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Mirte Ton uit Thesinge krijg t van dokter Friezema een prikje. (10-

to: Teunis Ton)

Hulp bij ziek-zijnleder mens krijgt op een
gegeven moment te maken
met ziekte, van zichzelf of
van een familielid. In Neder
land zijn veel voorzienin
gen op het gebied van de
gezondheidszorg. De G&T
express is eens nagegaan
welke gezondheidszorg bij
ons in de buurt wordt gebo
den en wat die zorg kan be
tekenen . Een gesprek met
J.e .s . Friezema, huisarts in
Garmerwolde en omstre
ken en T.J.Rutgers-Boer,
wijkverplee gkundige. In
een volgend nummer van
de G&T-Expres s zullen an
dere hulpinstant ies dan
wijkverpleging en huisarts
aan bod komen.

Een bezoek aan de huisarts
is voor veel mensen het eer
ste contact met de gezond
heidszorg. Bij hem kan men
terecht voor de meest uiteen
lopende klachten, de ene
ernstig de andere minder
ernstig. Hij beoordeelt of ie
mend doorverwezen moet
worden naar een spec ialist in
één van de ziekenhuizen.
Dokter Friezema geeft aan:
'Het is niet alleen de huisarts
die een belangr ijke rol speelt
bij het vaststellen van wat er
aan de hand is. Van de pa
tiënt moet duidelijk worden
wat de klachten zijn, maar
ook hoe hij staat tegenover
een vervolg behandeling. De
huisarts geeft daarin aan wat
de mogelij kheden zijn. Maar
het is uiteindelijk de keus van
de patiënt wat er verder gaat
gebeuren.

Hersenbloeding

Als de patiënt , of zijn familie,
kiest voor opname in het zie
kenhuis, betekent dit lang
niet altijd dat hij ook inder
daad wordt opgenomen.
Dokter Friezema licht dit toe:
"Een duidelijk voorbeeld

14e iaargang

daarvan is de patiënt die een
hersenbloeding (beroerte of
eVA) heeft gehad. De familie
wil graag dat de patiënt naar
een ziekenhuis gaat. Ik doe
dan mijn best om dit voor el
kaar te krijgen, maar dat
vraagt soms een enorme in
spanning. Aan een hersen
bloeding op zich is vaak niet
veel meer te doen en als er al
enige kans op genezing is,
dan duurt dat heel erg lang.
Ziekenhuizen zijn vaak bang
dat de patiënt dan heel lange
tijd achter elkaar een bed be
zet houdt. dat dan niet voor
andere patiënten gebruikt
kan worden.
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Intensieve thuiszorg

Een ziekenhuis zou gemak
kelijker een langdurige pa
tiënt opnemen, wanneer het
er zeker van zou zijn dat deze
na korte tijd kan doorstro
men l of naar een verpleeg
huis of revalidatiecentrum, /
of naar huis. Met name naar
die laatste mogelijkheid is
door het Regionaal Zieken
fonds Groningen een onder
zoek ingesteld. De regio
Eemsmond, waar de ge
meente Ten Boer ook onder
valt, was daarb ij proefreg io.
Bij dit project 'Intensieve
thuiszorg' wordt er van uitge-

gaan dat de gezondheids
zorg goedkoper kan door be
handeling en verpleging zo
lang mogelijk thuis te laten
plaatsvinden. Dat is veel
goedkoper dan opname in
een ziekenhuis of een ver
pleeghuis. 'De conc lusie uit
het onderzoek klopt: gezond
heidszorg kan goedkoper',
verte lt Friezema. 'Een patiënt
zou na een goede diagnose
weer vlot naar huis kunnen,
waar dan de huiarts de zorg
overneemt. Maar daarmee
komt ook direkt een pro
bleem om de hoek kijken: de
huisarts krijgt het daardoor
veel drukker. Patiënten die
een hersenbloed ing hebben
gehad, maar ook bijvoor
beeld kankerpatiënten vra
gen om een intensieve bege
leiding. Dat betekent dat ik
soms wel een paar maal per
dag bij dezelfde pat iënt langs
moet."

Wijkverpleging

En niet alleen de huisarts
wordt zwaarder belast , ook
andere instant ies merken dat
de druk groter wordt. Dat
geldt bijvoorbeeld voor de
wijkverpleging en -verzor
ging. Mevrouw Rutgers ver
telt hierover 'In het project in
tensieve thuiszorg is het mo
gelijk patiënten drie maan
den achtereen extra hulp te
geven naast de hulp die door
wijkverpleging wordt gege
ven. Het ziekenfonds en de
particul iere ziektekostenver
zekering moeten hier wel
speciaal toestemming voor
geven. Die hulp kan zeven
dagen per week worden ge
bode n, acht uur per dag. In
de praktijk betekent dat
meestal 's nachts, zodat de
familie zelf wat kan rusten. Er
is een aparte groep mede
werkers voor beschikbaar,
op afroep. Ook wordt er een
intensiever beroep gedaan
op de gezinszorg.'



Mevrouw Vegter (rechts) leert van wijkverpleegkundige me
vrouw Rutgers hoe ze moet prikken. (fot o: Taunis Ton)

Begeleiding en voorlichting

Naast verzorging en verple
ging thuis van mensen die
zichzelf niet kunnen redden,
heeft de wijkverpleging een
belangrijke taak in het bege
leiden van patiënten en het
geven van gezondheidsvoor
lichting. Zo helpt de wijkver
pleegkundige bijvoorbeeld
suikerpatiënten bij het leren
zichzelf te spuiten en bij het
toepassen van het dieet.
Reumapatiënten worden ge
holpen bij het aanpassen van
hun aan hun handicap. Daar
voo r bezoekt de wijkver
pleegkundige de patiënt
thuis. 'Door dit thuisbezoek
leren wij de mensen goed
kennen en kunnen wij in
springen als dat nodig is. Wij
zien ook wanneer de patiënt
andere hulp nodig heeft en
helpen hem zonodig die hulp
te vragen bij deskundige in
stanties of hulpverleners',
geeft mevrouw Rutgers aan.
In het wijkgebouw van het
Groene Kruis worden ook
voorlicht ingscursussen geor
ganiseerd over verschillende
onderwerpen.

Jeugdgezondheidszorg

Nog een ander facet van de
wijk is de zorg voor kinderen
van nul tot vier jaar, de zoge
naamde jeugdgezondheids
zorg. Meestal gaat het dan
om het bezoek dat ouders
met kleine kinderen afleggen
aan het consultatiebureau.
Daar is dan een wijkverpleeg
kundige en wijkziekenverzor
gende aanwezig, samen met
de huisarts. Mevrouw Rut
gers legt uit hoe de jeugdge
zondheidszorg verloop t:
'Wanneer er een baby is ge-

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 gemeentegarantie.

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

boren, komen wij tussen de
zesde en de achtste dag
langs voor de hielprik.
Daarna bezoeken wij het ge
zin om nog eens te praten
over de verzorging en voe
ding van het kind. Zonod ig
komen we vaker. Tussen de
eerste en tweede maand
komt de baby voor het eerst
naar het consultatiebureau,
dat is onderverdeeld in een
zuigelingenbureau voor ba
bies tot veertien maanden.
Voor kinderen tot vier jaar is
er dan het kleuterbureau.
Daarna neemt de schoolarts
de zorg over.'

Home-team

Eén maal per maand komen
alle hulpverleners uit de ge
meente Ten Boer bij elkaar
om informat ie uit te wisselen.
Het gaat dan om de huis
artsen, de wijkverpleging en
ziekenverzorging en het
maatschappelijk werk. Dit
overleg heet 'home-team' en
heeft tot doel de hulp die de
verschillende instanties bie
den op elkaar aan te sluiten
en zo mogelijk te verbeteren.
Zowel de huisarts als de wijk
verpleging hebben regelma
tig overleg met de gezinszorg
die dagelijks spreekuur heeft
op het gemeentehuis in Ten
Boer.

Zelf hulp vragen

'Aanvragen voor hulp kunnen
mensen zelf indienen: geeft
mevrouw Rutgers aan. 'Men
kan rechtstreeks bellen. Het
hoeft niet alleen om hulp te
gaan voor het eigen gezin.
Wanneer bijvoorbeeld ie
mand komt logeren die hulp
nodig heeft , zoals inject ies of
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Goed voor uw goed

hulp bij wassen en aankle
den, dan kunnen wij daar
voor worden ingeschakeld.
Het is de patiënt zelf of zijn fa
milie die aan moet geven dat
hulp nodig is. Mevrouw Rut
gers: 'Wanneer iemand pa
tiënt is of wordt , is hij wel
eens geneigd alles uit han
den te geven en anderen over
hem te laten beslissen. Wij
proberen initiatieven bij de
mensen zelf te laten liggen.
Zij zijn uiteindelijk verant
woordelijk voor zichzelf.'

Apotheek

Een belangrijke voorziening
die tot nu toe nog niet ge
noemd is, is de apotheek die
dokter Friezemazelf beheert.
Zijn assistente, mevrouw
Marjo Westerhof, is van huis
uit apothekersass istente en
samen zorgen zij voor het
maken van eenvoudige medi
cijnen als hoestd ranken en
zalven. De andere medicij
nen worden geleverd door de
apothekers-groothandel.
'Doordat ik ook de medicij
nen verkoop die ik zelf heb
voorgeschreven, weet ik vrij
nauwkeurig wat dure medicij
nen zijn en wat goedkopere:
vertelt dokter Friezema.
'Wanneer· ik kan kiezen uit
twee medicijnen, die de
zelfde werking hebben, waar
van de ene duurder is dan de
andere, zal ik gauwer het
goedkopere medicijn voor
schrijven.'
Erzijn ontelbaar veel medicij
nen in de handel. Om daar
mee op de hoogte te blijven
moet de huisarts constant

zijn kennis vernieuwen en uit
breiden.

Bijblijven

Tijdens het interview voor de
G&T-Express ligt op het bu
reau van de huisarts een
grote stapel boeken en tijd
schriften , die nog doorge
werkt moeten worden om bij
te blijven. Ook mevrouw Rut
gers geeft aan dat steeds bij
scholen noodzakelijk is. Zo
wel dokter Friezema als me
vrouw Rutgers vinden dit een
zware kant van hun werk.
Doordat zij beiden te maken
hebben met heel uiteenlo
pende patiënten en ziekte
beelden, moeten zeall-round
zijn en van alle markten thuis .
Dat maakt het werk zwaar,
maar toch ook weer boeiend .
Mevrouw Rutgers: 'We ma
ken mensen mee op hoogte
en dieptepunten van hun le
ven. Het blijft boeiend om te
zien hoe ieder daar persoon
lijk mee omgaat.'

TinySmit.

Stoomfluitje:

Te koop aangeboden:

- Blaupunkt kleuren-tv (67
cm beeldbuis) met af
standsbedien ing. Prijs
f 350 ,- .
Telefoon 050 - 4232 11
(Henry Veninga)

- Skelter f 35 ,- L. V.d. Veen
straat 3. tel. 050 - 413045



Wilgen · een kunstwerk dat leeft

De stadsmarkering: wilgen en water. (foto: Henk Remene)

Het zijn wilgen, die grap
pige kromme boompjes die
je vanaf de weg of vanaf het
f ietspad richting stad ziet
liggen, vlak voor Lewen
borg. Ze zijn daar niet zo
maar neergezet, maar ma
ken deel uit van het veelom
vattende stadsmarkerings
plan van het 950-jarige Gro
ningen.

Over de verschillende stads
markeringen - van welke kant
je Groningen ook binnen
komt , je ziet er altijd eentje
staan - is al heel wat geschre
ven en waarschijnlijk nog
meer gepraat.
'Prachtig' zegt de één
'Nou, wel erg modern alle
maal' vindt de ander.
Over één ding zijn de meeste
mensen het wel eens: dat het
gewoon een erg aardig idee
is om de stadsgrenzen op
zo'n nieuwe manier gestalte
te geven.

Ballet in het weiland

De stadsmarkering bij Le
wenborg is ontworpen door
ene William Forsythe. Hij
werd geboren in New Vorken
werkt tegenwoordig in Frank
furt, niet als beeldend kun
stenaar trouwens , maar als
artistiek leider van een be
langrijke balletgroep. Forsy
the is namelijk choreograaf
en danser van beroep.
Het was een idee van Daniël
Libeskind, de architekt die
voor het stadsmarkerings
plan als geheel de denkbeel
den uitwerkte en die ook tref
woorden bedacht die de uit
voerende kunstenaars als
'opdracht' meekregen, om
allerlei verschillende mensen
uit te nodigen voor een ont
werp.
De choreograaf William For
sythe was onder de indruk
van het Groninger land
schap. Hij vond het mooi

recht-toe-recht-aan met alle
maal bomenrijen, heggetjes
en sloten . Zijn eerste ge
dachte was: zonde om in
zo'n landschap een of ander
kunstwerk neer te zetten .
Maar omdat hij nu eenmaal
de opdracht gekregen had,
wilde hij dan in elk geval iets
maken met dat landschap als
uitgangspunt. Bovendien 
daar moet je natuurlijk dan
ser voor zijn - vond hij dat zijn
ontwerp iets beweeglijks en
iets levends moest hebben.

Herinnering aan vroeger

Zo is het geworden. In het
weiland ligt nu een lange
rechte gracht en daarlangs
staan de wilgen, die met ka
bels zijn vastgemaakt aan pij
lers in het water. Ze kunnen
niet anders dan krom
groeien. Het aardige is, dat
Groninger scheepsbouwers
deze techn iek heel vroeger al
toepasten om mooie ronde
spanten te krijgen voor hun
schepen.
Aan de pijlers zijn ook schijn
werpers bevestigd die de wil
gen 's avonds van onderen af
belichten , wat vanaf de rijks
weg heel goed te zien is.
De wal die met een boog
langs en over de gracht
loopt, zal nog worden voor
zien van rode heesters, als
contrast. Aan de andere kant
van het water is een wandel
pad aangelegd.

Ik vind het een fascinerend
ontwerp en ik ben nu al be
nieuwd hoe het er in de zo
mer uit zal zien of over vijf
jaar.Dit is letterlijk een kunst-

werk dat leeft. Het past prima
in het landschap en voegt er
tegelijkertijd iets heel bijzon
ders aan toe. Wat mij betreft
is dat kunst met een grote K.
Vanalle stadsmarkeringen (in
totaa l zijn het er negen, plus
een centrale markering op
het Martin ikerkhof in de stad)
vind ik 'die van ons' beslist de
mooiste.

Wie meer wil weten: bij het
Stadjershuis is een krant ver
krijgbaar met alle informatie
over het projekt. Een be
schr ijving van een fietsroute
is in de maak.

Elisabeth Tolenaar

Vluchtelingenwerk

Op 19 april a.s. organiseert
de Stichting Vluchtelingen
Werk Ten Boer een informa
tie- en ontmoetingsavond
onder het motto "Wij zijn an
ders heel gewoon".
Deze avond vindt plaats in
het Buurthuis.
Het programma begint om
19.00 uur en zal tot ongeveer
23.00 uur duren. Het is zo op
gesteld dat de bezoekers ie
der moment kunnen komen.
U kunt genieten van muziek
en dansen uit Somalie, van
Zuidafrikaanse liederen, een
'puzzeltoc ht' over Somalie
en over de weg die een asiel
zoeker in Nederland moet af
leggen. Ook over Irak is uit
gebreide informat ie aanwe
zig.

U bent van harte welkom, de
toegang is gratis.

VluchtelingWerk Ten Boer

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prilzen

• le kwollleit
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Wensen van ouderen
in Ten Boer onderzocht

8romfietscursus: veilig rijden

Garmerwolde - Zoals iedereen heeft kunnen zien: de heer
Spanninga heeft de leeftijd van 50 jaar bereikt. (foto: Henk Pemenè)

bromfietscursus ontw ikkeld:
verkeerskennis, praktijk en
een beetje motor techniek.
De cursus bestaat uit 4
avonden van ongeveer 2 uur
en 1 zatermiddag. Als je aan
het eind van de test slaagt,
krijg je een officieel brom
fietscertificaat van WN. De
cursus wordt door een be
voegd rijschoolhouder gege
ven.
WN betaalt praktisch alle
kosten van de cursus. Jij
hoeft alleen je eigen theorie
materialen en examenkosten
te betalen.
Ben je lid van W N (of je ou
ders), dan betaal je 1. 15,- en
anders f. 25,-.

De cursus start in april.
Meer informatie? bel 05902 
2376.

Brommen.....? Akkoord
Maar dan wel
verantwoord!!

Hallo bromfietser of aspirant
bromfietser,
Misschien heb je er de laat
ste tijd over gedacht om op
een bromfiets te gaan rijden
of doe je dat al!
In dat geval moet je beslist
verder lezen.
Uit onderzoek blijkt , dat on
der jonge mensen van 15-20
jaar veel ongelukken met
bromfietsen gebeuren.
Gebrek aan kennis van de
verkeersregels, met name de
voorrangsregels, maar ook
het niet op de goede manier
remmen en beheersen van
de bromfiets blijken de be
langrijkste oorzaken van on
gevallen te zijn.
Daarom is er een prima

Hoofdpijn te lijf

Stichting Bejaardencentrum
"Bloemhof"

lopen vast in de regelgeving
en het wisselende beleid van
de overheid.
In samenwerking met ver
pleeghuis Vliethoven in Delf
zijl probeert Bloemhof ver
pleeghuiszorg in de ge
meente Ten Boer aan te bie
den. Iedere bestuurder lijkt
het met die plannen eens te
zijn, maar zodra het er op
aankomt, laten de bestuur
ders verstek gaan.
Overigens benadrukte de
heer Van Bruggen dat het be
stuur van Bloemhof blij is met
de toewijzi ng van de 30 aan
leunwoningen, maar zei hij:
"Dit is nog maar het begin.
De poli tici moeten wel mee
werken met het tot stand
brengen van een zorgcen
trum in de gemeente Ten
boer, ook na de verkiezin
gen".

Onder deze tite l zendt de Te
leac op radio en televisie een
cursus uit bedoeld voor men
sen met langdurige span
ningshoofdpijn en migraine.
De Vereniging Het Groene
Kruis Ten Boerzal in septem
ber/oktober 1991 een hoofd
pijncursus organiseren in Het
Groene Kruisgebouw, Blin
kerdlaan 2, Ten Boer.
Nadere gegevens volgen
nog.

Ruim tweederde van de ou
deren in de gemeente Ten
Boer is tevreden met de hui
dige woning. Het merendeel
van de ouderen wil bij het ou
der worden in de gemeente
blijven wonen en ruim tien
procent heeft plannen om
ongeveer binnen een jaar te
verhuizen naar een bejaar
denwoning, aanleunwoning
of verzorgingstehuis. Deze
gegevens zijn het resultaat
van een onderzoek van het
Gerontagogisch Centrum
Groningen. Het onderzoek
werd vorig najaar uitgevoerd
in opdracht van verzorgings
tehuis Bloemhof en de ge
meente Ten Boer.
Op woensdag 27 februari
overhandigde vice-voorzitter
H. van Bruggen van Bloem
hof het rapport aan wethou
der P. Boekhoudt van de ge
meente Ten Boer. De over
handiging vond plaats tij
dens het werkbezoek van de
gedeputeerden G. Beukema
en H. Vos en de kandidaten
voor de Provinciale Staten,
de dames M. de Meijer en R.
Jansen aan Bloemhof.
De Heer van Bruggen bena
drukte bij de overhandiging
van het rapport het belang
van een afgewogen en con
sistente inspanning van de
provinciale bestuurders. Vol
gens de vice-voorzitter van
Bloemhof heeft het daaraan
de laatste maanden enigs
zins ontbroken. De provincie
vraagt veel creativiteit van de
besturen van de bejaar
denoorden , maar veel ideeën

"Ten Boer en Omstreken"

Premies w.A. verzekering incl. kosten per 1-5-1991:

Voor al uw verzekeringen

f 135,
f 335 ,
f 57,-

Bromfietsverzekering

zonder versnelling:
met versnelling:
snorfietsen:

Rabobank~



Solistenconcours "Harmonie"

Kletterende
borden in de Til

Wat is er op donderdagavon
den in de lagere school de Til
toch aan de hand? Geluiden
dringen af en toe door tot ver
in het dorp. Geschreeuw, krij
sen, lachen, huilen, klette
rende borden. Relatiethera
pie? Mensen die proberen
hun stukge lopen leven weer
op het spoor te krijgen? Nee:
sinds september oefent de
nieuwe Thesinger amateur
toneelgroep "De Rijge" met
veel plezier en enthousiasme
in de Til aan haar eerste pro
duktie. Een stuk waarin dr ie
mannen en drie vrouwen niet
helemaal toevallig samen bij
moeder op de boerderij be
landen. De confrontat ie met
elkaar en de herinnering aan
de onschuldige kindert ijd
doet de maskers vallen en
laat ieders werkelijkheid
haarscherp uitkome n.
Het oefenen aan deze humo
rist ische maar ook wrange
komed ie is de oorzaak van
de geluidsoverlast op don
derdagavond. Het resultaat
kunt u meemaken tijdens de
première op vrijdag 26 apr il.
Na een optreden in een boer
der ij in Drenthe en in het Prin
sentheater in Groningen,
vindt in Thesinge een tweede
voorstelling plaats op 31 mei.

Toneelgroep "DERIJGE" pre
senteert op vrijdag 26 april :
"MET MES EN VORK" van
Alan Ayckbourn.
Aanvang: 20.00 uur.
Plaats: Bovenrijgerweg 19 in
Thesinge
Toegangskaarten à f 5,- te
bestellen: 05902-1980
Tel. 05902-1731

Ton Heuvelmans

Gerda Kalk

Tineke, Peter, Reinier, Mat
th ijs R., Harmen, Rolf, Leo
nie, Sijke, Mathhijs W. en
Marce ll

Soliste Leonie Schuur. (Iata: Herik Remerie)

leverd werd en naar de divisie
waarin iemand uitkwam. Dit
resulteerde in heel goede
prijzen voor de dertien deel
nemers van "Harmonie" zelf.
Prof iciat Lucas, Jeroen, Jan,

Het eerste jazzconcert dat
door de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer werd
georganiseerd vond vorig na
jaar in de kerk van Garmer
wolde plaats. Iedereen die
daar geweest is herinnert
zich nog wel het verplette
rende optreden van zangeres
Greetje Bijma. Sindsdien lijkt
haar carrière niet meer stuk
te kunnen. Afgelopen winter
nam zij als eerste vrouwel ijke
jazz-ar tiest de Boy Edgar
Prijs in ontvangst en onlangs
nog was zij in het popul aire
TV-programma "Geen C te
hoog" te zien (met onder an
dere Alan Laurillard en Char-

In dorpshuis "De Leeuw" was
het weekend van 2 en 3
maart een muzikaal week
end. Vele muzikanten uit de
provincie Groningen deden
mee aan het solistencon
cours. Dit concours wordt elk
jaar gehouden en dit jaar was
"Harmonie" de organise 
rende vereniging. Zowe l
mensen die een blaasinstru
ment bespelen als mensen
op verschillende soor ten
slagwerk deden hun uiterste
best om het door hen inge
studeerde muziekstuk zo
mooi mogelij k te spelen. Er
waren niet alleen solisten
maar ook duo 's, trio's, kwar
tett en en zelfs een klein en
semble, bestaande uit zeven
klarinet isten.
De jury beoordeelde ieder
een naar de prestatie die ge-

De lente begint echt:
topjazz in Thesinger kerk • CVgTB

les Huffstadt, die haar ook int schitterd en hebben ook alle
Garmerwolde begeleidden). drie minstens één keer de
De Culturele Vereniging ge- grote Podiumprijs voor veel-
meente Ten Boer heeft ge- belovend jazztalent gewon-
meend van dit soort optre- nen. Hele concertzalen vol
dens een trad itie te maken hebben zij in vervoer ing ge-
onder het motto: Jazz in de bracht. Op het EBU-jazzfesti-
Kerk. Op donderdagavond 4 val vertegenwoordigden zij
april, 21.00 uur, is het weer Nederland en in Montreal na-
zover. Het veelgeprezen Po- men zij een live-elpee op :
dium-trio treedt dan op in de "Live in Montreal ".
oude kerk in Thesinge . Het AI met al zijn wij niet zo'n
trio bestaat uit Paul van Ke- beetje trots met dit veel- be-
menade (altsax), Wofter Wier- lovende concert in de prach-
bos (trombone) en Jan Kui- tige Thesinger kerk. Voor ons
per(gitaar). Allen hebben een kan de lente beginnen!
reputatie als vernieuwend
musicus op te houden, heb
ben in tal van format ies ge-

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER Of UW
TELEVISIE ENt

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

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

Rijl(sweg 130 B1,
GRONINGEN '

tel. 050 - 419791

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verttechnische- en

reinigingsadviezen



In gesprek met Anke Riebau maar worden aan het einde
weer opgezet."
Toch is het volgens Anke een
humoristisch stuk. Belangrijk
is het om de juiste spanning
erin te krijgen. Een boeiende
maar niet altijd even makke
lijke taak voor de regisseuse.

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutter1aan 28 ,
telefoon 05902-1957

Joanne van der Meulen
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REDAKTIE
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Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KAEIDl ER- GAAEW
VESPA- TDMOS- YAMAHA

fANTIC
o Alle Iflevf!n lJf' rraieiIen o r VOOtr<JiJd
~,O ~ eccesso-es en oroetr:Jeien

o It,ma St'MC(' en~r-e

Wtokpl .... 's~s do gehele
dag gesIo_ .

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

den. Alle zes zijn op zoek
naar levensgeluk. Zoeken
dat in anderen en niet in zich
zelf.
De ondertite l is "Herman's
wraak". Door toedoen van
Herman, gefrustreerd door
vrouwen, raakt iedereen uit
evenwicht. Maskers vallen

stuk met inhoud maar niet te
zwaar.
Gekozen is voor een stuk van
Alan Ayckbourn, die begin
1900 als eerste burgelijke
normen, relaties, man-vrouw
verhoudingen aan de kaak
stelde.
De essentie van "Met mes en
vork" is het gevecht tussen
schijnwereld en werkelijk
heid. Mensen die naar buiten
toe de schijn wekken dat al
les in orde is. Ze durven ech
ter geen keuzes te maken om
hun leven anders in te richten
omdat ze bang zijn met zich
zelf geconfronteerd te wor-

ook voor Anke. Op die avond
zullen twee docenten van de
opleiding en één landelijk ge
committeerde haar niveau
van regisseuse toetsen .
"Ik heb een concept van het
stuk geschreven. Onder
woorden gebracht waar het
stuk over gaat en wat ik wil la
ten zien. Dan moet alles wat
je ziet ook kloppen . Klopt het
thema, de spanning, de kle
ding, de ruimte, het licht?
Een regisseuse moet ook re
kening houden met de spe
lers: je kunt wel leuke ideeën
hebben maar je moet de spe
lers ook zover krijgen.

Rients Hofstra en Herbert Koekkoek

Schijnwereld - werke lijk
heid

Wanneer ik voel dat iets niet
klopt, dat het er bedacht uit
ziet dan moet ik het kloppend
maken. Daar gaat veel tijd in
zitten . Die tijd stop ik er graag
in want de samenwerking
met deze groep is hartstikke
leuk. Het levert bovendien
nieuwe ideeën en energie
op".

Het stuk is samen met de zes
spelers uitgezocht. De groep
wilde een actueel thema en
een gelijke rol bezett ing. Een

DROGISTERIJ · PJll.R.Fl1JlI:E -REFORM-SCHOONHEID6SALON

WIN KÊ l CEN TR UM lE WENBORG G RONING EN TE LEF OO N OSO....l0608 .

Liefde voor ton eel

De première van "Met mes en
vork" zal voor de zes spelers
(red.: drie wonen inThesinge)
spannend zijn, maar zeker

Alles moet kloppen

Anke Riebau is voor velen
een onbekende. Toch is ze
iedere donderdagavond
du idelijk aanwezig in de ba
sisschool "de Til " te The
singe.
Zij is de regisseuse van de
onlangs opgerichte ama
teur- toneelgroep "De Rij
ge", die de Til als oefen
ruimte gebruikt.
Op vrijdag 26april is de pre
mière. Gekozen is voo r een
toneelstuk van Alan Ayck
bourn:"Met mes en vork ".
Hierover een gesprek met
Anke omdat het haar eind
examen- produktie is voor
haar opleiding als amateur
reg isseuse.

Anke Riebau woont aan de
Rollen in Ruischerbrug. Haar
beroep is sociaal-pedagoge
en ze werkt als bedri jvencon
tact-funct ionaris voor het
C.B.B. (Centrum voor Be
roepsu itoefen ing en Be
roepsor iëntatie) in Gronin
gen.
Zes jaar geleden begon ze
met toneelspelen. "Spelen in
mijn eigen theatergroep
"Soufflé" vind ik nog altijd
heerlijk, maar ik wilde meer
daarom ben ik drie jaar gele
den begonnen met de, toen
voor Groningen nieuw, ama
teur-regisseuropleiding.
Het doel van deze opleiding
is het stimu leren en onder
steunen van amateur-toneel
in de provincie Groningen".
De opleiding stelt hoge ei
sen: van de dert ig cursisten
van het eerste jaar zijn er in
dit derde, tevens laatste jaar,
nog vijf over.



Kabel·T.V..... Nog veel voeten in aarde

Een gesprek met wethouder
Piet Boekhoudt. Hij geeft de
tussenbalans aan, hoe het
gaat met de onderhandeling
en de werkzaamheden die
nod ig zijn om voor de kernen
van de gemeente Ten Boer
de kabel T.V. aan huis te kun
nen ontvangen.

Als basisvoorziening voor
een groot publiek ...

De gemeenten Loppersum
en TenBoer zijn de laatsten in
de provincie Groningen die
nog voorzien zullen worden
van een kabel T.V. aansluiting
in de voorgaande jaren was
de meerderheid van de raad
in de gemeente niet voor een
dergelijke operatie. Terwijl
het merendeel van de Gro
ningse gemeenten hier col
lectief voor kozen, bleven Ten
Boer en Loppersum afwij
zend. Door een grote pu
blieke druk is nu ook onze ge
meenteraad van mening te
moeten overgaan op de ka
bel T.v. ontvangst en deze is
derhalve als basisvoorzie
ning op de lijst geplaatst.

Geavanceerd systeem met
tal van mogelijkheden

Het voordeel van het langdu
rige uitstel om kabel T.v. te
kiezen is nu dat er onge
kende mogelijkheden zijn in
het huidige kabelsysteem.
Stelt u zich eens voor om een
spannende vergadering van
de gemeenteraad te kunnen
ontvangen ... life! En wat te
denken van een alarrnsvs-

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

echte
Groenteman

-I...
. ' 1 'f

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1366 - St. Annen

teem binnen het bejaarden
centrum en de aanleunwo
ningen via de kabel?
Het aanbod van de talloze
rv stations zoals: Euro
Sport, BRT, RTL-4 en BBC
zal dan te zien zijn en ook is
er de mogelijkheid voor re
gionale tv.

De EGD als grootaandeel
houders en uw kabel leve
rancier

Niet alleen de prijs van gas en
elektra lopen via de EGO.
Daarbij komt - als u kabel
heeft - ook de maandelijkse
huur van ca. f 16,85 per
maand voor de CAI. De wet
houder voegt er aan toe dat
ons gebied een voor de kabel
'onrendabel' gebied is. Dit
betekent voor de gemeente
een fikse financiële aanvul
ling. "Stel dat de aansluitkos
ten eenmalig f 200,00 zijn,
dan zal de gemeente er nog 5
à 6 ton (dus maximaal f
600.000,-) bij moeten leg
gen. Ik probeer dus in de res
terende onderhandelingen 
met de EGO - de kosten te
drukken voor de burger en de
gemeente", aldus de wet
houder.

Vanuit Appingedam naar
Garmerwolde en Thesinge

Eerst zullen Winneweer, Ten
Post, Lellens, Ten Boer en
Garmerwolde aan de beurt
komen met aftakkingen naar
de diverse omliggende dor
pen. Er zal dus een aftakking
komen vanaf Garmerwolde

EETCAFÉ

3 ä g e l"m e i s t e l"

GARMERWOLDE
Telefoon 050 - 416062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geo pe nd.

Keuken met o .a. snacks, saté,
shalom, karbon ades, salades

enz.

naar Thesinge toe.
De negen woonkernen (incl.
Ten Boer) zullen worden voor
zien van verdeelkasten, dan
wel tussenstations. Dit is
voor onze gemeente een
aanzienlijke financiële post
vanwege de uitgestrekte en
relatief gezien dun bevolkte
oppervlakte van onze ge
meente. Een verdeelkast
kost pakweg f 40.000 en men
kan er 2,5 tot 4 km. gebied op
aansluiten. Hoe meer men
sen aangesloten kunnen wor
den op een verdeelkast des
te lager kunnen de kosten
voor de burger/gemeente
worden .

Schotelantenne kan voorde
liger zijn dan kabelaanleg

Voor mensen die ver van de
weg wonen kunnen de aan
sluitkosten hoog oplopen.
Een goed alternatief is dan
een schotelantenne. De kos
ten variëren dan van f 1400,
tot f 2000 ,-.

Samenvattend:

1. de abonneekosten zullen
zeer waarschijnlijk f 16,85
p.m. bedragen.
2. De aansluitkosten zullen
ca, f 200,- zijn. Dit is een een
malige uitgave.
3. De gemeente moet een be
drag van ruim een half mil
joen zien te vinden om deze
operatie te kunnen financie
ren,
4. De gemeente zal in haar
onderhandelingen met aan
nemers en EGD het bedrag

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050-139393

openingstijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. tl m vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats: Grasdijkweg 8,
Garmerwolde, 050-417517

Specialist in ladenkasten. keuze Uit
± 300!! standa ardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. sta
pelbedden, burc 's. hang- en leg
kasten,
grenen tafels en stoelen, boeken
kasten. wandrek-combinatiesys
teem .

EIGEN WER KPLAATS DOET
KWA LITEIT EN BETAAL 

BAARHElD SAMENGAA NI

van een half miljoen probe
ren te verminderen. Dit zou
kunnen worden bereikt door
voordelige inschrijvingen en
gemeentelijke werkzaamhe
den (zoals b.V. de gleuven
zelf graven).
5. Een lagere financiering be
tekent voor de burger lagere
aansluitkosten.

De raad zal zich in april a.s.
buigen over kabel TV in ons
gebied en ze heeft dan nog
heel wat problemen te bepra
ten. Vooral het financiële
plaatje zal nog veel voeten in
aarde hebben... voordat de
planning om kabel TV te ont
vangen dit jaar een feit zal
zijn.
We houden u op de hoogte.

Sjaak Teunis.

Harmonie

Mededeling: De (tweede) uit
voering van de muziekvereni
ging "Harmonie" zal plaats
vinden op zaterdag 20 april
en niet op 6 april zoals eerder
gemeld. Deze avond zullen
de jonge leden van Harmonie
en "De Alpenjagers" voor u
optreden. Door omstandig
heden hebben wij de uitvoe
ring twee weken uitgesteld.
We hopen dat we op uw aller
komst mogen rekenen!
Aanvang 19.30 uur in dorps
huis "De Leeuw". Entree gra
tis.

Gerda Kalk

<:> KAPPER
SERVICE
VAN DORPTOTDORP

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL 050-416077



Mini-container te groot ?!?!?!

Deze antennes op het dak van de Vrouwenkliniek AZG zorgen
voorprogramma 's op de buis. Straks op de kabeltelevisie bij u
thuis. (foto: Henk Remerie)

Foto van de maand I

Zaterdag 2 maart werden we
in Garmerwolde en omge
ving allemaal verb lijd met
mini-containers. Voor kleine
gezinnen zijn het echt wel ko
lossen.
Nu is na informat ie bij Ge
meentewerken gebleken dat
er voor bejaarden en kleine
gezinnen, kleinere contai
ners te verkrijgen zijn. Deze
hebben de grootte van de
voormal ige vuilnisemmers
(35 I. inhoud). Indien u dus de
grote container wi lt ruilen
voor een kleinere, dient u

zich in verbinding te stellen
met het Gemeentehuis teTen
Boer, tel. 05902-2 755, (vra
gen naar de heer De Vries
van Gemeentewerken).

Janna Star-Wassens

n.e.
Wanneer in Groningen een
container wordt vermist dient
men aangifte van vermissing
te doen bij de politie alvorens
een nieuwe container te krij
gen. Deze nieuwe container
moet men dan zelf betalen.

Wist U dat ••..

aan de oproep van de redak
tie van G &T Expres aan alle
vereniqinqen van Garmer
wolde en Thesinge, om hun
act iviteiten voor zover be
kend, op de bijgevoegde lijst
in te leveren er slechts door
enkele verenigingen gehoor
is gegeven?
Wij mede uit het oog punt van
grat is publici teit en het voor
komen van het gelijktijdig or
ganiseren van evenementen
nogm aals alle besturen op
roepe n deze lijsten in te leve-

Uitslag kaartclub
"De Soos"
Garmerwolde

1. W. Tammeling 7467 punten
2. H. Oosting 7031 punten
3. J. Star 6773 punten
4. E. Terpstra 6552 punten
5. A. Mulder 6549 punt en

Kerkdiensten Geref. Kerk
Thesinge/Garmerwolde

1 april: 10 .00 u. dr . Van Oeve ren,
Steenwijk. (2e Paasdag) m.m.v.
zangkoor

7 april: 9.30 u. drs. Deelstra, Olde
hove , vooroer. HA; 14.30 u. dr s.
Sche ltens-Ritsema, Glimmen

14 april: 9.30 u. ds . Jans, Groningen ,
HA ; 14.30 u. dhr . Den Holland er,
Feerwerd, nabetr. HA

21 april: 11.00 u. ds. Edelman, Be
dum; 19.00 u. ds. Oldenhuis, Kol
lurn. Grunniger dainst

28 april: 9.30 u. ds. Bulthuis. Gronin
gen, 14.30 u. dr. Van Oeveren,
Steenwijk

Hervormde Gemeente
Garmerwolde-Thes lnge

7 apr il: Thesinge 10.00 u. ds. C. de
Vries- Batenburg

14 april: Garmerwolde 10.00 u.
dienst voorb ereid en gedaan door
gemeenteleden, afscheid diaken
De Vries en koffie drinken

2 1 april: Thesinge 10.00 u. prof . dr.
H. te Velde, Palerswolde

28 april: Garmerwolde 10.00 u ds . C.
de Vries-Bal enburg

Chr. Geref. Kerk Thesinge
1 apr il: 9.30 u. zangdienst 2e Paas

dag
7 apr il: 9 .00 en 14.30 u. kand. G. J .

Vogel
14 apr il: 10.30 en 14.30 u. ds. J . C.

Wesse ls
21 apr il: 9 .00 u. ds. J . C. Wessels

(voorber.), 14.30 u. ds. D. A. Brie
nen

28 april: 10 .30 u. ds . J. C. Wessels
(HA) en 14.30 u. ds. J. C. Wes
seis (nabelr.)

5 mei: 9.00 u. ds. J . C. Wessels en
14.30 u. ds. D. A. Brienen

.,,-""-

r~~~
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ren bij een van de redaktiele 
den?

uw brood wom: natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Winkelcentrum t->borg. tel. 415222
Selwerd. tel . 778465

ClaremahMnl 47
Beyum Oost. tel . 421462

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspectie

Verwijde ren va n nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H. Dudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge


