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Een jongensdroom in een vuurhaard
In een warme huiskamer bij
een Slochtergashaard, vin 
den we de 23-jarige Arnold
Sto lli nga tussen de ca. 700
foto's, boeken, geschen 
ken en tal van herinne rin
gen over een land ver van
hier maar heel bekend van
radio en krant, we pra ten
over Israël. Arnold begint
zijn verhaa l met hoe hij
werd geïnteresseerd door
een aantal erva ringen van
een jongen van de parate
club. Hijzel f was ingedeeld
bij de Kon inklijke Mare
chaussee en gaf zich maa r
al te graag op om als vrijwil
liger op avontuur te gaan.
Een spec iale opleiding in
Apeldoorn en Ede moesten
met goed gevolg worden
afgerond. Zo volgde hij in
Apeldoorn een poli tie
opleid ing en in Ede - teza
men met nog een 4O-tal
vr ijwill igers· we rd geleerd
hoe je ook in het "zand" de
regels zo goed mogelijk
kunt handhaven.

Van Ede naar het Sinaï
gebied

Het doel was te gaan werken
in het woestijngebied in de
Sinaï woestijn. Dit gebied ,
bekend door de Camp Davis
accoorden, het verdrag dat
een garantie zal moeten bie
den om tot een langdurige
vrede te komen. Op dit
moment kontroleren elf
nationaliteiten dit gebied
waaronder dus de inzet van
een aantal Nederlandse man
nen en vrouwen.
Camp Zuid en Noord werden
de nieuwe thuishavens van
Arnold, die er van maart tot
september '89 zat en er nog
met veel plezier aan terug
denkt. De temperaturen
waren erg hoog voor de Gar-

merwolder, deze liepen soms
op tot wel 50 graden Celcius,
Dwars door dit woestijnge
bied liep een weg en vormde
de enige Noord/Zuid verbin
ding.
De polit ietaak vormde o.a.
het kontroleren van de ver
schillende mensen in en bij
het Camp. Het sociale
gedrag en omgang met
elkaar was soms een moei
lijke zaak. Zo kennen de ver
schillende nationaliteiten
hun eigen regels en normen
en was het ermee omgaan
niet eenvoudig. Men diende
zich allen te houden aan de
Camp-regels, vooral ver
keersregels werden nogal
eens overtreden en ook gaf
het uitgaansleven menig
maal problemen. Arnold
diende in zijn funkti e corrige-

Arnold Stollinga üoto : Henk Remer.el

rend op te treden bij drank
misbruik en moest hij verbaal
aantekenen bij diefstal of
ongelukken. Op het Camp
Noord - een oud, voorheen
Amerikaans vliegve ld - is
men van vele gemakken
voorzien. In het camp,
genaamd 'Elgorah' besch ikt
men over een eigen bar,
belastingvrije supermarkt en
diverse sportakkommoda
ties. Het handelen in met
name dure luxe goederen ,
vormde soms een probleem .

Van werk naar ontsp anning
en vakantie

Het ontspannen na de werk
zaamheden in deze hete
omgeving vormden een
goede afleiding en zorgde
soms voor een vakantie

gevoel. Arnold onderstreept
dit met talloze foto's en is te
zien in zwembad, fit ness en
voetbalveld . Hij voetbalde er
regelmatig en dat was duide
lijk een andere ervaring dan
nu bij zijn huidige voetbal
club S.v. Woltersum. Hij mist
de vrienden, de warmte van
die mensen die wij alleen
kennen als de Fijie's (u weet
wel van die eilanden). Arnold
laat in dit verband nog twee
pracht ige gekleurde kleding
stukken zien, genaamd
Zulu's. die de mannen om
zich heen gewikkeld hebben.
Een ANWB bord voor het
Dutch cont inent wijst aan dat
Amsterdam 3000 km ver weg
is. Cyprus , Cairo en Jeruza
lem lagen echter binnen het
bereik van de vakantie moge
lijkheden. Zo nam Arnold en
kornuiten voor amper dertig
dollar een taxi naar Cairo
(zo'n 500 km ver) en werd de
Aswandam in de Nijl
bezocht. De stynx en het graf
van de Toetanch Amon
waren grote bezienswaardig
heden. Het vormde een
hoogtepunt van een zeven
daagse reis. Verder dob
berde Arnold levendig in de
Dode Zee zonder te kunnen
zinken en voe rde hij prach
tige vissen met stukjes ei bij
het snorkelen. Een fascine
rende onderwater wereld
met mooie koraalriffen en
planten. Ook werd de klaag
muur zonder klagen in Jeru
zalem bezocht en het eiland
Cyprus . Wat verder opviel
was een smerig Egypte met
veel voorkome nde rotte nde '
vis. Ook kennen ze de ver
keersregels amper, terwijl
agenten alleen nog luisteren
naar toeterconcerten. Het rij
den zonder licht, omdat de
accu 's avonds moest dienen
voor energie is anders



Literaire avond met Groninger schrijvers

Gerard Stout

Fré Schreiber

Te koop

Milie u -tip
van d e m a and

Gebruik het overgebleven
thee/koffie kookwater als
gietwater voor Uw planten.
Zo hoeft U dit niet weg te
gooien en Uw planten varen
er wel bij, want dit water
bevat veel minder kalk.

- 250 pak eerste klas hooi
en 120 pak paardehooi. J .
Werkman, tel. 050
422989, Garmerwolde .

- Herenfiets, tel. 050-
416094

vers hoeven zich niet te
beperken tot praatjes over
siep, schoap en scheper".
Wanneer u Fré Schreiber en
Gerard Stout in levende lijve
wilt zien en horen mag u deze
avond beslist niet missen en
bent u welkom op vrijdag 23
maart om 20.00 uur in de
Openbare Bibliotheek, Rei
gerstraat 2 te Ten Boer. Kaar
ten voor deze avond (incl. 1
kop koffie met Grunneger
kouke) kosten f 2,50. U kunt
ze op de avond zelf kopen of
reserveren bij de bib liotheek.
Voor informatie over 't boven
staande kunt u terecht bij:
Yvonne Schuling (O.B.), tel.
05902-1666; Nellian Dijkema
(Cult. Ver.), tel. 05902-1731.

terkundig Tiedschrift ROET,
een literair tijdschrift dat
inmiddels 10 jaar bestaat.
Daarnaast bespreekt hij
streektaalliteratuur voor de
kunstbijlage van het Nieuws
blad van het Noorden.
Gerard Stout schrijft korte
verhalen over de meest uit
eenlopende onderwerpen
waarin alle facetten van het
leven beschreven worden .
Hij zegt: "Streektaalschrij-

... een stukje over streektaal (in het Nederlands. . .)

Wanneer je op het Groningse
platteland woont moet het
wel heel gek lopen, wil je niet
in aanraking komen met de
(gesproken of geschreven)
Groningse taal.
Wanneer je op het Groningse
platte land woont is de kans
dat je met de Drentse taal in
aanraking komt veel kleiner.
De Openbare Bibliothee k en
de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer geven u
tijdens de boekenweek de
gelegenheid nader kennis te
maken met het Drentse en
het Groningse taalgebied.
Hiervoor zijn twee mensen
uitgenodigd die erg actief
bezig zijn met hun taal, en
daar boe iend en onderhou
dend over kunnen vertellen.
De man die het Gronings ver
tegenwoord igt is Fré Schrei
ber (oet Midde lsom). Weke
lijks komt u hem tegen in de
Noorderkrant, waar hij zijn
eigen rubr iek "MENGEL
MOUS" heeft. Hij maakt tek
sten van Groninger kinder
liedjes en heeft ervoor
gezorgd dat er verschillende
bunde ls uitgegeven werden,
zoals "Veur Antje", met poe
ziealbumversjes, en "Knij
laidjes", met liedjes voor kin
deren. Hij is regelmatig te
gast bij Radio Noord en ver
vult functies binnen de Stich
t ing 't Grunneger laid en de
Stichting Grunneger Toal. In
1988 kreeg hij de K. ter Laan
prijs.
Als vertegenwoordiger van
het Drents is Gerard Stout uit
Ten Boer uitgenodigd. Hij is
redakteur van het Drents Let-

De datum van de voorjaars
vergadering van de vereni
ging Dorpsbelangen is
MAANDAG 12 MAART. Aan
vang: 20.00 uur in dorpshuis
"de Leeuw".

omgaan met verkeersveilig
heid dan hier gewend is. De
tijden vlogen om en zijn tijd
als keurlid van de 'Mult inatio
nal Force Observers' van de
Verenigde Naties zaten er
bijna op. Een mooie medaille
en een pracht ige tijd werd
blijvend.
Van Cairo naar Schipho l
kwam weer die herinnering
van dat oude vliegtuig dat
plotseling naar beneden viel
boven Eilat, maar toch geluk
kig geland. En dan Schiphol,
punktueel en efficiënt en ook
nog invoerrechten betalen
op een fototoestel. Achteraf
ook nog belastingvrij, dus
f 140,- voor nop. Nou ja, Hol
land punktueel.

Voorjaars
vergadering

Geesje Santing

Nu is hij weer 'gewoon'
Arnold uit Garmerwolde en
verkoperIverzo rger bij
Scheer en Fopper in Gronin
gen.
De hartelijke ontvangst in
huize Stollenga en de verha
len leven helder voort als wij
na enige uren weer door Gar
merwo lde huiswaarts keren.

Sjaak Teunis

uw brood vvordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Winkelcentrum Lewenborg. tel. 4 15222
Selwerd. tef. 778465

Clareman-d 47
Beyum Oost. tel. 42 1462

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.



Een vooruitblik op de gemeenteraads
verkiezingen In gesprek met 5 politiek actieve dorpsgenoten

De gemeenteraadsverkie
zingen staan voor de deur.
Op 21 maart e.s. kunt U het
hokje achter Uw partij weer
rood maken. Misschien
doet Uw partij in de
gemeente Ten Boer niet
mee met de komende ver
kiezingen en moet U een
andere keus gaan maken.
In de gemeente Ten Boer
hebben 5 partijen hun kies
lijst ingeleverd, te weten: de
PvdA, het GP\/, het COA,
Algemeen Belang en de
WD. De afgelopen 4 jaar
was de zetelverdeling: PvdA
4, GPV 3, CDA 4, Algemeen
Belang 2 en WO 1 en lever
den de PvdA en het GPV elk
een wethouder. Of hierin de
komende 4 jaren verande
ring zal optreden zal blijken
na de verkiezingen.
De komende weken zullen
deze 5 partijen actief bezig
zijn om hun gemeenteraads
programma onder de aan
dacht te brengen. Op dins
dag 6 maart a.s. is er een
politiek forum in café Molen
zicht (red.: een positief ini
tiatief van de Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge)
waarin deze partijen allen
vertegenwoordigd zullen
zijn.

Niet alleen de partij maar
ook de persoon op de lijst
kan een belangrijke rol spe
len bij de gemeenteraads
verkiezingen. Voor buiten
dorpen als Thesinge en Gar
merwolde kan het mis-

Goederen gebracht
in de L. v.d Veenstraat 3
Garmervvolde.
(050-4 /3(45)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens .
Suéd~reIi7/r)lng.

stoppage en
kleding reparatie.

Goed voor uw goed

schien belangrijk zijn om
"eigen " mensen in de
gemeenteraad te hebben. In
deze krant interviews met 5
inwoners uit Thesinge en
Garmerwolde die als hoog
sten op de lijst geplaatst
staan. Ik had een gesprek
met Reint Jurjens, Kees
Faber; Albert Pleiter; Harm
Tammeling en Bert Buringa
over hun motieven om zich
verkiesbaar te stellen en
hoe zij onze dorpen zullen
vertegenwoordigen wan
neer zij zitting hebben in de
gemeenteraad.

IN GESPREK MET REINT
JURJENS

Reint Jurjens staat nr. 4 op
de lijst van de PvdA. Hij
woont 15 jaar in Garmer
wolde en is onderwijskundig
medewerker van de
gemeente Groningen, na
jaren direkteur van een Jena
plan (basis) school te zijn
geweest.
"Naast mijn werk heb ik het
altijd belangrijk gevonden
een andersoortige maat
schappelijke rol te spelen.
Jaren ben ik daarom
bestuurslid geweest van een
landelijke onderwijsorgani
satie. Door mijn huid ige werk
heb ik veel met de gemeente
politiek te maken en onlangs
ben ik in het PvdA bestuur
van de gemeente Ten Boer
gekomen. Op de vraag of ik
op een verkiesbare plaats
zou willen staan heb ik na

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELLI
VESPA - TOMOS- YAMAHA

FANTIC
o Alle kltv'f3/l en model/ef1 UI ,' K)Ofraad

leYeIbiIaI 0 Ve.eeccessoees en onderoelen
o Prf fTld $eNJCe en ropara r-e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Werkplaats 's maandags de gehele
dag gesloten.

enig aarzelen toch ja gezegd,
omdat de fractie een goede
ploeg is om mee samen te
werken en om een sociale en
vernieuwende politiek te voe
ren.

Reint Jurjens (foto: Henk Hernerie)

Wordt Reint Jurjens niet in de
gemeenteraad gekozen dan
blijft hij in het afdeling sbe
stuur en fractie vergaderin
gen volgen, om op die manier
op de hoogte te blijven van
de gemeentepolitiek en te
discussiëren. Bij de uitvoe
ring van het beleid van de
PvdA zal Reint zich onder
meer richten op het bena
drukken van de belangen van
de randdorpen.
De leefbaarheid van een
randdorp wordt onder meer
bepaald door een evenwich
tige en heterogene bevol
kingsopbouw. Dit kan je beïn
vloeden door bijvoorbeeld je
woningbouwbeleid, te zor-

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Gannerwolde
050-416425

gen voor kinderopvang,
goede schoolvoorziening,
betaalbare voorzieningen
voor het verenigingsleven,
openbaar vervoer, verkeers
remmende maatregelen e.d.
De gemeente streeft er naar
om te groeien. De PvdA zal er
voor waken dat een dorp niet
ten koste van alles ongebrei
deld gaat groeien maar dat
een dorp aantrekke lijk blijft
om te wonen.
Een steek die men nu heeft
laten vallen en die de PvdA in
de toekomst op zal pakken is
dat er frekwenter kontakt met
de randdorpen zal zijn. Dit
betekent ondermeer praten
met Dorpsbelangen, aan
spreekbaar zijn en inventari
seren van dingen die er in de
dorpen leven. Dan zullen ook
de knelpunten van Garmer
wolde aan de orde komen.
Zoals de snelheid op de
Dorpsweg, de oversteek
Rijksweg en de straatverlich
ting . En wat één dorp als ver
worvenheid heeft, daar kan
een ander dorp van leren.
Een voorbeeld hiervan is de
prima oud- en nieuwviering
in Garmerwolde, omdat er
iets voor de dorpsbevolking
georganiseerd was. Zo iets
te regelen zou ook in andere
dorpen mogelijk zijn".

IN GESPREK MET
KEESFABER

Kees Faber staat nr. 5 op de
lijst van de PvdA. Hij woont
11 jaar in Thesinge en is

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)



onderwijsku ndige van
beroep. Hij werkt -na een
aantal jaren gymnastiekle
raar te zijn geweest- op dit
moment voor de SLO (Stich
ting voor Leerplanontwikke
ling)en de NSF (Nederlandse
Sport Federatie).
"Mijn motief om vrij hoog op
de lijst van de PvdA te staan
is dat ik de gemeentepolitiek
eens van dichterb ij wilde
meemaken. Bestuurl ijk werk
doe ik al langer; op dit
moment ben ik bestuurslid
van de Familie Schutter
Sticht ing en de Gulturele Ver
eniging in Ten Boer. Tot
augustus van dit jaar maak ik
ook deel uit van het bestuur
van "de Maren" , een school
voor Middelbaar Beroepson
derwijs in App ingedam. Het
lijkt me interessant om mijn
bestuur lijke ervaring uit te
breiden binnen de gemeen
tepo litiek" .
Het zal van de verkiezingsuit
slag afhangen of Kees Faber
in de PvdA-fraktie zitting zal
nemen. "Waarschijnlijk niet,
want we hebben nu 4 raads
leden en het zou wel erg mee
moeten zitten als we op 5
zouden uitkomen . Ik zou dat
voor mezelf niet zo erg vin
den; ik krijg dan de gelegen
heid om als fraktievolger de
gang van zaken wat te leren
kennen. De kans dat ik tus
sentijds in de frakt ie kom is
natuurlijk altijd aanwezig; er
hoeft maar iemand te verhui
zen of het is zover" .
Wat kunnen we van Kees
Faber verwachten als het
gaat om de belangen van de
buitendorpen? "Op de eerste
plaats ben ik natuurlijk partij
lid en dat betekent dat ik zal
proberen om het prog ramma
van de PvdA te realiseren.

Dat betekent in algemene zin
dat je streeft naar bevorde
ring van het welzijn van alle
inwoners (rijk en arm, oud en
jong) van de gemeente; dat
heeft betrekk ing op de
woningbouw, milieu, onder
wijs, culturele en sport-voor
zieningen, ruimtelijke orde
ning, enz".

Kees Fabertloto:Andrle s v.d. Meulen)

"Maar daarnaast vind ik dat
je als bewoner van een bui
tendorp een extra verant
woordel ijkheid hebt. Een ver
antwoordelijkheid om op te
komen voor de belangen van
het dorp waar je woont. Dat
houdt bijvoorbeeld in dat je
kontakt onderhoudt met de
Vereniging van Dorpsbelan
gen. Wat dat betreft vind ik
de meer politieke opstell ing
van Dorpsbelangen in The
singe uitstekend; daarmee
kun je meer invloed uitoefe
nen op de gemeentelijke poli
tiek. De zorg voor de leef
baarheid van de buitendor
pen staat trouwens op de
eerste pagina van het
gemeenteraadsprogramma
van de PvdA.. ....

IN GESPREK MET
ALBERT PLEITER

Albert Pleiter staat nr. 4 op
de lijst van het C.D.A. Hij is
een geboren en getogen The
singer en als elektrotechni
cus werkzaam in Hooge
zand. "Politiek is altijd mijn
hobby geweest; het is altijd
weer anders en enerverend.
Vanaf mijn jeugd als lid van
de Arjos (red.: de jongeren
vereniging van de A.A.), nu al
15 jaar bestuurs lid, eerst van
de A.A., later van het G.D.A.
Dit jaar sta ik op een verkies
bare plaats vanwege het ver
trek van onze voormalige
lijsttrekker dhr. Jansen uit
Thesinge. Het G.DA is er
een voorstander van om
zoveel mogelijk spreiding
over de dorpe n te houden .
Het reilen en zeilen van de
gemeente politiek heb ik de
laatste jaren goed leren ken
nen, doordat ik deel uit
maakte van de schaduwfrac
tie (red.: het op de achter
grond meedoen aan het frac
tiebeleid). Het zal meer tijd
gaan kosten dus ik ben bezig
mijn andere bestuursfuncties
bij het Groene Kruis en
Bloemhof af te bouwen ".
De kans is groot dat Albert
Pleiter in de gemeenteraad
zal komen. De huidige G.D.A.
fract ie bestaat uit vier leden.
De belangen van Thesinge
zal Albert Pleiter de komende
vier jaar zeker behartigen
maar zoals hij zelf zegt: ..Ik zit
er niet alleen voor Thesinge,
maar voor de hele gemeente.
Het G.D.A. is wel van mening
dat er met name in Thesinge
een tekort aan woningen is.
Er zal een bouwterrein moe
ten komen, zowel voor de
vrije sektor als voor de

sociale woningbo uw. Het
sportterrein (red.: deze
grond is eigendom van de
gemeente) is een goede
mogelijkheid, maar dan moet
er eerst gezorgd worden voor
een goed alternatief van het
bestaande veldje. Het hui
dige college verzuimde hierin
op de laatste inspraakavond
over een nieuw bestem
mingsplan. Dan vind ik het
normaal dat ze bot vangen bij
Dorpsbelangen. Er moet
echter een goed uitbre i
dingsplan komen, zodat The
singe over tien, vijftien jaar
twintig woningen rijker is.

Albert Pleiter

Belangrijk is dat je je als
gemeenschap act ief opstelt.
Wanneer Dorpsbelangen zin
nige voorstellen aandraagt ,
wordt er vanuit Ten Boer
meer actie ondernomen. De
leefbaarheid van een dorp ,
daar moet je als gemeente
raadslid oog voor blijven hou
den. Het gebeuren van oud
jaar is vreemd voor Thesinge.
De politiek moet hiervoor
ook aandacht hebben, pro
beren deze baldadigheid op
een nette manier te voorko
men. Dit in overleg met
Dorpsbelangen. Echt jam-

GEZIEN ...

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

ven- glas - behang 
klompen - laarzen -

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

InstaIIatielJeäijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
0504t6263

ENGELBERT
~16217

GAS-WATER
ELECTRA



Dorpsgenoten

De dames A. Vegter-Ridde r, G. Vegter-Swart. A. Ridder-Hui
zing en R. Plijter-Poelstra üoto: Md' ;es vd . Meulen)

Hoog a ch t end ,
De Minister van Vo lks huisves t i ng ,

:"::"::~t[öIL.."","~e be'e r

personen. Opgave voor 10
maart bij mw. A. Assies, tel.
OS902-2376.
Mocht het max. aantal deel
nemers al bereikt zijn, dan
krijgt u een berichtje van ons
dat deelname niet meer
mogelijk is.
Deze kwis wordt gehouden in
Het Buurhoes te Ten Boer
op donderdag 29 maart
1990. U wordt verwacht uiter
lijk aanwezig te zijn om 19.30
uur, waarna na enige uitleg
gestart wordt met de kwis.
Totaal zullen er 70 vragen
gesteld worden op het
niveau van het CBR-examen.
In de pauze is er gelegenheid
tot het stellen van vragen.
Consumpties zijn voor eigen
rekening en uw supporters
zijn van harte welkom.
Hebt u nog vragen dan kunt u
deze stellen aan dhr. Vriese
ma, tel. 1905.

Beste Mevrouw Werkma n-U i tham ,

Dank u v o o r uw bemoedigende brief en het. kerstnummer van het
Maandelij ks Ni e uws b l ad G & T Ex pres8 . I k v i nd het i nderdaad l euk
om zo 'n posi t ief ve r haa l t e leze n .

Wa n t één ding word t heel duidel i jk gema ak t i n d i t Ke r s t numme r : we
kunnen a llemaa l on s s teent je bijdr a ge n. De r eda ctie va n he t
!'! i o ' :".-:=~l ad d c oc !':r ':"ng! co~P::l.r':'cr t e 'Ju =:' rt.:i!':c:-: [ en apart in t.e
zamelen ) , d e hu i s v r o uw d oo r a fv a l a pa rt in t e leveren, doo r e e ns
wat meer op a l d i e verpakkinge n t e letten. .. .
Het verhaa l van Ha r ry Booij vond ik he e l l e uk . ELgenl Lj k hoop Lk
da t we zoi et.s i n d e t.o e koms t ook da adwerkeli jk kunnen bereiken.
Dat alle winkels hun e i gen ve r pa kki nge n t erug neme n en hergebrui 
ke n . Dat zou on s van een groot a fva lpr oble e m afhe lpen . Medicijnen
moeten natuur l i jk t eruggebr a c h t voeden naa r d e apo t heek o f af 
gegeven worden a l s c hemi sch afva l . En mi l ieuboer Syb rand
Tammeling ve rr i cht goed we r k als mi l i e ubo e r.

Kort o m, a l s we allemaa l on ze eigen kle ine bijd r a ge l eve r e n , ziet
de a a rde er straks voo r onze kinderen e n kleinkindere n va st a l
he el 'IoIat schon e r u i t .

Ingezonden

Evenals vorig jaar organi
seert Veilig Verkeer Neder
land afdeling Ten Boer de Ver
keerskwis.
Wij nodigen u uit om opnieuw
te strijden voor de WN-Vrie
sema bokaal welke vorig jaar
is gewonnen door het Inter
kerkelijk koor Amor Cantanti
te Ten Boer. Deze kwis wordt
u aangeboden in de vorm
van dia's waarmee uw ver
keerskennis en gedragsre
gels voor voetgangers en
bestuurders zal worden
getest.
Behalve de Vriesema-bokaal
zullen er diverse medailles te
winnen zijn. Er kunnen van
elke vereniging 3 personen
deelnemen aan deze kwis
met een maximum van 60

Veilig Verkeer
Nederland

Vanzelfsprekend behoeven
zich niet alléén straten of ver
enigingen op te geven, U
kunt zich ook individueel
aanmelden. Dus vóór 10
maart graag. Uw aanmelding
bij Janna Hazeveld, tel.
414777 of Dick Groenhagen,
tel. 416030.

"opgehaald". Op deze avond
werden de dames R. Plijter
Peelstra. A. Ridder-Huizing,
A. Vegter-Ridder en G. Veg
ter-Swart gehuldigd van
wege het feit dat zij SO jaar
geleden bij de oprichting al
lid waren. Het was een fijne
avond als afsluiting van SO
gezegende jaren.

Beppie Wessels

jubileum50 jarig

Op dit moment hebben zich
11 verenigingen en straten
opgegeven voor de optocht
tijdens de feestweek. Hoewel
we in eerste instantie de aan
meldingstermijn tot 10
februari hadden openge
steld, menen we er goed aan
te doen deze termijn te ver
lengen tot 10 maart.

Woensdag 31 januari j .1.
vierde de Christelijk Gerefor
meerde Vrouwenvereniging
in Thesinge haar SO-jarig
bestaan. Bijna alle 31 leden
woonden deze feestelijke ver
gadering bij.
Na een korte meditat ie over
de naam van de vereniging
("Dient elkander door de lief
de") werd uit de notulenboe
ken en door de verhalen van
de ouderen de geschiedenis

Rabobaok ~
geld en goede raad

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 versch illende
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
vergelijkt, blijkt

de Rabobank dikwijls nog
goedkoper te zijn ook!



mer dat dit gebeurd is, want
het aantrekkelijke van een
dorp als Thesinge blijft voor
mij de goede manier waarop
de mensen met elkaar
omgaan" .

IN GESPREK MET
HARM TAMMELING

Harm Tammeling staat nr. 1
op de lijst van Algemeen
Belang. Hij woont bijna 5 jaar
in Garmerwolde en is uitvoer
der asfalt-wegenbouw van
beroep. AI achttien jaar
gemeenteraadslid (eerst
voor lijst van der Molen, later
voor lijst Tammeling, die
sinds '82 is overgegaan in
Algemeen Belang) en nu
opn ieuw gekozen als lijst
trekker.
"Voor mij is de polit iek een
ontspannende inspanning ,
een tegenpool van mijn werk .
Er gaat veel tijd in zitten : het
commissi e-werk om weke
lijks wel tien uur. Maar ik ga
liever besturen dan een boek
lezen. Het is soms wel moei
lijk te kombineren met mijn
werk, vooral 's zomers.
Gelukkig is er een goede ach
terban en heb ik veel steun
aan Siebolt Dijkema, onze nr.
2".
Op de vraag of hij zich als
inwoner van Garmerwo lde
ook sterker zal inzetten voor
dit dorp was zijn antwoord
ontkennend.
"Wij vormen een onafhanke
lijke po litieke groepering. Ik
ben voor een ieder toeganke
lijk en ik wil me voor iedereen
inzetten. Voorbeelden uit het
verleden zijn dat de ijsvereni
ging Thesinge geen veegma
chine kon krijgen. Met onze
inzet is dat wel gelukt. Door
toedoen van Algemeen

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
L. V.D. VEENSTRAAT 24
9798 PL GARMERWOLDE
TELEFOON 050·416049

Belang zijn de bouwlegès
van de rioolzuiveringsinstal
laties over alle dorpen ver
deeld en niet in de gemeente
kas verdwenen.

Harm O. Tammeling (foto : Henk

Remerie )

Het belangrijkste voor de
komende vier jaar is de
gemeente Ten Boer finan
cieel draaiende te houden.
Het zelfstandig zijn van Ten
Boer is namelijk nog voorlo 
pig! Door kortingen, opge
legd door de overheid, wordt
dat steeds moeilijker. Ons
beleid is niet een verhoging
van de onroerend goedbe
lasting en ook niet bezuini
gen op milieu en welzijn. Dat
gaat ten koste van de leef
baarheid in de dorpen. Het
rode potlood zal alleen
gehanteerd kunnen worden
op de 'begroting' openbare
werken. Uitbreiding van het
ambtelijk apparaat is niet
mogel ijk. De financ iën hier
voor ontbreken.
Wij gaan ons opnieuw inzet
ten voor het bouwen in de

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor aluw loon-en
graafwerkzaamheden

,.. slootonderhoud
,.. maaidorsen
,.. grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421 535
b.g.g. 05902-1634

kleine dorpen. Het streven
blijft het opvullen van open
plekken binnen de kernen
van de bestaande dorpen en
eventuele hiervoor
bestaande bestemmings-
plannen om te bouwen".

IN GESPREK MET 
BERT BURINGA

Bert Buringa staat nr. 4 op de
lijst van de V.V.D. Hij woont
16 jaar in Garmerwolde en is
zelfstandig ondernemer van
beroep .
"Dit is de derde keer dat ik
voor de V.V. D. op de lijst sta.
Ik ben politiek geïnteres
seerd, het liberalisme
spreekt me aan en ben ik dus
lid van VVD . De nieuwe kies
wet, geldig voor 21 maart
a.s., heeft tot gevolg dat er in
de gemeente Ten Boer nu
alleen een VV.D. lijst uitkomt
en niet zoals voorheen een
combi natielijst VVD.-
Gemeentebelangen. Het
aantal kandidaten op de lijst
is daardoor kleiner; je mag
alleen op een kieslijst staan
wanneer je lid bent van die
partij. Ik sta dan ook hoger
op de lijst dan ik eigenlijk zou
willen.Theoretisch is de kans
klein dat ik in de raad kom,
maar door omstandigheden
kan het wel tot de mogelijk
heden behoren. Op het
moment heb ik het erg druk
met activiteiten in Garmer
wolde zelf: voorzitter van de
oudercommiss ie, bestuurs
lid van de Sticht ing Dorps
huis en lid van de Commissie
"Oversteek". Maar wie weet
is er in de toekomst meer tijd
voor de politiek ".
Bert Buringa is wel van
mening dat het voor een dorp
belangrijk is een dorpsge-

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• le kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tu inhout, kaRten

VRUBUUVENDPRUSOPGAVE

GRATIS BEZORGING........----......
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Au ischerbrug .

Telefoon 050-416135
Gratis op maat

noot in de gemeenteraad te
hebben .
"Je blijven manifesteren als
buitendorp is een goede
zaak. Voor Garmerwolde zou
ik me in de eerste plaats
inzetten voor een goede ver
betering van de oversteek
Rijksweg. Ten tweede zou ik
me sterk maken voor de aan
leg van kabel-t.v. De streek
taal op de basisscholen moet
gestimuleerd worden. En er
zouden verkeersremmende
maatregelen in een kinder
rijke straat als de L. V.d. Veen
straat moeten komen. Ook
zou er meer aandacht aan
kleinschalige bedr ijvigheid
besteed moeten word en. Het
zou prettig zijn wanneer er in
Garmerwolde weer een win
kel geopen d kon worden".

Bert Buringa (foto : Honk Remorie)

REDAKTIE
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Amnesty voert actie voor

vervolgde vrouwen
leder jaar vraagt Amnesty
Internat ional in het kader van
de Internat ionale Vrouwen
dag (8 maart) aandacht voor
vrouwen die ten onrechte
worden vervolgd. De' men
senrechtenorganisatie richt
zich daarbij op 9 vrouwen,
die worden bedreigd, gevan
gen zitten of zijn gedood. In

I de afgelopen jaren werden 
mede dankzij de grote inter
nationale belangstelling en
druk op de betreffend e rege
ringen- vrouwen in vrijheid
gesteld.

Vrouwen over de hele wereld
nemen meer en meer deel
aan maatschappelijke en
politieke activite iten. Daar
door lopen zij in sommige
landen ook meer risico's van
wege deze activ iteiten opge
pakt , gemarteld of vermoord
te worden.
Amnesty International vraagt
dit jaar in het bijzonder aan
dacht voor 9 vrouwen uit
Kameroen, Malawi, Guate
mala, Peru, Zuid-Korea,
Myanmar (vroeger Birma),
Joegoslavië, Saoedi-Arabië
en Syrië. De vrouwen zit ten
gevangen, omdat zij onder
andere actief waren in vak
bonden , voor hun politieke
mening uitkwamen, familie
zijn van -door hun regering
"verdachte" personen of tot
een etnische minderheid
behoren. Van de 9 vrouwen
zijn er 2 gedood (in Peru en
Saoedi-Arabië). Amnesty
International eist ophe lde
ring in deze zaken. Van de 7
vrouwen die nog in leven zijn,

is bekend dat enkele van hen
slecht behandeld en soms
ernstig gemarteld worden.
Amnesty International vraagt
onmiddell ijke en onvoor
waardelijke vrijlating van
deze vrouwen.
Voorbedrukte br iefkaarten,
die aan de betreffende rege
ringen zijn gerich t, zijn tot 20
maart te verkrijgen bij Marjet
Borkent, Boerste rweg 1, Ten
Boer, tel. 1366.

Jaarvergadering

(Nederlandse Bond van Plat
telandsvrouwen, afd. Gar
merwolde)

Een belangrijk punt op de
agenda was de bestuursver
kiezing. Frouwke Schuur en
Annie Luytink traden af en
waren niet herkiesbaar.
Er was maar één kandidaat,
nl. Giny Kiel-Harms. Zij werd
met algemene stemmen in
het bestuur gekozen. Na
twee stemmingen nam oud
bestuurslid Janna Hazeveld
weer zitting in het bestuur,
voor een periode van 1 jaar.
Na het offic iële gedeelte wer
den er stenen geverfd o.l.v.
Lieske Mandema. Er kwa
men allerlei wezens uit de
verf o.a. kikkers, zeehonden,
konijnen, lieveheersbeestjes,
vissen enz.
Het ontwerp van Coby Dijk
huis werd uitgekozen om
ingeleverd te worden voor de
wintercompetitie.

Janna Hazeveld

Koninginnedag
Thesinge

De muziekvereniging "JuIia
na" te Thesinge heeft enkele
reakties in de wandelgangen
vernomen met betrekking tot
het marslopen op 30 april.
Enkele jaren geleden was de
traditie dat er 's morgens en
's middags werd gelopen.
's Morgens met de kinderen
en 's middags voorafgaande
aan de festivi teiten van de
Oranjevereniging. De laatste
twee jaar is van deze tradit ie
afgestapt. Zij het met een
bloedend hart. Waarom:
Degenen die wel eens een
concert bezoeken moet het
zijn opgevallen dat ook een
flink aantal niet Thesingers
lid zijn van de rnuziekverer
eniging. Vooral een aantal
kinderen uit TenBoer. Fijn dat
ze lid zijn van onze club. Ech
ter ook in Ten Boer wordt
koninginnedag gevierd en
onze Ten Boerster leden wil
len daar graag aan meedoen.
Als bestuu r willen wij hun
daar de mogelijkheid ook
voor geven, alleen dit houdt
dan voor Thesinge in dat we
maar met een half ploegje op
mars kunnen, en bepaalde
part ijen vallen zelfs helemaal
weg. Vandaar dat het niet
mogelijk is om 's middags op
mars te gaan.
Toch vindt het bestuur dat we
het dorp tegemoet moeten
treden, want uiteindelijk zijn
we van het dorp. Er is beslo
ten om het ochtend optreden
uit te breiden. We zullen
's morgens een extra kleine
mars en een optreden verzor
gen, waar op dat moment
activiteiten plaats vinden.
We hopen en spreken de

wens uit dat iedereen zich
kan vinden in het geboden
alternatief.
Nog even dit , de gigantische
bazar is vastgesteld op 18
mei. Noteren alvast.

Bestuur Juliana Thesinge

Kerkdiensten
Gereformee rde kerk
Thesinge.Garmerwolde

4 maart: 9.30 u. ds. Van Houte,
Groningen; 14.30 u. ds. Jurjens,
Groningen

11 maart: 9.30 u. ds. Oe Jong. Coe
vorden; 14.30 u. dr. Broek-Roo
tors. Paterswolde

14 maart: (biddag) 7.30u. ds. Raven,
Bedum

18 maart: 9.30 u. ds. Prins. 's Gra
venhage ; ?? ds. van der Vliet,
Groningen

25 maart: 9.30 u. ds. Van Wieren,
Leek; 14.30 u. ds. Overeem,
Haren

Her". Geme ente
Garmerwolde .Yh e s inge

4 maart: Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg

11 maart: Thesinge 10.00 u. prof. dr.
A. C. Honders. Paterswolde

18 maart: Garmerwolde 10.00 u.
prof.dr. W. Nijenhuis, Haren

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

Stoomfluitjes

Gevraagd: Zelfstandige huis
houdelijke hulp voor één och 
tend in de week. Vergoeding
in overleg. Belangstelling?
Dan graag bellen tussen 2 en
5 uur 's middags of van half 7
tot 8 uur 's avonds. Garmer
wolde, 414816.

Gevraagd: Huishoudelijke
hulp gevraagd voor 1 keer
per week. Tijd in overleg.
Telefoon 05902-1248.

((RIIIJRTHERm
- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Wan t door hel unieke leerveet-proced é van Allround Lederservice is hun bank ster
weer als nieuw .
Duur? Nee. zeker niet in vertloudiog met de aanschafprijs. Bel voor meer infonna tie:
050-424205

~llD

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen I Gannerwolde



Trieste resten van het buitentoneel van "Wester" na de hevige
storm (foto: Henk Remerîe)

'Hoe veilig is ons voedsel?'

Kaartclub
" D e Eendracht"

De jaarvergadering van de
kaartclub "De Eendracht"
werd gehouden op 27 januari
in café Molenzicht. De 3
aftredende bestuurs leden,
mevr. Kampen, mevr.
Zuidema en dhr. A. ten Cate
werden alle drie herkozen.
Als nieuw kascommissielid
werd dhr. B. Blokzijl gekozen.
Het voorstel van het bestuur
om de stemming over nieuwe
leden af te schaffen , werd
met meerderheid van stem
men aangenomen.
Dit verouderde art ikel uit het
reglement was bij de oprich
ting ingevoerd om dames te
weren. Het was toen uitslui
tend een herensociëteit. De
kaartkampioene van het
afgelopen jaar was mevr. P.
Kampen-Ridder. Zij
behaalde over 8 tellingen
54789 punten. Ze mocht de
beker in ontvangst nemen.
Tweede werd H. Blokzijl met
52694 en derde J. V.d. Meer
met 52658 punten . Na afloop
van het officiële gedeelte
werd er gekaart. Iedereen
ging die avond met een mooi
prijsje naar huis.
De competitie is weer van
start gegaan. Nieuwe leden
zijn van harte welkom . Er
wordt op iedere laatste zater
dag van de maand gekaart in
café Molenzicht. Nieuwe
leden kunnen zich opgeven
bij J. Slump, Bakkerstraat 13,
tel. 2867.

Bestuur "De Eendracht "

Stormschade

Door alle stormen van de
afgelopen weken is het decor
van het openluchtspel volle
dig verwoest. Eén van onze
leden zegt altijd : "Wij gaan
moedig voorwaarts zei de
kreeft en kroop langzaam
achteruit."
Dan doen we dus ook, maar

Voorüchüngsavond

Hoe is het gesteld met ons
dagelijks voedsel? Zitten er
schadelijke stoffen in en is
het waar wat er allemaal over
wordt geschreven?
Kunnen we eigenlijk nog wel
lekker en gezond eten?
Leven deze vragen ook bij u
en wilt u graag antwoord op
deze vragen, dan bent u van

"We s te r"

dan wel met volle kracht voor
uit want het openluchtspel is
gepland op 31 augustus en
1 september a.s ,
We hopen u dan allemaal
weer te kunnen begroeten
met een nieuw decor.

Janna Hazeveld

harte welkom op de voorlich
tingsavond 'Hoe veilig is ons
voedsel?' georganiseerd
door de Vereniging Het
Groene Kruis Ten Boer. De
avond wordt verzorgd door
mevr. M. Bosch, diët iste.
Datum: din sdag 20 maart
Tijd: 20 .00 uur.
Plaats: Het Groene Kruisge
bouw, Blinkerdlaan 2, Ten
Boer.

Toekomstdroom?

Het is 7 augustus 1991. Ik sta
op een enorm kampterrein in
het zuid-oosten van Korea. Ik
ben niet alleen. Er zijn nog
25.000 andere Scouts . We
wachten allemaal op hetzelf
de. De opening van de zeven
tiende Wereld Jamboree.

Over een paar minuten is het
zover. Dan gaat dit enorme
spektakel van start. Het sta
dion is afgeladen vol. Ik ben
eigenlijk al een beetje moe. Ik
ben tenslotte al tien dagen te
gast geweest bij Scouts in
Japan en Hong Kong voor ik
in Korea aankwam. Maar
toch , voor ik in Korea aan
kwam. Maar toch, voor dit
feest, hier in Korea, temidden
van die bergen ben ik naar
Azië gekomen. Rechts staan
Scouts uit Marokko, links van
me een groep Belgen. Door
al die verschillende unifor
men is het een bont gezicht.
De geluidsinstallatie begint
te brommen, een stem roept:
"Welcome to the seven
teenth World Jamboree! "

Dit kan mijn verhaal zijn. Mijn
ervaringen in 1991. Als ik ten
minste mee ga . . .

Ik ben Leonie Schuur en ben
lid van Scouting Fraeylema
Slochteren. Ik wil graag mee
naar de Wereld Jamboree die
van 6 tot 16 augustus 1991 in
Korea wordt gehouden. Voor
ik mee kan moet ik wel eerst
f 1.500 ,- verdienen, want
dat is elke deelnemer ver
plicht. Nou ben ik op zoek
naar activiteiten waar ik dat
geld mee kan verdienen. Ik
denk o.a. aan oppassen ,
auto's wassen en misschien

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst

\'Iees Ine\'I-.nl"~
11 ,,'ee' bes'
"'.I.II-ttlll_

Iedere woensdag Gehaktdag.

,~~
~4 edelslager . "

J . FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413

AANNEMERSBEDRIJ F

H.J.
nieuwbouw
vetbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWO LOE
tel. 05041 6501



Naar de sauna in Garmerwolde

G EWEI DEw q ; I1
9798 TA G A RMERWO LDE (GR .)

TE L. 050-416365

Tot slot

"Als je over de sauna
schrijft", zei Roelf voor het
interview, "is het natuurlijk
het beste dat je het zelf hebt
ervaren". "Zal ik hem maar
aanzetten?" Nou nee, schrok
ik en bedacht allerlei uit
vluchten , maar eigenlijk vond
ik dat hij gelijk had: wie
schrijft er nou over iets, waar
hij niks van afweet? Zo raakte
ik dus tegen mijn bedoeling
in de sauna en ik vond het
een hele ervaring. Net alsof je
een verkwikkend bad had
genomen. En de entourage
er omheen maakt het gezel
lig.
Als u net als ik ook durft, wat
let u?

Zelf gaan we ook wel eens
's avonds en stappen dan
heel relaxed in bed. Je slaapt
dan heerlijk".

die vriend. de letters beteke
nen: sauna relaxed Greetje
en Roelf Stol.
Greetje: "We wilden de sauna
voor ons zelf. maar later
dachten we: anderen kunnen
er ook wel gebruik van
maken. We maken geen
winst maar vinden het leuk
als andere mensen ook
enthousiast worden. Men
betaalt f 10 per persoon en
kan hier dan een aantal uren
terecht, lekker bij de open
haard zitten , wat drinken
(koff ie en fris) even weer in de
sauna, gezellig wat babbelen
met mekaar. Je bent natuur
lijk wel met je lichaam bezig,
maar het is heel ontspannen.

"Saregerst"

Ontwerp en bouw

Roelf: We hebben alles zelf
gedaan, het ontwerp is ook
een eigen idee. Wehebben in
verschillende sauna's geke
ken en er veel over gelezen.
Bovendien hebben we een
vriend . die ook meegewerkt
heeft aan de verbouw van het
paleis van koningin Beatrix in
Den Haag, hij kende alle
wegen om aan materiaal te
komen, is zelf mijnbouwkun
dig ingenieur geweest. Parti
culieren kunnen nl. het
gespecialiseerde materiaal
voor sauna's niet krijgen. Zo
kost de kop van de stortdou
che alleen al f 300,-, daar
over kon hij ons goed advise
ren. In de sauna staat een
krachtstroomkachel van
8000 W, die tot 80° à 90° C
verwarmt.

Geschiedenis van de sauna

Mevr. Stol in de sauna (fo to : Henk Remerie)

gereserveerd tegenover,
maar dat veranderde: later
bracht hij van alles mee voor
onze sauna.

In de prehistorie waren er al
sauna's in een hol in de grond
of in een bergspelonk. Hierin
plaatste men een open vuur,
waaromheen men dan zat te
zweten. Vervolgens nam men
een duik in de nabijgelegen
rivier. Reeds toen wist men
dat een sauna lichamelijk en
geestelijk zeer gezond was.
In Finland hebben veel men
sen een sauna, zoals wij een
badkamer, aldus Roelf.

Waarom een sauna?

Roelf Stol: Wij hadden een
grote zolderruimte waar we
iets mee wilden doen. Aan
vankelijk wou mijn dochter er
wonen, maar voor haar heb ik
een verdieping hoger een
eigen ruimte gebouwd, want
deze zolder vonden we te
laag. Op een gegeven
moment dacht ik: Ik maak er
een sauna van; we gingen nl.
op de camping zo nu en dan
naar de sauna en dat beviel
ons goed. De eerste reaktie
van Greetje was: Je kunt wel
hartstikke gek wezen, wat
kost dat wel niet en dan ben
je aldoor maar weer bezig.
Maar toen we halverwege
waren vond ik het mooi.
Bovendien dacht ik ook, wat
zullen de mensen wel den
ken? Mijn eigen vader stond
er aanvankelijk ook zeer

Nooit gedacht dat ik nog
eens in een sauna zou belan
den. Laat staan een sauna in
Garmerwolde. Ik hou nl. hele
maal niet van sauna's, fit
nesscentra of andere vormen
van body-cultuur. Mij niet
gezien, ik lees liever.

Sauna "Saregerst" aan de
Dorpsweg 40 te Garmer
walde "draait" nu ruim een
jaar.Groepen van 4-12 perso
nen kunnen er iedere dag
terecht na afspraak. En er
wordt redelijk gebruik van
gemaakt door de Garmer
wolders, hoewel Roelf en
Greetje Stol in eerste instan
tie de sauna voor pr ivége
bruik hadden bestemd.

weet u nog wel iets.

Mijn leeftijd is nu 13, maar in
maart wordt ik 14.

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOED EREN

Met Scouting
naar Korea?

Mijn adres is: L. v.d. Veen
straat 26, 9798 PL Garmer
walde, tel. 050-416594.

GEISOL EERDE ONDERl.OSSERS
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Ook al lukt het ons iedere
maand toch maar weer om
de krant te laten verschijnen ,
het schrijfwerk bleek de laat
ste maanden neer te komen
op te weinig mensen.
Dit werkt onvoldoende sti
mulerend. We zijn op zoek
naar mensen, zowel uit Gar
merwalde als uit Thesinge,
die zin hebben om regelma
tig een artikel te schrijven en
die misschien zelf ook
nieuwe ideeën hebben voor
de krant.
Voor meer informatie kunt U
bij de redact ieleden terecht
of kunt U vrijblijvend een
redactievergadering bijwo
nen.
De redaktie moet helaas ook
afscheid nemen van Gonnie
Pater, die haar werkzaamhe
den voor de G & T deze
maand beëindigt. Gonnie,
nogmaals bedankt voor al
die uren plak- en denkwerk.
Je was een belangrijke scha
kel voor het tot stand komen
van de krant!

~ Van de Redaktie

De G&T is op zoek naar
mensen om haar redactie
te versterken!!!

De naam is ook een idee van Tineke Werkman-Uitham



Foto van de maand Podiumcommis
sie

De podiumcommissie "de
Leeuw" heeft t.b.v. een mult i
funct ioneel podium met
decor en verlichting in dorps
huis "de Leeuw" van onder
staande stichtingen/fondsen
subsidies ontvangen
- Familie Schutter Stichting

te Ten Boer f 2.500,-
- Stichting Madurodam

te Den Haag f 3.000,-
- Stichting H.S.

Kammingafonds
te Groningen f 3.000,- ~

- Anjerfonds te I
Groningen f 1.000 ,-

E.e.a. heeft U kunnen zien bij
de uitvoer ingen van muziek
vereniging "Harmonie" en
rederijkerskamer "Wester".

A. Dreise-Havenga

Een mooi hoekje bij de kerk van Garmerwolde (toto : Henk Remerie)

Namens het bestuur,
Fenny Thedinga.

jaren, waar we echt van heb
ben genoten. Verder hadden
we een Gourmetavond,
welke door slager Veenstra
zeer goed was verzorgd.
Hiervan hebben we allen lek
ker gesmuld.
Ook werd onze vereniging
door mevr. Bymolt nog ver
rast. Zij bood de vereniging
namelijk een wandbord met
inscriptie aan, welke een
plaatsje zal krijgen in de zaal
van 'de Leeuw'.
Na nog een zangstukje en
wat gedanst te hebben is de
gezellige en sfeervolle avond
besloten.
Onze groep telt momenteel
24 leden. Als er nog dames
zijn die zich aangetrokken
voelen, kom gerust geheel
vrijblijvend eens langs. We
lessen op maandagmiddag
van 2 uur tot 3.15 uur in het
Dorpshuis 'de Leeuw' .

WINK ELCENTRUM l EWEN80RG GRONINGEN TELEFOON ()6()..410508.
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Volksdansgroep 'Klank en Beweging':
10 jaar
De vereniging is op 14 jan.
1980 opgericht , en is gestart
met 16 leden. 10 van deze
leden zijn thans vanaf de
oprichting nog steeds lid.
Mevr. Bymolt uit Zuidwolde
heeft sinds de oprichting de
leiding van de groep. Woens
dag 17 jan. hebben we met
een feestelijke jaarvergade
ring ons 10 jarig bestaan
gevierd.
Met een feestelijk lied is mevr.
Bymolt toegezongen en door
alle leden in de bloemet jes
gezet.
De voorzitte r, Ettie Bouman
bood haar, namens de ver
eniging, een cadeau aan, uit
dankbaarheid voor alles, wat
zij voor onze vereniging heeft
gedaan.
Ook werd de 10 leden, die
vanaf de oprich ting lid zijn,
een kleine attentie aangebo
den.
De heer de Vries vertoonde
dia's van het volksdansen
van de achter ons liggende

,
\

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
WINSUM: 05951 -3619

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor al uw
KOEIEN ENSCHAPEN

SPAR

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

~
/; BLOEM-

KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Garmerwolde 050-416280

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

is ook voor U
dichtbij


