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Doorzetten, ondanks tegenslagen

Fam. F. Ganzeveld, Garmerwolde. (foto : Henk Berneriel

in het gips; in spreidstand,
met een stok tussen de be
nen. Na plm. 10 dagen
zaagde de dokter een luikje
in het gips en haalde de
hechtin gen eruit. Helaas ble
ven er 8 à 9 hecht ingen ach
ter en ontstond er een won
dinfect ie. Toen het gips er na
plm. 7 weken af ging, had ik
het gevoel dat ik zweefde: zo
licht voelde ik me! Na het
gips kwam ik in tractie, lag ik
met gewic hten aan mijn
been. Omdat de pennen eruit
moesten, werd ik voor de
tweede maal geopereerd.
Moe kon gelukkig bij een
oom in de kost en was daar
door om de week bij mij in
Amsterdam; mijn zus Trie
neke zorgde dan voor Pa, die
longontsteking had. De laat
ste twee weken heb ik lopen
geleerd en moc ht ik naar
huis".

Prachtige tijd

Dit keer ging ik op bezoek bij
de fami lie Ganzeveld aan de
Grasdijkweg nummer drie.
Fokko en zijn vrouw Gerry
blijken gezellige praters,
waarbij je je beslist niet ver
veelt! Ze zijn dol op hun drie
kinderen: Robert (5), Sandra
(5)en lnge (3). De gevaarlijke
oversteek is hun een doorn in
het oog: bij dichte mist is het
ronduit onverantwoord om
de kinderen over te zetten .
Vroeger was Fokko do l op
renpaarden, maar nu is zijn
grote hobby: vissen! Sinds
kort zit hij zelfs in het bestuur
van de visverenig ing en werkt
o.a. enthous iast mee aan het
eigen clubblad . Ook in de
werksfeer gaat het hem mo
menteel best naar de zin: sa
men met een kameraad
opende hij op 19 april j.1. een
eigen zaakje in Loppersum.
Ze zijn alleen op vrijdag en
zaterdag open; de rest van
de week maakt hij thuis meu
beltjes. Het is Fokko niet al-

tijd voor de wind gegaan; hij
heeft ook de nodige tegen
slag ondervonden! In een ge
sprek vertelde hij mij zijn le
vensverhaal.

"Mijn geboortehuis stond
aan de Grasdijkweg in Gar
merwo lde, schuin tegenover
het huis waarin we nu wonen.
Als jongetje van vijf jaar ver
huisde ik met mijn ouders en
zusje Trieneke naar "Botter
döst", een streekje bij Rui
scherbrug. Toen ik tien jaar
was keerden we terug in Gar
merwo lde en vest igden ons
aan de Grasdijkweg nummer
drie. Na de lagere school
ging ik naar de ambacht
schoo l, tegenwoordig l.I.s.
Toen ik vijft ien jaar was ge
beurde er tijdens de gymnas
tiekles iets, wat ik niet gauw
zal vergeten: bij het rondjes
lopen gleed ik uit en voelde
wat in mijn been knappen .
Omdat ik niet meer kon lo
pen, kwam ik kruipend terug.

We hadden straf van de le
raar en deze dacht dat ik me
aanstelde! Na de les strom
pelde ik naar mijn fiets en
reed, zo goed en zo kwaad
als het ging, naar huis. Om
dat ik na een paar weken nog
steeds last had, ging ik er
mee naar de huisarts . Deze
dacht dat er niets aan de
hand was, dus zette ik door.
Na vier en een halve maand
bleek dat mijn been verkeerd
groeide en werd ik doorge
stuurd naar het ziekenhuis.
Toenontdekten ze wat er aan
de hand was: ik had mijn
heup gebroken! Dat ik al die
tijd "normaal" op de fiets
naar school ben gegaan, is
eigenlijk onvoorstelbaar. In
Groningen waren ze nog niet
zo ver dat ze me konden ope
reren, daarom moest ik naar
het Binnengasthuis in Am
sterdam. Daar heb ik een half
jaar min één week gelegen.
De eerste 7 weken lag ik van
mijn tenen tot aan mijn maag

"Het was een prachtige,
grandioze tijd. Ik heb er een
enorme mensenkennis opge
daan, maar ook veel leed
meegemaakt. Ik lag met on
geveer twintig volwassenen
op één grote zaal. Er lag één
jongen van mijn leeftijd; ook
met een gebroken heup. Al
leen waren ze er bij hem met
een achter. Met z'n tweeën
hebben we heel wat katte
kwaad uitgehaald. Op een
keer strooiden we suiker op
de vloer : telkens als er ie
mand aankwam, hoorde je
de suiker knarsen! Aaltje van
Huis liep bij ons in het zieken
huis stage en kwam vaak
even bij me aanwippe n, sa
men met andere stagiai res.
Ook een oude theejuff rouw
verwende me en bracht me 's
avonds laat nog wat te drin
ken. Ik heb overigens nog
steeds contact met haar.

Toen ik weer een beetje kon
lopen werd ik per ambulance



naar huis gebracht: ik moch t
voor in naast de chauffeur zit
ten. Moe en een broeder za
ten achterin . Thuisgekomen
kwam alles op me af: ik was
een grote zaal gewend en
geen kleine kamer! Door de
vele hot dogs . patat enz. was
ik dikker geworden en knapte
zowat uit mijn (bijna nieuwe)
pak. Na mijn thuiskomst
moest ik nog twee tot drie
jaar op krukken lopen; om
wat afleiding te hebben ging
ik vaak naar de postduiven
van Klaas Pestman aan de
Dorpsweg kijken".

Werk

"De familie Pestman heeft
me aangespoord om op een
advertentie in de krant te sol
liciteren . Dankzij hen werd ik
als jongste bediende bij de
Technische Unie aangeno
men. Ik deed er niet alleen
magazijnwerk. maar leerde
ook omgaan met de typema
chine en de telex. Na drie jaar
raakte ik door het kantoor
werk overspannen en zocht
een andere baan. Bij trans
sportonderneming Nieboer
kreeg ik werk als laadschop
machinist. Ik moest er erg
lange dagen maken. 18 à 19
uur en dat hield ik niet vol.
Daarna heb ik ongeveer an
derhalf jaar bij Nijdam in Rui
scherbrug gewerkt. Omdat
het dragen van grinttegels en
Portlandcement veel te
zwaar voor mijn been was.
moest ik ermee ophouden.
Tenslotte werd ik geplaatst
op de Invaliden-werkplaats
in Appingedam. Daar hield ik
het vier jaar vol: eerst hele da
qen. Iater halve dagen. Ze de
den daar niets anders dan
drijven: er moest winst wor
den gemaakt. geprodu -
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ceerd! Veel meer dan bij een
gewone baas. Doordat we
ons niet stilhielden en ook
opkwamen voor onze colle
ga's, kreeg de baas de pik op
ons in. In die tijd ben ik ook
een paar maal op Radio
Noord geweest om over de
toestand te praten. Wat daar
niet allemaal gebeurd is......•
ik zou er wel een boek over
kunnen schrijven. Door dat
hele gedoe raakte ik over
spannen en diep in de put.
Uiteindelijk werd ik afge
keurd; ik was toen 28 jaar.
Vervolgens kwam ik bij
Sprookjeshof in Zuidlaren te
recht en hielp er in de tuin en
de amusementshal. Ik had er
zelfs een eigen ponybaan. In
die tijd leerde ik Gerry ken
nen en werd wat rustiger.
Omdat er na drie jaar een an
dere baas op kwam (Io lner),
moest ik er weg. Deze man
had zelf zoons en had mij
daardoor niet meer nodig. "

Een eige n gezin

Naongeveer twee en een half
jaar trouwden ze en vierden
hun bruiloft in Zuidlaren.
Gerry werkte als operatiezus
ter in het Academisch Zie
kenhuis en Fokko als huis
man. Na de geboorte van Ro
bert ging Gerry voor de helft
werken. Hun dochter Sandra
huilde vanaf de geboorte erg
veel. Hierdoor kregen de
beide ouders onvoldoende
rust en raakten overver
moeid. Gelukkig kregen ze
gezinshulp en nadat de oor
zaak (voedselintolerantie)
eindelijk was gevonden . ging
het een stuk beter. Omdat
Fokko zich thu is te gebonden
voelde. is Gerry na de ge
boorte van Inge thuis geble
ven.
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Goederen gebracht
in de L. v.d Veensrraar 3
Garmervvo/de.
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worden vnjdagavond
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Tevens :
Suéde-relnigmg.
stoppage en
k/edingreparalie.

Goed voor uw goed

Een eigen zaakje

"Mijn zwager. die 2.07 m lang
is. wilde graag een groot bed
en vroeg mij of ik één voor
hem wilde timmeren. Na dat
eerste bed volgden er twee
voor een broer van Gerry,
daarna een kastje en zo
voorts . Langzamerhand
kreeg ik steeds meer op
drachten. Vorig jaar zag ik in
Loppersum een schuur te
huur staan. Samen met een
kameraad begon ik in novem
ber het pand schoon te ma
ken en te verven. Met hulp
van kennissen en vrienden is
het ons gelukt om de zaak op
19april j.1. te openen: in twee
dagen kwamen er circa 100
kijkers. Het leuke van een
kleine winkel is. dat je tijd
hebt voor een praatje. Door
dat ik de meubels vaak zelf
maak kan ik eventueel maat
werk afleveren. Naast nieuwe
blank houten meubels verko
pen we ook gebru ikte spullen
zoals prachtige (ouderwetse)
kasten, bankstellen , tapijten
en schilderijen. Doordat we
een eigen vrachtwagentje
hebben . kunnen we de spul
len ook bezorgen.

Tot dusver loopt de winkel
leuk en krijgen we veel posi
tieve reacties. We houden
van tevreden klanten: als er
iets is, kunnen ze alt ijd terug 
komen; zelfs na jaren. De
winkel is alleen vrijdag en za
terdag open. de rest van de
week maak ik thuis meubel
tjes. soms met hulp van m'n
kameraad. Ik werk graag met
iemand samen, zelfs al staat
die iemand de hele dag te
kletsen! Ik moet echter vrij
man zijn. even weg kunnen.
Zo'n eigen zaak is een grote
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gok: als afgekeurde krijg je
geen financiële steun. of je
moet al zeker weten dat er
een boterham in zit" .

Fokko zijn been blijft natuur
lijk een handicap. Doordat
die vijf centimeter korter is.
moet hij orthopedisch
schoe isel dragen. Tot zijn
spijt kan hij er ook niet mee
schaatsen. Bij zulke dingen
moet hij zich neerleggen: het
is niet anders . Maar verder
redt Fokko zich wel. Hij heeft
weer een doel. presteert wat.
heeft verplichtingen. Wat hij
zich eenmaal in zijn kop heeft
gezet. gebeurt. Hoe dan ook,
hij zet door. ondanks allerlei
tegenslagen.

Hillie Ramaker-Tepper
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Op het hoekje van de Singel stapte Klaas Slager uit de auto. (fo-

to: Elisabeth r otenaan
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VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

Een enorm spandoek aan de
Schutterlaan , De Dijk ver
sierd met honderden kleine
vlaggetjes lang het water en
vlaggen aan vrijwel ieder
huis, De Singel kleurig aan
gekleed met erebogen en
ballonnen - dat was op 10 juli
de thuiskomst van Klaas Sla
ger. Begin september vorig
jaar belandde Klaas na een
ernstig auto-ongeluk in het
ziekenhuis. Hij lag weken in
coma en de artsen hadden
het al opgegeven . Maar dan
kenden ze Klaas Slager nog
niet. De lange maanden van
revalidatie in Beat- rixoord
hebben opzienbarende re
sultaten geboekt. Bij zijn
thuiskomst kon Klaas op het
hoekje van de Singel zelf uit
de auto stappen en de laat
ste meters naar huis lopen,
uiteraard onder veel belang
stelling van familie, vrienden
en bekenden. Voorlopig zal
Klaas nog tweemaal per
week therap ie krijgen in Bea
trixoord, maar we mogen
hem en zijn familie wel alvast
feliciteren met zijn schitte
rend herstel. En nogmaals,
namens de hele G & T: wel
kom thuis.

Krijn Veuger
repareert

correct II!

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

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

Rijl(sweg 130 81,
GRONINGEN'

tel. OSO - 419791

Fietstocht

Op vrijdag 6 september orga
niseert de Vereniging van
Dorpsbelangen een gezellig
heidsfiets toch t voor het hele
gezin. Wij voeren u langs un
rekeplekjes rond Garmerwol
de. Onderweg dragen wij
zorg voor de inwendige
mens. Start tussen 18.30 uur
en 19.00 bij café Jägermeis
ter. Duur van de tocht is maxi
maal 90 minuten. Introducés
zijn van harte welkom. U ont
vangt nog nader bericht om
trent deze tocht. Noteer al
vast deze datum in uw agen
da. Namens de Vereniging
van Dorpsbelangen, G. San
ting (secr.) 050-413303.

-:

tie over hoofdpijn in het alge
meen, ontspanni ngsoefenin
gen en huiswerkopdrachten.
Het gaat om een reeks van
acht wekelijkse bijeenkom 
sten voor mensen die veel
last hebben van spannings
hoofdpijn en/o f migraine.
Startdatum van de cursus is
dinsdag 24 september van
20 .00 - 22 .00 uur in Het
Groene Kruisgebouw te Ten
Boer. De kosten zijn f 40,
voor leden van de kruisver
eniging en f 50,- voor niet
leden, + f 7,50 bruikleen cur
susmateriaal. Inlichtingen en
opgave bij de wijkverpleeg 
kund ige tel. 059 02 - 1575 da
gelijks tijdens het telefoni 
sche spreekuur van 12.30 tot
13.30 uur.

da l u IJII Vos Opt iek m e el brrl
krlJgl voor uw ge ld
Gro te keu ze In uu erst be
laaibare montu re n van
de be kende merken
m e t be tro uwbare
qaranne en
servtee

GEZIEN ...

Hoofdpijn te lijf

Op dinsdag 24 september
om 20 .00 uur start in Het
Groene Kruisgebouw in Ten
Boer de cursus 'Hoofdpijn te
lijf'. Cursusbege leidster is
Mw. R. Hoopman. wijkver
pleegkundige. Het doel van
deze cursus is anders te Ie
ren omgaan met spannings
hoofdpijn en migraine en op
deze manier minder last te
hebben van hoofdpijn. De re
sultaten bij soortgelijke be
handelingsprogramma's ge
ven aan dat bij een groot ge
deelte van de deelnemers de
hoofdpijn verminde rt. De
deelnemers krijgen informa-



René en Rudy Bremer eo».Teunis Toni

Muziektraditie in Thesinge:

'Samen spelen is
gewoon veel leuker'
Aan de Schutterlaan in The
singe wonen Rudy en Renee
Bremer. In 1982 organiseer
den zij met vrienden een rnu
ziekdag, gewoon thuis . Ze
waren die eerste keer met z'n
twaalven: allemaal amateur
musici die het leuk vonden
om samen te spelen. Inmid
dels staat de zoveelste mu
ziekdag gepland op zaterdag
20 juni 1992.Het aantal uitno
digingen wordt 'beperkt' tot
vijftig , hooguit zestig. En dat
is eigenlijk al teveel, want het
huis raakt vol. De muziekdag
bij de familie Bremer is een
vrijwel jaarlijks terugkerend
evenement geworden waar
voor zelfs mensen uit het bui
tenland komen.

Clubje vrienden

'We zijn begonnen met een
clubje vrienden,' vertelt Rudy
Bremer. 'We speelden allebei
een beetje blokfluit. En we
zijn echt amateurs. Fluitspe
len is voor mij zo ongeveer
hobby nummer vijf. Ik heb
ooit een half jaar lesgehad
van Frans Brüggen. Maar die
zei na een half jaar: ik geef je
geen les meer, want voor mij
is het niet interessant genoeg
en voor jou is het te duur. Bo
vendien zat ik ook nog op
judo en een stuk of wat an
dere oosterse sporten . Twin
tig jaar later, in Groningen,
eind jaren zestig, heb ik nog
een jaartje lesgehad van Ca
rolien Eykelboom. Daar krijgt

Renee nu clavecimbelles
van.'

'We ontdekten steeds meer
mensen in onze vrienden
kring die muziek maakten,
die een of ander instrument
bespeelden. En we dachten:
wat leuk eigenlijk, waarom
gaan we niet eens wat samen
spelen. Zo is het begonnen.'
Renee Bremer zegt'Samen
spelen is echt veel leuker dan
in je eentje.' En Rudy (de pra
ter van de familie): 'Renee
kreeg een spinet. Dus wij lie
ten een vriendin uit Hengelo
komen die spinet speelde,
wijzelf hadden blokfluiten,
we kregen er een gamba
speler bij en nog iemand die

basblokfluit speelde - zo
hadden we al een heel groep
je.'

Oude muziek

'We speelden vooral oude

I

muziek. Dat is ongeveer
vanaf de twaalfde eeuw tot
Mozart , zeg maar Middeleeu
wen. Dat is voor amateurs
bijna de moeil ijkste muziek
om te spelen, want zulke
oude melod ieën zijn heel kaal
opgeschreven. Soms is het
nauwelijks meer dan een ge
raamte. Zou je het precies z ó
speten, dan is het wel simpel,
maar ook saai. Het is echt
een opgave om er iets moois
van te maken.'
'Op de muziekdag spelen we
allang niet meer uits luitend
oude muziek. De groep
breidde zich enorm uit. Er
kwamen andere instrumen
ten bij en andere soorten mu
ziek. Tegenwoordig hebben

we zelfs zang op het pro
gramma staan. Er is zelfs na
één van de muziekdagen een
kwintet opgericht en dat heet
The Singers - eigenlijk The
singers, omdat ze hier be
gonnen zijn. Dat zanggroepje
bestaat nog steeds en er
wordt regelmatig opgetre
den.'

Stichting

'Bij de derde of vierde mu
ziekdag liep de organisatie
nogal uit de hand. Toen heb
ben we de Stichting ter Orga
nisatie van Speeldagen voor
Amateurmusici opger icht,
kortweg de Osa. De stichting
zit nu in Groningen, voorzit
ter is neef Erik uit Amsterdam
en Willemijn Roggen uit The
singe wordt de nieuwe pen
ningmeester. Het doel van de
stichting is: tenminste een
maal per jaar iets organise
ren. Het loopt uitstekend. De
stichting heeft nu al twee
concer ten georganiseerd
voor amateurs, beide in de
kerk in Thesinge. De vol
gende act iviteit - dat wil ik
samen doen met de Cultu
rele Vereniging Ten Boer 
wordt weer een concert in
Thesinge, maar ditmaal niet
door een amateur. Ronaid
Moelker, dat is dus een echte
top-blokfluitist, heeft name
lijk een try-out nodig voor zijn
concert op de voice-flute.
Dat is een fluit tussen alt en
tenor. Omstreeks 1700 had
den ze zulke instrumenten
aan het Franse hof. Ze zijn
héél moeilijk te bespelen,
vandaar dat Ronaid een try
out wil. En waarom dan niet
in Thesinge? Onze kerk blijkt
voor muziek zeer geschikt te
zijn. Musici zijn er echt heel
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Tijdloze schoonheid

Carolien Eijkelboom achter het clavecimbel van Renee, tijdens
een uitvoering in de Hervormde kerk . (foto, Teunts Ton)

In dubbel opzicht was er
sprake van 'een goed gezel
schap.' Het nu ruim vijf jaar
bestaande Ensemble Midde
leeuwen Renaissance onder
leiding van Jankees
Braaksma verdient die kwa li
ficatie zonder enig voorbe
houd; maar ook het publiek
mocht er zijn: niet minder dan
45 mensen hadden regen en
wind getrotseerd om dit cul
turele evenement bij te wo
nen.

Op maandag 4 november
houdt de Vereniging van
Dorpsbelangen van Garmer
wo lde haar najaarsvergade
ring in dorpshuis 'De Leeuw'.

Leo van Noppen
Groningen

Behalve het al genoemde
"Past ime with good cornpa
ny' werde n van hem het
prac htige chanson 'Hélas
madame' en onder meer drie
zgn. 'concorts' uitgevoerd.
Een co nsort is een meer
stem mige com pos itie voor
verschillende instrumenten.
De uitvoerenden wordt een
vr ijwe l onbeperkte vrijheid
gelaten in de keuze van (com
binaties van) instrumenten,
hetgeen verrassende en
fraaie klankk leuren kan ople
veren: in één van de co nsorts
klonken cornamuses (midde
leeuwse blaasinstrumenten),
in een andere waren oude
strijki nstrumenten (vedel en
gamba) te horen.

Aankondiging rra
jaarsvergadering

De naam van Henry VIII
(1491-1547) pr ijkte maar liefst
zes maal op het programma.

het cursusboek en fOpgave,
ook voor de introductie
avond, bij Mw. R. van der
Laan, tel. 05902-3408. Liefst
zo spoedig mogelijk , want er
is grote belangste lling voor
deze cursus.

"Een goe d gezelschap met
vert ier, dat blijft tot aan mijn
dood mijn streven. Deze re
gels uit 'Pas1ime with good
company,' het lijfli ed van de
Engelse koning Hendrik VIII,
kunnen als motto gelden
voor het optreden van het En
semble Middeleeuwen Re
naissance in de Hervormde
Kerk te Thesinge op donder
dag 27 juni j .1. Dit concert
was georganiseerd door de
St ichting ter Organisatie van
Speeldagen voor Amateur
musici in samenwerki ng met
de Culturele Vereniging ge
meente Ten Boer, en droeg
als thema 'Chanson en con 
sor t omstreeks 1500.'

Middeleeuwse blaasinstrumenten

de Lutherse kerk in Gronin
gen. De try-out in Thesinge
zal waarschijnlijk tegen eind
september zijn.

Elisabeth Tolenaar

Iijkse bijeenkomsten van 2
uur, steeds in Het Groene
Kruisgebouw, Blinkerdlaan
2, Ten Boer. De kosten bed ra
gen f 40,- voor leden van het
Groene Kruis, f 50,- voor
niet- leden, plus f 12,50 voor

Het concert van Ronaid
Moelker (hij speelt dan Fanta
sieën van Telemann) wordt
op 27 oktober gehouden in

voor ouderen

enthousiast over.'

De cursus bestaa t uit 8 weke-

Op donderdag 26 september
vindt in het Groe ne Kruisge
bouw in Ten Boer een intro
ductie-avond voor de 'Ge
heugencu rsus voor ouderen'
p laats . Mw. Dijkstra-Smit ,
docent geheugencursussen
voor ouderen, zal deze cur
sus verzorgen. De cursus is
bedoeld voor ouderen (55+)
met een 'normale' vergeet
achtigheid.

Geheugencursus

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

echte
Groenteman

J:t. , l'
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

EETCAFÉ
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GARMERWOLDE

Telefoon 050 - 416062

Voor visclubs 'm orgens
op afspraak geopend.

Keu ken met o.a . snacks, sa té,
shalom. karbon ades, salades

enz.

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw:

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05 041 6244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050- 139393

openingstijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di , tlm vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17,00 uur

werkplaats: Grasdijkweg 8,
Garmerwolde , 050-4175 17

Specialist In ladenkasten, keuze uit
± 300 '1 standaardmaten
Verder: bedden, hoogslapers, sta
pelbedden, buro's, hang- en leg
kasten,
grenen tafels en stoelen. boeken 
kasten, wandrek-combnatissys
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWA LITEIT EN BETAAL

BAAR HElD SAMENGAANI



Eerste zonnecollector met
boiler voor huishoudelijk
gebruik

De basisschool van Garmerwolde mag blijven! (foto: Honk Remeriel

Oude kleuterschool verkocht

rie. De aannemer is nog druk
bezig de oude verflaag van
de muren te verwijderen. Het
geheel ziet er al weer heel
qoed uit.

Sjaak Teunis

Ik ging met mijn plannen naar
de gemeente met het ver
zoek om toestemming te krij
gen voor het plaatsen van
een zonnecollector. Gelet op
het milieubeleid van tegen
woordig verwachtte ik er
geen problemen mee. De
heer Van Huizen, bouwkun
dig opzichter van de ge
meente Ten Boer, liet de pro
cedure lopen via de Wel
standscomm issie, voorheen
de schoonheidscommissie.
Vanbelang is de plaats die de
zonnecollector zal innemen
op het dak naast de dakra
men en aanwezige dakkapel
len. Voor het oog moet het
ook een redelijke plaats inne
men ten opzichte van de ge
hele dakindeling. Het wach
ten is nu op de goedkeuring.
Dan kan de hele klus nog in
de nazomer worden ge
klaard. Het is niet alleen het
geld dat ik hiermee weet te
besparen, maar ook de schik
om meer uit de zon te halen
dan alleen een rooie kop...

De oude kleuterschool van
de basisschool in Garmer
wolde is verkocht en afgebro
ken. Daarmee is weer een
stap gezet in het herstel van
de basisschool in Oude Glo-

Naar de gemeente

schaf en de installatie is het
op termijn toch voordeliger.
De EGD berekent per huis
houden de uiteindelijke kos
ten bij huur. Interessant isver
der dat er sinds kort ook een
goedkoop weekendtarief be
staat voor het stroomver
bruik. Dit is een soort uitbrei
ding van het bekende nacht
tarief. Het is echter noodza
kelijk hiervoor een tweede
meter te plaatsen, wat de
kosten eenmalig verhoogt.
Voor mij was het interessant
om ook een keukengeiser op
stroom te laten installeren.
Dit vanwege de grote afstand
die overbrugd moet worden
met warmteverlies als ge
volg. Deze laatste voorzie
ning heeft niets met zonne
energie te maken, maar
werkt wel kostenbesparend.
In cijfers uitgedrukt kost de
plaatsing van de zonnecol
lector met boiler eenmalig
f 1.000,-. Hier overheen
komt een huur van f 19,- per
maand.

De zon hoeft maareen beetje
te schijnen of hij levert ge
noeg energie om tapwater te
verwarmen. In een zonneboi
ler kan de watertemperatuur
's zomers zelfs tot een graad
of 80 oplopen. Voldoende
om te douchen, baden of af
te wassen. De werking van
een zonneboiler is vrij een
voudig. Op het dak wordt een
collector geplaatst, waarin
een zwarte plaat zit die warm
wordt in de zon. De collector
is verbonden met een op- I

slagvat, de boiler. Met de
warmte uit de collecto r wordt
leidingwater in de boiler op
gewarmd. Daarvandaan
stroomt het warme water
naar de kraan in de badka
mer of keuken. Wanneer het
weer minder zonnig is, kan
het voorkomen dat het water
bijgewarmd moet worden. In
de boiler is daarom een ver
warmingselement opgeno
men, of het systeem is aan
gesloten op een bestaand
warmwatertoeste l.

Kostenbesparend

Genoeg energie

Met de gratis energie van de
zon is honderd tot tweehon
derd gulden per jaar op ener
giekosten te besparen. De
zonneboiler zelf kost natuur
lijk geld, meer zelfs dan een
gewone boiler. Dank zij een
flinke subsidie op de aan-

'de zonneboiler moet zo
dicht mogelijk geplaatst wor
den bij de zonnecollector op
het dak. Lange leidingen ge
ven veel warmteverlies en
zijn duurder.
'e r moet een mogelijkheid
zijn om bij te waren. In mijn si
tuat ie is dat de CV-ketel. De
meest ideale situat ie zou zijn
om er een hoog-rende
ments-ketel op aan te slui
ten.

Tijdens een korte maar ingrij
pende verbouwing in mijn
huis, werd ik geconfron teerd
met de warmwatervoorz ie
ning voor het hele huis. De
huidige geiser voldeed niet
en ook de warmwaterkraan
in de keuken beneden, liet
lang op warm water wachten.
Dit kost, als je er even bij stil
staat, veel gas en water; iets
wat eigenlijk te verbeteren is.
Een goed moment, leek mij,
om eens goed na te denken
hoe het geheel met de hui
dige ontwikkelingen en tech
nologie te verbeteren is. Ik
stelde me de volgende vra
gen:
' hoe verbeter ik de warmwa
tervoorziening voor ons hele
huis?
' welke investering moet ik
hiervoor doen?
'wie kan me adviseren in met
name de nieuwste ontwikke 
lingen op het gebied van
zonne-energie voor huishou
delijk gebruik.

Advies van EGO

Het Energiebedrijf Gronin
gen en Drenthe adviseerde
om over te gaan op het plaat
sen van een zonneboiler en
collecto r op het dak. De zon
is een onuitputtelijke bron
van energie; schoon en gra
tis. Zonne-energie kunnen
we gebruiken om huizen te
verwarmen, elektriciteit op te
wekken en om tapwater op
temperatuur te brengen. In
dat laatste geval - het ver
warmen van water - wordt
gebruik gemaakt van een
zonneboiler. De voorwaar
den voor het plaatsen waren
in ons huis optimaal :
' het dak heeft een schuine
kant van 45 graden en deze
heeft een goede stand ten
opzichte van de zonnelijn. De
grenzen van optimaal zon
licht-inval liggen tussen
oost-zuid en west

Basisschool Garmerwolde blijft

OROG I8TERU.I'IUlFUXEJUE -REFORM-8CIIOONHEIDSSALON

WIN KELCEN TRUM l EWEN80RG GRONI NG EN TELEFOON~10608.

De basisschool van Garmer
wolde hoeft de komende vijf
jaar niet bang te zijn om te
verdwijnen. De opheff ings
norm voor scholen in de ge
meente Ten Boer ligt op 57.
De school in Ga'rmerwolde
heeft 58 leerlingen, genoeg
dus om te blijven bestaan.

Prettige bijkomst igheid is dat
de formatieplaatsen van 2,8
wordt uitgebreid tot 3. Deze
ene dag per week zal door de
heer D. Groenhagen, direc
teur van de basisschool , wor
den aangewend voor admini
stratie. testen van leerlingen
en dergelijke.



Vogelopvangcentrum
,,'t Hemelrijk"

Schoolverlaters

V.l.n.r. Monique v.d. Ende, Agnes Schoonbeek, Anne Tamme
ling, Yvonne Vink, Gabriëlle Ramshorst, Jeroen Reinders en
baby Matthijs Reinders. (foto: Henk Berneriel

Schoolverlaters
V.l.n.r.: Benita Kits, Sarah Pater, Jan Hofstede, René Blokzijl,
Linda van Zwol en Eva van den Oever. Itoto: Taunis Ton)

Niet iedereen heeft de kennis
of de middelen om bijvoor-,
beeld een gewonde sperwer,
een nest moederloze merels
of een houtduif met een ge
broken vleugel te helpen. In
het Vogelopvangcentrum "
't Hemelrijk ", sinds juni 1990
gevestigd aan de oude Ador
perweg 8 te Groningen , wor
den jaarlijks zo'n 2000 vogels
opgevangen. De beheerder
van " 't Hemelrijk " André
Kerkhof en zijn vriendin Lies
staan mij graag te woord .

Vogels in nood

In Nederland zijn circa 150
vogelopvangcentra, waar
aan dieren die zichzelf niet
meer kunnen redden een eer
ste hulp en een goede verzor
ging geboden kan worden .
De nood onder vogels wordt
o.a. door de toenemende mi
lieuvervuiling en de toename
van het verkeer steeds groter.
" 't Hemelrijk " is er zowel
voor de zogenaamde "stads
vogels" als voor de "wilde vo
gels". Iedere vogel is er gelijk
waardig of het nu gaat om
een houtduif of om een zeld
zame roofvogel. De dieren
die binnengebracht worden
gaan eerst in quarantaine. Er
word t gekeken hoe ze er aan
toe zijn en eerste hulp wordt
daar geboden . Verder herstel
vindt plaats in grote volières.
En wanneer alles goed gaat
worden de vogels terugge
plaatst in de natuur. Niet ie
dere vogel kan geholpen wor
den. 'Dan moet je je afvragen

help je een vogel , waarvan je
weet dat hij zich in de natuur
nooit meer kan redden . Het is
niet de bedoeli ng dat binnen
gebrachte vogels hun ver
dere leven bij de opvang blij
ven. In de praktijk wordt 80%
teruggeplaatst ", aldus An
dré.

Groeiend aantal vaste be
woners

Naast vogels worden in 'He
melrijk ook kleine zoogdieren
opgevange n zoals bijvoor
beeld konijnen, cavia's, fret
ten en egels. Ook deze wor
den na herstel zoveel moge
lijk teruggeplaatst in de na
tuur. Het probleem vormen
de kleine, tamme zoogdie-

Een gewonde torenvalk. (foto :

Henk Remerie)

WHITE Gazonmaaiers
Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H. Dudman
Thesinge
Tel. 05902-132t, Thesinge

GARMERWOLDE
KANO enBOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garm erwolde
050 - 416252
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Foto van de maand

Thesinge, N.H. kerk. (foto : Henk Remerie)

Wist U dat.....

• de G&T-express voor The
singe, Ruischerbrug en
Noorddijk schrijvers vraagt?
Neem bij belangstelling eens
contact op met één van de
redactie-leden.
• Rederijkerskamer 'Westere'
op 23 en 24 augustus Open
luchtspel heeft en dat de uit
wijkdata op 30 en 31 augus
tus is.

Kerkdiensten Hervormde
gemeente Garmerwoldel
Thesinge

4 augustus: Garmerwolde 19.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg.

11 augustus: Thesinge 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenburg, afscheid ouder
ling A. van Ramshorst.

18 augustus: Garmerwolde 9.30 uur
prof. dr. H. te Velde, Paterswolde

25 augustus: Thesinge 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenburg

1 september: Garmerwold e 9 .30 uur
gezamenlijke dienst ds. C. de Vries
Batenburg

ren. Van André en Lies komt
dan ook de dringende op
roep of er geïnteresseerden
zijn die de verzorging over
willen nemen. "We moeten
nu al ieder dubbeltje tien keer
omdraaien en het geld be
steed je natuurlijk het liefst
aan de opvang van de zieke
dieren. Voorkonijnen, kippen
en postduiven zou een goed
tehuis zeer welkom zijn".

Verbouwing

Aan de verbouwing van de
boerderij Hemelrijk moet nog
veel gebeuren ook al is er het
afgelopen jaar hard aan ge
werkt. In de schuur is de be
handelkamer klaar. Buiten

Een klein steenuiltje. (foto : Henk

Remeriel

wordt nog druk gewerkt aan
binnenhokken bij drie grote
volières. Bovendien zijn er
plannen voor een binnenvij
ver. "Het is nog niet klaar en
dat werkt niet plezieriger.
Ben je aan het verbouwen
dan zit je toch altijd in de rom
mel. Ik hoop dat bezoekers
daar doorheen kijken. Wij ko
men geld, tijd en vrijwilligers
tekort. Naast de verbouwing
is er het dagelijkse schoon
maak- en verzorgingswerk.
Bovendien worden er dage
lijks zieke en gewonde dieren
binnengebracht. Voor nood
gevallen hebben we een ei
gen vervoerdienst of wordt
de dierenambulance inge
schakeld".

Te koop

Circa 100 grijze sneldekkers,
f 75,-. Reacties na 9 augus
tus. Tel. 050-421160 .

Voor 't Hemelrijk blijft het
grote probleem het geld. Niet
alleen voor de verbouwing
maar ook voor voer, medicij
nen en schoonmaakmidde
len. Ook is er grote behoefte
aan bouwmaterialen en zijn
ze opzoek naar vrijwilligers .
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met "
't Hemelrijk " 050-718570 of
u gaat eens langs bij de Ador
perweg 8.

Joanne van der Meulen
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- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

mi~Sunshop
I •

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonnescherm en .. aluminium jaloezieën * verticale jaloezleen* terra sschermen * houten markiezen * rolgordijnen * rolluiken * terras
overkappingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856


