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Oud en nieuw in Garmerwolde

Mark Huiskes en Ronaid Bouman. (foto , Henk Berneriet

Twee woordvoerders van
de 'Garmerwolde groep'
waren bereid iets te vertel
len over hun plannen, de
strooptochten en hun pes-
te rijtjes .
Aan het woord Ronaid en
Mark, ook namens de an
deren (Bas, Pieter, Marc,
Steven, Peter, Stefan o.a.)

Eerst p lannen maken .

'De dagen ervoor praten we
over wat we gaan doen . het is
van groot belang om een
boerenkar te pikken, jammer
genoeg lukte dat niet zo
best.' De vraag was hoe zij
losse dingen bij de huizen en
boerderijen moesten meene
men. De route: een wijde cir
kel om Garmerwolde heen
om te kijken wat er te versle
pen was.
Het begon al vrij vroeg die
avond, zo rond zeven uur en
het duurde tot elf uur (helaas
zonder die kar). Het lukte
bijna een oude trekschui t 
object tijdens de feestweek
aan de rol te krijgen. Een
lekke band en een drass ige
bodem waren de spelbre
kers. De buurman die getuige
was van deze aktie had er

, schik in en ook bij de groep
was het even gieren toen een
tweetal in de modder onder
uit ging.

Niet slopen maar slepen

'We zijn een behoorlijk kleine
groep, die bijna iedereen wel
kent, dat was anders in de vo
rige jaren. Toen was de groep
veel groter (zelfs met aanvul
ling van jongens uit Lewen
borg en omliggende dorpen).
Er is toen ook veel meer ver
nield dan nu. Je houdt toch
meer rekening met elkaar.
Om 11 uur dus naar huis om
het uurtje 12bij elkaar te zijn,

een gelukkig nieuw jaar wen
sen en dan elkaar weer op
zoeken in het dorp. Zo raak
ten we verzeild bij de familie
Stoll inga om vervolgens in
De Leeuw terecht te komen.'

Soms pesten we

'Neem nou die man die met

zijn hond nog maar net hier is
komen wonen en al gelijk op
z'n strepen gaat staan, die
vraagt om moeilijkheden. Als
hij gewoon was blijven zeg
gen hoe vervelend die knalie
rij was, dan waren wij wel
weggegaan. Maar er wordt te
snel door somm ige mensen
gereageerd op ons.' (Ik stel

de vraag of het gooien van
vuurwerk naar een hond nor
maal is!!) 'Dat was niet de be
doeling, maar tijdens het
gooien kwam het vuurwerk
per ongeluk vlakbij de hond
terecht, stom dus. Ook niet
slim van de hondebaas om
rond die t ijd (24.00 en 01.00
uur) met een hond naar bui
ten te gaan. We jutten elkaar
ook wel op om mensen op te
zoeken die "niet zo goed lig
gen" of "een beetje vreemd
doerr. ... een makkelijke
proo i en altijd spannend '.

De Leeuw

'Het was traditie om de
nieuwe inwoners van Gar
merwolde met oudejaars
avond op te zoeken en onder
het genot van wat lekkers
kennis te maken. Sinds de
opening van De Leeuw verle
den jaar, gingen de mensen
daar heen en dus wij ook .'
Moet er ook meer voor de
jeugd georganiseerd wor
den? 'Nee, dat hoeft niet. We
zitten zo met elkaar aan een
tafel en vermaken ons wel,
het stoort ons niet om samen
met de ouderen deze nacht
te vieren, integendeel we vin
den het juist gezellig jong en
oud samen.'
Een paar jongens uit de
groep gebruiken geen alco
hol en er rookt nog niemand.
Op een paar incidentjes na is
de nacht , die voor sommigen
een hel kan zijn, goed verlo
pen volgens de G&T-informa
tie. De Garmerwolde groep
in de leeftijd van 13tot 18jaar
lijkt gemotiveerd om er geen
puinhoop van te maken en
een compl iment is op z'n
plaats Alleen een boeren-
kar voor volgend jaar is echt
noodzakelijk!

Sjaak Teunis



Vernielen nee,
slepenokee

Verrassingen op 1 januari '91. (toto: Teer us Tooi

Tijdens de eerste redaktie
vergadering kwam de
redaktie van G&T tot de
conclusie dat de jaarwisse
ling zeer rustig is verlopen.
De kwekers werden vlot
van overgebleven kerstbo
men verlost. De bezoekers
van de oudejaarskerk 
dienst in de gereformeerde
kerk hebben dat gemerkt:
de bomen waren voor de
deur gedeponeerd en het
kerkvolk moest via een zij 
deur naar bu iten.

Het bleef rustig in Thesinge.
Er .was een beheerst vreug
de, .nn ; een sloopauto ging
in de fik en werd daarna in de
sloot gedumpt. In het holst
van de nacht sleepte men
een boerenkar van Van Dijk
helemaal van Bovenrijge
naar het dorp .
In een rondschrijven aan alle
Thesingers heeft de Vereni
ging voor Dorpsbelangen de
jongelui bedankt voor hun
pos itieve opstelling. Onder
het motto 'Vernielen nee, sle
pen okee' zijn vooraf ge
sprekken gevoerd met dele
gat ies van jeugdclubs. De
jongeren beloofden zich niet
schuldig te zullen maken aan
vernielingen en zij hebben
zich aan hun woord gehou
den.
Overigens vonden de jonge
ren die in het dorp achterble
ven het op deze manier wel
érg rustig. Wij vroegen aan
drie jeugdige dorpsgenoten
hoe zij zich hebben ver
maakt:

'We wisten al een tijdje dat er
geen feest kon komen omdat
er geen gesch ikte ruimte
voor was. Jammer.'
Veeljongeren zijn de jaarwis
seling gaan vieren in Bedum
bijvoorbeeld, in discotheek
Fame. Of je in Thesinge een
dergelijk feest van de grond
zou kunnen krijgen. is nog
maar de vraag. maar een vast
ontmoetingspunt zou zeker
een goed idee zijn.

Verveling

'De huisjes waar je zo binnen
kunt lopen. waren er nu ook
wel, maar toch heel beperkt.
De meeste mensen trekken
de gordij nen dicht en willen
liefst niet al te laat gaan sla
pen. Het zou leuk zijn als
meer mensen gastvrijer wa
ren. Nu is het ieder voor zich
en vlak na middernacht was
er haast ceen kip meer op

straat. Saai! Eigenlijk zijn we
uit vervel ing maar wat gaan
slepen' .
De jongeren zouden het ze
ker op prijs stellen als het
café open bleef en als daar
wat leuks te doen zou zijn, zo
als biljart of een voetba lspel
of ook nog wat muziek. Trou
wens, niet alleen met oude
jaar.
'Afgezien van de disco een
maal per veertien dagen is er
in het dorp voor ons meesta l
niks te beleven.'
De Vereniuging voor Dorps
belangen belooft in het rond
schr ijven dat er volgend jaar
misschien toch iets georga
niseerd kan worden om de
oudejaarsnacht wat meer
feestvreugde mee te geven.
Om twaalf uur was overal in
het dorp vuurwerk te horen,
maar de kerkklokken zwe
gen. Veel mensen hebben
dat gemist. Zij vinden dat vol
gend jaar beslis t de klokken
geluid moeten worden, want
dat hoort er gewoon bij .

Truus Topen
Elisabeth Tolenaar

Muziek

In het weekeinde van zater
dag 2 en zondag 3 maart
wordt door muziekvereniging
'HARMONIE' in dorpshuis
De Leeuw een solistencon
cours georgan iseerd. Hier
aan nemen ook een groot
aantal leden van de muziek
vereniging deel. Op beide da
gen bent u van harte welkom
dit muzikale evenement bij te
wonen.

VIOD renoveert

Toneelvereniging VIOD voert
zaterdag 2 en zaterdag 9 fe
bruari in café Molenzicht het
blijspel 'Renovatie' op. Aan
vang: acht uur.
De slome, ouderwets ge
klede boerenzoon Kloas
wordt er door zijn bazige
moeke op uitgestuurd om
Petra de hand te vragen.
Maar Petra is een moderne
jonge vrouwen die voelt daar
niets voor.
Als er een nichtje komt loge
ren, besluiten de beide jon
gedames Kloas te 'renove
ren', dit zeer telJen zijn zin.
Maar hij moet wel, want an
ders mag hij niet mee naar de
kermis.
In het laatste bedrijf blijkt wel
hoe Kloas is opgeknapt van
de renovatie; hij bepaalt zelfs
zijn eigen keuze.
'Renovatie ' is een leuk luch
tig blijspel, waar weer veel
om gelachen kan worden .
Kaarten zijn á f 7,50 (dona
teurs f 1,50) verkrijgbaar bij
R. Dijkema, Schutt erlaan 22
in Thesinge.

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

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

echte
Groenteman

ft
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen
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iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen



Subsidies, volgend

jaar beter

Neijoarsveziede in De Leeuw

verhuurd

Aly Pepping

heer S. Pommel uit Uithui
zen. Samen zorgden zij voor
een gevarieerd Gronings pro
gramma met soms heel her
kenbare onderwerpen. Mede
door de uitbundige reacties
van enkele heren uit het pu
bliek was het een genot om
naar te kijken en te luisteren.

Hillie Ramaker-Tepper

onder andere folders, affi
ches , logo 's, briefpapieren
en advertent ies.
Wie wat meer over m'n werk
wil weten is van harte wel
kom om eens langs te ko
men.

Lokaal

Veel Thesingers is het waar
schi jnlijk al opgevallen: sinds
een paar weken heb ik het
leegstaande lokaal in de
voormalige school aan de
Kapelstraat gehuurd en als
werkruimte ingericht. Op de
meeste werkdagen ben ik
daar bezig met het ontwer
pen en drukklaar maken van

Zaterdag 12 januari hielden
de Plaltelandsvrouwen uit
Garmerwolde hun trad itio
nele Nijjoarsvez iede in dorps
huis De Leeuw. De kraantjes
potten, zelfgebakken rol
letjes en rozijnen met (of zon
der) brandewijn zorgden voor
een apart tintje. Als artiesten
waren uitgenodigd: De Boe
tenbaintjes uit Winsum en de

Rernerie)

Delta van der Molen

ding van deze begrot ingen
hebben we begin december
die instanties uitgenodigd
voor een tweede vergade
ring, die aktivi teiten op hun
begroting hadden staan. De
kosten van deze aktiv iteiten
konden dan bij B en W ge
deklareerd worden en ver
goed . Op de begroting van
oa. Ten Post en Garmer
wolde stonden geen aktivitei
ten vermeld, vandaar de lage
subsidi e.'
Dit stond echter niet verme ld
bij de aanvraag?
Dhr. Boelens:'Dat is korrekt.
Binnenkort houden we een
vergader ing over dit onder
werp . Alle belanghebbenden
worden hiervoor uitgenod igd
en kunnen hierover vragen
stellen . Maar het klopt dat
het aanvraagformulier niet
geheel du idelijk was opge
steld. Bovendien werd het
aan de late kant aan de be
langhebbenden opgestuurd,
zodat het moeilijk werd om
nog b.V. een bandje te huren.
We zullen ons best doen om
dit het komende jaar beter te
organiseren', aldus dhr. Boe
tens.
Het is nu duidelijk waarom er
zo 'n groot versch il in de be
dragen zit, maar het is nog
niet duidelijk waarom er be
perkte informatie is gegeven.
Maar missch ien gaat het vol
gend jaar beter.

Om tijdens de jaarwisseling
met z'n allen in het dorpshuis
feest te vieren, is geld nodig .
Om de dorpen hierin enigs
zins tegemoet te komen ver
leent de gemeente Ten Boer
subsid ie, wat erg goed van
pas komt. Doch nu lijkt er dit
jaar één maar bij te komen . In
de Noorderkrant van 2 ja
nuari j .1. stond een foto van
het Buurhoes waar de jeugd
uitbundig feest vierde. In de
tekst ond er deze foto stond
dat de gemeente f 12.000,
subsidie had verleend voor
deze avond. Dit in schrille te
genste lling met de subs idie,
die TenPost en Garmerwolde
hadden ontvangen, n.1. resp.
f 250 ,- en f 350,- , terwijl
Thesinge en Sint Annen hun
dorpshuizen in 't geheel niet
open hadden vanwege een te
geringe subsidie
Om wat meer helderheid hier
over te verkrijgen, heb ik ge
beid met de heer Boelens,
aan wie ik een aantal vragen
stelde.
Hoe worden de subsidies be
rekend?
Dhr. Boelens: 'Het uitgangs
punt van de gemeente is om
puur akt iviteiten te subsidië
ren. Aan alle dorpshuizen en
verenigingen is gevraagd,
omstreeks half november,
om een begroting op te stel
len. (Bij deze aanvbraag werd
niet vermeld dat de subsidie
uitsluitend gold voor aktivi
teiten. D.v.d.M.). Naar aanlei-

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 om. goed)

Goederen gebrachr
in de L. v. d VeenstJalt 3
Germetwotde.
(050-413045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
SuédéHeiniging.
stoppage en
kledmgreparalie

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER -GAREW
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTIC

o A/fe kiev",," ert mo<ieiJen o V(J(YfaaC

1eYe~1' 0 Vele occesso-es en o~ief>

o P/1nël se-vee en ,~all€

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Werkpleets 's maandags de gehele
dag gesloten.

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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



Neijoarsveziede was goed begin

Traditionele Thomasvaer en Pieternel halen herinneringen op
uit 1990. (to to: Teenis Ton)

Zaterdag 12 januari was het
tijd voor één van de vaste tra
dities van Thesinge: de neij
joarsveziede. Plaats van han
deling: café Molenzicht, waar
wij werden verwelkomd door
de voorzitter van Dorpsbe
langen, Peter Heidema. Een
speciaa l welkom was er voor
burgemeester Blok en zijn
vrouw, voor Jan Sibo Uffen
die ons zou voorlezen uit ei
gen werk, voor de rnole
naar(s) die ervoor zorgt (zor
gen) dat Thesinge er in het
weekeinde een attractie bij
heeft gekregen maar
vooral voor Klaas Slager.
Dorpsbelangen was zo at
ten. voor hem een video-op
name te maken van deze
avond, zodat Klaas er toch
ook bij kon zijn- maar hij was
er zélf en daar was iedereen
erg blij mee.
De avond had ook nog een
politiek tintje. Na het ope
ningswoord werd het woord
gegeven aan de heer Joling.
Hij woont op Achter The
singe en de verlicht ing is
daar geheel afwezig, reden
om namens alle bewoners
een brief te schrijven aan de
gemeente . Hij las de brief
voor en overhandigde die
met handtekeningen aan de
burgervader, met het voor
stel om er vanavond maar
eens langs te rijden op weg
naar huis, dan zou hij het zelf

Verkeerspro
blematiek

Op 15 januari heeft het ge
meentebestuur van Ten
Boer, Dorpsbelangen en de
door haar in het leven ge
roepen commissie uitge
nodigd voor een vergade
ring, omdat zij een toelich
ting wilde geven op en de
mening wilde polsen van
DB over de jongste voor
stellen van de provincie in
zake de verkeersproblema
tiek in het kader van de hin
derwet aanvrage.

Het voorstel komt in het kort
hierop neer:
Er wordt een verbinding ge
maakt tussen de S17 en de
lus op het einde van de Oude
Rijksweg. Deze opening zal

kunnen zien. De heer Blok
beloofde de zaak te zullen
behandelen als er over de
verlichting in de hele ge
meente wordt gesproken.

door slagbomen worden af
gesloten zodat hij alleen voor
vrachtverkeer te gebruiken
is. Deze worden door middel
van detektielussen in de weg
geopend en gesloten. Deze
slagbomen dienen om te
voorkomen dat er teveel ver
keer van deze tweede situa
tie gebruik zou kunnen gaan
maken.
De afslag dient te worden ge
bruikt door het vrachtverkeer
richting waterzuivering ko
mende uit de richting Gronin
gen. AI het vrachtverkeer ko
mende uit de richting water
zuivering moet gebruik ma
ken van deze T-splitsing en
kan hier zowel rechts als
linksaf slaan. Het vrachtver
keer met bestemming water
zuivering komende uit de
richting Ten Boer zal wel ge
bruik blijven maken van de

Daarna was de beurt aan Jan
Sibo Uffen. Hij las voor uit ei
gen werk: kostelijke verhalen
en gedichten .
Het hoogtepunt van de

Oude Rijksweg. Het gaat
hierbij echter om maximaal
twee combinaties per dag.
Dit houdt in dat alleen be
stemming svrachtverkeer ge
bru ik van de Oude Rijksweg
zal mogen maken. Dit zal
door borden worden aange
geven. Derhalve zal het totale
vrachtverkeer van en naar de
waterzuiver ing tot deze twee
comb inaties zijn terugge
bracht. De hinderwet zal, in
dien mogelijk, een bepaling
bevatten dat bij een even
tuele uitbreiding van dit
vrachtverkeer komende uit
de richtin g Ten Boer deze
meerdere combinaties via
een andere weg, bijvoor
beeld via de Eemshavenweg,
uit de richting Groningen
moeten komen en zo gebruik
moeten maken van de
nieuwe T-spliting. De con-

avond was Thomas Vaer en
Pieternel. Roelie Dijkema
had weer het hele jaar trouw
alle voorvallen in het dorp
voor ons verzameld en op
haar eigen grappige manier
op schrift gesteld . Geca
streerde zwerfkatten, op hol
geslagen paarden, sollicite
ren in je korte broek, spijbe
lende kinderen -je kon het zo
gek niet bedenken of het was
erbij. Maar ook de droeve
dingen die in ons dorp waren
gebeurd, kregen aandacht.
Een groot compliment voor
deze terugblik.
In de pauze kregen we 'bran
dewien met rozienen' ge
maakt door Willy Boer. Een
jaar kan toch niet beginnen

, zonder deze traktatie.
Jan Sibo Uffen vervolgde
daarna zijn voordracht.
Prachtige en vooral grappige
verhalen in 'Hoog Gronings'
werden door hem voorge le
zen. We genoten.
Dat Peter Heidema zijn car
rière als quiz-ma ster beslist
is misgelopen, ontdekten wij
tijdens de tornbc'a, Op hu
moristische en enthousiaste
wijze werden de winnaars
met de 'mooiste' prijzen naar
huis gestuurd.
AI met al een heel goed begin
van het nieuwe jaar.

Pluc Plaatsman

trole op naleving van dit ver
bod ligt in eerste instantie bij I

de waterzuivering en in
tweede instantie bij de bewo
ners. In het kader van de hin
derwet aanvrage is dit voor
stel, ook naar de mening van
het bestuur Dorpsbelangen,
het best haalbare resultaat.
Op 24 januari zal Dorpsbe
langen dit voorstel met alle
inwoners van Garmerwolde
in een vergadering bespre- I

ken. Echter, het onveilige ka
rakter van de kruising Dorps
weg, Oude Rijksweg en S17
blijft onverminderd bestaan
en er zal nog hard gewerkt
moeten worden om hierin
verandering te brengen.

TonWerdekker



Boekenweek

Druk bezochte landbouwshow Oudman Thesinge . (foto: Teunis Ton)

Volksdans-

Uitvoering
Harmonie

Fenny Thedinga

Kortom , het was als van
ouds, weer een gezellige en
sfeervolle avond.

Op zaterdag 9 februari a.s,
houdt muziekvereniging Har
monie haar jaarlijkse (eerste)
uitvoering in dorpshuis De
Leeuw. Korps en drumband
zullen, onder leiding van dir i
gent M. Dijkstra, weer vele
bekende en onbekende mu
ziekstukken spelen. Daarna
zal rederijkerskamer Wester
een eenakter opvoeren , geti
teld "Noa mien dood" , van
Herman van der Veer. Na af
loop is er muziek van Story
mas. Aanvang 19.30 uur.

groep

De volksdansgroep hield op
7 januari haar jaarvergade
ring. Na elkaar een gelukkig
Nieuwjaar te hebben toege
wenst, werden de huishou
delijke punten afgewerkt.
Daarna was er bestuursver
kiezing.
De formatie van het bestuur
is als volgt:
Etty Bouwman , voorzitter;
Fenny Thedinga, secretares
se;
Janny Wieringa, penning
meesteresse;
Jantje Ganzeveld, bestuurs
lid;
Tryn Havenga, bestuurslid;
Leidster is mevr. M. Bymolt.
Onze groep telt momenteel
26 leden. Na het off iciële ge
deelte hebben we de avond
verder gevuld met gezellig
volksdansen en een paar
spelletjes Bingo, waar ook
nog leuke prijsjes mee waren
te verdienen.

de bibliotheek in Ten Boer op
20 maart. Dit door gezamen
lijke inspanningen van Open
bare Bibliotheek en CVgTB.

Ter gelegenheid van de boe
kenweek komen Gré van der
Veen, Kees Visscher en Jan
Siebo Uffen, met muziek van
de Gebroeders Ridderbos in

Daphne v. Rijssel moet in één
dag leren schaatsen. (foto : Ma·

Vergadertechnieken

De vereniging voor Dorpsbe
langen Garmerwolde is voor
nemens bij voldoende inte
resse in het komend najaar
een kursus vergadertechnie
ken te organiseren in Garmer
wolde. Deze kursus bestaat
uit vier avonden en de kosten
bedragen f. 50 ,- per deelne
mer. Deelnemers kunnen
zich vóór 1 maart 1991 bij het
sekretariaat van Dorpsbelan
gen aanmelden en zullen
t.z.t, nadere informatie over
de kursus ontvangen. Matthijs Welling, zie Wist-u-datjes. (toto: Henk Aemerie)

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Bel voor een afspraak
Dhr. J. Arends
te l. 050-416202

Rabobank Ten Boer e.o.
kantoor Garmerwo lde

Rabobank ~
geldengoederaad



Nieuwe lente, nieuw geluid...

Op reis naar Afrika

En dat geluid is deze keer het
geluid van de Groningse taal,
gesproken door theater
groep WAARK. Wanneer de
eerste krokussen boven de
grond staan is het voorjaars
vakant ie. Rond deze vakant ie
brengt de CVgTB (tradit iege
trouw) een bru isende voor
stelling voor de jeugd. het vo
rig jaar was dat theater Para
plu voor de allerkleinsten. Dit
jaar is de oudere jeugd aan
de beurt.
Theatergroep WAARK
brengt in het Gronings de
avonturen van Pieter voor het
voetlicht. Pieter is een pest
kop die genoeg heeft van zijn
"saaie" ouders en eigenlijk
nie, 've ouders wil. Door zijn
gedrag komt het zo ver dat

Als na 9 februari 1991 de
kinderen van de bas isscho
len van de gemeente Ten
Boer niet van Niger hebben
gehoord, dan weet ik het
niet meer. De meeste scho
len zijn enthousiast, de
S.O.T. (= Stichting Ontwik
kel ing ssamenwerking ge
meente Ten Boe r) is en
thousiast en de SNV'ers (=
Stichting Nederlandse Vrij
w illigers) van het project in
Filingué vinden de plannen
ook heel aardig. Alle voor
waarden voor een prettige
reis zijn aanwezig.

Op dit moment wordt er druk
geschreven om zoveel moge
lijk lesmateriaal voor de
scholen te verzorgen. Dia's,
video , lesbrieven zijn aange
vraagd als aanvulling op de

ouders en inwonende tante
inderdaad vertrekken , wat
ook de bedoeling was van
Pieter. Maar al gauw reali
seert hij zich dat hij toch wel
erg alleen is, en dat het voor
sommige zaken wel handig is
om ouders te hebben. Maar
dan wel spannende!
Pieter hangt een advertentie
voor het raam waarin hij
"spiksplinternieuwe ouders "
vraagt omn te solliciteren. En
de sollicitanten komen . Al
leen weet Pieter niet dat dit
steeds zijn eigen familie is,
die in allerlei vermommingen
ten tonele verschijnt... ..
De schr ijfster van Hépoepe
lepee (geboren Groninge rs
zullen deze uitroep ongetwij
feld herkennen) is Gré van

projectmap 'Op reis naar
Afrika' die de scholen al heb
ben.
Er komen verschillende spre
kers en de Wereldwinke l uit
Garmerwolde-Thesinge doet
ook mee. Als het mee zit
komt er een Afr ikaanse
drummer of danser de
schoolkinderen opvrolijken.
De meeste scholen hebben
zelf ook al plannen gemaakt.
Ze zorgen voor een tentoon
stell ing op school over Afrika.
De bibliotheek en de bilblio
bus doen ook mee.
Lucia Nass en Peter New
sum, de SNV'ers in Niger,
maken foto's van scholen in
Filingué. Ze proberen een ge
sprek te krijgen met de in
spekteur van het onderwijs
en als het een beetje wil laten
ze Nigerijnse kinderen vra-

der Veen. Op dit gebied is zij
geen onbekende: enkele ja
ren geleden haalde de
CVgTB "Ficus en Vitroazie"
naar Ten Boer, (ook) ge
speeld door WAARK en ge
schreven door Gré van der
Veen.
"Hépoepelepee" van theater
groep WAARK op woensdag
6 februar i in het Buurhoes te
Ten Boer. Gesch ikt van 10-15
jarigen. Aanvang 14.30 uur.
Entree f3,-leden CVgTBf2,-

CVgTB

gen beantwoorden van kin
deren uit de gemeente Ten
Boer.

Als de plannen doorgaan, en
waarom zou dat niet zo zijn,
dan maken de scholen vlag
gen met het thema 'Op reis
door Afrika '. Minister J .
Pronk van ontwikkelingssa
menwerking is gevraagd de
vlaggen van de diverse scho
len in ontvangst te nemen.
Wij wachten met spann ing
op zijn bericht. De vlaggen
komen eerst in de gemeente
te wapperen en wellicht
daarna in Filingué . Wie mee
wil doen met deze span
nende reis kan contact met
mij opnemen .

Irene van der Wal, Thesinge

Nieuwjaal'svisite
in het Buul'hoes

Er kwamen een paar auto's.
En toen kwam meester en die
zongen we "lang zal hij leven"
toe , want hij was jarig . Om ±
8 uur vertrokken we. Aange
komen gingen we meteen
naar binnen (bij het Buur
hoes). Iedereen kreeg 2 mun
ten b.V. voor sinas en een
mars. Burgemeester Blok
ging heel lang praten (nou ja,
dat leek zo). En eindelijk wat 
ren wij aan de beurt. Nu denk
je wat gingen we doen en wie
zijn wij? Wij zijn groep 6,7 en
8 van de Til uit Thesinge. Wij
gingen een paar liedjes zin
gen uit de musical "D'r op of
d'r onder" op de nieuwjaars 
visite van de gemeente Ten
Boer. We hebben zes liedjes
gezongen. De liedjes gaan
over het milieu; dat schoner
moet worden. De kinderen in
de musical voeren aktie te
gen de minister-president.
Dat is ook één van de liedjes
en in dat liedje gaat het er
over dat ze niet goed begrij
pen wat die minister-presi
dent doet. Het was een groot
succe s.

Nynke Hofstra

Stoomfluitjes

- Geheel gratis af te halen:
onderschuifbed(den), Ha
venstraat 5 in Thesinge .
Telefoon 1927.

TE KOOP GEVRAAGD
- een kinder autostoeltje

05902-3217

GEZIEN ...

Installatiebeaijf

Fa. W. KOOI & Zn

MIDDELBERT
050-416263

ENGElBERT
~16217

GAS-WATER
ELECTRA

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• le kwalllelt
• Ruime sortering
• Goede sarvlee
• ook voor: Ijzerwaren , verf,

keuken s, fu fnbout, ka..ten

VRUBllJVEHO PRIJSOPGAVE

GRATIS BEZORG ING.......-=-
HOUTMARKT

NlJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Teleloon 050-416135
Gratisop maal



Nieuw redaktielid

Hillie Ramaker-Tepper. (foto : Henk Pernerie)

gesponsord!
2. Sponsorloop voor de
jeugd t/rn 17 jaar. Deze wordt
in Thesinge gehouden op za
terdagmiddag 16 februari
van half drie tot kwart over
drie. Er zijn drie verschillende
afstanden, dus ook de hele
kleintjes kunnen meedoen.
Uiteraard kunnen we ook hier
niet zonder sponsors.
3. Een huis-aan-huiscollecte
vanaf dinsdag 19 februari tlm
vrijdag 22 februari. Voor Gar
merwo lde kunnen zich nog
collectanten opgeven.
De landelijke opbrengst zal
via een bijzondere televi
sieuitzending op vrijdag
avond 22 februari worden be
kendgemaakt. Wij hopen dat
u allen op één of andere wijze
aan deze actie wilt meewer
ken.
Voor nadere informatie kunt u
terecht bij: Hillie Ramaker
Tepper (050-415335); Koos
V.d. Belt (05902 -343 2); Gert
de Boer (05902-2111) en
Janny Ridder-Kol (05902
2540).

Wie spo nsort?

In februari komt er een grote
landelijke actie voor Vluchte
lingen in de Derde Wereld.
Deze aktie wordt georgani
seerd door Stichting Vluchte
lingen te Den Haag. Via pers,
radio en televisie zal er uitge
breide informatie worden ver
strekt. Het ingezamelde geld
is nodig voor medische zorg,
basisonderwij s, vakopleidin
gen en financiering van pro
gramma's voor def initieve
vestiging of terugkeer naar
eigen land.
Het actiecomité Garmer
woldefThesinge heeft de vol
gende activiteiten op touw
gezet:
1. Lesmarathon in De Til te
Thesinge enlof de O.B.S. te
Garmerwolde. Op vrijdag 15
februari nemen we om 20.00
uur plaats in de klas en pro
beren de oogjes open te hou
den tot zaterdag 12.00 uur.
Deelname vanaf 18 jaar.
Het is natuurlijk de bedoeling
dat de 'leerlingen' worden

wel er de laatste tijd op ver
keersgebied wat aanslagen
worden gepleegd.
Buiten mijn werk houd ik mij
bezig met o.a, het bouwen
van houten modelschepen.
Ook het toneelspelen bij
Wester en sinds vorig jaar het
grimeren zijn voor mij hob
by's geworden. Mijn sport of
spel is het Jeu de Boulen en
omdat er in Garmerwolde
bijna of geen gelegenheid is
om dit spel te spelen heb ik
sinds enkele jaren een eigen
baan in mijn tu in waar ik het
wel naar hartelust kan spe
len.
Omdat ik de G &T Express al
jaren met veel plezier lees
voel ik mij ertoe aangetrok
ken om een bijdrage te leve
ren aan dit , voor Garmer
wolde en Thesinge, zo be
langrijke maandblad.

Als nieuw redaktielid van de
Garmer en Thesinger Ex
press wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Ton
Werdekker,bijna 38 jaar jong,
getrouwd met Renske Huis
man en vader van Erik en
Niels. Hoewel ik in Groningen
ben geboren heb ik tot 1965
in Heemskerk (Noord-Hol
land) gewoond. Na mijn mid
delbare school heb ik nog
enige jaren rechten gestu
deerd en ik ben momenteel
werkzaam op de afdeling ver
koop van Nelf Lakfabrieken
bv. te Groningen.
Toen in 1980 een huis te koop
stond in Garmerwolde aan
dezelfde weg als waar
Renske als kind heeft ge
woond , hoefden wij niet lang
na te denken over onze toe
komst ige woonplaats. En
nog elke dag wonen wij met
veel plezier in dit dorp hoe-

Ton Werdekker. ttoto: Henk Bemenej

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingest raat 5
050-139393

openingsti jden: ma. van 13.00 
18.00 uur; dl. tlm vr. van 11.00 
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats: Grasd ijkweg 8,
Garmerwolde, 050-417517

Spec ialist in ladenkasten , keuze uit
± 3OO! ! standaardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. sta
pelbedden, buro's , hang- en leg·
kasten,
grenen tafels en stoelen, boeken
kasten, wandrek-co mbinatiesys
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWALITEIT EN BETAAL

BAARHElD SAMENGAAN!

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TElEVISIE ENZ.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct I!!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijl(sweg 130 81,
GRONINGEN

tel. OSO • 419791



Zwanen met kinderen weer terug in Thesinge. (foto: Teums Ton)

REDAKTIE
ADRESSEN

Gerefol'meerde kerk
Thesinge.Garmerwolde

3 febr.: 10.00 u. ds. Jans en ds. de
Vries-Batenburg, gez. dienst
Garmerwo lde; 14.30 u. ds. Meier,
Uithuizen

10 feb" 9.30 u. dr. Broek-Roelofs,
Paterswalde; 14.30 u. drs. Menk
veld, Winschoten

17 febr.: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen; 14.30 u. drs. Hoek, Mid
wolda

24 febr.: 9.30 u. dhr. Volders, Stads
kanaal; 14.30 u. dhr. Den Hollan
der, Feerwerd

Kerkdiensten

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Detta v.d. Molen, Henk Remerie
(fotograaf), Tineke Werkman-Uitham,
Tiny Smit , Hillie Ramaker-Tepper,
Sjaak Teunis, Ton Werdekker.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf),
Elisabeth Talenaar,
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Tineke Werkman-Uitham.
Dorpsweg 73, tel. 050-422989.
(tijdelijk)

Eind-redaktie Thesinge:
Joanne v.d. Meuten, Schulterlaan 25,
tel. 05902-3544.

Lay-out: Lucie Kol-Slachter, Metha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro V.d. bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

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

Her,,_Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

3 febr.: Garmerwold e 10.00 u. ge
zamenlijke dienst, waarin doop
en belijdenis, ds. Jans en ds. de
Vries-Batenburg

10 febr.: Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg

17 febr.: Thesinge 10.00 u. mw. J.
Seldenrath, Groningen

24 tebr.: Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg

mensen) vindt dat er meer
"gewone" Thesingers in
de krant moeten komen?
Wij van de redaktie de
zelfde mening zijn toege
daan en daarom van harte
u, echte Thesingers, op
roepen onze gelederen te
komen versterken?
De redaktie ook graag
door u, lezers opmerk
zaam wordt gemaakt op
zaken en/of personen
waarover we kunnen
schrijven?
We uw ideeën, foto's, tips
e.d. heel graag plaatsen?
Eén telefoontj e naar de
redaktie voldoende is?
Onze dorpsgenoot Mat
thijs Welling heeft meege
speeld in het "ad hoc" or
kest, op de Tweede Kerst
dag in de Oosterpoort?
Hij de enige tenor-saxofo
nist was en dus solo moest
spelen?
Discotheek First Move op
8 en 22 febr. en 8 mrt.
draait. Aanvang 8 uur,
plaats Trefpunt Thesinge,
entree f 2,-

den zich snel in veiligheid
te brengen als deze auto
mobilist Thesinge weer on
veilig maakt.
De heer A.J. Slager met
zijn geit -in de hoop op
mooie nakomelingen
naar een bok ging die he
laas achteraf óók een geit
bleek te zijn?
De families Verbree en
Stuut de dupe zijn gewor
den van een kapotte flitse r
van onze fotograaf?
Daarom twee foto 's in de
vorige krant te donker wa
ren?
Deflitser inmidd els weer in
orde is?
Janet Suur uit Thesinge
(en met haar nog wel meer

De dames van het volley
balteam elke dinsdag
avond in het gymzaaltje
van Thesinge staan te
springen om een goede
coach (mlv)? Gegadigden
mogen contact opnemen
met Corrie van Houten, te
lefoon 3239.
De heer J.P. Koopman met
zijn auto vastraakte in de
modder en dat er een trak
tor aan te pas moest ko
men om de auto los te trek
ken en dat er daarna een
zéér grondige wasbeurt
noodzakelijk was? Dorps
bewoners wordt aangera-

Wist U dat...

Foto van de maand

............... KAPPER
SERVICE
VANDORP TOTDORP

EETCAFÉ

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077

3 äge r rn e ist e r4

GARMERWOLDE
Tele foon 050 - 416062

Voorvisclubs 'morgens
op afspraak geopend.

Keuken met o.a. snacks, saté .
sha lom. karbonades. salades

enz.
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