestemmings
plan gewijzigd moest worden
konden we pas eind maart
beginnen. 't Was een inge
wikkeld gebouwtje om te
bouwen ook vanwegede dia
gonaalvorm. (Je kunt nl. een
diagonaal trekken van de
voordeur van het gebouw
naar de voorgevel van boer
derij Wigboldus.)
Maar het werk verliep goed,
ook de werkbesprekingen
leverden geen problemen en
we hebben het met 2 en
soms 3 mensen gebouwd.
Het is een zeer funkt ioneel
gebouw", aldus de heer
Havenga.Het schilderwerk is

Bromfietsverzekering... .. I h
voor maart et

nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ukrijgt

hetdirekt
mee.

Rabobank~
Voor aluwverzekeringen.



aan de heer Hofstede uitbe
steed, Vaatst ra Zuidwold e
legde de e.v. aan, de heer J.
D. Slachter verzorgde het
loodg ieterswerk en de heer
E. Havenga droeg zorg voor
de electrische installatie (dit
laatste was een aparte aan
besteding). Hij begon eind
juni en was als laatste klaar:
"Wie binnen altied ain van de
lesten dij der oet goan, dou
schilder kloar was heb ik lam
pen nog ophongen ".
Na de receptie sloot de hui
dige voorzitter, de heer Oom
kens, deze bijeenkomst, we
kregen nog een kleine sur
prise uit handen van de kan
toorbeheerder Dhr. Arends,
die verklaarde "hail tevre
den" met zijn nieuwe kantoor
te zijn. In de loop van het jaar
zal ik de medewerkers/sters
nog eens vragen hoe het
bevalt op het chique rood en
op het landelijk blauw.

Tineke Werkman-U itham

Opening Rabo -Bank Thesinge (tot o: Pc Reinde'S)

Ontwerp KABO-bank
Garmerwolde en Thesinge

straat. Een straat met karak
teristieke plekjes. Kijk bijv.
maar naar de Herv. Kerk. Ten
tweede, je moet bouwen op
het erf van een boerderij, dus
daar moet je rekening mee
houden. Enhet gebouw komt
te staan aan een hoofdstraat.
Verder zijn er afspraken
gemaakt dat er zo gebouwd
moet worden dat er nooit een
ander gebouw naast komt te
staan. De dakpannen van het
schuine dak zijn diagonaal
aangebracht naar het aan
zicht van de boerderij van
dhr.Wigboldus. Ook het ven
ster kijkt uit op de voordeur
van de boerderij. Met dhr.
Wigboldus zijn we om de
tafel gaan zitten en hebben
een afspraak gemaakt om er
een mooi hekwerk te plaat
sen. Dit naar ieders tevreden
heid. Ik hoop de mensen nu
een beetje inzicht te hebben
gegeven hoe een ontwerp
van een -bankgebouw tot
stand komt. "

WINK ELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608 .
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Lucie Kol

Harmonie

I
l

De muziekvern iging "Harmo
nie" te Garmerwold e geeft
op zaterdag 10 februari 1990
haar jaarlijkse uitvoering in
dorpshuis "De Leeuw". U
kunt alsdan een opt reden
beluisteren van korps en
drumband. Voorst wordt
medewerking verleend door
de plaatselijke Rederijkers
kamer "Wester".
Aanvang 19.30 uur.

spre ekkamer

/;r----
/ /

I se rvicaqroep
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komen. Voordeur in het mid
den en vensters links en
rechts. Het bankgebouw
heeft ook een breed dakcon
sole met veel houtwerk, wat
de pastorie ook heeft. Het
bankgebouw is vrij hoog
geworden , maar dat is voor
het aanzicht ten opzichte van
de pastorie.
Wat het interieur betreft: het
aanzicht moet representatief
zijn. Er is maar een kleine
ruimte en dat moet je zo
goed mogelijk benutten. Het
moet ruim lijken. het wordt
anders al gauw te hokkig."
Wat betreft het bankgebouw
in Garmerwolde gaf dhr.
Kalfsbeek de volgende uit
leg: "Er is ten eerste gekeken
naar de straat: één lange

Hoe komt een ontwerp van
een bankgebouw tot stand?
Daarvoor moet je bij een
architect zijn. Een architect is
de bouwku ndige, deskundig
ontwerper van bouwplannen
en adviseur bij de uitvoering
daarvan.
Ik sprak met de heer Kalfs
beek van het architectenbu
reau Kalfsbeek in Borger.
"Je krijgt de opdracht om op
50 m2 een bijkantoor te bou
wen en dat is niet veel. Het
mag bovendien niet te duur
worden. Dan denk je al gauw
aan een gebouw met een plat
dak, want aan een zolder
ruimte heeft een bankge
bouw niets. Vervolgens kijk je
naar de straat en de huizen
eromheen. In dit geval de
oude historische panden met
name de pastorie van de
Gereformeerde Kerk. Ik vind
dat het aanzicht van karakte
ristieke histor ische panden
niet verloren mag gaan. Vroe
ger had een karakteristiek
histor ische villa een voorde ur
in het midden en een kamer
links en recht s. Dat heb ik in
het bankgebouw terug laten

Stoomfluitjes

- Johan Mollema al maan
den dagmelk verkoopt?

- Minister Alders van VROM
ook onze G&T over het
milieu heeft gekregen?
Zijn reaktie leest u in de
volgende G&T.

Wist u dat?

- Te koop: een gashaard, in
prima staat.
Tel. 050-414859

Cursus

f!lJ~f!a1na/}tO
Kaarten maken.
Een nieuwe hobby voor
iedereen.
De cursus begint in maart.
Inl.: Miep Elzer

de Dijk 18, Thesinge
Tel. 05902-1791



(Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen)

Nijjoarsverziede Garmerwolde

Der is in de tacht iger joaren
veul veranderd in de wereld
en de leste tien joaren van de
twintigste aiw zeider ook nog
n bult aans worden , zee de
presidente Frouwke Schuur
in heur open ing.
Ain ding mout nait veraan
dern vind ik en dat is kroan
tjespotten op toavel en zulf
gebakken nijjoarsrolletjes bie
de kowie. En nait te vergeten
n glas brandewien mit rozie
nen. Dat heurt toch echt bie n
nijjoarsverziede.
Noa t kovviedrinken ston
onverwachts Thomasvoar op
t toneel en t duurde mor even
toun was Pieternel der ook.
Zai namen weer n bult min
sen op de hak, de ain wat
meer as d aander, mor zo gait
ook ja voak, d ain het mond
ook veul voaker open as d
aander. t Was apmoa l op
riem zet deur Hannie
Havenga en t werd broch t
deur Hannie Havenga en
Kees Jansen. Ze zagen der
hail mooi oet in heur Grunne
ger costuum .
Kees Visscher las veur oet
aigen waark en de Tuutfloi
ters zongen o.a, verskes van
hur nije CD. Grammofoon
pioaten binnen oet de tied,
zee Geert Kuper.
Ze zongen n hail mooi verske
over kunst en cultuur. t Ging
over n vraauw dij ain moal in
de week souffleuse was bie
toneelverainen. Zai kookte
din gain eten veur heur man,
hai mos zich mor redden. Als
dat t oafgelopen joar bie
Geert en Pia Pops ook zo
goan is, het Geert voak gain

eten had. Hai wol ons wel
wies moaken. dat t ook zo
was, mor k leuf der niks van
want hai zugt er nait slim hoa
mei oet. t Was mooie oavend,
bedankt Bestuur veur t orga
niseren!

Janna Hazeveld

Heil en ze e g'n
Nijj oarsvesiede Thesinge

Dit wenste de voorzitter van
dorpsbelangen Peter Hei
dema de aanwezigen in de
volle zaal van café Molen
zicht.
Allereerst sprak hij zijn teleur
stelling uit over het vanda
lisme dat in de nacht van oud
op nieuw is gepleegd. De
totale schade bedraagt
f 5.000,- en zelfs de
bejaarde dorpsgenoten zijn
niet ontzien. Dorpsbelangen
maakt hier werk van.
"Onze impressar io Welly
Boer heeft de Boetenbain 
tjes uit Winsum uitgekozen".
Zo kondigt Peter deze groep
bestaande uit 2 mannen en 1
vrouw aan. Mooie luisterlied
jes naast geestige en vrolijke
teksten uiteraard in het gro
nings.

Thomasvaer en Pieternel
brengen traditioneel het jaar
'89 weer in herinnering.
Dorpsleven, politiek en dor
pelingen krijgen een veeg uit
de pan. Er gebeurt schijn
baar steeds meer in ons dorp

want Roelie's Rijmen worden
steeds langer. Knap werk!

Tijd voor brandewien mit
rozienen en de aankondiging
door Peter Heidema van de
jaarvergadering van dorps
belangen op 23 februar i met
als onderwerpen de speel
voorziening op het school
plein, het stadsgewestplan,
de woningbouw enz. Voor 6
maart zijn de politieke par
tijen uitgenodigd en kunt U
zich informeren voorafgaand
aan de gemeenteraadsver
kiezing op 21 maart a.s.

Het tweede optreden van de
Boetenbaintjes is zo'n suc
ces dat zij op verzoek na de
trekk ing van de tombola
lootjes gestr ikt worden om
twee heel bijzondere liedjes
nog eens ten gehore te bren
gen. Zo wordt deze avond
besloten met een staande
ovatie voor deze groep waar
van U via Radio Noord zeker
meer zult horen.

Truus Top

Commissie
OVERSTEEK

Bij de laatste vergadering
van dorpsbelangen hebben
enkele mensen zich bereid
verklaard zitting te nemen in
een commissie die de prob le
matiek rond het kruispunt
Rijksweg-Dorpsweg moet
gaan onderzoeken .
Deze commi ssie is voor het
eerst bijeengeweest op 9
januari j.1. In deze vergade-

ring is een plan opgesteld en
zijn er lijnen uitgezet langs
welke er gewerkt moet wor
den om het oversteek c.q .
veiligheidsprobleem op te
lossen.
De commi ssie zal U van de
vorderingen op de hoogte
houden en hoopt op Uw wel
willende medewerk ing
mocht deze gevraagd wor
den.

Namens de commissie
OVERSTEEK

T. Werdekker

REDAKTIE
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Carel Hazeveld, Peta Ju~ens,
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- onderhoud en reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ieder merk auto

zowel nieuw als gebruikt

050-416051GARMERWOLDE

IIImIlIlIIW '11 1 111111I11I1I1I1I11I1I1II 1I1I1I1I1I1I1I11I 11II1I1I1I1I1I1

iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen



l-mei-gelegenheidskoor Cursus Groene Kruis

Creatieve dag in het Buurhoes te Ten Boer: de groep Beelden
tuin.

zoekt zangers en muzikanten

Evenals vorig jaar zal er in de
gemeente TenBoer weer een
1-mei-koor worden opge
richt. We nodigen iedereen
die het leuk lijkt om in korte
tijd een aantal een- en meer
stemmige liederen in te stu
deren uit om mee te doen.
Ook als u geen enkele erva
ring hebt met het zingen in
een koor bent u welkom! De
liederen zullen gekozen wor
den rondom het thema
"vluchtelingen"; dit thema is
door het 1-mei-commité
gekozen als thema voor de
komende 1-mei-viering. Het
commité ziet 1 mei in de eer
ste plaats als een feest van
solidariteit met de onder
drukten in de wereld.
Opgave voor het gelegen
heidskoor is niet geheel vrij
blijvend: we verwachten van
u dat u bij definitieve opgave
alle tien repetities bijwoont,
en u zich slechts bij werke
lijke overmacht afmeldt. Voor
het programma dat ons voor

ogen staat zijn de tien repeti
ties werkelijk een minimum .
Na de eerste bijeenkomst
beslist u of u zich definitief
opgeef t. Die eerste bijeen
komst zal bestaan uit een
zangrepetitie; bovendien kan
ieder dan voorstellen voor lie
deren, teksten en muzikale
begeleiding doen.
We zullen dan beslissen over
het programma-in-grote-Iij
nen.
Bovendien zoeken we enkele
"redelijk ervaren" muzikan
ten, die het koor kunnen
begeleiden (gitaar, viool, rit
me, blaasinstrumenten enz.).
De begeleiding zal enkele
aparte repetities hebben op
nader af te spreken data.
De data voor de repetit ies
zijn (telkens op een woens
dag): 7 en 21 februari , 14,21
en 28 maart, 4, 11, 18 en 25
april en 28 of 29 april (genera
le).

Opgave: voor 7 februari bij
Herbert Koekkoek,
tel.: 05902-1731 .

Suikerziekte (diabetes melli
tus) is een vrij veel voorko
mende ziekte. Veel mensen
worden met de ziekte gecon 
fronteerd, hetzij als diabeet
(suikerpatiënt) hetzij als
gezins- of familielid of vriend
van een suikerzieke.
Wie met suikerziekte in aan
raking komt, loopt tegen veel
vragen aan, zoals: Wat is sui
kerziekte nu eigenlijk? Is het
gevaarlijk en kan je er oud
mee worden? Moet je een
dieet houden? Kun je nog rei
zen en sporten? Is het moge
lijk je beroep te blijven uitoe
fenen? Om o.a. deze vragen
te kunnen beantwoorden
organiseren de plaatselijke
verenigingen van het Groene
Kruis van Loppersum, Ste
dum en Ten Boer een alge
mene voorlichtingsavond
gevolgd door een aantal aan
vullende informatie-avonden
voor een ieder, die meer
inzicht wil krijgen in het
omgaan met suikterziekte in
de gewone thuissituatie (pri
vé).
De ervaring heeft al geleerd
dat deelnemers aan derge
lijke informatie-avonden erg
tevreden zijn over de inhoud .
Steeds weer bleek dat men
dingen hoorde die men tevo
ren nog niet wist.
De opzet van de avonden is
als volgt: Dinsdagavond 6
maart wordt begonnen met
een algemene informatie
avond voor diabetici, hun
huisgenoten en andere
belangstellenden. Deze
avond wordt verzorgd door
Mevr. M. Spithoven, districts
verpleegkundige, Mevr. T.
Rutgers, wijkverpleegkun-

dige en de heer W. J . Dijkema
van de Diabetes Vereniging
Nederland.
Op deze avond wordt alge
mene informatie over suiker
ziekte gegeven. Er wordt ver
teld wat de Kruisvereniging
en de Diabetes Vereniging
Nederland de suikerpatiënt
te bieden hebben. Tenslotte
kan men kiezen uit onderwer
pen die men op de vervolg
avonden graag behandeld
zou zien. Mogelijke onder
werpen zijn dan: Voedings
voorlichting; Sociale aspec
ten als sport, uitgaan, vakan
tie en werk; Wat is een hyper
en wat is een hypo; Spuiten
en spuittechniek; Zelfcon 
trole en zelfregulat ie.
De algemene voorlichtings
avond vindt plaats op dins
dag 6 maart, 's avonds om
20.00 uur in Het Groene
Kruisgebouw, Blinkerdlaan
2, Ten Boer. De toegang is
vrij. Tijdens deze avonden
kan men zich opgeven voor
de vervolgavonden .
Voor meer inlicht ingen kunt u
dagelijks tussen 12.30 en
13.30 bellen met de wijkver
pleegkundige, tel. 05902
1575.

K erkdiensten
Hervormde gemeente
Garmerwolde·Thesinge

4 februari: Garmerwolde 10.00 u.
gezamenlijke dienst: ds. Jans,
ds. De Vries-Bat enburg

11 februari: Thesinge 10.00 u. dienst
door gemeenteleden

18 februari: Garmerwolde 10.00 u.
prof. F. R. J . Knetsch, Eelde

25 februari: Thesinge 10.00 u. ds. C.
de Vries-Batenburg

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 18 kwaliteit
* Ruime sortering
• Goede servi ce
* ook voor: Ijzerwaren, verf,

keuke ns. tuinhout, kaaten

YRU BLLJVEND PRIJ SOPGAV E

GRATI S BEZORGING........---,....~

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 
Telefoon 050-416135

Gratis op maat

Dorpshuis "de Leeuw"

Voo r uw :

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.



Muziekvereniging Juliana Thesinge (Iata: PieterPostmal

Nieuwjaarsreceptie gemeente Ten Boer

goed zijn om de situatie
waarin opgetreden wordt
wat te verbeteren. Ik denk
allereerst aan het beperken
van de geluidsoverlast vanuit
de bar; waarschijnlijk wordt
dat een stuk beter wanneer
er in de grote zaal wat meer
stoelen (en wat minder tafels)
staan, waardoor meer men
sen zo kunnen zitten dat ze
het podium kunnen zien. Nu
moeten veel mensen zich
door gebrek aan plaats bij de
bar ophouden. Ook de
geluidsversterking (vooral
storend bij Thomasvaer en
Pieternel, de Somaliërs en
het volksdansen) kan veel
beter geregeld worden . Deze
praktische punten en het
vroegt ijdig vragen van betref
fende groepen (waardoor ze
zich goed kunnen voorberei
den), maakt een optreden
waarschijnlijk aantrekkelijker.
Het kan alleen maar ten
goede komen aan de kwali
teit van deze goede traditie.

Kees Faber

Op dinsdag 2 januari werd de
traditionele nieuwjaarsrecep
tie gehouden in het Buur
hoes in TenBoer. Zo'n recep
tie houdt in dat elke inwoner
van de gemeente welkom is,
enkele consumptiebonnen
krijgt, kan luisteren naar een
toespraak door de burge
meester, kan genieten van
het optreden van diverse
groepen uit de gemeente en
zich tot slot in de kleine uur
tjes op de dansvloer kan uit
leven. Deze receptie wordt al
jaren in goede samenwer
king tussen het gemeentebe
stuur en de Culturele Vereni
ging van Ten Boer georgani
seerd.
Burgemeester Sybesma had
gewoontegetrouw de leiding
van deze avond in handen.
Hij deed dat trouwens voor
het laatst, want zoals de
meeste mensen wel zullen
weten, vertrekt hij in de loop
van dit jaar uit Ten Boer. In
zijn toespraak memoreerde
Sybesma enkele belangrijke
gebeurtenissen uit het afge
lopen jaar. Natuurlijk aan
dacht voor gemeente lijke
zaken, zoals het vertrek van
de wethouders Janssen en
Cornelis als burgemeester
van respect ievelijk de
gemeente Staphorst en Beer
ta. Maar daarnaast ook ruim
schoots aandacht voor

gebeurtenissen elders, die
ons allemaal bezighielden.
Daarbij ging het vooral om de
snelle ontwikkelingen in het
Oostb lok en de zorg om het
milieu. Wat betreft dit laatste
pleitte Sybesma nadrukkelijk
voor een voortzetting van het
act ieve milieubeleid van onze
gemeente.
Daarnaast was het de beurt
aan een grote verscheiden
heid aan artiesten uit onze
gemeente om op het pod ium
te laten zien wat ze kunnen.
Het is inderdaad een uitgele
zen mogelijkhe id om de
inwoners van Ten Boer te
tonen welke cultuur er zoal
binnen de gemeentegrenzen
aanwezig is. Achtereenvol
gens kon er gekeken worden
naar leerlingen van de chr.
basisschool uit Ten Boer op
blokf luit, een koor van uit Ten
Boer afkomstige Somaliërs,
het muziekkorps "Volhar
ding" uit Ten Boer, Thomas
vaer en Pieternel (aangevuld
met een geweten) door de
Buurhoesspeulers en de
volksdansgroep "Klank en
beweging" uit Garmerwolde.
Tussen de bedrijven door
trad het uitstekend showor
kest Stargold op, dat ook de
muziek verzorgde na 22.30
uur toen er gedanst kon wor
den. Een afwisselend pro
gramma, dat gezien de reac-

ties door het pub liek ook
gewaardeerd werd.
Toch een paar kantteken in
gen. Het zou goed zijn als er
op deze recept ie meer door
groepen uit de buitendorpen
opgetreden zou worden.
Deze avond is voor inwoners
uit de hele gemeente en het
naar voren halen van de bui
tendorpen kan er toe bijdra
gen dat meer mensen uit
Woltersum, Ten Post, Gar
merwolde, Thesinge enz. de
weg naar het Buurhoes
weten te vinden. Om dat te
bereiken zou het misschien

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkin ges traat 5
050-13 9393

openingstijden : ma. van 13.00
18.00 uur; di. tlm vt , van 11.00·
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats: Grasdi jkweg 8.
Garmerwolde .050·417517

Spec ialist in ladenkasten, keuze uit
± 300! I standaardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. sta 
pelbedden. ooro 's . hang. en leg ·
kasten .
grenen tafels en stoelen. boeken
kasten, wan crek-combinanesvs
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWAUTE!T EN BETAAL·

BAARHElD SAMENGAAN!

Opbrengst
Roemenië

Ruim 3000 gu lden voor
Roemen ië.
De inzamelingsaktie voor de
Roemeense bevolking,
gehouden op 30 decembe r in
de plaatselijke kerken in Gar
merwolde en Thesinge, heeft
opgebracht: f 3067,-. Dit
bedrag is inmiddels overge
maakt naar het Nederlandse
Rode Kruis.
Namens de gezamenlijke ker
ken en de wereldwinkel, har
telijk dank voor uw gift.

Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

' l~
· -t l

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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


