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Burenjubileum
in de Hildebrandstraat

Oe W F. Hildebrandstraat. lfo'o: Henk Pernene)

Acht woningen aan de Hil
debrandstraat in Garmer
wo lde , de nummers 25 tot
en met 39, staan er nu 25
jaar. De mensen die er
toend ertijd inget rokken
zijn , wonen er nog steeds.
Jansje Dijkstra (nr.25), Pie
terjan en Jantje Ganzeveld
(nr.27), Egbert en Bouwina
Post (nr. 29), Hielke en Anje
van Dijken (nr. 31), Jan en
Antje Noordhof (nr. 33), Ca
rel en Janna Hazeveld (nr.
35), Geert en Pia Pops (nr.
37) en Geert en Tini Spaan
(nr. 39). AI die jaren buren.
Wat maak1en zij mee in die
25 jaar, als gezin, als buren,
als dorpsbewoners?

1ge iaargang

Drie redactieleden van de
G&T zijn gaan praten met
deze bewoners. De G&T- fo
tograaf Henk Remerie is bij
ze langs geweest. En we heb
ben kunnen putten uit foto 's
van toen. Een stukje Garmer
wolde uit een andere tijd lijkt
het wel. Er is veel veranderd,
maar ook veel niet.

Binding

Begin 1968 was het zover dat
de huurwoningen van de Ge
meentelijke Woninbouw
stichting Ten Boer bijna be
woningsgereed waren. Er
waren veel gegadigden voor.
Mensen uit het dorp , met een

februari 1993

(economische) binding had
den voorrang . Doordat ande
ren op het laatste moment af
zegden kregen "stadjers"
Jan en topzwangere Antje
Noordhof alsnog een toewij
zing in Garmerwolde, in het
zelfde rijtje waar het gezin
van haar zus, Bouwina Post,
ook een woning toegewezen
had gekregen.
Carel en Janna Hazeveld die
met hun drie kleine kindertjes
in de stad woonden stonden
ook ingeschreven.Toen zij de
geboorte-aankondiging en
voorgenom en verhuizing van
de familie Noordhof lazen
was hun huis te klein. Hem
was gezegd dat hij als eerste

uit de stad een toewijzing zou
krijgen . Wie Carel Hazeveld
kent, kan zich ongeveer voor
stellen hoeveel drukte hij dan
maakt. Of ze die herrie in Ten
Boer gehoord hebben is niet
bekend, maar twee dagen la
ter kregen ze beric ht dat ze
het laatste nog overgebleven
huis konden gaan betrekken.
Janna kwam daardoor terug
in het dorp waar ze geboren
en getogen was. Allen blijken
historische of familiebanden
te hebben met het dorp . Een
fl ink aantal heeft hier op de
lagere school gezeten bij
meester Reinders, zoals
Geert en Tiny Spaan, Pieter
jan en Jantje Ganzeveld,
Janna Hazeveld en Hielke (in
Sint Annen) en Anje van Dij
ken.

Verhuizing

Jansje Dijkstra en haar vier
kinderen zijn vermoedelijk de
eersten geweest die een wo
ning kregen toegewezen. Zij
ging eind januari "over" vanaf
de Dorpsweg. De laatsten die
kwamen waren Carel en
Janna Hazeveld. Dat zal in
mei '68 geweest zijn.
Reden van verhuizen was bij
vijf families een te kleine be
huizing, bij dr ie stellen "het
willen trouwen". Ganzeveld,
Pops en Spaan vieren nu als
laatsten van hun rijtje het 25
jaar getrouwd zijn.
Samen geteld hebben in die
acht huizen 18 kinderen (het
grootste deel van) hun jeugd
gewoond. Vier ervan -Jean
nette Ganzeveld, Heidi
Noordhof, Gerlinde en Cor
rine Spaan- wonen er nog.
De rest is uitgevlogen. De
vier kinderen van Jansje Dijk
stra zijn allemaal getrouwd
en naar elders verhuisd. Ze is
van haar buurt waarschij nlijk
de enige die zich al Oma kan



Dhr. en mevr. Hazeveld. (foto: Honk Remerie]

"Wat bin ik blied das-toe der
bisti"

Verenigingsleven

Volgens Jan Noordhof
speelde het verenigingsleven
zich in 1968nog af in de toen
bestaande vier café's : café
Jägermeister, café De Leeuw
(tevens bakker en kruide
nier), café Maat oftewel De
Unie aan de Dorpsweg (ook
kruidenier en postkantoor)
en café Broeksema aan de
Oude Rijksweg. Om geen
scheve ogen te maken werd
er door de verenigingen goed
op gelet dat ze dan hier en
dan daar bijeen kwamen.
Tweecafé's en de winkels zijn
verdwenen. Zoals bekend is
De Leeuw nu Dorpshuis.
Tussen de bewoners van
deze huizen zitten veel van
wat je zou kunnen noemen
structu reel "actieve" dorps
bewoners: Janna Hezeveld
zit haast overal in of heeft er
wel in gezeten, Jantje en Pie
terjan en zoon Kor Ganzeveld
zijn begrippen binnen het
GEO-gebeuren, evenals
Geert Pops. Pia Pops staat
voor Dorpsbelangen, G&T en
Carel Hazeveld horen bij el
kaar als geld in de portemon
nee, en in alle bescheiden
heid deed en doet Jan
Noordhof het zijne op een,
naar hij hoopt, onopvallende
manier. En vrouw Antje volgt
hem daarin.

Met de onder linge contacten
gaat het wonderwel. Veel
hand- en spandiensten wor
den over en weer verleend.
Wat de een niet kan, kan de
ander wel en als er handen
tekort zijn dan zijn ze snel ge
vonden.
Van wat men voor zijn buren
over heeft getuigt onder an
dere het volgende verhaal:
Hielke en Anje van Dijken wa
ren in de buurt op visite. Toen
er onverwachts een on
weersbui kwam, ging Hielke
naar huis om de ramen te
sluiten. Hij bleef wel erg lang

Dhr. en mevr. van Dijken. (Ioto: Henk Aemerie)

Voorzien ingen

Opvallend is dat alleen Carel
Hazeveld zegt dat hij het ver
dwijnen van het landelijk uit 
zicht heeft betreurd toen in
de beginjaren '70 de L. V.d.
Veenstraat bebouwd werd.
De meesten hadden van hun
leven kennelijk al genoeg
grasland gezien en zijn wel
blij met uitbreiding van het
dorp . Maar zoals Jantje Gan
zeveld zei: "Je leert die men
sen niet meer echt kennen nu
onze kinderen van school zijn
en dat is toch wel jammer.
Het blijven zolang vreem
den."

In die tijd gingen de kleuters
per bus halve dagen naar Ten
Boer (later naar Thesinge) en
moesten dus elke dag bij de
Rijksweg overgebracht wor
den. AI een tiental jaren is de
kleutersch ool ook in het dorp
en gaat de ene generatie na
de andere naar een ver
trouwde plek. De vader van
Janna Hazeveld heeft hier les
gehad van onderwijzer Lau
rens van Veen. Een man die

kennelijk zoveel voor het
dorp betekent heeft dat later
een straat naar hem is ver
noemd. Het Groene Kruisge
bouw werd in '77 geheel als
woning in gebru ik genomen.
De badhuisvoorziening was
in '68 al gesloten. Het consu l
tatie-bureau deel werd ver
plaatst naar de 'leerkamer'
van de pastor ie en kon later
ondergebracht worden in het
gebouwtje bij de kerk, Kerk
hörn. Daar is het nog steeds.

legde een ganze-ei in het kip
penhok. Toen CareI het ei
vond, riep hij: Janna, Janna,
most es kieken... wat een dik
aai! Wat zei heur dat zeer
doan hemmen!"

(Uit)zicht

Ten tijde van het uitbreidings
plan Hildebrandstraat waren
de huizen gelegen temidden
van de landerijen. Schapen
en koeien graasden voor en
achter. Ze keken uit op het
huis van de schoolmeester.
De L.v.d, Veenstraat bestond
nog niet, al lag de weg er al
wel voor bouwverkeer.

In de avond was het er aarde
donker. Straatverlicht ing
moest nog aangelegd wor
den. De palen lagen al ge
ruime tijd gereed. Er ge
beurde evenwel niets. Totdat
het Carel Hazeveld begon te
vervelen. Met hulp van de he
ren Stollenga en Leggelo
plaatste hij wat palen in de
grond en hing er storm lan
taarns aan. De actie trok aan
dacht van de krant. Jansje
Dijkstra haalt het plakboek
erbij om het kranteknipsel te
laten zien: "Garmerwolde
leeft bij lamplicht". Het hielp.
Niet lang daarna werden de
lantaarns echt geplaatst en
niet alleen aan de Hilde
brandstraat. Het fotografisch
bewijs dat de L. V.d. Veen
straat eerder verlicht was
dan de straat besto nd heb
ben we! Trottoirs waren ook
toegezegd, die zijn er nog
steeds niet in dat deel van de
Hildebrandstraat.

Dhr. en mevr. Ganzeveld. (foto : Honk Ae_ ie)

Verhuizen

noemen van tien kleinkinde
ren, waarvan de jongste, Wil
lem Jan, eind december is
geboren.

Even wennen

Hielke van Dijken herinnert
zich hoe hij op een vrijdag
avond met hulp van dorpsge
noten zijn kolenkachel ver
huisde: "We deden de schuif
dicht. Met hulp van Eelke
Groeneveld en Cees Klei
werd de brandende kachel
op een steekkar gezet en van
nummer 11 naar nummer 31
gereden. Daar zetten we hem
op de juiste plaats, deden de
schuif open en... de kachel
brandde rustig verder" .
Over die begint ijd vertelde
Egbert Post: " Dou wie hier
kwammen, was t opmoal
klaai en bragel. Ik herinner
mie nog, dat ik aan t toen
groaven was. Dou de schaai
denslienen oetzet werden,
bleek dat ik de haalve toen
van Hielke van Dieken der bie
omgroaven haar!"

De huizen waren in de ogen
van de nieuwe bewoners
groot , ruim en hadden veel
comfort. Jantje Ganzeveld
vertelde , dat zij (ze woonde
toen aan de Grasdijkweg)
voord ien één maal per week
naar het Groene Kruisge
bouw gestuurd werd om te
douchen (hoek Hildebrand 
straaVDorpsweg). Nu had ze
in haar eigen huis een dou
che, een spoel toilet, warm
stromend water, een gaska
chel, ... een ongekende luxe.
De kamer vindt ze nog steeds
groot. Overdag speelt het le
ven zich dan ook af in de keu
ken, behalve in de periode
dat de kinderen klein waren.
Hielke en Anje van Dijken krij
gen nog dikke pret als ze het
volgende verhaal vertellen:
"Als stadsmens schafte Ca
rel Hazeveld zich kippen aan.
Op een gegeven moment
wou iemand lollig zijn en



vv GEO de C t/m de F-tearns. (toto : Henk Remerie)

Jeugd van vv GEO verrast

Vernieuwde

Ruischerbrug

Ton Werdekker.

sportzaal

- de eindredactie maande
lijks met een groot pro
bleem zit? Er is meer copy
dan ruimte . Meer pagina's
betekent meer kosten .
Ook de financiële ruimte
ontbreekt. Er is subsid ie
aangevraagd bij de beide
Verenigingen van Dorps
belangen.

Wist-u-dat

Als gast van de toneelvereni
ging EMS te Ruischerbrug
kreeg ik de gelegenheid om
de vernieuwde sportzaal van
de lagere school in Ruischer
brug te bewonderen. Aan de
buitenkant valt direct de
aparte ingang op zodat men
bij feesten en andere activi 
teiten niet meer via de school
naar binnen hoeft. Binnenge
komen gaat men langs de toi
letten de zaal binnen. Ook
deze heeft een nieuw uiterlijk
gekregen. Andere gord ijnen,
vloerbedekking, verwarmi ng
en alles voorzien van een
frisse nieuwe kleur. Men is
druk aan het repeteren op
het vergrote toneel wat nu
bijna over de hele breedte
van de zaal loopt. In de pauze
van de repetitie blijkt dat de
zaal behalve aan de reeds
bestaande activiteiten ruimte
biedt aan een nieuw opge
richte biljartclub. De spelers
van EMS zijn enthousiast
over hun nieuwe speelruimte.
Het toneel is dan wel niet
dieper geworden maar wel
veel breder. Dit komt de be
wegingsvrijheid en daarmee
het spel zeer ten goede . Er
kan nu ook wat meer aan
dacht en variatie gegeven
worden aan de opste lling van
de cou lissen en overige attri
buten op het toneel. Dit grote
toneel zorgt ervoo r dat de
toeschouwer zijn aandach t
over het hele toneel moet ver
delen. Het stuk dat op 10, 16
en 17 april te bewonderen zal
zijn, verdient zeker een plaats
in uw agenda.

Wigboldstraat 20, TenBoer
Tel.:05902-1 905

Dinsdagavond · lheorieavond
Examentraining percomputer

met 'Fokko Fashion' uit Gro
ningen bood de sponsor ook
nog eens tien ballen voor de
jeugd aan.
Na de uitreiking van al dit
moo is bood de gymzaal dan
ook de aanblik van een uit de
hand gelopen verjaardags
feestje. Aansluitend vond in
een gezellige sfeer de - ver
late nieuwjaarsborrel
plaats.

K. J. Vriesema

Auto- en Motor rijschool

Bertho Top

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwo lde: 050-424962

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• slieren ring en

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

vooral uw
KOEIENENSCHAPEN

en tussendoor werd er uiter
aard genoten van patat en
een drankje. Na de prijsu itrei
king was er nog een verras
sing. De vereniging was met
pizzeria La Scala, Hof van
Bedum, een unieke vorm van
sportsponsering overeenge
komen: alle jeugd van de C
t/rn de F-teams kreeg een
prachtige sporttas , terwijl
alle leiders van de tien GEO
teams een grote teamtas
werd aangeboden. Samen

Zaterdagmiddag 30 januari
was het feest voor de jongste
leden van de vvGEO. De acti
viteiten-commissie had sa
men met het jeugdbestuur
voor alle D, Een F- pup illen in
de gymzaal een spelc ircuit
uitgezet. Op deze wijze word t
de jeugd ook tijdens de win
terstop - naast de trainin
gen - op een positieve wijze
beziggehouden.
In acht groepjes werd gestre
den om wat prijsjes en de eer

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 4186 10



Aanpak verkeersoverlast
aan de Dorpsweg

(fRIlIJRTHERm
- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

Toen

en Nu

Garmerwolde-Oude Rijksweg. lfoto: H""k Bemene]

Uit de oude doos: een foto van de Oude Rijksweg in Ger
merwokie. Let eens op de molen waarvan de resten nu
nog bij het huis van de familie Leugs zijn terug te vinden.
Als u ook nog een foto van het oude Garmerwolde of
Thesinge hebt liggen , willen we die graag eens p laatsen.

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee ! Wa nt doo r het unieke leerv ert -procedè van Allround Led erserv ice IS hun ba nkstel
weer als nieuw
Duur? Nee . zeker met in verhouding met de aansc bafprus. Bel voer meer informa tie'
050·424205

~ll 0 (UJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde

Maandagavond 18 januari
stroomde de zaal van De
Leeuw vol met mensen die
zich aangesproken voel
den door de plannen vande
Comm issie Oversteek be
treffende de aanpak van de
verkeersoverlast aan de
Dorpsweg .

Het Bestuur van de Vereni
ging van Dorpsbe langen Gar
merwolde blijkt er verstandig
aan te hebben gedaan aan
de op de najaarsvergadering
gepresenteerde plannen een
aparte avond te besteden.
De avond was als "informa
tief", bedoeld. Het zou iets
anders uitpakken.

De Commis sie Oversteek be
staat uit Harrie Dreize, Dick
Groenhagen, Fokko Ganze
veld, Gert Kattenberg. Lieske
Mandema, Pia Pops, Henk
Vliem en Rob Vos. Deze com 
missie is na gedegen vooron
derzoek gekomen met een
plan. dat naadloos aansluit
op het verzoek van het Be
stuur van de Vereniging van
Dorpsbelangen om te komen
met een voorstel om de
Dorpsweg veiliger te maken.

Subjectief gevoel

Het Bestuur meent dat er een
subjectief gevoel van onvei
ligheid bestaat, omdat er te
hard gereden werd op de
Dorpsweg. En er wordt te
hard gereden. Dat zien u en ik

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 41 3232

dagelijks . Zelfs ingehaald
wordt er als je "gewoon " 55
rijdt. Of dat erg is? Als het kalf
verdronken is wel. Nu niet?

Deskundig en doordacht

Wel nu, de Comm issie Over
steek is er dankzij de kennis
en contacten op verkeersge
bied van mede-commissielid
Rob Vos in geslaagd, een
goed doordacht plan te over
leggen. Als woorvoerder
legde Rob Vos de randvoor
waarden nogmaals uit. Als
commissie zijn zij tot de con
clusie gekomen dat het prin
cipe van de wegasverlegging
en plateauvorming het beste
daaraan beantwoord. "Ons
idee voor een beter idee", al
dus Rob.

Ingediende vragen

Jan Wigboldus, als voorzit
ter, zorgde er voor dat ieder
die naar aanleiding van het
plan van te voren schriftelijk
vragen had ingediend, zijn
vragen ook goed kreeg
beantwoo rd. Het door de
heer Ebeling ingediende al
ternatieve plan voor het
kruispunt bij zijn huis (Dorps
weg/L.v.d. Veenstraat) werd
weerlegd door Jan Louwers,
deskundige op dit terrein,
werkzaam bij de Gemeente
politie Groningen. Jan Lou
wers was uitgenodigd om dit
soort meer speci fieke vragen
te kunnen beantwoorden.

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen



met plezier tegemoet. Ze zijn
het er allemaal over eens, dat
Garmerwolde een prettig
dorp is om te wonen, een
dorp dicht bij de stad. Een
dorp met een sterk eigen (ver
enigings)leven.

Els Knol-Licht, Hillie Rama
ker-Tepper, TonWerdekker

Verkeersquiz

een kinderautozitje voor een
kind tot vier jaar, tel. 050 
417178.

Te koop gevraagd

Veilig Verkeer Nederland, af
deling Ten Boer organiseert
op dond erdag 25 maart om
19.45 uur in zaal Menorah
aan de Wigboltstraat in Ten
Boer de bekende verkeers
quiz. Aan deze quiz kunnen
verenigingen deelnemen die
een afvaardig ing sturen van
maximaal drie personen. Er
kunnen maximaal 60 perso
nen meedoen . Zij strijden om
de WN-Vriesema-bokaal,
die vorig jaar is gewonnen
door het interkerkelijk koor
Amor Cantandi uit Ten Boer.
Verder zijn er diverse medail
les te winnen. De quiz be
staat uit 70 dia's waarmee de
deelnemers hun verkeers
kennis toetsen. Belanstellen
den kunnen zich opgeven bij
A.M. Greven, Groene Zoom
68 te Ten Boer, telefoon
05902-3608/1529.

Mevr. Dijkstra. Itoto: Henk Berneriel

Niet weg uit Garmerwolde

Nu is het onderlinge contact
wat verwaterd . Samen met
haar nichtje Corrine , van
nummer 39, zingt ze bij een
band "QUIET NIGHT" ,
spreek uit: 'k wait nait, waar
mee ze ook weleens in Gar
merwolde zijn opgetreden.
Haar broer Kor zoekt een
huis in Garmerwo lde. Hij is
nog steeds actief bij GEO,
evenals zijn ouders trou
wens.

Zoals Carel Hazeveld het
zegt: "Ze moeten me uit Gar
merwolde wegdragen ", zo
voelen ze het bijna allemaal.
Na 25 jaar wel en wee met el
kaar te hebben uitgehouden,
zien ze de nog komende tijd

Jeugd

zondere gebeurtenissen . Vol
lof en heel dankbaar uiten
Carel en Janna Hazeveld zich
over de dorpscontacten en
burenhulp die zij ondervon
den hebben in de perioden
dat zij nogal wat te verstou
wen kregen. Dat is niet niks.

Jeannette Ganzeveld (20) is
nog thuis. Zij heeft goed e
herinneringen aan haar la
gere schooljeugd in Garmer
wolde . De meisjes uit de
buurt konden het uitste kend
met elkaar vinden. Toen ze
een jaar of 12-13 waren had
den ze hun eigen "hut" achter
de "singels". Daarmee be
doelt ze achter de pastorie.

Dhr. en mevr. Post. (toto: Henk Remerie)

Zoals gezegd is er in de loop
der jaren een hechte band
ontstaan bij een groot aantal
gezinnen in dit rijtje van acht
woonhu izen. Dat merk je nog
steeds bij de jaarlijkse onder
linge nieuwjaarsvisite, de bu
renhulp over en weer, het
meeleven met elkaar bij bij-

Saamhorigheid

weg. Later bleek dat hij bij
buurvrouw Post zat. Egbert
was met de muziek weg en
Bouwina was bang voor on
weer. Toen ze Hielke zag, riep
ze: Wat bin ik bl ied das-toe
der bist!". Als goede buur
man is Hielke toen maar bij
haar gebleven, totdat de bui
over was.

GEZIEN ...
da l u lil! Vos Op nek m eer blll

kriJgt VOOI uw g eld
G rot e keuze In u iter st be
taa lba re m on tu ren va n
de bekende me rke n
m et betrou wba lP
qara nne en
ser vree

GAS-WATER
ELECTRA

MIDDELBERT
050-4 16263

1ns1allatiebeOijf

Fa. W . KOOI & Zn.

ENGELBERT
050--4 162 17

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schul!ef1aan 28,
Ielefoon 05902-1957

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE



'Vreemd' toneel

in Garmerwolde

Ravage bij tam. Dolfijn. (toto: Henk Remerie) .

Stormschade

Landbouw en veilig verkeer

ten.
De avond wordt geleid door
de heer W. Paap van de voor
malige Verkeersgroep van de
Rijkspolitie te Groningen.
Vuur uw vragen op hem los!
Uw komst wordt zeer op prijs
gesteld. De entree is gratis.
Totziens op 4 maart in Dorps
huis De Leeuw te Garmer
wolde .

uitvoering de toneell iefheb
bers uit Garmerwolde te trek
ken. 'Vlinders in de buik '
speelt in de 60-er jaren in
Slochteren ten tijde van de
boringen naar gas. Een aan
tal mannen wil daarin hun
spaarcenten beleggen, zon
der dat hun echtgenotes
daarvan weten. Maar ook de
dames hebben een geheim
project. Dit leidt tot span
nende en komische verw ik
kelingen. Zeker als blijkt dat
er een bedr ieger in het spel
is.
De avond begint om 20.00
uur. Kaartjes kosten f 7,50 en
zijn ook in de voorverkoop
verkrijgbaar, bij de familie
Vliem aan de Dorpsweg en bij
de familie Van Zanten aan de
Geweideweg.

WN afd. Ten Boer.
Tel. 05902-3608

Op zaterdag 13 maart wordt
in dorpshuis 'De Leeuw' het
toneelstuk 'Vlinders in de
buik ' opgevoerd . Het optre
den wordt verzorgd door een
'vreemd' toneelgezelschap.
Niet de vertrouwde Rederij
kerskamer 'Wester', maar to
neelvereniging 'Concordia'
uit Oosterhoogebrug komt er
haar opwachting maken. Zo
heel erg vreemd is deze to
neelvereniging ook weer niet.
Want vier van de negen spe
lers komen uit Garmerwolde,
te weten mevrouw J. Vliem
en de heren J. de Ruyter, T.
Wegter en P. van Zanten.
'Wester ' richt haar aandacht
dit jaar op het openluchtspel.
Een binnen-uitvoering werd
dit jaar achterwege gelaten.
'Concordia ' hoopt met haar

Met behulp van dia's krijgt u
nuttige wenken en zeer veel
tips om met zeer goed voor
bereid materiaal uw werk
zaamheden te kunnen star-

De lente en de zomer staan
weer voor de deur. Het
werken op het land gaat hier
mee van start. Veilig Verkeer
Nederland afd. Ten Boer or
ganiseert donderdagavond 4
maart a.s. een Voorl ich
t ingsavond voor de Land
bouw.

één van de dakplaten van de
23 jaar oude schuur te ko
men, waardoor een vacuum
of een soort wervel ontstond
en tenslotte meer dan de
helft van het dak alsof het
speelgoed was meegezogen
werd de lucht in. De grote
schuurdeuren werden naar
buiten gedrukt, de auto die
ervoor stond had verschil
lende deuken.
Kortom , flinke stormschade.
Niet alleen financieel, want
dat zal grotendeels wel door
de verzekering gedekt wor
den, ook al zal dat met de no
dige extra werkzaamheden
gepaard gaan. Nee, vooral
emotioneel gaat zo'n storm
je op deze manier niet be
paald in de koude kleren zit
ten.

Marry Braker

Zondagochtend, 24 januari
zal de familie Dolfijn aan de
Lageweg nog lang bijblijven.
Om half zes in de ochte nd,
ging na een zware storm 
nacht tweederde van de
schuur van de familie van
Emmen, die naast hun bun
galow staat , compleet tegen
de grond . Het slaapkamer
raam van zoon Jan werd door
rondvliegend materiaal ge
raakt en Jan Dolfijn vond
zichzelf terug in bed tussen
de glasscherven . Ook het
grote raam in de woonkamer
werd naar binnen gedrukt,
wat een enorme glasravage
en natuurlijk meubelbescha
diging tot gevolg had.
Maar pas toen het licht be
gon te worden werd duidelijk
wat er gebeurd was. De
stormwind had hoogstwaar
schijnlijk kans gezien onder

Perfektie in haannode

Wigboldst rout6. 979 1CR Ten Boer
Telefoon (OS902 )215 1

HOUTMARKT

NIJDAM
',\/okhveg 6·8. 9134ACûrcnmqen-aurscner

tlruç ro 'NIJk lev.en borg
Tel. 050-416135 faJ 050-415751

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

HOU TMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHZ·CENTRUM

A. BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

• SANITAIR en
CV HANDEL



~~ J l'. ,, : ~~ .~ ,!,~! ". ',\~" "f5JçbJl~ - -~~..: :~~ . ~ . ,I.!J.I'~I~~. .. '" , ~:F~ .- F''' _. - . --~~~~- t~rT IJ 1- .-'.- ~. - _. .' . ~y. •
G o r rne r :Noide

Rabobank I:.l

. En samen nu- t II kijkvu \\'1 ' \\ dkc

h'lli ng he-t hc..u- hIj u JU"\.

Lu bo udrn wc t , nlc 'I" 1ckcmu,
~ :-

Dan hebben
wij een lening
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"Fiets-pooling" in Thesinge: de fiets van PlUGPlaatsman wordt
wel heel efficiënt gebruik. I.foto ' Ctara van Zonten}

Els Knol-Licht

singers moeten afgeremd
worden" , "Kan er geen fiets
pad komen op de plaats van
die struikj es ?". En ga zo
maar door. En ik vergat het
bijna, want het deed die
avond niet ter zake: "Er moet
een rotond e komen op de
Rijksweg" en "Het voet bal
verkeer moet omgeleid wor
den via de Dorpsweg de Hil
debrandstraat in, voordat de
nieuwe schoollichting wordt
aangereden."

Stemmen

Maandag 15maart kan er ge
stemd worden door leden
van de Vereniging van Dorps
belangen over het inge
diende plan van de Commis
sie Oversteek. Het belooft
een gezellige avond te wor
den.
Ter afsluiting verklapte de
voorzitter alvast een nieuwtje
"We staan op de cellijst..."
(de rest ging ten onder in het
geroezemoes)" en bedankte
de aanwezigen voor hun
komst en betrokkenheid, de
Commissie Oversteek voor
het vele werk, de niet-dorps
genoot -deskundige overhan
digde hij voor zijn bijdrage
een fles import Garmerwol
der wijn. Om thuis na te ge
nieten van deze enerverende
avond. Het bleef nog lang
druk in De Leeuw.

VERHUIZEN?
Bestelauto te huur:

met ofzonder chauffeur
bij:

dANSEN
TRANSPORT

GARMERWOLDE
050-416365

Het plan van de commissi e
bleek steekhoudend , er was
geen speld tussen te krijgen.
Toch kreeg de woordvoerder
Rob Vos niet die waardering
voor het plan die het verdien
de. Integendeel.
Het krachtenspel dat ten to
nele kwam was enerzijds ver
makelijk, maar stemt ander
zijds tot nadenken. Welke in
vloed hebben opmerkingen
en voorstellen uit de zaal, zo
als: "Landbouwverkeer zou
in moeilijkheden komen", "Er
is toch nog nooit wat ge
beurd op de Dorpsweg?" ,
"Het vorige Bestuur heeft ge
zorgd voor een mooie Dorps
weg, waarom moet dat nu
weer anders?', "Wat doen al
die niet-Dorpswegbewoners
hier, die hebben er toch niets
mee te maken?", "Wat wil die
Rob Vos nou eigenlijk, hij
woont hier nog maar net en
nu al...". "De Garmerwolders
vinden...", "Laten ze eerst
maar eens bekeurd worden" ,
"Kan de Jachtverenig ing ook
ingeschakeld worden? " ,
"Wat te denken van verkeers
Ies, ze kunnen hier niet eens
borden lezen", "We kunnen
zelf toc h aktie voeren en bor
den plaatsen", "Wat denk je
van kentekenregistratie en
publ ikatie van de bekende
hardrijders?, "Bij de schoo l is
het heel gevaarlijk als de kin
deren moeten oversteken
naar de bushalte!", "De The-

Krachtenspel



De 'fietstrommel' van Garmerwolde

- de G&T in maart aan haar
1ge jaargang begint in
plaats van januari j.1

- er over gedacht wordt in
maart hardrijders op de
Dorpsweg te registreren In
april kunt u er meer over le
zen.

- ons redactielid Lucy Kol
nog maar net bevallen is
van haar derde zoon en
dat ze nu al weer de "plak"
doet van de G&T

- in de L.v.d. Veenstraat heel
veel autoc htonen wonen
die nog niet stemgerech
tigd zijn op 15maart

Wist-u-dat

trcto: Henk Remerie)

Tiny Smit

Het vervoersplan is met bo
vengenoemde projecten in
1992 afgerond. De gemeente
blijft met de Gado in voortdu
rende onderhandeling over
de instandhouding van het
openbaar vervoer. Of de acti
viteiten die de gemeente met
bovenstaande projecten ook
leidt tot toename van het ge
bruik van het openbaar ver
voer, is nog niet bekend. Mo
gelijk dat de jaarlijkse tell in
gen die de Gado uitvoert,
daarop wat meer zicht ge
ven. De fietstrommels wor
den in ieder geval regelmatig
gebruikt.

AfgerondDichtslibbende toegangs
wegen

Gebruik maken van het open
baar vervoer is. volgens de
gemeente, beter voor het mi
lieu en past ook binnen de
ideeën betreffend e vervoer
in de regio Groningen. De
toegangswegen naar de stad
Groningen slibben geleidelijk
aan dicht. De organisatie Ver
voer Regio Groningen be
denkt plannen om de proble
men op te lossen en de oor
zaken ervan op te sporen en
te verhelpen. Eén van die
plannen is met omringende
gemeenten afspraken te ma
ken over stimulering van het
gebruik van openbaar ver
voer en het gebru ik van de ei
gen auto te ontmoedigen.

Vervoersplan

Deze fietstrommels kosten
per stuk circa f 6.000,- en
bieden plaats aan vijf fietsen.
Ze zijn voorzien van een slot,
maar de trommel wordt niet
afgesloten . Ze zijn geplaatst
in het kader van een groter
vervoersplan van de ge
meente. Dit plan beoogt het
gebru ik van het openbaar
vervoer te stimuleren. Op ba
sis van reacties en adviezen
van inwoners van de ge
meente is er een plan ge
maakt dat in totaal
f 50.000,- kost. De Gado
neemt daarvan de helft voor
haar rekening. Met het plan
zijn abri's vernieuwd, is er bij
de abri 's verlicht ing aange
legd, zijn de perrons bij de
bushaltes aangelegd of ver
beterd zodat de instapplaats
voor de bus beter te bereiken
is. Ook de carpool plaats in
Ten Boer past in dit plan. De
aanleg ervan is gesubsi
dieerd door Vervoer Regio
Groningen. Alleen het onder
houd ervan komt voor reke
ning van de gemeente Ten
Boer.

Sinds twee maanden staat
op de hoek van de Dorps-
weg, kruising Rijksweg in
Garmerwolde een moderne
fietsenstalling, in de wandel
gangen 'fietstrommel' ge
noemd . Deze fietstrommel is
er één van de drie diedoor de
gemeente Ten Boer zijn ge
plaatst. De andere twee
staan aan de Rijksweg ter
hoogte van de Bovenrijge
weg en in Ten Post.

AANNEMERSBEDRIJF
~ Slager ~

J. FEENSTRA

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderiloud

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
tel. 050-416501

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OP de markt in Ten Boer



Sportcentrum Kardinge

Op 13 mei 1992 is de eerste
paal geslagen voor het nieuw
te bouwen sportcentrum Kar
dinge , gelegen in het stads
gewestpa rk Noorddijk. De
opening is gepland in okto
ber 1993. Het sportce ntrum
omvat op de begane grond:
13 tennisbanen, 4 squashba-

nen, 2 fitness-ruimtes, een
ijshal met 400 m baan, een
bad met beweegbare bo
dem, een recreatiebad met
golfslag instaliatie, een in
structiebad en een sportwin
kel. De eerste verdieping om
vat: een groot restaurant, een
sauna, 4 solaria en een jury
ruimte .

De in aanboud zijnde spor tcentrum Kardinge. ûoto : Henk Bernene)

-------._-
Vrouwendag
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Op 8 maart is het weer inter
nationale vrouwendag. Net
als het vorig jaar organiseren
het Vrouwenprojekt en de
Culturele Vereniging ge
meente Ten Boer weer een
viering van deze dag. Dit jaar
gebeurt dat om 20.00 uur in
café Molenzicht te Thesinge.
Twee Marliezen zullen hier
een informatieve en ver
strooiende avond verzorgen.
De eerste Marlies is Marlies
Bosch, fotog rafe en keramis
te. Zij is onlangs door het bis
dom Groningen uitgezonden
naar de Filippijnen met de
opdracht een fotoreportage
te maken van vrouwen in de

gezondheidszorg . Zij zal ver
tellen over haar ervaringen
daar.
De tweede Marlies is Marlies
de Waard. Zij heeft haar spo
ren ruimschoots verdiend in
de theater- en muziekwereld:
zij speelde o.a. bij Genesius
en Theater te water. Na de
pauze valt er van haar kwali
teiten te genieten.
Verder zullen er diverse
standjes zijn waarin vrou
wenzaken op een andere
manier onder de aandacht
gebracht worden (o.a, Am
nesty International).

Nellian Dijkema.

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspectie

Verwijdel'en \lan nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

o
\

\

ICeeQee
compactdisc-speciaalzaak
winkelcentrum helpman

ve rlengde herewzg
groningen
telefoon 050 - 27 ,3 17

I

1 0
\
\



Foto van de maand

Gasfoca tie tussen Thesinge en Garmerwofde. (toto: Henk Remerie )

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde :
Care l Hazeveld , Peta Jurjens,
Delta v.d. Molen. Hook Reme rie
(fotog raaf. tel. 050-4 19630), Tiny
Srnit , Hillie Rama ker-Tepper, Ton
Werdekker. Els Knol.

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotog raaf. tel. 05902
3723).
Elisab eth Totenaar.
Truus Top. Metha NiJkamp.
Lucie Kol-Slachte r.
Marry Braker .

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Tiny Srnit , Dorpsweg 36.
tel. 050-4 171" 8

Eind-redaktie Thesinge:
Elisabeth Telenaar . De Dijk 4. tel.
05902-3 795

lay-out: Lucie Kol-Slachter.
Metha Nijkamp

Admi nistratie : Peta Juriens,
L. v.d . Veenstraat 15.
9798 PK Garm erwolde.
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerw olde.
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d, bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kop ij inleveren: voo r donderdag 18
maart 19.00 uur.

Jaarvergadering kaartclub

'De Eendracht'

Kerkdiensten

Hervormde gemeente
Garmerwolde-Thesinge

7 maart Garmerwolde 10.00 uur
prof. A.F.J . Klijn . Haren

14 maart Thesinge 10.00 uur ds . C.
de Vries-Batenburg

21 maart Garmerwolde 10.00 uur ge
zamenl. d ienst ds. Leijsen . Balk

.28 maart Thesinge 10.00 uur ds . C.
de Vries-Batenburg

Ger eformeerde kerk
Thesinge· Garmerw olde
7 maart 9.30 uur drs. Scheltens -Rit

serna, Glimmen 14.30 uur ds Meij
er, Uit huizen

10 maart 19.30 uur dhr. Dljkstra. Gas 
seltern ijveenschemond (biddag)

14 maart 9.30 uur ds Butth uis. Gro 
ningen 14.30 uur ds van Oeveren,
Steenw ijk

21 maart 10.00 uur gezame nl. dienst
in Garmerwolde ds . Lyesen. Balk
14.30 uur ds . Lyesen. Balk

28 maart 9.30 uur ds. De Jong. Hee
renveen 14.30 uur ds Overeem ,
Haren

Op 30 januari werd de jaar
vergadering van de kaartclub
'De Eendracht' gehouden in
café Molenzicht. Mevrouw G.
v.d. Meer werd met alge
mene stemmen herkozen in
het bestuur, terwijl mevrouw
R. Dijkema gekozen werd om
de open plaats die ontstaan
was door het plotselinge
overlijden van de heer
Slump, op te vullen.
Tot verrassing van de jarige
heer K. Zuidema werd hij de
kaartkampioen van 1992.
Met 52.839 punten behaalde
hij de eerste plaats en moc ht

de beker dus in ontvangst ne
men. Tweede werd de heer
H. Ridder met 52.575 en
derde mevrouw A. ter Heide
met 52.554 punten.
Na afloop van het officiële
gedeelte werd er gekaart om
mooie prijzen. De competitie
is hiermee weer van start ge
gaan.

Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Er wordt gekaart op
iedere laatste zaterdag van
de maand in café Molenzicht.
Het is een heel gezellige
avond en er wordt niet met

Verloren

Op maandag 1 februar i 1993
verloor ik 's morgens onder
weg van Thesinge naar Gro
ningen mijn zilveren horloge .
Mocht u het gevonden heb
ben, wilt u het mij dan terug
bezorgen? Ik zal u zeer dank
baar zijn.

Janny Ridder-Kol,
De Dijk 24, Thesinge; tel.:
2540.

het mes op de keel gespeeld.
Als u zin heeft, kom dan ge
rust een keertje meedoen. I

Het begint om 20.00 uur.

Roelie Dijkema
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Goederen gebracht
In de L. vd Ve8'!StlOat 3
Garmervvolde.
(05():41304 5)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Soéae-reruçux;
stoppage en
kledmgrepara lif!

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Boveq-bd

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP- KREIOlER - GAREW
VESPA- TOMOS - VAMA HA

FANTIC

o A!.le •..t>utPnen~ lIr-<J()fla.-td

~ 0 V~dCno~ en~.if:y>

o P"tniJ seMCe en repdriJll€'

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

w eri<plaats ' s maondags de gehele
dag gesloten.

Stoe ld raa ie rs t raat 35
Groningen

Tel. 050 -132453
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