
Worstmakers bij uitstek

Truus Top

"Droge worst en paarde
worst zijn onze speci alitei
ten". Zelf vindt Jakob droge
worst het lekkerst. De worst
makerij neemt een groot deel
van de werktijd door de week
in beslag. "Op maandag
vanaf 6 uur beginnen we met
het sorteren van vlees, afwe
gen, kruiden en zouten. Ver
volgens wordt het vlees door
gedraaid in de gehaktmolen
en opgestopt in een darm en
afgeknoopt. De laatste han
delingen voor paardeworst
zijn het roken waarna het ge
kookt wordt.
De rauwe droge worst hoeft
alleen maar te drogen.
Behalve de maandag werken
we dinsdagmiddag, woens
dagochtend en driekwart
van de vrijdag aan het maken
van worst.
Naast de verkoop in de zaak
staan we per week op 5 ver
schillende markten ".

Specialiteit

Perfect

Op mijn vraag: "Heb je nu ex
tra je best gedaan bij het ma
ken van de produkten voor
de Slavakto-wedstrijd of heb
je nog verandering aange
bracht in het recept "?
Antwoord Jakob lachend :
"Nee, hoor!
Wij maken de worst volgens
een vast recept en zoals hij
op de keuring gepresenteerd
werd, ligt hij ook in de win
kel".
Om te proeven krijg ik een
stukje paardeworst mee. Het
smaakt inderdaad bijzonder.
Dat moet ook wel want de
jury oordeelde: uitwendig én
inwendig perfect!
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Kunststuk

oprichter van de S.\l.O., de
Slager Vak Opleiding.

"In Groningen heeft nog
nooit iemand deze prijs ge
wonnen", glundert Jakob
Bekkema . Op de foto ziet de
vleeswarenschotel er uit als
een waar kunststuk. Jakob
wijst mij aan wat hij zoal ge
bruikt heeft aan produkten
en garner ing. "Je moet heel
precies werken en alles op
kleur rangschikken. De vorm
is belangrijk en ook de afwer
king met de garnering. Ik hou
wel van dit soort priegel
werk".
"Heeft dat misschien ook te
maken met je vorige beroep
van instrumentmaker"? Ja,
dat zou best kunnen. Dat is
ook heel fijn werk in tegen
stelling tot het veel grovere
werk wat je dagelijks doet in
de slagerij".

--~-- ---

15e iaargang

Slager Jakob Bekkema met zijn oorkondes. (fo to: Henk Remerie)

deelnemen aan het neder
lands kampioen schap vlees
warenspecialist. Alle slagers
vakscholen (15 in Nederland)
mochten hun beste 2 leerlin
gen laten meedoen . Tijdens
de beurs . die gehouden werd
van 21 tlm 24 oktober, wer
den de voorrondes gehou
den in 5 groepen van 6 perso
nen. De besten uit iedere
groep gingen naar de finale.
Jakob mocht op 24 oktober
ook meedoen in de finale. De
opdracht was om in 2 uur tijd
een vleeswarenschotel op te
maken met verschillende
vleessoorten en wat garne
ring. "Best spannend, want je
stond midden op de beurs en
iedereen kon je op de vingers
kijken".
Tot Jakobs grote vreugde
werd hij kampioen in de fi
nale en mocht bij de "Cuiper
plaquette" meenemen naar
het hoge noorden. Deze pla
quette is genoemd naar de

Slagersvakschool

Jakob Bekkema is van oor
sprong medisch instrument
maker. Hij leerde de dochter
van slager Feenstra kennen
en raakte geïnteresseerd in
het slagersvak. Momenteel is
hij 5e jaars op de zesjarige
opleiding aan de slagersvak
school in Groningen. Hij gaat
nog 1 dag per week naar
school. Via de school kon hij
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De klanten van slagerij
Feenstra is wel opgevallen
dat in de zaak aan de Rijks
weg in Ruischerbrug drie
ingelijste oorkonden staan
en enorme plaquette. De
gelukkige winnaar hiervan
is Jakob Bekkema, de
schoonzoon van slager
Feenstra.
Op 19 oktober j.l, stuurde
hij drie verschillende
worstsoorten in voor de in
ternationale Slavakto-wed
strijden. Op 20 oktober
werden de produkten ge
keurd door een internatio
nale vakjury bestaande uit
60 keurmeesters. Alle soor
ten wordt van Bekkema vie
len in de prijzen. De paar
deworst verdiende goud,
droge wordt zilver en ge
kookte achterham kreeg
brons. De criteria bij de
keuring zijn: het uitwendi
ge: dat wil zeggen ziet de
worst er mooi uit en het in
wendige: is de smaak en de
kwaliteit goed.
Op de Slavakto (Slagervak
tentoonstelling), die eens
in de drie jaar wordt gehou
den, boden 1300 slagers uit
veertien landen hun ruim
4500 produkten aan om in
verschillende rubrieken
mee te dingen naar de eer.
De Slavakto werd gehou
den in Utrecht.



Bluesavond in Garmerwolde Een swingende band, een
swingende men igte

Wat leven in de brouwerij

Eens per jaar roepen we een
geweldige spanning op! Een
avond met bluesmuziek or
ganiseren is namelijk een
enerverende bezigheid. Het
is goed om je eens af te vra
gen waarom je zoiets doet.
We zijn beide dol op blues.
Het is sfeergevoelig. Daarbij
komt dat het niet moeilijk is te
begrijpen ook al zijn er in dit
genre vele soorten te onder
scheiden.
En we hopen ons steentje bij
te dragen aan het creeren
van wat leven in de brouwerij.
D'r is nu eenmaal een dorps
huis en dat is voor het dorp :
'n ontmoetingscentrum voor
iedereen.
Bijzonder verheugd waren
we tot nu toe, omdat we za
gen dat de bezoekers geno
ten tot in de kleinste uurtjes.
De groepen kwamen steeds
uit de regio. We gaan wel
eens ergens luisteren hoe
een band speelt. In Garmer
wolde spelen ze kennelijk
graag, want als we ze vragen
is het direkt oke. De bands
bellen ons zelfs op, of ze niet
eens (weer) op mogen tre
den.
150 tot 200 bezoekers op een
avond is gebruikel ijk . In Gar
merwolde heeft men er altijd
zin in, blijkt de bluesmuziek
aan te zijn geslagen. Een
swingende menigte mist z'n
uitwerking niet op de band!
Omgekeerd idem dito.

Hoe krijgen wij de tent vol?

komt er nog meer kijken dan
een band contracteren. Met
Simon Veninga, de beheer
der van het dorpsh uis, spre
ken we een datum af. Een
grote groep vrienden en ken
nissen zijn zonder meer van
de part ij. Die willen of kunnen
niet om ons enthousiasme
heen. Toch moet je reklame
maken. We doen ons best
om in zoveel mogelijk regio
nale bladen onze avond aan
te kondigen. 't Liefst met een
informatief art ikel over de
band en de muziek die ze ten
gehore brengt. We waren erg
blij met het stukje in de Noor
derkrant. Vooral het erbijge
voegde aff iche vormde een
goede herkenning, maar ook
aan het huis-aan-huis-be
zorgde Buurproat in de ge
meente TenBoer hechten we

veel waarde. Lichtelijk teleur
gesteld waren we over de Ge
zinsbode en de kabelkrant,
die onze aankondig ing om
wat voor reden dan ook niet
hebben geplaatst.
Een week of drie van te voren
beginnen we met de versprei
ding van de affiches. Alle
buurthuizen en zo veel moge
lijk sportkantines. cafes en
winkels worden ervan voor
zien. Ook in de omliggende
dorpen. We hopen niet al
te"leurderig" over te komen,
maar kwistig zijn we zeker
met de A-viertjes, de ver
kleinde affiches met de tekst
op de achterzijde.
En dan maar afwachten wat
het wordt. Kan het uit? Is de
band in vorm? Ontstaat die
toffe bluessfeer die we graag
oproepen?

Nou mensen, voor diegenen
die het nog niet weten. Het
was een gezellige nacht.
Zeer tevreden waren we over
de opkom st. Ongeveer 170
bezoekers trotseerden de
dichte mist!.
De RAVERS begonnen wat
aarzelend. Met name tijdens
de eerste serie nummers kon
je merken dat het hun eerste
optreden was in deze bezet
ting. Toen het geluid, dat
nogal vervormde, was bijge
steld, kregen ze de menigte
echt dolenthousiast swin
gend op de dansvloer. Om
goed half drie pakten de he
ren hun instrumentarium in.
En toen had de spanning zich
bij ons reeds lang ontladen....

Henk Reinders
Ad van Zalk

Maar voor je de tent vol hebt Bluesavond in Garmerwolde : Ren BRavers. (toto: Henk Remerio)

WINKELCEN TRUM lEWENBORG GRONINGEN TEL EFOON 050-410608.

Goed voor uw goed

Tevens :
Suéd~re,,)igmg

stoppage en
kledJngreparalie.

Goederen gebracht
in de L. v. d Veenstraat 3
Germewotde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Bovag- Iid

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

ZUNDAPP- KREIDLER-GAREW
VESPA- TDMDS-YAMA HA

FANTI C

o A/.le '"~eI'l~ UlllIOO'T.-J
~O~~en~m

o Prrm4~ en ~d[if!

W eri<plaats ' s maandags de gehele
dag gesIo1Iln.

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandeling opa1>p<aak

05902-2418 GN.Schutterlaan21 ,Thesinge
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Mieke en Merith uit Thesinge. tfot o: Teunis Ton)

Sunt·Meerten

Bazar "De Til"

Reina Busscher

Sjaak Teunis

Het tweede deel van de
avond voor de "volwasse
nen" met onder andere kla
verjassen, bingo, rad van
avontuur en de uits lag van de
verloting.
Dit trok niet erg veel mensen,
maar gezellig was het wel.
De opbrengst van dit alles,
bestemd voor de aanschaf
van nieuwe spelletjes voor
het "spel- en boekenplan " en
nieuw duurzaam handenar
beid materiaal , bedroeg nog
zo'n f 1.500 ,-.
Gezien het plezier van de kin
deren en de gezelligheid is
dit , missch ien in een andere
opzet , zeker voor herhaling
vatbaar.

keraad sprak mevrouw De
Vries-Batenburg haar blijd
schap uit over dit cadeau. De
voorzitter van de vereniging
Dorpsbelangen de heer J.
Wigboldus, sloot zich bij het
welslagen van deze actie
aan.
Buiten werd met een officiële
druk op de knop, door me
vrouw De Vries, de kerk in het
volle licht gezet. Na afloop
werd in Kerkhorn de bijeen
komst afgesloten met het
nutt igen van een drankje.

Het fonds Buitenverlichting
kerk van Garmerwolde heeft
op donderdagavond 7 no
vember de verlichting offi
cieel overgedragen aan de
kerkeraad. In Kerkhorn wa
ren kerkeraad en genodig
den bijeengekomen om de
officiële overdracht bij te wo
nen.
In een korte toespraak
richtte de heer J. van Dijk, als
initiatiefnemer, een woord
van dank aan de aanwezigen
en sprak zijn waardering uit
voor het welslagen van deze
korte actie . Namens de ker-

Verlichting kerk

Op 1 november was het dan
zover, na een voorbereiding
van enige weken en inkopen
doen: de bazar van de school
"De Til" in Thesinge.
's Middags was speciaal voor
de kinderen. De grabbelton,
het Altijd Prijs rad deden
goede zaken. Fanatiek werd
er gesjoeld voor de hoogste
eer in de beide leeftijdscate
gorieën. Ook was er de ze
nuwslopende "spiraal". Mee
doen kostte bij al deze activi
teiten maar een kwartje,
evenals de ranja of het zelf te
bakken pannekoekje.
Het avondprogramma begon
met de kinder bingo . Gezien
het enthousiasme viel dit bij
de jeugd zeker in de smaak.
Een rekenmachine als hoofd
prijs was een gewi lde prijs.

Hillie Roamokker-Tepper.

wel geern wat hemmen!
Mainsttied wer ain van dizze
drij verskes zongen: Elf no
vember is de dag; Ik loop met
mijn lampionnetje en Sint
Maarten , Sint Maarten, de
koeien hebben staarten . Wie
der zong der nog ain over n
koale kop en ain over Mickey
Mouse. Dij haar k nog gain
van baaide eerder heurd.
Zunde dat er gain Grunneger
verskes bie warren, aander
joar meschain?

Sunt-Meerten lopen is al n
hal old gebruuk. Met ple
zaaier denk ik trug aan de
tied dat wie zulf met lichtjes
luipen. Gelukkig lopen der
nou ook nog gonent met; t zol
ja zunde wezen as t verloren
ging. Dit joar bennen der bie
ons datteg kinder west in
koppe ltjes van twij , dr ij en
vaaier. t Vuil mie op dat de
mainsten zo lekker rusteg
zongen, niks gain gerabbel.
Ook de halle lutjekes luipen
dapper met: zingen deden ze
voak nog nait, mor ze wollen

GEZIEN ...

Da t u voor ee n d eskundig
advies ook bi j eer

~;~v~~:u:,~~~~:,~~
Flda Erke nd

(Hwsbe,/ oe k op afspraak)

VOSOPTIEK~AUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT6 S· 91 12 HE GRONI NGEN , TEL.OSo-129 102

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

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H.HOfSTEDE

MIDDELBERT
050-416 263

ENGELBERT
050--4 16217

Installatiebeciijf

Fa. W . KOOI & Zn.

GAS-WATER
ELECTRA



Luisterlezen als zelf lezen een probleem is ....

Hilda de Boer leest eerst zelf het boek, voordat het ingespro
ken wordt. (foto; Teur ns Toni

Ruim 3 jaar werkt Hilda de
Boer uit Thesinge als vrij
willigster bij de N.L.B.B••
Deze afkorting staat voor
Nederlands Luister en
Braille Bibliotheek. Elke
donderdagochtend werkt
zij in Groningen als inlezer.
Daar bevindt zich de noor
del ijke vestiging van het
Haagse hoofdkantoor. Zij
leest dan in een geluid
dichte studio een boek of
t ijdschrift voor, wat opge
nomen wordt door een
technicus. Omdat er veel
onduidelijkheid bestaat
over w ie in aanmerking ko 
men voor het lenen van
cassettebanden en welke
mogelijkheden er zijn, heb
ik een gesprek met Hilda.
Ook ben ik benieuwd hoe
iemand inlezer wordt bij de
blindenbibliotheek.

Stembeoordeling

Hilda had 3 jaar geleden infor
matie over de N.L.B.B. gele
zen in de stadjersgids van de
gemeente Groningen. Bo
vendien las ze een adverten
tie in de krant waarin vrijwilli
gers werden gevraagd. Na
dat zij zich aanmeldde ont
ving ze een informat iepakket
en een aantal teksten om
voor te bereiden. De test op
geschiktheid voor dit werk
werd afgenomen in Gronin
gen. De fragmenten die zij in
las op de band werden opge
stuurd naar het hoofdkantoor
in Den Haag. De beoordeling
van haar stem was positief.
Een enkele opmerk ing was
dat ze teveel klemtonen ge
bruikte.

Soort boeken

De gebruiker kan keuze ma
ken uit verschillende catalo
gi. Deze tellen momenteel
ruim 29.000 titels. De ver
schillende categorieën boe
ken zijn globaa l te verdelen
in: romans, informatieve boe
ken en jeugdboeken. Recent
verschenen boeken worden
met voorrang ingesproken
en in grote oplage vervaar
digd. De N.L.B.B. wil de lezer
een zo breed mogelijk scala
aan genres en onderwerpen
bieden.
De nieuwste service aan de
gebruikers van de N.L.B.B. is
de lezersexpresse. Binnen

48 uur kan op aanvraag een
spec iaal artikel op de band
worden ontvangen. Het gaat
vaak om actuele informat ie
zoals notulen van een verga
dering, een tekst uit een ver
enigingsb lad, de ge
bruiksaanwijzing van een
elektr isch apparaat of een ar
tikel uit de consumenten
gids. Ook wordt er in streek
taal ingelezen en in verschei
dene buitenlandse talen.

Voorkeur

"Het liefst lees ik populair we
tenschappelijke boeken in.
Hier kan ik tussen de bedrij 
ven door zelf ook wat van op-

steken. Een streekroman
spreekt mij minder aan, maar
de vraag hiernaar is erg
groot.
Kinderboeken inlezen is ook
leuk om te doen of een
science fiction boek waar ik
normaal nooit aan toe kom.
Je komt met alle genres boe
ken en lectuur in aanraking.
Zo heb ik in het kader van
ontspann ingslectu ur een bio
grafie over Michael Jackson
ingelezen".

Doelgroep

Gesproken boeken zijn be
stemd voor iedereen die pro
blemen heeft met het lezen of

~n:le
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't Principe van een RaboLijfrente

Koopsompolis iseigenlijkvrij simpel.

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

Ik wil graag welen hoeveel de Rabo Afgeven bij of opsturen naar de Rabobank
I Lijfrente Koopsompolis mij uiteindelijk oplevert. bij u in de buurt . I
I Naam : Ol/V I
Ad~ II Postcode/woonp laats: _

I Telefoonnummer: I
I Geboortedatum verzekerde: I
I Ingangsdatum : Einddatum: I
I Stuur mij een vrijblijvende offerte. Ra ank ~ I

O f 17.459,- (maximaal allrekbare storting)
I 0 f _ _ (ander bedrag, minimaal f3 .000,-) I
I ~~~m conlaet met mij op D~~~n~~n afspraak. Meer bankvoorjegeld IL J



Open dag bij Anic. Precies vijf jaargeleden begon Alie B/aauw
aan de Schutter/aan in Thesinge haar schoonheidssalon. Dat
moest gevierd worden. Francien van Huis maakt van de gele
genheid gebruik om zich te laten verwennen. (foto : J eunis Ton)

het hanteren van een boek .
Dus niet alleen voor blinden
en slechtz ienden, maar ook
voor mensen voor wie het le
zen gedurende korte of lange
tijd bezwaar lijk of ver
moeiend is. Bijvoorbeeld een
reumapatiënt of iemand die
na een ongeval of operat ie
plat moet liggen.
De kosten zijn beperkt. men
betaalt een klein bedrag voor
de gekozen cata logus en een
jaarlijkse vrijwi llige bijdrage
voor het toesturen en het ge
bruik van de cassetteban
den. Het ministerie van
W.V.C. subsidieert deze in
stell ing.
Meer dan 12.000 mensen
maken gebruik van de
N.L.B.B..
Dit zijn voornamel ijk ouderen
die geco nfronteerd worden
met een afnemend gezichts
vermogen.

Inleeswerk

"Iedere donderdagochtend
lees ik in 2 uur een moeder
band van 90 minuten vol.
Deze word t opgestuurd naar
Den Haag en daar vermenig
vuldigd op cassettebandjes
voor de "lezer". In de studio
zijn 4 geluiddi chtte cabines
die permanent bezet zijn.
Naast een hele rij vrijwilligers
zijn er 2 technici die achter
hun mengpaneel de opname
apparatuur bedienen en 2
voorlezers in vaste dienst.
Aanvankelijk las ik 1 uur per
ochtend in omdat het heel
vermoeiend was. Elke kleine
vergissing moet weer gewist
worden en de zin of alinea
moet opnieuw worde n inge
lezen. Van elke eerste band
komt er een rapport uit Den
Haag en van het gehele boek

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
show room : Folkingestraat 5
050-139393

op eningstijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. tJm vr. van 11.00
18.00 uur; zate rdags van 10.00
17.00 uur

w erkplaat s: Grasdijkweg 8.
Garmerwolde. 050-41 7517

Specialist In lade nkasten. keuze uit
± 3OO!! standaardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. sta
pelbedden. buro' s, hang - en leg
kasten,
grenen tafels en stoe len. boeken
kasten . wancrek-combinatiesys
teem .

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWALITEIT EN BETAAL

BAARHElD SAMENGAAN!

een eindbeoordeling. Mijn
eerste boek was een stree
kroman. Het rapport gaf aan
dat ik wat meer aan de fanta
sie van de lezer moest overla
ten. Je mag emoties laten
doorklinken in je stem maar
ook weer niet teveel. Die
juiste dosering is moeilijk
vooral bij voor mij minder
boeiende boeken. In 2 uur
lees ik 40 à 42 bladzijden. Ge
middeld kost het inlezen van
een boek mij 6 weken. Door
de komst van de leesexpres
se, wat er snel tussendoor
moet , duurt het tegenwoor
dig wat langer".

Vrijwilliger

Via advertenties werft de
N.L.B.B. vrijw illigers. Er is
nog steeds behoefte aan ex
tra stemmen. De selectie is
uiteraard wel streng.
Kennis van het Frans. Duits
en Engels is een vereiste en
tevens beheersing van het
A.B.N.. Een licht streekac
cent is geen bezwaar. De
stem moet duidelijk zijn en
prettig overkomen.
"Dit werk geeft mij veel vol
doening en ik ga er iedere
keer met plezier naar toe ", al
dus Hilda.
Belangstellenden kunnen
zich melden bij de N.L.B.B.of
informeren eerst nog eens bij
Hilda de Boer.

Truus Top

HOUT , PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe priJzen

• 1e kweme"
• Ruime sorter ing
• Goede service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens. tuinhout, kaaten

VRUBLUVENDPRUSOPGAVE

GRAT IS BEZORGING.......-::=-

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 
Telefoon 050-4 16135

Grat is op maat

Ke rkdiensten
Hervormde Geme ente
Garme rwolde·Th e singe

1 dec ember Thesinge. gereI. kerk.
9.30 uur cand. mw. Renkema,
Kampen gezamelijke dienst.

8 december Garmerwolde 10.00
uur cand. R. Kmjl. Loppersum

15 december Thesinge 10.00 uur
prof. dr. A.C. Honders. Groningen

22 december Garmerwolde 10.00
uur ds . C. de Vries-Batenburg

24 december Thesinge 20.3 0 uur
kerstnachtzangdienst m.m.v.
Jul iana

24 december Garmerwolde 20.00
uur kerstnachtzangdienst m.m.v.
Harmonie

25 december Thesinqe 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenburg, m.m.v. ei
gen koor

25 december Garmerwo lde 16.00
uur kinderkerstfeest m .m.v. zon
dagsschool

29 december Garmerwo lde 10.00
uur prof. dr. A.J .F. Klijn, Haren

31 december Thesinge 19.00 ds. C.
de Vries-B atenburg

5 januari Garmerwolde 10.00 uur
ds . C. de Vries-Batenburg

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

DEfECT?

Krijn Veuger
repareert

eerreet H!
Reparèert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijltsweg 130 81,
GRONINGEN'

tel. OS().· 419791

Ke rkdiensten
Geref. Kerke
Thes inge /Garmerwolde

1 decemb er 9.30 u. Gezamenlijke
dienst, kand . mevr. Renkema,
Kampen

8 december 11.00 u. ds. Jurjens,
Gron ingen

15 december 9.30 u. ds. Bulthuis.
Groningen; 14.30 u. drs. Schel
tens-R itzema. G lim me n

22 december 9.30 u. ds. Vaatst ra.
Drachten; 14.30 u. ds. Flaven, Be
dum

25 december 10.30 u. kand. mevr.
Renkema Kampen

26 decemb er 10.00 u. Gezinskerst 
dienst m.m.v. Kindernevend ienst
en club Salomo

29 decemb er 9.30 u. drs. Nagelhout.
Bedum; 14.30 u. dhr. Lergner.
Groningen

31 december 19.30 u. ds . Edelman.
Bedum .

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw:

BRUILOfTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05041 6244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde



Nieuw subsidiesysteem

Juliana bestaat nog

Gratis suikerspin, getrakteerd door Johan Mol/erna, 25 jaar
zuivelman in Thesinge en Garmerwolde. (Iata: Teenis Ton)

ter Heidema niet. 'Het zal er
veel eerlijker toegaan dat tot
dusverre het geval was' , zegt
hij. 'En niet alleen verenigin
gen kunnen aankloppen.
Zo'n initiatie f als de creatieve
toer in Thesinge, een tijdje
geleden, zou in principe ook
in aanmerk ing kunnen ko
men voor subsidie. Dat geldt
voor alle act iviteiten die het
dorp iets te bieden hebben'.
Op de vergadering van 12 de
cember komen ook nog an
dere onderwerpen aan de or
de: het bestemmin gsplan,
verlichting buiten het dorp,
een slijt laag op De Til, viering
van Oud en Nieuw, enzo
voorts.
De vergadering begint om
acht uur. Iedereen is welkom.

Redactie

Peter Heidema, voorzi tter
van Dorpsbelangen, legt uit
hoe de nieuwe situatie wordt:
'Tot nu toe was het zo dat
steeds dezelfde verenigin
gen steed s hetzelfde bedrag
ontvin gen. Maar dat was heel
ongelij k. Het nieuwe systeem
houdt in - als het tenminste
allemaal doorgaat, want de
gemeenteraad moet zich er
nog over uitspreken - dat ie
der dorp een basisbedrag
krijgt van 1.000 gulden en
daaroverheen 2 gulden per
inwoner. Voor Thesinge komt
dat neer op een jaarlijks te
besteden bedrag van zo'n
2.200 gulden . Dorpsbelan
gen bepaalt hoe dat geld
wordt verdeeld. De spelre
gels worden vermoedelijk in
januar i bekend gemaakt'.
Grote problemen bij de ver
deling van geld verwacht Pe-

wethouders. Eén van de
agendapunten is het nieuwe
subsidiesysteem , dat door
Dorpsbelangen al is goedge
keurd en dat straks nog in de
gemeenteraad komt.

Redactie

Wie er belangstelling voor
heeft om als leerling of als
muzikant bij Juliana te ko
men, kan contact opnemen
met Dick Bakker (telefoon
2420) of eens langskomen op
de repet itie, iedere donder
dagavond in het Trefpunt.
Leeft ijdsgrenzen worden niet
gesteld en men hoeft zelfs
niet in Thesinge te wonen.

En welke instrumenten heb
ben jullie ?
'We hebben in elk geval een
blazer nodig voor de es-bas .
Bugelblazers kunnen we ge
bru iken. En Jaap van Zanten,
die achter het drumstel zit,
wil er eigenlijk binnenkort
mee stoppen. Voor hem zoe
ken we dus nog een opvol 
ger'.

'Nee, dat is niet nod ig. Instru
menten kun je huren of lenen.
En wat de ervaring betreft:
we spelen op tamel ijk laag ni
veau en we zoeken dus niet
zozeer groot talent als wel
groot enthou siasme. Men
sen die enthousiast zijn voor
de muziek, die zijn welkom'.

Noteer alvast in de agenda 's:
op donderdag 12 december
is er in Molenzicht een extra
ledenvergaderi ng van Dorps
belangen Thesinge en het
college van burgemeester en

Moeten die nieuwe mensen
al ervaring hebben en moe
ten ze een instrument ko
pen ?

Thesinge zonder muziekver
eniging? Dat kan eigenlijk
niet, maar bij gebrek aan
'nieuw bloed' heeft muziek 
vereniging Juliana de
noodklok geluid. Er móeten
nieuwe muzikanten komen
om de gelederen te verster
ken.
Dirigent Gerard Weghorst: ' Ik
dirigeer Juliana nu twee jaar,
en met veel plezier. Maar we
hadden nog 18 spelende mu
zikanten over en dat is echt te
weinig. Dan zou je er eigenlijk
mee moeten ophouden'.
Juliana -voorzitter Dick Bak
ker meldt tevreden dat er al
twee nieuwe leerlingen bij
zijn die al heel binnenkort
mee de straat op kunnen.
'Cees Boer en Pluc Plaats
man zijn allebei begonnen op
altsax en omdat zij al wat
blaaservaring hebben , is
onze groep spelende muzi
kanten dus al van 18 naar 20
gegroeid. En we hópen dat er
nog méér mensen zin heb
ben in spelen'.

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

echte
Groenteman

jr''':. -. r

.:l,i
.., l

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

EETCAFÉ

3äg ermeister
GARMERWOLDE

Te lefoon 050 - 4 16062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend.

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

enz.

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen * aluminium jaloez ieên * verticale jetceeteën* terrasscherm en * hou ten 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



Onrendabele
aansluiting?
De vereniging voor Dorpsbe
langen in Thesinge heeft
geen plannen om met de ge
meente in onderhandel ing te
gaan over de zogenaamde
'onrendabele' gebieden
waar géén kabelaansluiting
komt. Peter Heidema, voor
zitter van Dorpsbelangen,
vindt dat de zaak eigenlijk al
is afgerond. 'De mensen die
geen kabel krijgen, moeten
volgens de gemeente zélf
contact opnemen met de
EGO om iets te regelen' .
Langs de weg tussen Gar
merwalde en Thesinge zijn
enkele 'onrendabele ' wonin
gen toch aangesloten. Kun
nen we dat hier ook voor el
kaar krijgen?
'Dat denk ik niet. Er moest
daar heel toevallig een kast
komen en toen bood het
EGO zelf aan om toch aan
paar aansluit ingen aan te leg
gen. Die mensen hebben dus
gewoon geluk gehad. Maar
de gemeenteraad heeft afge-

lopen maand besloten dat ie
dereen die geen kabelaan
sluiting krijgt , in aanmerking
komt voor een subsidie van
250 gulden bij aanschaf van
een schotelantenne. Dat is

geen onaardige regeling,
want omdat je daarna geen
abonnementsgeld betaalt,
heb je de aanschaf van die
schotel er binnen een paar
jaar uit'.

De subsidie van 250 gulden
kan tot juli volgend jaar wor
den aangevraagd bij de ge
meente TenBoer.

Redactie

Eelco Brinkman in Ten Boer

"Dakspanten houden het toch" ondanks vibrerend concert van
Johan Huizing en z'n Nono Septet. (toto: Teunis Toni

De fract ievoorzitter van de
CDA in de Tweede kamer,mr.
drs. L.C. Brinkman, zal op
maandagavond 9 december
een spreekbeur t houden op
de openbare ledenvergade
ring vande CDA- afdeling Ten
Boer.
De heer Brinkman zal tijdens
zijn spreekbeurt ingaan op
"De toekomst van onze ver
zorgingsstaat ", een thema
dat vooral door de voorstel
len van het kabinet inzake de

WAO. in ieders belangstel
ling staat.
De vergadering begint om
20.00 uur en wordt gehou
den in gebouw Menorah,
achter de Gereformeerde
Kerk in de Wigboldstraat te
Ten Boer.
Voor eventuele aanvullende
informatie en/of vragen:
Mw. M. Keekstra te Ten Boer/
secr. CDA-afdeling TenBoer
tel. 05902- 1997

L- Ina Duinkerken en Peter Schaatsberg

1
I

.,in kelcenlrum ..Iewenboro~
lel 4U779
lI ' o

ningan

;:.-

~më'rernaI geluid

j~.

voor een bezoekje.

ceedee iseen winkel van:

H iermee willen wij U laten weten

dat onze winke l per 16 november

1991 geopend is.

Uiteraardbent U van harte welkom
LET OP!

Uniekebestelservice voorGarmerwolde-Thesinge:
ubestelt uw cd's bijonsen wij bezorgen zezonder

extra kosten bij u thuis. Bestellen op het
zakenadres, telefonisch op Dorpsweg 59.

Garmerwolde , 050·4 14909 .

°oe



Foto v.d, maand REDAKTIE

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

S cho o rste e n vegen

Verkoop sch oors teenka p pen

S choorst e e n inspectie

Vel"Wijderen van n esten

ROELBUS

Eind-redakt ie Thesinge:
Joan ne v.d . Meulen, Schu ltertaan 25,
tel. 05902-3544.

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (folograaQ,
Elisabeth Totenaar.
Jo anne v.d . Meu len,
Truu s Top . Mel ha Nljkamp.
Lucie Kol-Sla chter.

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Lay-ou t: Luc ie Kol-S lachte r. Melha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administrat ie: Peta Jurjens ,
L. v.d . Veenstra al1 5,
979 8 PK Garm erwolde,
tel. 050-41 6094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07 .05.749
giro V.d. bank 8159 49 .

Abonnement sge ld f 17.50 p.j .

Kop ij inleveren: stee ds vóó r het
2e weeke inde van de maand .

Schoorsteenveegbedrijf

Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeve ld, Peta Jurjens.
Delta v.d. Molen , Henk Remerie
tfo toqraaf) , Tiny Srnit , Hill ie Ram aker
Tep per, Sjaak Teun is, Ton Werdek
ker.

Eind-red akt ie Garmerwolde:
Tiny Sm it, Dorpsweg 36,
lel. 050- 417178

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

uw brood word: natuurlijk
gebakken door

W mkelC8l1lJUm l.ewenborg. tel . 4 15222
Selwerd. tel . 778455
Versmar1ct Korreweg 51 -53
CIantmaheM1 47
Ileyum Oost. 181. 42 1462

Te Koop:

Diverse tuingereedschappen
bij C.R. Klei, Oude Rijksweg
33
Aluminiumkachelpijpen, an
tieke ijzeren raampjes, zware
ketti ngen, glazen dakpan
nen, t.I. armaturen, klein
schrijfbureau, schoorsteen
kappen, plastic dakgoten.

TE KOOP

- Tweepersoons bed, 2 x 2
meter. Rokersstoe l met
gobelin kussens . Telefoon
2947.
Damesbrommer Peugeot
102. Wit-Ieren bankje. An
tieke mangel, heel moo i.
Telefoon 3795.

Stoeldraaierstraat 35
JGroningen

Tel. 050-132453

piano en slagwerk. Organi- Stoomfluitjes
satie: CVgTB. Aanvang
20 .00 uur.

Te koop gevraagd :
Een aanhanger afm. 2.50 x
1.30 m. tegen een redelijke
prijs en in een redelijke toe
stand.
Ton Werdekker 050 - 417706

Kaardebollen in de ochtendmist. (toto : Henk Remerie)

Stoomfluitjes
Te koop:
Een paar paardr ijlaarzen
maat 42/43
Een bestuurbare auto
tel. 05902 - 1293

Gevonden in Garmerwolde
op 16 november:
een zwart quartz horloge.
Christiaan de Boer 05902 
2111

Wist u dat
de opbrengst van de Jantje
Beton collecte in de ge
meente Ten Boer f 2.042,35
bedraagt?
dat de Peuterspeelzaalver
eniging u daarvoor hartelijk
bedankt?

Wist U dat
een enthousiaste breister
6 paar sokken , maat 43, uit
één kluwen wol heeft ge
breid en deze kluwen maar
f 10,- heeft gekost? Inl.
05902-1634
op 4 december de platte
landsvrouwen in Garmer
wolde St. Nicolaasavond
vieren?
op 7 december in The
singe de kerstboom ge
plaatst zal worden en de
hervormde kerk in de
schijnwerpers komt te
staan?
op 12 decemberde Vereni
ging van Dorpsbelangen
Thesinge een openbare
verqaderinq organiseert
met het co llege van B en
W? Plaats: café Molen
zicht. Aanvang: 20.00 uur.
op 20 december het bla
zersensemble Fobi in de
Kloosterkerk van Thesinge
speelt? Fobi zal de aan
dacht richten op het werk
v.d. componist Kurt WeilI.
Het ensemble bestaat uit
f luiten, klarinetten, saxo
foons, trombone, bastuba,


