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Beentjes
van

devloer
Sinds janua ri is het op vrij
dagavond druk in dorps
huis de Leeuw. Er wo rdt in
twee ploegen gedanst, om
acht uur en om half
tien.Niemand had van te
voren ver wacht, dat er zo
veel danslustigen zouden
zijn in Garmerwolde en
Thesinge.

Maar liefst 33 paren (niet al
tijd "echt"-paren) hebben
zich aangemeld bij de Bond
voor Platt elandsvrouwen na
de oproep in G&T. Het ging
als een lopend vuurtje door
de dorpen : "Ga je mee dan
sen in de Leeuw?".

Vele heren zijn er met de ha
ren bijgesleept door hun da
mes. Wie nu denkt dat het
manvolk het nog steeds niet
leuk vindt. komt bedrogen
uit. Het enthousiasme is ver
bazend groot.
Voor de "oppassende" jeugd
zijn er gouden tijden uitge
broken: 15 avonden à f 3.50
p.u., dat levert een lekker
zakcentje op nietwaar? Ze
ker als de gezelligheid in
dorpshuis de Leeuw geen tijd
kent. Simon, de barman, kan
de vraag naar vocht haast
niet bijbenen. Wat kost dat
dansen veel energie en in
spanning! En het lijkt wel of
de verwarming daar hoger
staat dan we thuis gewend
zijn.

Schoenen met leren zolen

Doet me gelijk denken aan
het kledingprobleem. Wat

15e iaargang

trek je nou aan op dansles?
Vroeger leerde je dat je stij l
vol gekleed moest zijn. En
nu? Grappig om te constate
ren dat op de eerste dansles
meer rokken, colbertjes en
stropdassen te zien waren
dan later. De kleding wordt
steeds luchtiger.Eindigen we
met Hawaiiaansbal?
De schoeneni ndustrie flo
reert er wel bij. Velen kochten
na enkele lessen toch schoe
nen met leren zolen. Ik heb
zelfs gehoord van iemand die
schoenen (in de uitverkoop)
kocht van 400 gulden!! "Met
ingebouwde danspassen"
wordt er gefluisterd.

Linkerbeen ofrechterbeen

Hoe leer je dansen? Nou, dat
kun je op bijgaande foto zien.
De "voordanser" is bij de he
ren Piet Prins. Uitentreure
worden de "paaz'n" geoe
fend. Dat vraagt nogal wat
van de heren. Zij moeten im
mers leiden straks! Voor

maart 1992

vrouwen is het nog moeilijker.
We oefenen met de rug naar
de heren (het leidt anders te
veel af, denk ik). Tegen de
dansrichting in. Maar alles
went. De vrouw geeft zich
straks toch volledig over, aan
de lijdende man, zo te zien.
De aanwijzingen van de heer
Prins zijn op de mannen ge
richt. Beginnen in "DeeWee"
wat betekent "Diagonal
Wall", of te wel "d iagonaal op
de muur" staand. En dan be
gint het. Als er over het linker
been gesproken wordt is het
voor de vrouw rechts , linker
draai is rechterdraa i. 't Is
maar een weet. Het verbaast
me nu niet meer, dat er vrou
wen zijn die het verschil tus
sen links en rechts niet meer
kennen. Zeker op dansles ge
weest. Zodra de muziek erbij
komt en er ook aan het ritme
gedacht moet worden, is het
feest compleet. Moet je die
smoelen zien als het mis
gaat. De één krijgt pret, de
ander kijkt woest. Ik heb zelfs

Alle heren in de maat. (fata: Els Kna~

al iemand kwaad de zaal uit
zien lopen. Maar hij kwam te
rug!

Oplopende spanning

En dan die stellen die elkaar
de schuld geven als het niet
goed gaat! Of die mannen die
als houten klazen over de
dansvloer gaan. En vrouwen
die overduidelijk de leiding
overnemen. Je blijft lachen.
Als de spanning tussen de
paren te hoog oploopt heeft
de heer Prins een variant.
Wisselen van partner (ook al
zouden sommigen dat mis
chien wel willen , het is niet
blijvend hoor!). Daarna word t
het samen dansen nog span
nender. Want èf de ander
deed het "beter" ót je hebt
gemerkt dat je eigen partner
"het nog niet zo gek doet"

Veel variatie

Ondertussen hebben we al
de Iinker- en de rechterdraai



Linkerdraai, rechterdraai... en botsen mag niet.

van de foxtrot geleerd, de en
gelse wals en wat te denken
van de tango, waarbij kreten
als "rock-rock" en "prome
nade" voor insiders al ge
noeg zegt. En de "Memphis",
een beatnummer waarvoor je
geen partner nodig hebt, al
leen ritmegevoel. En wat
zwierigs. Er is zo'n lange bij
die onvermoeibaar kronkelt
om op ooghoogte te komen
met z'n overbuurman . En een
ander staat erbij te spr ingen
alsof er cont inu met scherp
op z'n voeten wordt gescho
ten. Dikke pret dus, ook voor
kijkers. Het dorpshuis is im
mers voor ieder toeganke
lijk?

Els Knol-Licht

...met

danny

enPiet
Nu en dan klinkt een spon
taan applaus tijdens de dans
les in De Leeuw. Janny en
Piet laten dan éventjes een
extraatje zien: zwierig en vol
komen in balans -kortorn het
tegengestelde van wat wij er
zelf zoal van maken. Janny's
schoenen zien er aan het
einde van de avond smette 
loos uit. Endie van ons? Kale
neuzen en kapotte kousen.
Maar: als we het ooit echt Ie
ren, danweten wij aan wiewe
dat te danken hebben.
Janny en Piet Prins uit Lop
persum geven al jaren dans
les. Piet is elektrisch en wer-
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tuigbouwkundig onder
houdsmonteur en Janny
heeft met twee grote zoons
nog altijd een druk huishou
den. Ze zijn als dans-echt
paar begonnen in Delfzijl, bij
een dansinstituut. Sinds '79
werken ze zelfstandig, maar
vanwege de kinderen willen
ze niet vaker dan twee
avonden per week van huis.
Op dit moment loopt alleen
de cursus in Garmerwolde 
die in Sint Annen is zojuist af
gesloten met een slotbal.
Zo'n gala-avond krijgen we in
De Leeuw ook nog. Er zal te
gen die t ijd waarschijnlijk een
levendige ruilhandel ont
staan in feestkledij.

Ongedwongen sfeer

De draaitafel staat op rubber
tjes, maar desondanks - als
de dansers wat al te enthou
siast langs galopperen 
springt de naald weleens
over. "We hebben wel een
cd- speler," vertelt Janny,
"maar het probleem is dat we
lang niet al die oude num
mers op cd kunnen krijgen."

Motor of
bromfiets

M OTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovaq- bo

leverin9 van alle soorten
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W erkplaats 's maandags de~e
dag geoloten

Inderdaad is de platenverza
meling van het echtpaar
Prins uniek: met veel Neder
landstalig repertoir uit de ja
ren '60 en '70. of nog ouder.
En die gezellige deuntjes ma
ken toch onmisbaar deel uit
van de ongedwo ngen sfeer
tijdens de dansles.
Mogen we hopen op een ver
volgcursus? "Ja hoor, dat
doen we ook. In Sint Annen
hebben we na de beginners
cursus ook al een groep
gevorderden en zelfs ver
gevorderden gehad. De dan
sen worden dan veel uitge
breider met allerlei variaties
en eigenlijk wordt het steeds
leuker. Als er genoeg belang
stelling is, kunnen we in het
najaar met een gevorderden
groep beginnen."

Elisabeth Tolenaar

Wist U dat:

- er op zaterdag 9 mei weer
een gezamenlijke fiets
tocht wordt gehouden on-
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Goederen gebracht
m de L. v.d Veenstta'lt 3
Garmerwolde.
(050-4 T3045)
worden vrijdagavond
truus gebracht

Tevens:
SuécJe.relmgmg.
stoppage en
kledmgreparat1e.

Goed voor uw goed

Over gewicht

Er zijn heel wat mensen die
graag een aantal kilo's willen
afvallen.Vermageren is geen
gemakkelijke opgave, hoe
wel de wervende reclametek 
sten over vermageringskuren
en dieetclubs het tegendeel
lijken te beweren. In deze cur
sus "Over gewicht" werkt u,
begeleid door een diëtist van
het Groene Kruis, en onder
steund door een groep
mede-cursisten, aan het ge
leidelijk ombu igen van het
bestaande eetpatroon naar
een blijvend patroon . Op
deze wijze krijgt en, wat be
langrijker is, houdt u een
goed gewicht. De cursus
"Over gewicht" duurt zeven
avonden, om de week op
dinsdagavond van 20.00 
21.30 uur. De eerste cursus
keer is op dinsdag 21 apri l
1992. De cursus vindt plaats
in het Groene Kruisgebouw,
Blinkerlaan 2, Ten Boer.
Docent is M. Kienhuis, dië
tiste bij de kruisvereniging.
Kosten: f 40,- voor leden
van het Groene Kruis, f 50,
voor niet-leden. Voor inlich
tingen en opgave kunt u con
tact opnemen met:
- De Wijkverpleging van het
Groene Kruis in TenBoer, tel:
05902-1575, tussen 12.30
13.30 uur.
- Mw. R. v.d. Laan, bestuurs
lid van het Groene Kruis Ten
Boer, tel: 05902-3408 .

der auspiciën van VVVTen
Boer, Vereniging Dorpsbe
langen Ten Post en Vereni
ging Dorpsbe langen Gar
merwolde?

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. SChutt8rtaan 28 ,
telefoon 05902-1957



Geslaagde klucht V.I.O.O. Thesinge

Viod in aktie met de klucht "Celien slagt tau!" (foto : Teunis Ton)

Plankenkoorts

De jaarlijkse uitvoering door
toneelvereniging V.1.0.D uit
Thesinge werd aangekon
digd voor drie avonden. Wij
bezochten de eerste avond
waarover zowel plubliek als
spelers zeer positief waren.
De klucht "Celien slagt tou!"
was een erg leuk stuk, maar
ook ingewikkeld met snelle
wisselingen en lange tek
sten. De tijd heb ik niet in de
gaten gehouden, maar het
was wel een lange zit. In zijn
openingswoordje meldde
Arend Kampen, de regisseur,
dat hij haast op was van de
zenuwen. Ook de spelers
hadden deze keer flink plan
kenkoorts vanwege de onze
kerheid of het allemaal wel
zou lukken. Met name de
hoofdrol door Harry Blokzijl
moet wel een winterlange
studie hebben gekost. Hij is
nauwelijks van het toneel ge
weest.

Prima rolverdeling

De rol van mislukt zakenman
die gemanipuleerd wordt
door de dames om hem heen
past goed bij hem. Zijn blits
geklede dochter, in het echt
zijn vrouw Greet, is steeds de
figuur die alle intriges verzint
en regelt. Een vlotte rol, snel
en goed gespeeld door Greet
Blokzijl. Je zou haar makke
lijk zo'n 20 jaar schatten zo
als ze over het toneel hup
pelt. De stakke en bazige
vrouw van onze zakenman is
de rol van Hennie Reinders.
Zij kon zich lekker uitleven in
de tirades die ze met name in

het begin van het stuk hield.
In het derde in laatste bedrijf
zagen we haar in een onder
geschikte rol prachtig de in
gehouden woede in haar mi
miek tot uitdrukking bren
gen. De persoon waar het
hele verhaal om draait , Ce
lien, is de rol van Roelie Dijke
ma. Eenenige rol die wel heel
wat akteertalent vereist. Be
wonderenswaardig hoe Roe
Iie met gebaren, mimiek en
stemgeluid het spel zo leven
dig maakt. Genoten hebben
we van haar dubbelrol in het
stuk waar ze eerst huishoud
ster is en vervolgens de rol
van vrouw van de zakenman
speelt.

Modieuse uitdossing

Ik moet nog lachen als ik me
dat zogenaamd chique jurkje
voor de geest haal!Trouwens
ook de outfit op het moment
dat ze dreigt met opstappen.

Dit alles in tegenstelling tot
de oogverblindende verschij
ning van Trijn Havinga. Heel
geaffecteerd sprekend en
modieus uitgedost zwierde
zij een aantal keren over het
toneel. Bovendien had zij nog
een kleine extra rol van tie
rende schuldeisseres tegen
over de zakenman. In de rol
van zwager vande zakenman
komdt Joop Blaauw steeds
ongelegen. Hij wordt op non
akt ief gesteld door een flinke
borrel. Hikkend en met dub
bele tong zorgt hij voor de no
dige consternatie. Heel ko
misch was de aktie van de
overgewaaide rijke neef uit
Canada. Rients Hotstra be
diende zich van een mengel
moesje van engels, gronings
en nederlands. Hij speelde
de rol zo enthousiast en
geestig dat het plezier er
vanaf straalde. Waarschijnlijk
heeft souffleuse Welly Boer
het knap druk gehad in haar

benauwde hokje. Ondanks
de lange teksten en snelle
wisselingen was dit in de zaal
niet te merken. De grime zag
er zeer verzorgd uit en was
weer in handen van Alie
Blaauw. Een welgemeend
applaus en mooi boeket
bloemen viel de medewer
kers van \1.1.0.0 tot slot ten
deel.

Muzikale omlijsting

Tussen de bedr ijven door
werd er gespeeld op 2 gita
ren en daarbij gezongen door
het duo: "Me Rambo, you
pindakaas". Bij het horen van
zo'n naam heb je niet be
paald het idee dat je zestiger,
zeventiger jaren liedjes gaat
horen. Zo zuiver en harmo
nieus gezongen dat ieder er
met aandacht naar luisterde
en genoot. Zij besloten deze
genoeglijke avond.

TruusTop.

Uitslag
verloting
Feestdriedaagse

De eerste prijs (een tuina
meubelement) is gevallen op
lotnummer 635; de tweede
pr ijs (een cd-speler) op num
mer 2923 en de derde prijs
(een keuken machine) op
nummer 538. Omdat de
Feestweekcommissie deze
keer gekozen heeft voor drie
wat grotere prijzen, zijn er
geen kleine prijsjes.

Kabel-tv
gekregen?
Wij verwijderen uw oude
tv-antenne van het dak

en voeren deze af.
Kosten vanaf f 47,50.

IKB
1. de Haan

tel. 05902-2057.

GEZIEN...
HOUT. PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• Ie kwalileit
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor: IJzerwaren, verf,

keukens, tu Inhout, ka!!:1en

VRUBUJVEND PRIJSOPGAVE

GR ATIS BEZOR GING.......--::=""

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 . Ruischerbrug 
Telefoon 050-416135

Gratisop maat



Tien jaar kleuteronderwijs Garmerwolde

Het is nu een heel normale
zaak dat de kleuters uit Gar
merwolde in hun eigen dorp
onderwijs volgen. Toch be
staat deze situat ie nog maar
tien jaar. Voor die tijd moes
ten de kinderen voor open
baar kleuteronderwijs naar

Ten Boer of Groningen. Er
werd al wel jaren gestreden
voor kleuteronderwijs in het
dorp, maar de wet op het ba
sisonderwijs maakte het uit
eidelijk mogelijk . Dezewet (er
moet een basisschool zijn
voor kinderen van vier tot

twaalf jaar) en de toenmalige
wethouder van onderwijs ,
Wim Cornelis, zorgden er
voor dat er in Garmerwolde
een dependance kwam van
de kleuterschool in Ten Boer.
Deze tijdelijke constructie
ging op 1 maart 1982 van

start. Sieneke Nieken sollici
teerde op de advertentie
voor kleuterjuf en werd aan
genomen. Op 1 maart begon
ze met dertien kleuters. Deze
leerlingen van het eerste uur
waren: Agnes Mensinga,
Leonie Schuur, Erik Huizing,
Stephan Kiel, Carin Buringa,
Marcel en Alexander Schol
tens, Menne Vliem, Jan
Groenhagen, Marten Mun
stra, Cindy Schoonbeek en
Kirsten Gyaux. Deze laatste
twee kinderen nam Sieneke
mee van haar voormalige
school, de Brandaris in Le
wenborg. Vanaf het eerste
moment dat Sieneke begon
te werken, functioneerde al
les alsof het al een basis
school was. Dick Groenha
gen was echter niet de lei
ding gevende van Sieneke,
dat was het hoofd van de
kleuterscho ol in Ten Boer. In
1985 is dit veranderd en werd
het echt één school. Terugkij
ken op de afgelopen tien jaar
is het werk nog even leuk als
het begin, aldus Sieneke Nie
ken.

Delta V.d. Molen

De kleuters van Garmerwolde. (foto : Honk Remene)

Koninginnefeest

Het Oranje Comité is druk be
zig met de voorbereidingen
van het komende Koningin
nefeest. Het voorlopige pro
gramma ziet als volgt uit:
10.30uur: Rondgang van "De
Harmonie" met de jeugd er
achteraan . Voor peuters en
kleuters rijdt er een versierde
wagen mee; de oudere kin
deren gaan op versierde fiet
sen. Einde rond 11.30 uur.
14.00 uur: Poppenkast voor
groep 1 t/rn 4 op het speelte
rein (Oude Rijksweg). Gelijk
t ijdig voor groep 5 t/m 8 fiets
behendighe idsspe lletjes en
voor de oudere jeugd plus
volwassenen een gekostu
meerd volleybaltoernooi.
17.00: Jeugddisco en pr ijsuit
reiking in het Dorpshuis.

Onvergetelijk

24 februari 1992 is voor ons
een onvergetelijke dag ge
worden. Bedankt allemaal!
Henk en Jop ie.

Te Koop

- KTV, dakraam, grasmaaier
(flymo), stereo-meubel,
buitendeur, oud kastje met
twee glazen deurtjes, bin
nendeur, tel. 050-423211 .

- Aanhangwagen, 90 x 200
cm, met dekzeil, houten
laadbak en afneembare
trekstang. S. Rozema, WF.
Hildebrandstr. 21, Garmer
wolde, 050-416485.

- Metalen open haard, vuur
plaats: losse vierkante
bak, 1.20, hangende af
voerkap , vrij te plaatsen.
L.v.d.Veenstr. 3, 050
413045.

Wist u dat:

- op 28 april de nieuwe
Tweede Kamer wordt ge
opend en dat "wij" daar
óók bij zijn uitgenodigd?
Van Dorpsbelangen Gar
merwo lde gaat mevrouw P.
Pops en van Dorpsbelan
gen Thesinge mevrouw W.
Boer.

Voor devoordeligste
hypotheek gaje

rechtstreeks naar de
Rabobank.

E,'n np de dri e hypot hek en die in Nederland

worden .1Igl'sIOh.'Il. is van dl' 1{.l!mh,lllk . En d.lt is

glTIl to vv.rl.

Door n-chtstn-cks naar de Rabobank te gaJn ,

profiteert u din-ct van de sch erpe tarieven en dl'

grtlot~h' kl. 'uo,; aan hypotill",..kvormcn , ""'".......

Bovendien kennen wc doo r 840 I
OIU" lokale betrokkenh eid , ! °

1 110 . ... .... · ....... 11.1'".
d e pl.lalsd ijke woni nglllarkt als ,•• -

geen an der . Hl'! resultaat: een hete r advies en een

co m ple te heg1.·k iding hij dl' finallCi l'ring van uw hu is.

Dus .l ls 1I op w".'g hcnt naar een

hypotheek, zorg dan da l u loek,-r de R" ho bank op uw

pad " 'g, 'nkOllll. Kab ank r:I

Rabobank.Aan enaam.
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Ivan wolffers

Voor goede service en voorlichting

SOUND VIDEO SHOP
KLEURENTELEVISIE VIDEO HIFI AUDIO

BeginDamsterdiep
BijOostersluis

Joep de Bree.

werk . Het is eigenlijk dapper
hoe hij daar staat: hij vertel t
zeer persoonlijke dingen ten
overstaan van hem totaal on
bekende mensen, die hem
als een soort van voyeurs zit
ten te beluisteren en te bek ij
ken.
Wolffers doet uit de doeken
hoe het schrijven van een
boek eigenlijk tot stand
komt; de ideeën , de inspira
tie, de techniek van het
schrijven en steeds weer de
knellende vraag: is het wat
het zijn moet, geeft het echt
weer wat ik zeggen wil?
Na de pauze leest de schrij 
ver nog een gedeelte voor uit
zijn laatste roman. Hierna
wordt de avond beslo ten met
het signeren van zijn boeken,
reist hijzèlf af naar Bilthoven
en praten de voyeurs nog wat
na. ..
AI met al een leuke en infor
mat ieve avond.

- Wij leveren snel

.. installeren bij u thuis

.. eigen technische dienst

Florakade82
050-127546

Na de pauze mogen de aan
wezigen vragen stellen.
Vooral dan ontstaat een ont 
spannen sfeer, waarin de au
teur talloze vragen beant
woo rd op het gebied van zijn

De auteur vertelt dat zijn
werk autobiografische ken
merken kent. Dit kan volgens
hem ook niet anders, want
"het is immers de schrijver
zèlf die het opschr ijft. Je zult
altijd elementen van degene
terugvinden die iets op
sch rijft." Opvallend is dat
ook een andere bekende ne
der landse auteur, A.J.Th. van
der Heijden -die toevalliger
wijs het boekenweekge
schenk van dit jaar scnreet- .
zich in gelijke termen uit liet.
Hij zei: ,"Eigenlijk ben je je
hele leven aan één en het
zelfde boek aan het schrij 
ven, ook al heb je een oeuvre
van 25 boeken op je naam".

Het schrijven van een boek

Autobiografische elemen
ten

tiële betekenis voor hem
heeft. De opkomst in de bi
bliotheek is niet overweldi
gend. Aan de ene kant is dit
jammer, aan de andere kant
schept het een int ieme sfeer,
die anders niet zo snel be
reikt zou kunnen worden .
Toch is het vreemd dat een
landelijk bekende auteur zo
weinig belangstellenden
trekt. De schri jver opent de
avond met het voorlezen van
gedee ltes uit zijn boeken . Al
lereerst een stuk uit zijn eer
ste roman, "De laatse han
dels reiziger", waarin de kri
t iekloze bewondering van
een kleine jongen voor zijn
vader geschetst wordt en de
verwarring die optreedt wan
neer langzamerhand aan dit
ideaalbeeld geknaagd gaat
worden. Hierna een gedeelte
uit een reisverhaal over de
gruwelen (maar ook de ver
voeringen) bij het voor de eer
ste keer voet op verre bodem
zetten . Dan een gedeelte uit
zijn laatse roman. Wolffers
begon al in 1984 aan deze ro
man, die voornamelijk han
delt over de botsing van de
westerse- en oosterse kul
tuur. Hij beschrijft dit in de
vorm van brieven die een
westerse wetenschapsman ,
die in Indonesië aan het werk
is, aan zijn geliefde thuis
stuurt.

Kritisch schrijver

Op 11 maart was in de
openbare bibliotheek te
Ten Boer Ivan Wolffers te
gast. Deze schrijver en arts
was op uitnodiging van de
Culturele Vereniging gem.
Ten Boer in het kader van
de boekenweek naar het
Noorden afgereisd.

Voorlezen uit eigen werk

Vanavond echte r is Ivan Wolf
fers als auteur te gast. Hij
zegt hierover dat het schr ij
verzijn voor hem ook altijd op
de eerste plaats heeft ge
staan, en dat het een existen-

Aanvankelijk genoot deze
schr ijver landelijke bekend
heid op het gebied van de ge
zondheidszorg. Hij trachtte
voorlichting te geven over al
lerlei aspek ten van deze
zorg. Dit vanuit zijn kritiek dat
vele artsen schenen te den
ken dat hun beroepsethiek
het geven van opjektieve
konsumentenvoorl ichting
niet toe liet. Later verwie rf
Ivan Wolffers ook bekend
heid door enige kinderboe
ken en romans te schr ijven.
Onlangs verscheen zijn laat
ste werk : '"Liefste, mijn lief
ste" , Naast het schrijven is
Ivan Wolffers nog op andere
terreinen akt ief: hij begeleidt
een projekt voor gehandi
capte kinderen in Indonesië
en is deeltijd-hoogleraar.

Dorpshuis "de Leeuw"

Voo r uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

EETCAFÉ

3 ä g ef41T,e is t e f4
GARMERWOLDE

Teleloon 050 - 416062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend.

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

enz.

WASMPCHINE,
KOElKAST, OVEN,
DROGER Of UW
TELEVISIE ENt.

DEfECT?

Krijn Veuger
repareert

correct !J!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(sw~'g .iao 81,

GRONII\fGEN
tel. 050 - 419791

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050-139393

ope ningstijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. Vm vr, van 11.00
18.00 uur; zaterdag s van 10.00
17.00 uur

werkplaat s: Grasd ijkweg 8,
Garmerwolde , 050-4 17517

Spec ialist in ladenkasten, keuze Uit

± 300! ! standaardmaten
Verder: bedd en. hoogslapers. sta
pelbedde n, buro's , hang· en leg
kasten,
grenen tafels en stoelen, boeken·
kasten, waodrek-cornbinat.esys
teem.

EIGEN WERKPlAATS DOET
KWAliTEIT EN BETAAL·

BAARHElD SAMENGAAN!



Oude Rijksweg vrachtverkeer vrij

Jan Wigboldus. één van de voorveentetsbij de pasgeopende
op-/afr it voor vrachtverkeer Oude Rijksweg. (foto: Henk Bemere)

Op dinsdag 10 maart j. l. is
de ontsluiting van de 517
naar de rioolwater zuive-
rin gsinstallati e officieel
opengesteld. Op deze
koude winderige mo rgen
verzamelde zich een groep
mensen: genodigden en of
ficiele vertegenwoordigers
van provincie en gemeen
te , aan het einde van de
Oude Rijksweg.

Eindelijk was het dan zover.
Het uiteindelijke resultaat
van de door het hele dorp
gsteunde akties, zou officieel
open worden gesteld. Om
klokslag half elf begaven bur
gemeester Blok en de heer
Bras (directeur zuiveringsbe
heer). elk van een kant ko
mende. zich naar de slag
boom. Deze was voor de ge
legenheid versierd met een
rood -wit geblokt lint. Voor
eenieder er erg in had, was
de open ing een feit. Met een
snelle, nauwelijks waarneem
bare knip had burgemeester
Blok het lint doorgeknipt. Dat
de opening een feit was.
werd pas duidelijk toen de
heer Te Biesebeek (zuive
ringsbeheer Provincie Gro
ningen) de aanwezigen uitno
digde hem te volgen naar
dorpshuis "De Leeuw". Na
dat eenieder voorzien was
van een kop koffie. kreeg bur
germeester Blok het woord.

Compromis

De heer Blok memoreerde
kort hetgeen aan de opening
vooraf was gegaan en be
dankte de provincie voor de

prettige samenwerking. Ech
ter maakte onze burgervader
wel de kantt ekening dat de
oplossing een compromis is
en de keuze de minst kwade
van alle aangedragen oplos
singen. Om eventuele proble
men als gevolg van deze ope
ning op te kunnen vangen. is
het zaak de vinger aan de
pols te houden.

Uitbreiding

De heer Bras maakte. na het
op zijn beurt bedanken van
de gemeente en provinc ie,
kenbaar dat het probleem
rond de slibverwerking nog
lang niet voltooid was. Er is in
de toekomst. in het kader van
de stikstof verwijdering uit
het slib, sprake van een uit
breiding van de werkzaam
heden van de rioolwaterzui-

verings-installatie. Hiervoor
zou een bedrag van tussen
de 60 en 80 miljoen begroot
zijn. Dezeuitbre iding zou we
derom een toename van het
vrachtverkeer in en rond Gar
merwolde kunnen inhouden.
Tevens merkte de heer Bras
terloops op dat men reeds in
de beginfase ervan overtuigd
was dat een en ander ontoe -

laatbare prob lemen zou ople
veren voor wat betreft de
Oude Rijksweg.

Oversteekproblematiek

Ons aller voorzitter van
Dorpsbelangen Garmerwo l
de. Jan Wigboldus drukte , na
uiteraard een ieder voor zijn
of haar inspanningen be
dankt te hebben, de provin
cie en de gemeente noq-

maals op het hart zich in te
blijven spannen. een op los
sing te vinden voor de prob le
men rond de kruising Dorps
weg. Oude Rijksweg en de
S17. Dat de verkeersveilig
heid met deze nieuwe ope
ning niet gediend is, was voor
de aanwezige Garmerwol
ders niet bepaald een verras
sing. Immers de oversteek
problematiek had in dit ka
der. volgens de comm issie
"Oversteek" . geheel of ge
deeltelijk kunen worden mee
genomenl Dat dit niet ge
beurd is. is te wijten aan het
uitgangspunt van de hele
procedure. Het ging hier im
mers om bezwaren tegen het
verlenen van een hinderwet
vergunning. Het is en blijft
een levensgevaarlijke over
steek en het is jammer dat
men dit probleem. puur om
budgetaire redenen niet op
korte termijn op kan lossen.

TonWerdekker.

Braderie
3 juli 1992

De Braderiecommissie wil tij
dens de braderie een stand
werkers- en straatmuzikan
ten festival organiseren. Hier
voor zoeken wij deelnemers(
sters).
Inlichtingen en opgave bij
Janna Hazeveld, tel.: 050
414777.

Janna Hazeveld.

Westerhaven 4 - Groningen

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen enuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H. Oudman
Thesinge
Tel. 05902-1321 , Thesinge050-122856

* aluminiumzonneschennen* aluminiumjak>ezieën * verticalejaloezieen* terrasschermen * houtenmarkiezen* rolgordijnen * rolluiken * terras
overkappingen

Eigen montage- en serv icedienst
Onderdelen los verkri jgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

:1i1il Sunshop
I • - •

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Voor aardappelen.
groenten. tnm, exotische
vruchten en primeurs
gaal U naar de



Damesleed

Tergelegenheid van de inter
nationale vrouwendag op 8
maart organiseerde het vrou
wenproject Ten Boer in sa
menwerking met de culturele
vereniging een avond in het
dorpshuis de Leeuw. Ruim
vijftig vrouwen (en slechts 2
mannen!) waren eerst even
bezig met het gezellig en
makkelijk neer zetten van de
al aanwezige rijen tafels en
stoelen voordat ze hun aan
dacht op het toneel konden
richten .

"Presto " uit Garmerwolde organiseerde een schaatsavond op
de Groninger ijsbaan. (foto: Henk Remerie)

Make-up, fotografie en handwerken

Absurd theater

De theatergroep Damesleed
gaf een voorstell ing met als
rode draad het boek van de
Chinese schrijfs ter Zhang
Jie:"De liefde moet niet ver
geten worden". Een pro
gramma, waaraan leed (da
mesleed) ten grondslag ligt.
Herkenbaar leed door com
municatiestoornissen tussen
twee vriendinnen in het stuk
van voor de pauze. Na de
pauze opnieuw herkenning
door de relatieproblematiek
tussen dochter en moeder.
Beide produkties werden op
een dwaze wijze en met veel
humor gebracht. Damesleed
wist de spanning erin te hou
den en zeker niet alleen door
de tekst. De gekozen att ribu
ten en de manier waarop ze
daarvan gebruik maakten
waren onmisbaar.

Actie voor vrouwen

In de pauze verkocht de
werkgroep Amnesty In
ternational briefkaarten om
te verzenden. Dit in het kader

Mevrouw Trijn Havenga-Gor
ter trad in februar i af als be
stuurslid van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrou
wen, afd. Garmerwolde.
Haar twee termijnen van drie
jaar zaten erop. Zij is 40 jaar
lid vanonzeafdeling waarvan
ze 17 jaar in het bestuur zat.

van de Actie voor Vrouwen.
In landen over de hele wereld
worden vrouwen veelvuldig
het slachtoffer van grove
mensenrechtenschendin
gen. Verkracht ing en sek
suele mishandelingen wor
den gebruikt om vrouwen te
intimideren, te vernederen of
te straffen. Grondig onder
zoek blijft achterwege en
overtreders worden niet ver
volgd.

Joanne van de Meulen.

Een vakvrouw dus! Gelukkig
was er een kandidaat om
haar op te volgen. Mevrouw
Joke Groenhagen-Smit werd
met algemene stemmen ge
kozen. Mevrouw Gé Fluks
Tepper werd met algemene
stemmen herkozen als secre
taresse. Na het offic iële ge
deelte vertelde mevrouw Ma
ria Bleeker, schoonheidspe
cialiste in Lewenborg, over
haar werk. Haar collega,
Yvonne Lmendorp, ook
schoonheidspecialiste in Le
wenborg, bracht in de prak
tijk was zij vertelde. Giny Kiel
en Fokje de Haan werden
heel natuurlijk opgemaakt. In
oktober/november geeft me
vrouw Bleeker, bij voldoende
belangstelling, een make
up-cursus in dorpshuis "De
Leeuw". In maart vertelden
de heren Nico Nolden enJuul
van Drumpt over hun hobby

fotografie. Beide heren zijn
lid van Amateur Fotografen
Vereniging "Fivelfoto" te Ap
pingedam. Ze lieten prach
tige dia's zien in overvloei
projectie met geluid. De vol
gende bijeenkomst is op 15
april. Dan komen de Platt e
landsvrouwen uit Noord
broek met een show van ex
clusieve zelfgebreide truien
en sieraden onder leiding van
mevrouw Lina Westerdijk
Groeneveld. Op 9 en 10 april
is de Provinciale Handwerk
tentoonstelling in "Theehuis
Vredewold" te Midwolde
(Westerkwar tier). Openings
t ijden: 9 april, 9.00 uur-21.00
uur. 10 april, 9.00 uur-17.00
uur. Ook onze afdeling heeft
een achttal werkstukken in
gezonden.

Janna Hazeveld.

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Winkelcentrum I..Bwenborg. tel . 415222
SeIw8<d. tol . 778465
Ve",,,,~rkt Korreweg 51 ·53
Claremaheerd 47
Beyum 0051. tel . 421452

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verf1echnische- en

reinigingsadviezen



Foto van de maand REDAKTIE

De zelfgebouwde skelter mét buitenboordmotor van Arne
Tammeling, Garmerwolde. (toto: Henk Bemeriej

Redakt ie Garm erwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Delta v.d . Molen, Henk Remerie
(fotoqraaf), Tiny Smit , Hillie Ramaker
Tepper, Sjaak Taunis. Ton Werdek 
kar.

Redakt ie Thes inge:
Teunis Ton (totoqraat),
Elisabeth To tenaar.
Joa nne V.d. Meulen,
Tru us Top , Met ha Nijkamp ,
Lucie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Tiny Smit, Dorpsweg 36 ,
te l. 050-417178

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

Lay- out: Lucie Kol-Slacht er,
Metha Nijkamp

Ad min ist ratie: Peta Jurjens,
L. v.d, Veenst raat 15,
979B PK Garrnerwo lde,
te l. 050-416094 .
Bank : Rabo Garrnerwold e,
rek.nr. 32.07 .05 .749
giro V.d. bank 815949.

Abonnement sgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : voor 19 april 12.00
uur .

DROGlSTERlJ·PlUlFUXERlE-REFORM-8CHOONHElD6SALON

LETOPI
Unieke bestelservice voor Garmerwolde-Thesinge:
u bestelt uw cd's bij ons en wij bezorgenze zonder

extra kosten bij u thuis. Bestellenop het
zakenadres, telefonisch 050-270317 of

Dorpsweg 59, Garmerwolde, 050-414909
Hillie Rademaker-Tepper.

• Door visuele versmalling wil
men het rijgedrag op de
Dorpsweg proberen te beïn
vloeden.
• Jan Wigbo ldus wordt bij ac
clamatie tot voorzitter herko
zen voor een periode van drie
jaar.
• Het overgebleven geld van
de verkeersactie (f2 .100,-)
wordt toegevoegd aan de al
gemene reserves van Dorps
belangen.
• De subsidieregeling wordt
in drie fasen ingevoerd: in
1992 mag Dorpsgelangen f
1.000,- verdelen; in 1993
wordt dit f 1.000,- plus f 1,
per inwoner (dus ruim f
1.500 ,-) en in 1994 f 1.000 ,
plus f 2,- per inwoner (is
ruim f 2.000,-). Het geld is
definitief voor Garmerwolde
en mag evertueel blijven
staan. Meer informatie volgt
in het aprilnummer van de
G&T.
• De bekabeling van de Gras
dijkweg en de Geweideweg
is nog steeds niet rond; 13
maart wordt er weer over ver
gaderd,
• De weg naar de rioolzuive
ring krijgt eindelijk een naam:
Fledderbosscherweg.
• De gemeente heeft
f 56.000,- gereserveerd
voor aanpassing van de
openbare verlicht ing,
• De vreemde gang van za
ken bij het ophalen van het
grof vuil.

Dorpsbelangen Garmerwolde
De voorjaarsvergadering van
de vereniging Dorpbelangen
Garmerwolde is deze keer
gehouden op 9 maart. Er wa
ren 64 belangstellenden aan
wezig. Punten die aan de
orde kwamen zijn:
• Betsy Havenga neemt de
plaats van Catharina Veen
stra in bij de tuinkeuringsco
missie.
• De eigen munten voor con
sumpties in de Leeuw wor
den alleen op feesten ver
kocht , maar blijven onbe
perkt geld ig.
• Ons kruispunt staat wel op
een lijst, maar niet hoog ge
noeg! Mischien kan er via de
politiek nog iets bereikt wor
den.

° oe

TELE FOON lJ5O.410608.

lES

Hervormde Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

5 apr il: Thesinge 10.00 u. ds. H. te
Velde, Paterswo lde

12 april: Garmerwo lde 10.00 u. ds. J .
Schippers , Delfzijl

17 apr il: Thesinge 19.30 u. ds . C. de
Vries-Batenburg (HA )

19 april : Garmerwolde 10.00 u. ds. C .
de Vries-Batenburg. m.m.v. zon
dagsc hool en koor

26 apr il: Thesinge 10.00 u. ds. C. de
Vries-Baten burg

ROELBUS

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Schoorsteenveegbedrijf

Schoorsteenvegen

Verkoop sch o o r s teen k a p pen

Schoorste eninspectie

Verwijderen van nesten

Tel. 05902·1716 of 3289
Winneweer

Kerkdiensten GereI. Kerk
Thesinge/Garmerwolde

5 ap ril: 9.30 u. ds. Dijkstra, Vries
(HA ), 14.30 u. ds . Der Nederlan
den , Emmen (nabetr. HA)

12 april: 9.30 u. ds. Meijer, Uith uizen ,
14.30 u. ds . Kramer, Zu idwolde

17 april : 19.30 u. kand . Renkema,
Kampen (Goede Vrijdag)

19 apri l: 9.30 u. ds . H. Wijnja, Diever
(1e Paasdag) , 14.30 u. ds. Schel
tens, Glim men

20 april: 9 .30 u. dhr. Doorn, Stedum
26 ap ril: 9.30 u. ds. van Dijk , Winsum ,

14.30 u. ds . Raven, Bedum


