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Een serieuze kennismaking

Burgemeester Btok.,. gemeenteraad (folo:T••nl. Toni.

De nieuwe burgemeester:
Zo 'n twee maanden werkt
burgemeester H. Blok (51)
nu als opvolger van de heer
Sybesma in Ten Boer. De
gezichten op straat wor
den al wat bekender, de
nieuwe woning aan de
Schepperij is ingericht en
op het gemeentehuis is de
dagelijkse gang van zaken
ter hand genomen.
Burgemeester Blok toont
zijn agenda voor deze
week. Op de twee bladzij 
den is bijna geen wit meer
te zien . De kenn ismaking
met de nieuwe gemeente
wordt serieus en systema
tisch aangepakt , en niet al
leen vanachter het fraaie
bureau. 'Vanavond fi etsen
we naar Woltersum voor
het overleg met Dorpsbe
langen. En morgenavond
naar Thesinge.'

Kennismakingsrondes

'Dat gaan we regelmat ig
doen. Ik heb met dat sys
teem goede ervaringen op
gedaan in Aduard . Elke ver
eniging voor Dorpsbelangen
komt tweemaal per jaar aan
de beurt, plus de Handelsver
eniging TenBoer. Dat zijn dan
acht bijeenkomsten, keer
twee. Op zo'n avond kun je
alle plaatselijke problemen ,
wensen en plannen door
spreken. En een half jaar la
ter, bij de volgende ronde,
weet je welke items aandacht
hebben gehad en welke nog
niet. Zo blijf je in ieder geval
regelmatig met elkaar in con
tact .'
En u gaat op de fiets? 's
Avonds?
'Tot nu toe is dat nog steeds
gelukt. Maar, het is me inder
daad opgevallen dat de ge
meente Ten Boer wel érg zui-
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nig is met de openbare ver
lichting. Dat is trouwens ty
pisch iets waar wij met be
hulp van de verenigingen
voor Dorpsbelangen iets aan
gaan doen. Ieder bestuur
krijgt een soort plattegrond
van z'n eigen gebied en te
kent daarop alle plekken aan
waar het ontbreken van ver
lichting voor problemen zorgt
of gevaarlijke situaties ople
vert. Met al die gegevens
stellen wij dan een nieuw ver
licht ingsplan op.'

'In deze kennismakings
ronde bezoeken we de dor
pen met het voltallige co lle
ge. De wethouders gaan dus
ook mee, plus nog een amb
telijke staf, bijvoorbeeld de
secretaris of het hoofd ge
meentewerke n. Dat werkt
heel praktisch, omdat allerlei
kwesties meteen goed door
gespro ken kunnen worden.
Op den duur kunnen wij dat
natuur lijk niet volhouden,
steeds zo'n grote delegatie.
Het zijn toch weer zestien
avonden, naast alle andere
verplichtingen, en in een
kleine gemeente pleeg je
toch al een beetje roofbouw.
Je werkt nu eenmaal met een

klein team. Het voordeel is,
dat de mensen heel betrok
ken zijn en gemot iveerd. Je
hoort ze hier niet meteen
over compensatie of iets der
gelijks. Ik hoor ook geen ge
mopper als we voor de zo
veelste keer die week 's
avonds nog ergerns heen
moeten. Maar, ik geloof dat je
daar voorzichtig mee om
moet gaan. Dus straks zal het
wel een soort roulat ie-sys
teem worden : de ene keer
komt de burgemeester, de
andere keer een wethouder.'

Een klein draagvlak

'Ten Boer en Aduard hebben
veel met elkaar gemeen. Veel
van wat ik hier tegenkom , is
voor mij niet nieuw. Het zijn
allebei gemeenten met een
funktie ten opzichte van de
stad. Er zijn forensen, er is
landbouw, er is een verhou
ding autochtoon-import van
zo'n vijftig proce nt (autoch
toon = oorspronkelijke bewo
ner; import = inwoner die van
buiten de gemeente komt.
T.w.) Aduard was met 3000
inwoners natuurlijk kleiner.
Ten Boer heeft er - even kij
ken - zo'n 6800. Dat zal wel

ongeveer kloppen: het is hier
allemaal Aduard keer twee.'
'Maar Aduard is bij de herin
deling opgegaan in de
nieuwe gemeente Zuidhorn.
Ten Boer is nu de kleinste
zelfstandige gemeente in de
provincie en dat is - heb ik
meteen al gezegd - een
zware hypotheek. We moe
ten het waarmaken . Kijk, in
de grotere gemeenten begint
de herindel ing nu rendement
op te leveren. Dat was natuur
lijk ook de bedoeling. Een
grotere gemeente heeft ge
woon meer geld . Meer geld
om deskundigheid in huis te
halen en meer geld voor alle
noodzakelijke voorzienin
gen. Die ontwikkeling moet
Ten Boer zien bij te houden,
maar er is onherroepelijk een
kleiner draagvlak. Niet alles
staat ineens op de wip, maar
het handhaven van bepaalde
voorzieningen - neem de
school , het gymnastiekzaal
tje, subsid ies voor verenigin
gen - vormt in de toekomst
wel een punt van zorg.'

Realistisch

Burgemeester Blok spreekt
over deze zaken in voorzich
tige en nuchtere termen. Hij
is geen zwartkijker, maar wel
een realist met een prakti 
sche achtergrond op het ge
bied van financieel beheer.
'De rijksoverheid kort en kort.
Kijk naar het onderwijs. Daar
krijgt de gemeente een zoge
naamde doeluitkering voor
van het Rijk. Die hoort hon
derd procent te zijn. Maar de
bezuinigingen gaan steeds
verder en de gemeente kan
niet blijven bijleggen. De
scholen krijgen directer te
maken met die bezuinigin
gen. Die worden voelbaar.'
Kunnen de kleine dorpen hun
scholen nog houden ?



Brief van oud-burgemeester

'Dat is nog de vraag. Ik ben
het ermee eens dat een
school in een dorp veel meer
is dan alleen een onderwijsin
stelling. De school is zo'n
beetje de ziel van het dorp. Je
ziet wat er gebeurt in het
Noorden van de provincie,
waar kleine dorpen duidelijk
vergrijzen. Waar geen jeugd
is, is ook geen toekomst.
Maar, er zijn grenze n aan wat
kan. En je kunt je ook afvra
gen: is een schooltje van 23
of 24 leerlingen nog in het be
lang van het kind? '
'Maar juist de kleine dorpen
hebben - misschien omdat
iedereen elkaar kent - eerder
de neiging om zelf initiatieven
te ontplooien. Dat zie je bij
voorbeeld in St. Annen . De
mensen hebben zelf dat hele
dorpshuis op poten gezet. En
er gaat geen cent subsidie
heen, het is allemaal werk
van vrijw illigers. Je ziet trou
wens dat het vaak de 'import'
is die in dit soort zaken het
voortouw neemt. Dat is dan
een mooi voorbeeld van hoe
autoch tonen en import el
kaar nod ig hebben.'

Veel verhuisdozen

De nieuwe burgemeester
heeft 'het vak' in de praktijk
geleerd en in de avond uren.
Hij kwam indertijd als school 
ver later terecht op de secre
tarie van Vlagtwedde. 'Op de
afdeling financiën . Zeker een
jaar of tien heb ik 's avonds
gestudeerd. Maar dat was in
die tijd ook heel gewoon.
Naast mijn werk best eedde ik
nog eens twintig uur per
week aan de boeken.'
De heer Blok kent heel wat
gemeentehuizen van binnen.
Het begon in Vlagtwed de,

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thes inge

- 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 om. goed)

daarna kwam Vries, toen
weer terug naar Vlagtwedde,
vandaaruit naar Sexb ierum
in de gemeente Barradeel,
vervolgens Groningen-stad
en Winterswijk, daarn a
kwam - acht jaar geleden - de
benoeming tot burgemees
ter-secretaris van Aduard en
ten slotte Ten Boer.
'Ja, mijn vrouw en ik weten
wat verhuizen is. De over
plaatsing van Aduard naar
Ten Boer verliep heel vlot. Ei
genlijk hadden we erop gere
kend dat de verkoop van ons
huis wel wat tijd in beslag zou
nemen en dat ik een poos
heen en weer zou reizen.
Maar dat liep anders. Het
huis was verkocht voor dat
we het wisten , bijna té vlug ei
genlijk.'

Honderd pro cent Gronings

Het echtpaar Blok is honderd
procent Gron ings. 'Wij zijn al
lebei geboren en getogen in
Sellingen. We zaten op de
zelfde scholen - en alles. De
overlevering zegt zelfs dat wij
bij elkaar in de box hebben
gestaan .'

'Voor mijn vrouw is het ook
wel wennen. Je moet toch
weer een nieuwe kennissen
kring opbouwen. De veran
dering is voor ons trou wens
dubbelop, want een week
voor ons vertrek naar Ten
Boer trouwde onze jongste
dochter het huis uit. Opeens
zijn wij met z'n beiden . Dat
geeft een heel andere dimen
sie aan het leven. We hadden
met de meisjes in huis altijd
een hoop leven in de brouwe
rij. Dat is afgelopen.'
Alleen dochters?
'Drie stuks. We zeiden vree-
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Goederen gebracht
m de L. v. d VeenstJOat 3
GarrnervvokJe.
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
SuécJe.remigmg.
STOppage en
kledlngreparalie.

Goed voor uw goed

ger altijd: ach , de zoons ko
men vanzelf. Nou, dat was
zo. We hebben drie schoon
zoons en nu zelfs twee klein
zoons.'
Er waren bij uw beno eming
mensen die u eigenlijk te oud
vonden?
'Ja, maar wat is nu 51 jaar?
Inderdaad, er waren nega
t ieve berichten over. Men
wilde een jonge enthousiaste
burgemeester. Maar dat is al
lemaal zo betr ekkel ijk. Die
bladzijde vergeten we. Ver
der doen we gewoon ons
werk. Ik kan hier in Ten Boer
nog een heel stuk energ ie

De grote belangstelling ter
gelegenheid van mijn af
sche id als burgemeester van
de gemeente Ten Boer op 17
augustus j.1. heeft mij en mijn
vrouw erg goed gedaan. Ons
zijn zowel mondeling als
schriftelijk veel goede woor
den toegevoegd. Harteli jk
dank daarvoor. We hopen dat
de vele goede wensen die
geuit werden in vervulling
mogen gaan.
Hartelijk dank ook voor alle
stoffelijke blijken van medele 
ven die we ontvingen. Velen
waren er getu ige van dat ik
mijn eigen (oude) gazonmo
tormaaier uitpakte als 'kado'
van het gemeentebestuur. In
middels heb ik die ingeru ild
met gebruikmaking van de
diverse kadobonnen.
Onze wens om - in plaats van
attenties - geld te ontvangen
voor het projekt 'bomenaan
plant' in Filingué (Niger) heeft
goede weerklank gevonden.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Leverin9 van alle soorten
rijwielen. rrotoren.

bromfietsen
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W erl<plaats •5 maandags de gehele
dag gesloten.

kwijt .'

Dat de nieuwe burgemeester
van Ten Boer een gezonde
kijk heeft op financiën, mer
ken we bij onze laatste vraag.
Of hij wel een abonnement
wil op de Garmer & Thesin
ger? Hij lacht wat verlegen en
vraagt dan: 'Wat kost dat?'
Maar het nieuwe abonne
ment is genoteerd. 'Vooru it
maar,' zegt de heer Blok.
'Voor dat bedrag kunnen we
geen armoe lijden.'

Elisabeth Ielenaar

Via de afdeling Financiën van
de secretar ie kregen we een
hele lijst met namen van
goede gevers , die op de reke
ning 'burgemeestersbomen'
bij de RABO-bank alhier een
bedrag hadden gestort.
Er waren een paar anonieme
giften bij. Alle bekende en on
bekende gevers willen we
hartel ijk bedanken. Het was
met elkaar een bedrag van
bijna f. 2.000,-. Wij zullen dit
bedrag aan de plaatselijke
Stichting voor Ontwikke
lingssamenwerking (S.O.T.)
overmaken .

Wij hopen nog vele jaren te
moge n wonen temidden van
de Ten Boerster bevo lking,
die in de afgelopen 6 jaren zo
veel voor ons is gaan beteke
nen.

Met vriendelijke groeten,
A.Sybesma
H.G. Sybesma-Beukema

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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



Klauwverzorging, wat is dat?

Klauwrerzorger R. v.d. Woude

In Garmerwolde komen
steeds meer mensen te wo 
nen met een beroep dat
niet alledaags is. Een voor
niet- agrar iërs vrij onbe
kend beroep is dat van
klauwverzorger. Om hier
meer van te weten te ko
men is de G&T op bezoek
gegaan bij dhr. v.d. Woude,
sinds juni wonend aan de
Lageweg in het huis van
dhr. Ent jes, van beroep
klauwverzorger of zoals
het ook al wel genoemd
wordt met een deftige
naam: rundveepedicure.

Wat houdt het beroep in?
Klauwverzorging wil zeggen:

, het knippen van de klauwen
van rundvee en schapen. Het
is geen 'nieuw' beroep, maar
het is vandaag de dag een
fulltime job in tegenstelling
tot vroeger.

Hoe komt dat ?
In de eerste plaats hebben
de boeren een grotere vees
tapel dan vroeger, dus min
der tijd om het zelf te doen.
Vroeger stonden de koeien 's
winters op een harde stal, die
schoon en droog was. De
klauwen bleven harder en
groeiden minder snel. Tegen
woordig lopen de koeien in
een loopstal, waarvan de bo
dem meestal nat is van de
mest en de urine. Deklauwen
blijven zachter en groeien
harder. Een ander punt is dat
de koeien tegenwoordig
meer melk produceren. daar
door zwaarder zijn en er meer
kalk aan het lichaam wordt
onttrokken. Dat geeft ook
weer zachtere klauwen, die

bovendien meer moeten dra
gen.

Hoe gaat dat knippen in z 'n
werk?
Voor het kappen komt de koe
in een speciaa l hiervoor ge
construeerde kar. De koe
wordt hierin vastgezet en de
te bekappen poot wordt elek
trisch omhoog gedraaid tot
op werkhoogte. Daarnaast
wordt de klauw zodanig be
sneden en geschuurd dat de
hoef weer een breedte heeft
van precies 7 'h cm. Hierbij
wordt de binnenklauw iets
hoger gelaten dan de bui
tenklauw. Dat is beter voor de
koe. want de buitenklauw
wordt het meest belast bij het
lopen.

Knipt U alleen?
Nee, dat niet. Het is vooral
belangrijk om een kreupele

lI'll: Henk Remer'el

Koe van haar pijn te verlos
sen. Koeien worden kreupel
door een ontsteking. zoals
tussenklauwontsteking en
Italiaanse stinkpoten (dit is
een sinaasappelachtig ge
zwel dat tussen de hoef en de
sok voorkomt). De beste op
lossing is dan een klosje on
der de hoef te lijmen, zodat
het beest weer zonder pijn
kan lopen en dus ook weer
gaat vreten en melkgeven.

Wilde U altijd al klauwverzor
gerworden?
Nee, ik ben er bij toeval inge
rold. Vroeger werkte ik bij
Oudman (landbouwmachi
nes. D. v.d. M.) in Thesinge.
Op een gegeven moment
was daar niet genoeg werk
meer. Ik werd toen door de
bedrijfsverzorging (d.i. een
instantie die boeren bij ziekte
helpt) benaderd of ik daar

wilde komen werken. Na
enige tijd hadden ze mensen
nodig om koeien te bekap
pen en dat werk lag me wel.
Zo ben ik erin gerold.

Wat voor op leiding bestaat
hiervoor?
Het meeste werk leer je in de
praktijk, maar de theoreti 
sche kenis doe je op tijdens
een intensieve kursus in Oen
kerk. Maar je moet er ook wel
wat feeling voor hebben. Als
ik achter een koe loop, kan ik
meestal aan de manier van
lopen zien waar zich de oor
zaak van het kreupel-zijn be
vindt.

Zelfstandig worden
Toen ik bij de bedr ijfsverzor
ging werkte , vroegen de boe
ren steeds naar dezelfde per
soon om hun vee te bekap
pen. Op een gegeven mo
ment heb ik de knoop door
gehakt en ben voor mezelf
begonnen , want zelfstand ig
zijn is nog altijd het mooiste
wat er is. En het sloeg aan,
een groot deel van de boeren
is naar mij overgestapt voor
het bekappen.

Bekapt U alleen koeien?
Nee, het werk is uitgebreider.
Daarnaast scheer ik koeien.
(Dit komt steeds meer in).
Verder behandel ik schapen
voor rotkreupel en bekap ze
ook. Hiervoor leg ik ze in een
kruiwagen of zet ze in een
speciale schapestoeI.Wat bij
dit werk heel belangrijk is, is
de hygiëne. Rotkreupel (en
bij koeien de Italiaanse stink
poten) is zeer besmellelijk.
Dus het gereedschap en de

GEZIEN ...

Instana1iebeäijf

fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-41 62 63

ENGELBERT
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• Goede service
• ook voor : Ijzerwaren, verf ,
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Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Telefoon 050·4 16135
Gratis op maat



Scholen in Ten Boer op reis
__naar Afrika

laarzen moeten goed ont
smet worden. Verder ring ik
ook nog stieren.

Hoe zijn Uw werktijden ?
Er zijn drukke en rustige pe
rioden. Van september tot
mei is het altijd erg druk. Dan
zijn de koeien op stal en dan
moeten ze allemaal behan
deld worden . Dan maak ik
ook dagen van 10 à 12 uur. 's
Zomers is het vrij rustig, dan
zijn er meer kreupele koeien.

Is er veel concurrentie?
Nou nee, hoewel het een vrij
beroep is. Iedereen kan er
mee beginnen, maar er zijn
niet veel klauwverzorgers in
de provincie. Zelf heb ik m'n
werkgeb ied ten oosten van
de lijn Uithu izen-Zuidhorn.
Het is een moo i beroep, rede
lijk zwaar, maar je leert ook
veel mensen kennen. Het is
een goede keuze geweest.

Detta v.d. Molen.

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspecti e

Ve rwijdere n yan nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902·1716 of 3289
Winneweer

"Ik kende negers alleen van
Sjors en Sjimmie van de
Rebellenclub" , dat zegt
wethouder Piet Boekhoudt
van de gemeente Ten Boe r
in één van de laatste
Nieuwsbrieven Niger, De
Nieuwsbrief is het informa
tieorgaan van de Stichting
Ontwikkelingssamenwer
king van de gemeente Ten
Boer (S,O.T.). Boekhoudt
roept op tot samenwerken
en solidariteit met de men
sen in de Derde Wereld. Uit
wisseling van informatie
over het leven hier en in
Afrika kweekt begrip en
vriendschap, zegt hij.

De wethouder benadrukt dat
ook asielzoekers een gastvrij
onthaal verdienen. Deze
mensen komen volgens
Boekhoudt hier uit nood , en
niet omdat ze zo graag hun
vaderland de rug toe keren.
In de gemeente TenBoer wo
nen momentee l vier Soma
liërs, vier Irakezen en een
Ethiopisch gezin.
De S.O.1.werkt druk aan een
scholenprogramma. Het is
de bedoeling dat alle scholen
in de gemeente in het voor
jaar van 1991 een 'reis naar
Afrika' maken. De leerlingen
verdiepen zich dan in het le
ven en werken van mensen in
Afrika. In overleg met de leer
krachten wordt het project na
de zomervakantie uitge
werkt.

Scholenproject "Op reis

naar Afrika"

Op 2 april vond de eerste be
sprek ing plaats met af
gevaardigden van de meeste
scholen uit de gemeente Ten
Boer. Wij van het S.O.1. wa
ren natuurlijk blij met de be
langstelling.
We vertelden eerst iets over
de stichting en wat we onge
veer van plan zijn: Een pro
ject met liefst alle scho len uit
de gemeente Ten Boer over
Niger en natuur lijk Filingué.
Het project "Op reis naarAfri
ka". Daarna bekeken we
dia's gemaakt door de vrijwil
Iig(st)ers van het SNV over Fi
lingué en omgeving.
Tot slot vertelde Tiny Goos
sens over de opzet van het
project. Iedereen was en
thousiast over de project map
die alle deelnemers kregen.
In 1991, de laatste twee we
ken voor de krokusvakant ie,
is het project "Op reis naar
Afrika " voor de kinderen van
alle scholen in de gemeente.
In oktober komen we nog een
keer bij elkaar om verdere af
spraken te maken. De teams
van de scholen weten dan
ook wat we nod ig hebben: vi
deomateriaal, dia's,leskisten
enz. Ook horen we dan of ze
willen corresponderen met
scholen in Filingué, of met de
vrijwillig( st)ers van het SNV.
We proberen met elkaar iets
te verzinnen voor een geza
menlijke afsluiting. Als u nog
ideeën heeft? Graag!
Schrijf naar Irene van der

Wal, pá S.O.1.Gemeentehuis
Ten Boer.

Aan alle kinderen uit de ge
meente Ten Boer

Beste kinderen,
Wie zou dat nu niet aillen
zeg? "Op reis naar Afrika".
Zien hoede mensen daar wo- I

nen, wat de kinderen spelen,
eten, hoe ze eruit zien. Nou
wees maar gerust, want jij
mag ook mee. Wantbijna alle
scholen in de gemeente Ten
Boer gaan op reis naar Afri
ka. (dus ook Garmerwolde,
Thesinge, Woltersum, Ten
Post).
Maar. .. niet in een echt vlieg
tuig, dat zou wel wat te duur
worden. Nee, op de scholen
wordt een project gedaan.
Een project waarbij je van al
les leert over Niger, een land
in Afrika. Er komt een kist vol
spullen uit dat land, dia 's, vi
deofilms, werkbladen, enz.
Enmisschien kun je zelfs met
kinderen uit Niger schrijven.
In ieder geval: het wordt vast
leuk. In februari voor de kro
kusvakantie is het zover, dat
duurt nog wel even, maar
dan weetje het alvast. Lekker
midden in onze koude winter,
naar het warme zonnige
zuiden. Want warm is het
daar in Niger, maar dat zie je
dan wel!

Hoi,
Irene van der Wal

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Bel voor een afspraak
Dhr. J . Arends
tel. 050-416202

Rabob ank Ten Boer e.o.
kantoor Garmerwolde

Rabobaok ~
geldengoederaad



HOGE RENTE
en dagelijks opvraagbaar:

Rabobank Rendement Rekening

011 - f 25.000,- vrij opneembaar
1~ (per kalenderkwartaal)

,. 10 -Spaartegoed min.f 10.000,- V,
Rabobank Rendement Rekening

Rlboblnk ~
Meerbankvoorjegeld

DORPSWEG 34 GARMERWOLDE

KERKSTRAAT 9A THESI NGE



't Principe van eenRabo Lijfrente
Koopsompolis is eigenlijk vrij simpel.
. Wie met meer begint, eindigt ook Het spaardeel van de koopsompolis

met meer. Een Rabo Lijfrente Koopsom- begint dus met meer, waardoor u ook met
polis koopt u namelijk rechtstreeks bij meer eindigt. Wilt u weten hoeveel meer,
de Rabobank. Waardoor belangrijke kosten vul dan de coupon in. U kunt natuurlijk
worden uitgespaard. ook even langskomen.
,------------------------------l

Ik wil graag weten hoeveel de Rabo Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
I Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert. bij u in de buurt. I
I Naam: m/v I
I Adres: DORPSWEG 34 GARMERWOLDE IPostcodelWoonplaats: _
I Telefoonnummer: I
I Geboortedatum verzekerde: KERKST RAAT 9 A THESI NG E I
I Ingangsdatum: Einddatum: I
I Stuur mij een vrijblijvendeofferte. Rlboblok ~ I

Of 17.116,- (maximaal aftrekbare storting)
l tir (ander bedrag, minimaal f3.()()(),-) I
I ~~~~m contact met mij op ~~~~~~n afspraak. Meerbankvoorjegeld IL ~ J

0117

Tussenadvertentieen Rabobank-logo, ruimte voor
indruk van bank, adres en telefoonnummer.
(zetten uit lettertypeTimes, korps 11 halfvet)



Van de redactie
Wanneer U de redactieadres
sen van deze novemberkrant
vergelijkt met die van de vo
rige krant dan is er nogal het
één en ander veranderd.
Andries van der Meulen, de
fotograaf van Thesinge, stopt
met zijn werkzaamheden
voor de G&T.
Na 7'h jaar samenwerking
zullen we als redactie zijn op
merkingen als 'de krant zat
weer vol met postzegels' mis
sen. In zijn ogen werd en de
foto 's in de G&T regelmatig te
klein afgedrukt. Andries kon
er echt van genieten wanneer
een foto op ware grootte
werd afgedrukt. Hieruit ont 
sproot ook het idee 'foto van
de maand', waarin hij en
Henk Remerie zich kunnen
uitleven.
Andries en niet te vergeten
Afke (z'n vrouw) bedankt
voor jull ie inzet want je
hoefde maar te bellen , ook
op onverwachte momenten
of jullie waren er.
Gelukkkig heben we een
nieuwe fotograaf: Teunis
Ton. In de meikrant van 1989

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERING EN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

heeft hij uitgebreid over zich
zelf verteld. Ziet U grappige,
bijzondere of mooie dingen ,
leuk voor de krant, tip hem
dan (tel. 3723).
De redactie is bovendien uit 
gebreid met twee schrijfta
lenten . Hillie Ramaker-Tep
per stelt zich in deze krant
zelf aan U voor, natuurlijk in t
Gronings. Dat laatste geeft
de G&T wel een bijzo nder tin 
tje, waar we als redactie blij
mee zijn. Elisabeth Tolenaar

neemt in deze krant al het
hoofdartikel voor haar reke
ning. Dat ze schrijfervaring
heeft is duide lijk te merken
en dat komt de kwaliteit van
de krant alleen maar ten goe
de. Elisabeth woont nu bijna
2 jaar aan de Dijk 4 en haar
eerste bemoeienis met de
G&T was het plakken van de
krant: hoe komen de artike
len, de foto's en de adverten
ties erin. Hiermee zal ze zich
naast het schrijven dan ook
bezig blijven houden.

WASMACHINE,
KOELKAst OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENZ.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct I!!
Reparee'rt bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(sweg 130 B1,

GRONINGEN
tel . 050 - 419791

Mag ik mie
even veurstellen?
Mien noam is Hillie Ramaker
en ik woon op Dörpsweg 26
in Gaarrnw ól. Op d'eerste
aacht joar van mien traauwen
noa, heb ik aaltled in Gaarm
wol woond . D'olle Gaarm
w ólders (en meschain ook
wel Thaisners) kennen mie
din ook beter onder mien
wichtersnoam: Hillie Tepper.
Deur n cursus bie Radio
Noord - nou al weer vaaier
joar leden - heb ik Grunnegs
schrieven leerd. Omdat ik vin
dat de Grunneger toal bli e
ven mout, zei ik pebaaiern
om regelmoateg n stukje in t
plat te schrieven. As t zo oet
komt wil ik netuurlek ook wel
wat in tHailands doun.

Wist u dat

dat Hillie Ramaker-Tepper
geen pasfoto in huis had?
Maar volgende maand
komt er wél een foto van
haar in de krant.

"Wester"
Rederijkerskamer "WES
TER" geeft op zaterdag 8 de
cember haar jaar lijkse zaal
uitvoer ing.
PLAATS: dorpshuis "De

Leeuw", Oude
Rijksweg 6, Gar
merwolde.

AANVANG: 20.00 uur.
Opgevoerd wordt: "De Laid
jeszanger" van J. Bus. Kaar
ten à f 7,50 zijn verkrijg baar
bij J. Hazeveld-Maat, tel.:
050-414777 of aan de zaal.
Muz ikale omlijsting: "The
Music Friends ".

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050-139393

openingstijd en : ma, van 13,00
1B,OO uur; dl. Vm vt , van 11.00
16.00 uur; zaterdags van 10.00
, 7.00 uur

werkplaats: Grasdijkweg 6,
Garmerwold e, 050-417517

Specialist in lad enkasten, keuze Uit

± 300ft standaardmaten
Verder: bedden, hoogslapers, sta
pelbedden, burc's, hang- en leq
kasten,
g'enen tafels en stoelen, boeken
kasten, wandrek-co mbinatiesys
teem.

EIG~N WERKPLAATS DOET
KWAUTEITEN BETAAL 

BAARHElD SAMENGAAN!

Majoor Bosshardt
in Garmerwolde
Op 17 oktober jl. sprak Ma
joor Bosshardt op een ge
zamenlijke afdelingsavond
van de afdelingen Ten Boer,
Ten Post en Garmerwolde
van de Ned. Bond van Plat
telandsvrouwen.

Majoor Bosshardt vertelde
op haar geheel eigen wijze
over het ontstaan van het Le
ger des Heils en hoe zij erbij
gekomen was.
Ze kwam uit een Hervormd
gezin , waarvan de vader later
Katholiek werd. Hoewel haar
vader er eigenlijk een beetje
op gerekend had dat ze non
zou worden, voelde zij zich
meer aange trokken tot het
"Leger des Heiis". Zij heeft
daar, na een jaar bedenktijd,
een ople iding gevolgd voo r
maatschappelijk werkster.
Na haar 65ste is ze het wat
kalmer aan gaan doen, maar
ze is nu zeker nog 2 avonden
per week op pad voor het Le
ger des Heiis. Majoor Boss
hardt is een zeer vitale vrouw
van 77 jaar, die na haar lezing
in Garmerwo lde om 22.00
uur vert rok om nog naar een
recept ie te gaan van de jour
nalist, die haar ontdekte toe n
ze met prinses Beatr ix door
de binnenstad van Amst er
dam ging.
Jammer dat ze niet meer van
haar werk in Amsterdam ver
teld heef t , want zo was de le
zing aangekondigd.

Janna Hazeveld.

<:> KAPPER
SERVICE
VANDORPTOTDORP

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077



De Nieuwe sluis bij Ruischerbrug (foto: Henk Pemerie)

nNommerdag

De Vraauwenroad van
Gaarmwol huil op dinsdag
30 oktober weer n gezel
lege nommerdag veur 55
plussers.

Om goud tw ij uur werden ale
aanwezegen van haarten
welkom haiten deur Etty
Bouwman. Zai was bliede
dat er zoveul mensen kom
men warren; gelukkeg zag ze
ook wat nije gezichten. Noa
de open kregen wie opmaal n
kop thee (of kovvie) met n
koek . t Vuil mie op dat de kir
reis en vraauwlu nait bie me
kaar zatten, mor elks apaart.
Dou wie daar gezelleg over
van alles en nog wal zatten Ie
proaten, kregen wie look
over de nije loavelklaidjes. I
Is mooi goud en t liekt ook hal
mooi , allain. .. . I is zo n
duustere kleur, niks nait
feesll ek. Ain van mien toavel
gena len maarkIe op, dal er
van d 'o lle rokke n van de
volksdansers mooi toa
velklaidjes mokt worden kon
den; dij rokken worden loch
nooit meer bruukt en din ha
ren ze bie "De Leeuw " veur
elke gelegenhaid klaidjes.
Wat duchl joe der van???

Gezelleghaid veurop!
Noa de Ihee wer t tied veur de
spellechies. Der warren 25
sjoellaifhebbers en 8 kaar
ters . De sjoelers werden ver
dald over dr ij bakken; tw ij
groepen van aacht en ain van
negen. De kaarters konden
net twij groepen van vaaier
vörmen om te kloaverjazzen.
Bie dizze lesten zei der wel
nail veul praal weden, mor
bie de sjoe lers des Ie meer. I

veur55+

Ging de mensen veuraal om
de gezelleghaid, om t met
mekaar proaten. I sjoelen
was veur de rnainsten mor
biezoak. Elk mos tw ij maal
goe ien.
Noa de Iwijde kop Ihee of
kovvie (meI n sukkeloachie)
hebben wie drij spullechies
bingo doan. Dal wil alt led
wel. Veur summegen is t wel
stoer om joen mond Ie hol
den; veuraal as ie joen kaart
sekom vol hebben! Per kaart
vuilen der dri j prieskes, dus
dat is negen pr ieskes in to
taal.
Noa de bingo mozzen wie elk
nog ain maal sjoelen. Om
gain schaive gezic hlen Ie
kriege n (d'a ine bak wil nou
ainmoal beter as d'aander)
bennen der per groe p drij
priezen geven: n eersle-, n
Iw ijde- en n poedelpr ies. Bie
de kaarters vuilen ook drij
priezen .

Kammende oepkes.
Aan I end (rond haalf zes) ver
telde Etty nog even wat er
binnenkörl staalt te gebeu
ren:
- op wonsdag 28 november

regelt de Vraauwenroad
oet Thaisn n gezoamleke
tonee loavend.

- op wonsdag 19 december
is der weer n kerstmiddag
in "De Leeuw". I Wordt n
nommerdag veur en deur t
aign volk : elk dij wat wait,
mag wat doun.
Omdat er ook n
broodmoaltied bie heurt,
mouten ie joe wel even van
te veuren opgeven .

Hillie Ramaker-Tepper

Nee, niet de foto staa t op z 'n
kop. Het herdenkingsbord
op het huisje bij de sluis
hangt ondersteboven. En de
schroeven schijnen erg vast
te zitten Ifot o: Henk Remerie)

De Sluis
Op de grens tussen de ge
meenten Groningen en Ten
Boer is in het Damsterdiep
wederom een sluis gereali
seerd. Als leek zijnde vraag
je je toch af waarom dit no 
dig is. Daarom kontakt op
genomen met het water
schap Eemszij lvest en een
aantal vragen gesteld:

Waarom weer een sluis?
Dil houdt verband meI de bo
demdaling door de gaswin
ning. Hel peil van hel water
zaklook mee. Op zich is dal
niet zo erg, maar als het le
veel zakt dan onlslaat er
schade aan de walbeschoei
ing. Nu is het zo dat de daling
bij Groningen minder is dan
bij Loppersum.
Hel was de bedoeling om
een overlaat te bouwen, zo-

dat er een hoogteverschi l van
10 cm. in het walerpeil zou
komen. Dit was genoeg om
de verzakking te ondervan
gen.

Protest
Hel nadeel van dit systeem is
dal er geen scheepvaart
meer mogelijk is. En hier wa
ren een aanlal inwoners van
Ruischerbrug op tegen , wat
ook logisch is. Daarom is be
sloten om er een sl uw in Ie
bouwen.
De stuw heeft een grootte
van 3 bij 10 meter en wordt
meI de hand bediend.
Deze sluis is louter en alleen
gerealiseerd om scheep
vaarlverkeer van Ruischer
brug door hel Damsterdiep
mogelijk Ie maken.

Detta v.d. Molen

Vooraardappelen.
groenten, fruit. exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

.1' ~1

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

EETCAFÉ

3 ö9 e f'lnei stef'

GARMERWOLDE

Telefoon 050 - 416062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend.

Keuken met o.a. snacks, saté.
shalom. karbonades . salades

enz.
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iekel
- Verf
- Schildersg ereedschappen
- Produkten voor

oppervlak tebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen



Jazz concert in de kerk van Garmerwolde met o.a. Greetje Bij
ma, die de grote Boy Edgar Jazz Prijs 1990 kreeg (foto: Henk Hernerie)

Messin ' the Blues in dorpshuis "de Leeuw " (foto: Henk Remerie)

Sint Maarten 1990

.Sint Maarten , één dag later
dan de kalender aangaf, was
voor de kinderen toch weer
een mooie belevenis. En het
bleef gelukkig droog . Onder:
Petra, Hilde en Maurice zin-

gen hun liedje in Garmerwol
de. (Foto: Henk Remerie).
Rechts : Femke en Wisse lo
pen met hun lampion in The
singe. (Foto: Teunis Ton).

Winkelcentrum~ tel . 415222
Selwerd. tel . 778465

CIa"'"""'-d 47
Beyum Oost. te l. 421452

uw brood vvordt natuurlijk

gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

I
I
I

winkelcentrum ..Iewenborgh

l el .14179
1l:0~in llan

/:.-

~~ëlrerna
I1 geluid

I ----~~

r~_~



5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Administratie: Peta Ju rjens,
L. V.d. Veenst raat 15,
9798 PK Garrnerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Ganmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d, bank 815949.

Abonnemenlsgeld f 17,50 p .j.

Kop ij inleveren: steeds vóór het
2e weekeinde van de maand .

Lay-out: Lucie Kol-Slachter
Met ha Nijkamp

Redak tie Ganmerwo lde:
Care l Hazeveld. Peta Jurjens.
Detta v.d . Molen. Henk Remer ie
(fotograaf). Tineke Werkman-Uitham.
Tiny Srnrt, Hillie Ramaker-Tepper.
Sjaak Teuni s.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (foto graaf) .
Elisabeth Totenaar.
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top , Metha Nijkamp.
Luc ie Kol-Slachler .

Eind-redakt ie Ganmerwolde:
Tineke Werkman-U ilham.
Dorpsweg 73, tel. 050-422989.
(tijde lijk)

Eind-redakt ie Thesinge:
Joanne V.d. Meulen. Sch utte rlaan 25,
tel. 05902-3544.

REDAKTIE
ADRESSEN

Tekeningen: Ad van Zalk

H e rv. G eme ente
Ga rm e rwolde -Th e s in ge

2 dec : Thesinge 10.00 u. ds . C. de
Vries-Batenburg, avondrnaals
vienng

9 dec: Garmer wo lde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Bate nburg

16 dec: Thesinge 10.30 u. ds . C. de
Vries-Batenburg

23 dec : Garmerwolde 10.00 u. prof.
W. Nijenhuis , Haren

24 dec: Thes inge 20.30 uur geza 
men lijke kerstnachtd ienst rn.rn.v,
Juliana, H. P. Nauta, orge l. ds .
Jans, ds . De Vries- Balenburg,
ds . Wessels

24 dec : Garmerwolde 22.00 uur ge
zamenli jke kerstnachlzangdienst
m.m.v. Harmonie. H. P. Nauta, or
gel, ds . Jans, ds . De Vries-Balen
burg . ds . Wesse ls

25 dec: Thesin ge 10.00 uur ds . C, de
Vries-Batenburg m.m.v. eigen
koor

25 dec : Garmerwolde 16.00 uur kin
derkerstfeest, m.m .v, zondags
school

30 dec : Thesinge 10.00 uur prof. er,
Honders. Gro ningen

31 dec : Garmerwolde 19.00 uur ds .
C. de Vries-Batenbu rg

DROGISTERU.PJUlFUJlERIE· REFQRM· 8CIIlONHEID8SALON

WIN KËLCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608.

TE KOOP:
Een Adria Tourcaravan om
op te knappen. Prijs
n.o.t.k.. tel. na 18.00: 050
413857
Oud Hollandse uitschuif 
bare tafel + 2 bijpassende
stoelen. tel. 421160
Irene consumptieaardap
pelen (kookvast) f 25,
per mud (70 kg). J. Span
ninga, Dorpsweg 1, Gar
merwo lde, tel. 050
418462
Houten schaatsen , maat
41-32, tel. 05902-2936
Kano (Wato), herenfiets,
voetbalschoenen 6-6 '/2
7'h . Tel. 050-416094

GEVRAAGD:
Oppas thuis voor 1-2 da
gen (di + do) voor baby van
1V jr. in Garmerwo lde. Bij
voorkeur ervaring. niet ro
kend. Vergoeding in over
leg. Tel. na 18.00 uur 050
413857
Opklapbare tafeltennista
fel tel. 421160
Winterstalling gevraagd
voor een kleine vouwwa
gen. Jos Mocking, L. V.d.
Veenstraat 1, Garmerwo l
de, tel. 050-4 18451

G ere form e erde kerk
Thesinge-Garmerwo lde

2 dec : 9.30 u. Ds. Van Egmond.
MIddelslu m; 14.30 u. Ds. NageI
kerk, Haren

9 dec :9 .30 u. Ds. Jans, Gron ingen;
14.30 u. Ds. Van Wieren. Leek

16 dec: 9.30 u. Drs. De Jong. Sint
Annaparoch ie; 14.30 u . Mw. Drs.
De Jong-Wiersema . Sinl Anna
parochie

23 dec : 9.30 u. Ds. Van der Vliet.
Groni ngen ; 14.30 u. Ds. Raver .
Bedum

24 dec: kerslzangdiensten in de
Ned. Herv. kerk te Thesinge en
Garmerwolde. resp . 20.30 u. en
22.00 u; Ds. De Vries-Batenburg.
Ds. Jans en Ds. Wesse ls

25 dec : 10.00 u. Ds. Jans. Gronin
gen

26 10.00 u. Gezinsdienst
30 9.30 u. Ds. De Jonge. Siddebu

ren; 14.30 u. Drs . Alb las, Ten Boer
3 1 dec : 20.00 u. Ds. Raven, Haren

Stoomfluitjes

Kerkdiensten

Behandelingopafspraak

05902-2418G.N.Schutterlaan 21 ,Thesinge

- plantaardigeen dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageenbehandeling
- elektrisch ontharen

IIDlo: reunIsrOl' .De molen 6ermanla

SChoonheidssalon
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Foto van de maand
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