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Publiceer je ook werk van je
zelf?
'Zo langzamerhand zou ik het
wel leuk vinden het een en
ander te publiceren. Ooit heb
ik eens een kinderboek ge
schreven en er zelf ook teke
ningen bij gemaakt en dat
opgestuurd naar een uitge
ver. Ik werd uitgenodigd voor
een gesprekter aanmoediging
om door te gaan, maar ze wil
den het toen niet uitgeven. Ik
houd er niet zo van om met
mijn werk te gaan leuren bij
uitgevers;het mooiste zou zijn
als ze bijmij kwamen.Zo werkt
dat echte r niet en daarom pro
beer ik andere wege n in te
slaan.
Sinds een half jaar heb ik con
tactmeteencomponistinGro
ninge n en dat heeft geresul
teerd in een vruchtba re
samenwerkin g. Ik schrijf nu
lied jes voor peuters en hij
maakt de muziek erbij met
speciale klankeffecten. Voor
die allerkleinsten is er relatief

. weinig aan liedjes en muziek
en ik vind het heel leuk om met
gekke woorden er een spran
kelend liedje van te maken.
Het is de bedoeling om hier
van een CD uit te brengen.
Verder schrijf ik ook nog ge
wone Nederlandsta lige lied
jes, die da n ook weer op mu
ziek gezet worden. Soms
draaien we de rollen om en is
er eerst de muziek, waar ik
dan een tekst bij moet maken.
Dat is dan wel heel technisch
schrijven en een strak ritme is
belangrijk. Ik luister eerst een
paar keer naar de muziek, die

als ge meentevoorlichter in
Drachten, waar ik ook allerlei
teksten voor folders en bro
chures schrijf.
Daarnaast schrijf ik voor mijn
plezierkinderverhalen, liedjes
en verzen.
De teksten voor liedjes schrijf
ik het meest.Serieuze gedich
ten vind ik moeilijker. Er zijn
veel gedichten waarvan je je
als lezer achteraf afvraagt:
'Waar gaat het nu eigenlijk
over?' Gedichten zijn vaak
vaag , de boodschap is niet
duidelijk en je hebt een leraar
of een andere deskundige
nodig omje uitte leggenwater
nu precies staat.Voormij moet
een ged icht zijn als een schil
derij,woorden zijnbedoeld om
iets te vertellen.Op die manier
ishettoegankelijkvoor andere
mensen en kun je hen laten
delen in het plezier wat jij hebt
in het schrijven; dat vind ik

Tijdens de literaire avond in Woltersum, in januari, las Elisabe th
een kinderversverhaal voor. (Foto: Hans van den Brand).

maarwein ig plaats in,dusvan
daar!
Verder heeft het gezin waarin
Elisabeth opgroeide een rijke
trad itie van liedjes en gedich
ten maken voor allerlei ge le
genheden :jubilea,huwelijken,
bijzondereverjaardagen enga
maar door.
Zolang ze zich kanherinneren
heeft ze gesc hreven, ook als
kind. Toen Elisabeth een jaar
of negen was, werd haar eer
ste gedicht gep laatst in het
plaatselijke EHBO blad, dan
ben je natuurlijk apetrots!

Wat schrijf je zoal?
'Eigenlijk verdien ik altijd al de
kost met schrijven. Ooit be
gonnen bij de krant, waar ik al
werkende een soort ople iding
injournalistiekkreeg.Laterheb
ik nog enige tijd voor Het
Nieuwsblad van het Noorden
gewerkt. Momenteel werk ik

Voor elke gelegenheid een
liedje
Elisabeth groeide op in een
groot gezin met negen kinde
ren in Leiden. Haar aanleg en
interesse voor het schri jven
heeftze nietvan eenvreemde ;
haar vader dichtte ook. Bo
vendien is Elisabeth ook om
praktische redenen aan het
schrijven begonnen. In zo'n
groot gezin heb je natuurlijk
niet al te veel privacy voor je
zelf en wil je je creatief uiten,
dan isbijvoorbeeld schilderen
ofbeeldhouwennagenoeg on
moge lijk. Het schrijven nam

I

I Groot gezin wakkert schrijftalent aan
I Op 21 februari van dit jaar ~\\ ' 4 . "iv/" leuk.'

presenteerde Erik van IS'--.,
I Muiswinkel (o.a. bekend van .,
I 'Ook dat n og' op televisie en

•Andennansveren'op de radi
o) in de Leidse Schouwburg
een groot tekstschri jvers
concours,dat georganiseerd

. was doord e Vara en de stich
ting Conamus.
Bedoeling van het concours
was om onbekend tekstschrij
verstalent de kans te geven
zich te presenteren en enige
bekendheid te verwerven. Er
waren in totaal ruim tweedui
zend inzendingen :columnsen
liedteksten. Uit de liedteksten
werden er elf uitgekozen die
op muziek gezet werden en
die avondvoorhetpubliekdoor
bekende cabaretiers en zan
gers ten gehore werden ge
bracht. Een van die elf liedjes
was 'De crema tie van Oom
Hendrik' waarvan de tekst ge
schreven was door niemand
minder dan onze eigen eind
redacteur van de G&Tuit
Thesinge:Elisabeth Tolenaar!



roept dan meesta l een be
paalde sfeer of bee lden op ,
waarna ik dan met de tekstaan
de slag ga .'

Hoe ging dat op het concours
in Leiden zijn werk?
'Ja , dat was wel een gekke
ervaring . Je krijgt bericht dat
er een liedje van jou is uitgeko
zenenjewordt natuurlijk uitge
nodigd om daarnaar te komen
luisteren.
Danzit je daar inzo'n volle zaal
en dan hoor je opeens je eigen
liedje terug.
Er was geen enkel con tact ge
weest met degene die er de
muziek bij gemaakt heeft en
het resultaat viel mijzelf wel
een beetje tegen. Het liedje
leek helemaal niet meer op
hetgeenikermee bedoeld had
en dat vond ik wel jammer.
Natuurlijk was het aan de an
dere kant een leuke opsteker
dat uit al die inzendingen iets
van jou wordt uitgekozen, dat
was aleen eer. Het leukstevan
de hele avond was wel dat er
ook familie bij was en dat mijn
neefjes enorm genoten van al
die mensen die ze kendenvan
de televisie! '

Inspiratie en discipline
Tenslottezijnwe nog benieuwd
hoe je nu begint te schrijven:
wacht je tot de inspiratie toe
slaat of zet je jezelf er ech t toe
te beg innen?
'Bij het schrijven komt inder
daad wel enige zelfdiscipline
kijken en ik ga op min of meer
vaste tijden gewoon achter de

computer zitten. Ik heb voor
mezelf wel een paar trucjes
bedacht die het beg innen en
het schrijven een beetje ver
gemakkelijken:
- nooit naar een lege bladz ij
gaan zitten kijken,ook al typ je
onzin, niet bang zijn gewoon
te beginnen
-bedenk wat jewilt vertellen en
doe alsof je dit aan je moeder
zou willen zeggen (zo krijg je
geen ingewikkeld taalgebruik
of moeilijk lopende zinnen)
- als je nietop hetgoedewoord
kunt komen, geb ruik dan een
ander woord , omzeil obs ta
kels
- 'kill your darlings ;' d .W.Z. iets
waarvan jezelf vindt dat je dat
netzo prach tig verwoord hebt.
maar je krijgt de zin niet lo
pend, aarzel niet er rigoureus
een streep door te zetten.'

We bedanken Elisabeth harte
lijk voor dit interviewen wen
senhaarsuccesmethaar werk.
Hopelijk horen wij daar in de
toekomst meer van!
Om u al vast kennis te laten
makenmet 'deschilderijen'van
ElisabethTolenaar drukken wij
hierbij twee teksten van haar
af; een voor kinderen en een
die iedere rechtgeaarde Gro
ninger of liefhebber van het
Groninger landschap moet
aanspreken!

Susan de Smidl

INSPIN

Van de week heb ik besloten
dat een spin van springen houdt.
Waarom heeft ie zoveel poten?
Spinnen zijn erop gebouwd.

Daarom houden ze van springen:
in en spin de bocht gaat in.

Maar als je dat lied hoort zingen
is het altijd maar één spin.

Zag jij ooit twee sp innen aaien?
Spinnen bij elkaar op schoot?

Voor elkaar een springtouw draa ien?
Spinnen gaan nog liever d6ód.

Springen doen ze in hun eentje,
in en spin en uit en spuit.

Zeven poten en een beenlje
springen voor- en achteruit.

Zo is 't plaksel uitgevonden:
met wat spuug - dat lukte best,
overal waar struiken stonden
en de wind die deed de rest.

't Misverstand is ooit begonnen
met de uitroep van een sp in.

Die had zo'n eind touw gesponnen...
oeps, er kwam een knoopje in.

En een lusje en wat hoeken ...
'Wat ik nu gesponnen heb??! '

En sindsdien staat in de boeken:
SPINNEN MAKEN SPINNEWEB.

Maar dat moet je niet geloven,
ook al staat het dan gedrukt.

leder web was eerst een springtouw
en dat is gewoon mislukt.

Elisabeth Tolenaar
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Goederen gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.
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Alle merken . onderde len
en acce sso ires leverbaar
Prima service en reparatie

Ri j ksweg t 5 - Garmerwo lde

(f) 05902 - 1624

Werkplaats 's maan dags
de gehele dag ges lo ten.

Installatiebedrijf

Fa. W. Kooi &Zn.

Midde lbert
050 -416263

Enge lbert
050 -416217

GAS - WATER
ELECTRA

IfRUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050·143365

• Advies met behul p van
loopband en
voetanalyse-computer

• M eest uitgebreide
schoenenko llektie van
Noo rd-Nederland
(600 modellen)



THUISKOMEN OP 'T HOGEIAND

Een huis van rode steen
staat er als wachter op de wierde

met de bomen eromheen
en 't eeuwenoude Maar

buigt zich, groen en grijs en zilver,
naar de einder, die is daar.

Daar is meer lucht dan land.
De zon, het licht en wolken worden

op je netvlies ingebrand.
Daar. de oude molen draait.
Aan de wieken kun je horen,
stil, hoe stil het is. Het waait.

Dat land van natte klei.
Je ziet de kluiten glanzend breken ,

spiegels van een oud getij.
Kijk, de meeuwen vliegen laag .
Eeuwenlang was hier het water.
Zout: je ruikt de zee vandaag

Een huis van rode steen
staat er als wachter op de wierde

met de bomen eromheen.
Daar de brug en daar de sluis,

't weggetje, de wei met schapen.
't Hogeland - en je bent thuis.

Elisabeth Tolenaar

Swingen in Thesinge
De band 'Zeeuws meisje' speelde vrijdag 24 maart in het
Trefpunt in Thesinge , waar de opkomst van swingend publiek
een beetje tegenviel. Die er wél waren, amuseerden zich
trouwens best. (Foto: Teunis Ton)

Agent ... onthuld de nieuwe verkeersborden onder toezicht van
wedhouder Henk Boels (toto: Teunis Ton).

Langzaam rijden
Het nieuweverkeersbord staater.Afgelopen maandag werden
de borden feestelijkenonderveel belangstelling onthuld .Zoals
u misschien nog weet, hebben de kinderen uit Thesinge zelf
ontwerpen ingeleverd . Nu maar hopen dat het helpt!
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Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

Kerkstraat 1
9797 PD Thes ing e
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

Bij ons keuze uit
d e kollek t ies va n:

Cartino Caris s imo
S pa nj er s ber g
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Printhouse

Kennemer
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9797 PC Thesinge

G.N. Schutter laan 28
Telefoon 05902 - 1957

M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. V.d. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

BLUE MULE
Rijksweg 83 Ten Boer
ti 05902 - 1715



Garmerwolde vergadert ...

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Stoomlluitjes

• Gezocht:
foto's van mijn overgrootouders:
Geert Slagter, geboren op 24-01
1862 te Schildwolde, overleden op
15-01-1909 te Garmerwolde
Geelie Broeksema, geboren op 13
05-1863 te Woltersum. overleden op
28-ü5-1946 te Garmerwolde
R. Slagter, Weteringsingel 13, 3353
GX Papendrecht lel. 078-158328

• Gevraagd:
herenmode llen voor de
maandagmiddag vanaf 17.00 uur.
Gerda Dikkema, Dorpsweg 13,
Garmerwolde tel. 050-416051
• Te koop aangeboden:
CD-speler (So ny) en Tuner,
Cassettedeck en versterker (alledrie
van Philips), telefoon: 050-423211

dorpshuis De Leeuw
19.30 uur
f S,- p.p.

DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

Hillie Ramaker-Tepper

jaar van 1946.
Uiteraard is dit reden voor een
feestje. Er wordt bv. gedacht
aan een recep tie (voor alle le
den en oud-leden), een klein
stukjevanhetbestuuren(vanaf
tien uur) een orkest met dans
muziek. Suggestiesen ideeën
zijn van harte welkom; ook ini
tiatievenvan de leden worden
zeer op prijs gesteld. Noteer
de datumalvast inUw agenda!
Als U van plan bent iets te
doen, wilt U dit dan even vóór
1 mei doorgeve n aan het be
stuur?

Plaats :
Aanvang :
Entree:

De Vrouwenraad van Garmerwolde organiseert een gezellige
avond voor alle SS-plussers uit de Gemeente Ten Boer op
woensdag S april a.s. De musicalgroep van Het Rode Kruis in
Appingedam speelt voor ons "Ook in de haarst ken zun
schienen", een musical in drie bedrijven.

ss-plussers opgelet!

Komt allen: het wordt vast erg leuk! Voor vervoer kunt U bellen
naar de leden van de plaatselijke Vrouwenraad.

tennisbaanop hetveldjetegen
over het basketbalnet. Plano
logischzijnergeen bezwaren,
dochTen Boerheeftgeen geld ;
we zullen het dus zelfop moe
ten hoesten!
- het gritstralenvan de brug bij
Jägermeister in de herfst van
1995. Als de brug eruit gaat ,
komen er dan ook voorzienin
gen voor voetgangers en fiet
sers?
- het ontbreken van Oog-tv
- de late bezorging van het
Nieuwsb lad van het Noorden
- kinderfietsjes op het straatje
naar de speeltuin

Mieke Welling deelt in haar
verslagvandeStichtingDorps
huis mee dat niet alleen de
gord ijnen en enkele leilinden,
maarook de voorzitterbinnen
kortzalmoetenwordenvervan
gen. Zij (Mieke Welling) heeft
de vastgeste lde periode er in
mei opzitten! Alle mensen die
gewerkt hebben in, op, voor,
onder en aan het dorpshuis
worden hartelijk bedankt.
Uit de statuten blijkt dat de
vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde op 22 septem
ber a.s. SO jaar bestaat! De
vereniging is indertijd gestart
met geld wat men overhield
van de bevrijding; de eerste
vergadering was in het voor-

De voorjaarsvergadering van de vereniging Dorpsbe langen
Garmerwolde werd dit keer gehou den op 13 maart; 55 leden
spraken in dorpshuis "de Leeuw" over het wel en wee van
Garmerwolde. Zoals geb ruikelijk kwamen er weer heel wat
zaken aan bod .Naast de herbenoeming vanJanWigboldus (na
acht jaar plakt hij er nog drie jaar voorzitterschap aan vast) werd
er o.a. aandacht besteed aan:

- het gevaarlijke kruispunt.
Er komt een inspraakavond in
"de Leeuw": Garmerwolde is
zo 'urgent dat het binnenkort
wordt aangepakt ; de rest van
het project gebeurt volgend
jaar.
- de rioleringsoverlast in de
verlengd e W.F. Hildebrand 
straat.
Er ligt van alles in de sloot:
inlegkru isj es, condoom s,
maandverband,tampons,enz.
We hopen dat Garmerwolde
op het prioriteitenlijstje van het
nieuwe rioleringsplan wordt
geplaatst. Het zou natuurlijk al
heel wat helpen als al die zooi
niet in het toilet, maar in een
emmertj e ernaast werd
gedeponeerd!
- de tuinkeuring in 1995
- een mogelijke contributie-
verhoging en invoering vanhet
gezinslidmaatschap ; bij zo
veel activiteiten is de huidige
contributie te laag!
- de systematische vernieling
van het bushokje aan de Rijks
weg.Wie weet een oploss ing?
- de aansluitingskosten van de
buitengebieden op de riole
ring
- het beperkte onderhoud van
het fietspad langs de Stads
weg;erisgeen geldvoor groot
onderhoud !
- een eventueel aan te leggen

Delta iseen nieuw brilleglas bezigheden weerbij het prettig
van Essilor. met een veel of zelfs nodig is om ook op
groter bereik dan een gewoon grotere afstanden binnen hand-
leesglas. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun-
zicht op alle afstanden binnen nen zien.

ongeveer 1 meter. '~I Biivaorbeeld bii het werken
Dat maakt Delta bii uit- . ('~ aan een burea u, tekentafel

stek geschikt voo r die I • • of bij het knutselen.
" --- - - '

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. OSO-410S08

Voo r aardappelen, groenten , fruit, exot ische vruchten
en primeu rs gaat U naar de echte Groenteman

Ten Boer 05902 ·2592· Sint Annen 05902·1368 ~Boekholt
OPT IC IENS
Co nt o1c l lt"n l f''' ( . hoo 't o~~ld l "n

Wmkelcentrum Le wenborg
Kajuit 2 85
9703 LC Groningen
Telefoon OSOA 14746

Fili alen:
Nleuweweg 3
Wmkelcentrum
Psaaeooel



Het Rode Kruis Nieuw clubhuis voor GEO
Het Rode Kruis is bij iedere Nederlander wel bekend. Ook wat
de organisatie doet. te weten hulp verlenen in oorlogs- en
rampgebieden.
De organisatie is opgericht in 1863 door de Zwitserse schrijver
en filantroop Henri Dunant (1828 - 1910) en in 1864 geregeld
door de Conferentie van Genève. Het Rode Kruis bemoeit zich
niet met politiek en kan daardoor overal terecht.
Het symbool is een rood kruis op een wit veld (de omgekeerde
Zwitserse vlag) en voor de islamitische landen een rode halve
maan.

In nauwe samenwerki ng met aannemer Havenga ui t
Garmerwolde wordt druk gewerkt aan een tekening voor het
nieuwe clubhuis. Aan de wensen van de voetbalvereniging
wordt zoveelmogelijk tegemoet gekomen,voorzover dat finan
cieel haalbaar is.We hebben zelf al flink wat gespaard.Door de
aktie Täsinge-Thesinge van vorig jaar in juni , door het
doelpuntenfonds en door de overname van het kleedgebouw
waarvoor we het geld voor achterstallig onderhoud kunnen
innen. We overwegen ook nog nieuwe akties zoals de uitgifte
van certificaten en de organisatie van een sponsorloop.

Garmerwolde:
Jan van der Tuuk

ren feestmetde alombekende
band 'Roots '66'. Hiervoor zijn
kaarten in de voorverkoop
(2,50 goed koper) bij:

Kaartclub
"de Soos"
te Garmerwolde

De maart uitslag luidt al volgt:
1. A. Mulder 6982
2. K. Wierenga 6815
3. J. Star 6703
4. T. Mulder 66SO
5. B. Buringa 6638
Poedel: J. v.d. Molen 4588

Dienc o Bolhuis

Ruischerbrug:
Dienco Bolhuis

Thesinge:
Janny Sibma.

Feestweek garmerwolde
•Tijdens de braderievan 2 juni
staat er een grote tent op het
GEO-veld. Onder het genot
van een hapje en een drankje
kunt U daar even bijkomen
vandebraderie terwijlde band
'That's it' vanaf 17.30 tot 21.30
zorgt voor muzikaal vermaak.
Voor de kinderen is er een
luchtkussen.
• Op zaterdag 3 juni spelen
alle jeugdelftallen vanaf 9.00
uur een wedstrijd . Vanaf 10
uurzijnervele aktiviteitenvoor
de jeugd: ponyrijden, lucht- ,---------- 
kussenspel, ballonweds trijd,
schminken, touwtrekken etc.
's Middags om 14.00uur is er
een groot volleybaltoernooi
voor straten en verenigingen.
Hierna gaan vanaf 18.00 uur
alle senioren elftallen de wei
in. Om 20.00 uur is er een
specialewedstrijd tussenoud
leden uit de 70-er jaren, toen
GEO ook goede tijden kende,
en de huidige bestuurs- en
kaderleden.
• Als afsluiting is er in de
feesttent een groots 6G-er ja-

Dit is nog maar een gedeelte
van hetwerk.Ze zijneveneens
als eerste hulp aanwezig bij
grote sporte veneme nten ,
concerten , beurzen, enz. ie
dereen vindt dat altijd heel
normaal, maar het zijn wel al
tijd mensendiezich hiervrijwil
lig voor inzetten! Dat is toch
heel wat waard in deze zake
lijke maatschapp ij. Hopenlijk
blijven nog vele mensen dit
jarenlang doen: belangeloos
de medemens helpen.

Delta van der Molen

ken, samen boodschappen
doen, wandelen, enz. Het zijn
de extra dingen die het leven
veraangenamen en waar de
professionele instanties zoals
thuiszorg en bejaardenzorg
geen tijd en geen geld voor
hebben.
AIditwerk wordt gedaan door
vrijwilligsters. In de gemeente
Ten Boer zijn dat er tien; zij
bege leiden bv . ook mensen
naareen soosvoor slechtzien
den in Delfzijl.

Bijna ieder land heeft een on
derafdeling va n het Rode
Kruis,inNederland het Neder
landse Rode Kruis. Dit is weer
ond erverdee ld in kringen .
Deze kringen doen veel meer
dan alleen hulp verlenen aan
zieken en gewonden.
De bekendste taak is wel het
werven van donoren voor de
bloedbank. Minder bekend is
het w elfare werk en de
vakant ieprojecten (over dit
laatste heeft Truus Top een
interview met Titia Schutter).

Het Engelse woord "welfare"
betekent volgens het woor
denboek: zorg voor het gees
telijkwelzijn van personen,die
aanhetnormale levenspatroon
zijn onttrokken, door het ver
zorgen van ontspanning, be
zigheden, enz.
Welfare wordt nog geassoci
eerd met borduren, sokken
breien enz., samen met oude
mensen.
Dit ishedentendagen ietmeer
het geval. Tegenwoordig be
staat het uit een praatje ma-

Wlgboldsl raal 6. 979 1 CR Ten Boer
Telel oon 105902 121 51

Perfektie in haarmode
HOUTMARKT NIJDAM

Wo ldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
Uo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.



Drie burgemeesters
Geen enkel dorp in de gemeente Ten Boer heeft drie
burgemeesters, maar Garmerwolde wel. Sinds een aantal
jaren is dit burgemeesterBlok;daarnaast heerstHenkRemerie,
afgelopen najaar benoemd tot Radio Noord burgemeester.
Sinds zaterdag 18 maart hebben zij er een collega bij , nl.
Simon Veninga , eveneens Radio Noord burgemeester. Deze
benoeming geschiedde tijdens de "Noorderrondrit" , ditmaa l
terechtgekomen in De Leeuw.

Hoe verloopt zo 'n uitzending
nu?
Voor de radio is het een gezel
lig programma, maar om het
mee te maken is echt leuk.Om
tien uur was de zaal redelijk
gevuld. De uitzending begon
met het nieuws en regionale
nieuws, wat te volgen was in
de zaal. Daarna volgde de
aankondiging van het pro
gramma . Jaap Nienhuis ver
telde een verhaaltje over
Garmerwolde; na afloop hier
van - en trouwens na elk optre
den - gaf de regisseusse aan
dat er geapplaud isseerd
moest worden . Maar dat ge
beurde ook wel op eigen
kracht.
Als eerste kwam Dick Groen
hagen aan het woord over
"Wester" . Op één van de laat
ste vragen wist hij geen ant
woord en - dat hebt U onge
twijfeld gehoord - schreeuwde
naar Janna om hulp. Gelach
alom!
Verder kwamen er nog vele
Garmerwoldersaanhetwoord,
te weten Jan Wolt , Mieke
Welling,JanWigboldusenBer
tho Top ( een Thesinger) .
De strijd om de grote grijze
beer werd terecht gewonnen
door het "Gemengd Man
nenkoor" ( zij wisten het Dam-

sterdiep wel te vinden, in te
genstelling totde "Harmonie").
Daarna kwam de burgemees
tersverkiezing. Tot z'n grote
verrassing werd Simon Ven
inga hier voor uitgekozen.
Hoe komt zo 'n verkiezing ei
genlijk tot stand?
Vervan te voren gaat Engbert
Gruben met een aantal men
sen uit het dorp praten. Dit
waren Janna Hazeveld en
Simon Veninga.Hij vraagt wat
er zoal gebeurt in het dorp,
welke en hoeveel verenigin
gen er zijn, wie de oudste be
woners zijn , welke vereni
gingen om de grijze beer kun
nenspelen,welkemensenveel
voor het dorp doen, enz. Ra
dio Noord maakt dan zelf een
keuze met wie ze willen pra
ten;deze mensenworden dan
opgebeld . Ook de burge
meester kiezen ze zelf.
Aan het einde van de uitzen
dingwerd hetKaraoke-Jied ge
zongen door Jos Mocking en
Dick Groenhagen: "Een man
mag niet huilen". Binnen twee
tellen zat de stemming er al
goed in endeinde de helezaal
mee. AI met al was het een
zeer geslaagde morgen. De
genen die niet gekomen zijn,
hebben wat gemist!

Delta van der Molen

Afina Kiers hangt Simon Veninga, de nieuwe Radio Noord
burgemeester, zijn ambtsketen om. Links zit Derk Bosscher,
rechts staat Engbert Gruben. (Foto Henk Remerie)
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Vakantieprojekten van
het rode kruis
Voor Thesinge zit Titia Schutter-Veenkam p in de Ten Boers ter afdeling van het Rode Kruis. Zij
bezoekt de maandelijkse vergadering en verzorgt jaarlijks de collecte. Bovendien krijgt zij de
aanvragen en aanme ldingen binnen voor de vakantieprojekten voor de hele gemeente Ten
Boer. 'Dit kost me echt niet veel tijd . Ik krijg niet zoveel aanvragen, misschien ligt de drempel
toch vrij hoog om er gebruik van te maken' Wie wee t, helpt een stukje in de G&T om wat meer
bekendheid te geven aan deze projekten.

nen- en buitenland. In het bui
tenland zijn net als in Neder
land Camping- en Bungalow
parken.Helis zelfs ook moge
lijk een vliegreisje of een mini
cru ise te maken.

Informatie
Bij Titia Schutter-Veenkamp
kan iede re inwoner van de
gem. Ten Boer een brochure
aanvragen met de vakantie
mogelijkheden voor dit jaar.
Eenaanvraag wordt eerst door
een arts beoordeeld en als
men in aanmerking komt voor
een vakantie van 1 week dan
bedraagt de eige n bijdrage
310,-. In de weken van 22 ti
m27 mei en5 tim 10 juni kunt U
de jaarlijkse collecte van het
Rode Kruis weer verwachten.
De opbrengst komt voor het
grootste deel ten goede aan
activ iteiten in de plaatse lijke
afdeling . Mevr . T.M.Schutter
kunt U bereiken op tel. 05902
1756 en zij woont aan de
Kerkstraat 11 te Thesinge.

Truus Top

Vakantiehuizen
In Wezep en Rheden staan
huizen van het Rode Kruis die
door uitgebreide aanpassin
gen voor gehandicapten heel
geschikt zijn voor een korte
vakantie. Er worden speciale
wekengeorganiseerd vooro.a.
CARA of AIDS-patiënten.Van
uit het huis zijn excu rsies mo
ge lijknaarbezienswaardighe
den in de omgeving .
Jaarlijks verzorg t het Rode
Kruis voor 5500 gehandicap
tenen chronisch zieken in bin-

Vrijwilligster bedlegerig zijn, is het mogelijk
Toen meester Zijlstra zo'n 23 een week mee te varen op de
jaargeledenvertrokuitThesin- J.Henri Dunant. Er is plaats
ge , werd Titia Schutter bena- voor 68 gasten en 49 vrijwilli
derd om zijn taak als bestuurs- gers, waaronder een arts en
lid over te nemen. Daarvoor verpleegkundigen .Aan boord
was ·zij al vaak met bejaarden _zijn luxe hutten met een fraai
die slecht ter been waren erop uitzicht en er wordt alles aan
uit. 'In die tijd werd er 2à3 keer gedaan om de gas ten een
per jaar vergaderd. Nu is dat onvergetelijke week te be
opgevoerd naar 1 keer per zorgen.Zo iser 'savondsvaak
maand en zitten we met ±10 ee n programma door de
mensen bijelkaar. Uit alle dor- plaatselijke afdeling van het
penvande gemeenteTenBoer Rode Kruis waar het schip
is er een vertegenwoordiger, afmeert.
er is iemand van de welfare en
een afgevaard igde van het
jeugd Rode Kruis. Veel leden
heeft het Rode Kruis in Ten
Boer niet. Wel wordt er veel
geld ingezameld midde ls de
collecte. Hetwerkvanhet Rode
Kruiswordt wel gewaardeerd .
Dit merk je ook op de braderie
van Ten Boer,waarweelkjaar
staan.'

Oe J.Henri Dunent
Voor mensen die niet meer
zelfstandig op vakantie kun
nen, bijvoorbeeld omdat ze

Wist u dat...

• "Oma" Ganzeveld uit Garmer
woldeheellekkeresnertenboon
tjessoep kan koken? De vrijwil
ligersploeg van GEOkanerover
mee praten!
• er op de koffiemorgens in
Kerkhörnnietalleendamesmaar
ook heren komen? De eerst
volgende keer is op donderdag
20 april; we praten dan met el
kaar over de bevrijding.
• hetbejaardencentrum"Bloem
hof" inTen Boerop 21 maarteen
hyper-moderne badvoorziening
heeft gekregen? Door de ultra
sone golven wordt het lichaam
optimaal gereinigd en kunnen
wondeneerdergenezen.Hetbad
is niet alleen voor bewoners van
"Bloemhot": in principe kunnen
alleoudere inwoners van de Ge
meente Ten Boer er gebruik van
maken.
• de heren Pestman en Mulder
samen met hun partners begin
meimet het ProvinciaalSenioren
Orkest naar Amerika gaan?Om
dat de Canadezen ons land be
vrijd hebben, geven ze ook een'
concert in Canada. In een vol
gende G&T leest Uermeer over.
• Thesinge 1500 gulden subsi
die heeft gekregen uit het Anjer
fonds voor de viering van de
feestweek?
• hetbasketbalveldjenog steeds
niet klaar is en het grote gat nog
steeds niet dicht is, tot wanhoop
van moeders die hun bemod
derde kroost weer moeten reini
gen?

Voor meubelen,
kle ine kado -art ikelen
en ho uten speelgoed

Grenen
Meubel
pakhuis

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 - 419791

Oude Rij ksweg 6
Garmerwolde
050 - 416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feeslen
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

111111
IIlIn

13-1 8uur
10 - 21 uur
10-16uur

Stadsweg 93
Garrelsweer
05967 - 2017

Open ingsti jden:
woensdag &
donderdag
vrijdag
zaterdag



Beste lezers en lezeressen
Het is U waa rsch ijnlijk al opgevallen dat de redaktiekolom van
Garmerwolde de laatste tijd de nod ige veranderingen heeft
ondergaan:

Voorbereidingen
•voor 5 mei

Harry Stuut

Ook in Thesinge wordt zeer hard ge werkt aan de praalwagens .
Wat zal het mooi worden!! ! (Foto: Wiesje Bruins)

De feestwagen van Dorpsweg midden. Hoe zal hij er op 5 mei
uit zien? (Foto: Henk Remerie)

Zaterdag 11maart was het zover:dewagen voor de optochtkon
opg ehaald worden . In samenwerking met de heer Pelleboeren
enkele vrijwilligers gingen we om ± 7.45 uur op weg naar
Kruisweg , want daar stond onze wagen. Na een ongeveer een
uur durende rit door het mooie Groninger land kwamen we aan
in Kruisweg. TIen minuten later waren we al weer op weg naar
Garmerwolde: Peter - met zwaailicht! - voorop; Pelleboer 
inc lusief oorbescherming - er achter en Hnko en Jan in de
volgauto. Telkens als ik in de sp iege l keek, dacht ik: "Hij is wel
breed , hoor." Maar Pelleboer stuurde hem overal perfect tus
sendoor; behalve in Onderdendam: daar zaten we klem. Dus
afkopp elen, manouvreren , aankoppelen en ...rije maar weer .
Het tweede prob leem was Bedum: daar was de brug bijna te
klein. Ook dat werd opg elost en om ± half elf bere ikten we
Garmerwolde. Dinsdag 14 maart zijn we begonnen met het
aanslepen van materiaa l en 21 maart gaan we echt los!
Ik reken op veel knutselplezier!

Harry Stuu t, het ni euwe
redaktielid van Garmerwolde.

HarryStuut

Sea Festival in Den Haag.
Ik werk op de Suiker Unie in
Groningen en verd iendaar als
onderhoudsmonteur de kost.
Ik hoop dat ik voor de Garmer/
Thesinger de komende tijd
leuke dingen kan doen en dat
ik een steentje bij kan en mag
dragen aan een leuke krant in
een leuk dorp.

Op hetkerkhofinGarmerwolde
hangt een blauwe baken naast
"Kerkhörn" staat een groene
cont ainer. Deze zijn bestemd
voor organisch afval (uitge
bloeide bloemen e.d .); stenen
horen er niet in thuis.
Er komt nog een speciale bak
voor dit soort afval, maar zo
lang die er nog niet is kunt U
het spu l op de grond naast de
blauwe bak kwijt. Kapotte va
zen e.d. kunt U natuurlijk ook
even in een zakje mee naar
huis nemen. Het hoort in geen
geval in de blauwe bak of de
groene container! Als dat toch
gebeurt,moet de koster het er
naderhand weer uithalen en
uitzoeken. En dat is toch niet
de bedoeling !

HillieRamaker-Tepper

Geen stenen
in de biobak!

Dorpsgeno ten
Ik heb beg repen dat het de
gewoonte is dat een nieuw
redaktielid van de Garmer/
Thesinge r zich even persoon
lijk voorstelt; nou bij deze dan :
Mijn naam is Harry Stuut en ik
ben op 15 augustus 1963 ge
boren in Hoogkerk. lk heb daar
tot m'n 23e gewoond en ben
toen verhuisd naar Kantens.
waar ik samen met Sylvia ± 2
1/2jaarheb gewoond . In 1989
hebben we hier in Garmer
wo lde een huis gekocht aan
de Dorpsweg nummer 21. In
juni 1992 is onze dochter Ruth
geboren. Na heel wat verbou
wingen zijn we lekker ingebur
gerd en wonen hier met veel
plezier.

Mijn hobby 's zijn:
- motorsport: sleute len aan
grasbaanmotoren en natuur
lijk m'n eigen motor.
- muziek: Jazz-Fusion muziek
heeft mijn voorkeur en daar
voor bezoek ikelk jaarhetNorth

-ElsKnol-Lichtwas door ziekte
al enige tijd uitgeval len, maar
heeft nu besloten om er defini
tief mee te stoppen. Bedankt
Els, voor het vele werk dat je
voor de G&T hebt ge daan ;we
zullen je missen! We wensen
je veel goeds en hopen dat je
spoedig weer de oude zult
zijn.
- Ook Ineke Teunis houdt er
mee op :mede doortijdgebrek
ziet ze haar aandeel a ls
eindredaktrice niet meer zo
zitten . Jammer, maar het zij
zo!
OmdatGarmerwolde hierdoor
zondereindredaktiezit,neemt
Hillie Ramaker-Tepper deze
taak (tijdelijk) op zich .
- Ton Werdekker is terug van
weg geweest; hij draait welis
waar nog niet op volle toeren
mee, maar het begin is er!
- Gelukkig konden we ook een
nieuwredaktielid verwelkomen
en wel Harry Stuut. Hij stelt
zich zelf even aan U voor :



De Vrouwenraad organiseert al jaren een gezellige middag
met noten schieten en b ingo voor alle 55-plussers uit
Garmerwolde. Dit keer is de keus gevallen op dinsdag 11
apr il; het begint om half twee . Uiteraard is iedereen van harte
welkom.

Uitvoering
.muziek v eren iging
Garmerwolde/Thesinge

Paasactiviteiten
in Garlfte~olde

Recept 1.
Laten we deze keer eens iets
metkipc.q.kipproduktengaan
doen .Het is redelijk goedkoop ,
erg lekker en bevat wein ig
ca lorieën.
Ikwilbeginnenmeteenrecept
uit e igen ke uken n .1. de
"AAIERPRUT".

Orgel
opknap
beurt
Zaterdagmiddag 1april (geen
grap!) zal om drie uur het offi
c iêle startsein gegeven wor
den voor de 1e fase van de
restauratie van het Van Oe
ckelen-orgel in de kerk van
Garmerwolde.
De voorzitter van de orgel
restauratie-commissie verte lt
het eenen ander, J. Jongepier
speelt een stukje en daama
verricht wethouder Boon uit
Ten Boer de officiêle hande
ling .
De restauratie wordt uitge
voerd door orgelbouwer Men
se Ruiter uit Zuidwolde.
Koffie en koek zijn aanwezig ;u
bent welkom.

J . de Vries

appel hof van de fam. Arends,
Grasdijkweg 25.

10.45 - 12.15 uur :
Noten schietenom de Fledder
bosscherwisselbokaal (en leu
ke prijzen) in de schuurvan de
tam.Spann inga , Dorpsweg.1.
Aanmelding aan de baan :
tussen 10.15 en 10.45 uur.
Inleg: f 3,- p.p.
Na afloop volgt de prijsuit
reiking in café Jägermeister.

De leden van de muziekverenigingen uit Garmerwo lde en
Thesinge geven zaterdag 1 april een gezamenlijke uit
voering in dorpshuis "de Leeuw" te Garmerwolde. Leden
plus leerlingen van het korps, de drumband en de Alpen
jagers hopen een zeer gevarieerd programma, in het teken
van het 5D-jarig bevrijd ingsfeest, ten gehore te brengen .
Ook is het "Gemengd Mannenkoor" uit Garmerwolde uitge
nodigd om diverse "bevrijdings songs" mee te zingen.
Na afloop is er een verloting (om de kosten te dekken) en
kunt U dansen op muziek van de "Music Boy" .
Het beg int om 19.30 uur en de entree is gratis.

9.30 - 10.15 uur:
Eieren zoeken voor alle kinde
ren van 0 t/m 12 jaar in het

De Fledderbosscher wissel
bokaalc lub viert dit jaar haar
eerste lustrum; het is al weer
de vijfde keer dat er op Paas
maandag iets geze lligs voor
hethele gezinwordtgeorgan i
seerd!
Het prog ramma op 17 april
ziet er als volgt uit:

70JAAR
SIMAVI

Simavi iseen particuliere hulp
organisatie en is dus uitslui
tend aangewezen op finan
ciê le steun vanuit de Neder
landse samenleving.
Alle giftgevers en collectanten
worden hartelijk bedankt voor
hun bijdrage.
J. Friezema-Martens en G.H.
Robbe-van Marum.

Indeweekvan 19t/m25 maart
hield Simav i haar jaarlijkse
collecte; de opbrengst in Gar
merwolde bedroeg f 526 ,50
en in Thesinge f 608 ,00.
De collecte stond dit keer in
het teken van de aanleg en
verbetering van drinkwa
tervoorzieningen in ontwikke
lings landen.
Simavi werd in 1925 opgericht
met als doel de armste bevol
kingsgroepen inde Derde We
reld een betere gezondheids
zorg te kunnen bieden. Van
daag de dag steunt Simavi
ruim 140 gezondheidspro
jecten waarbij ruime aandacht
wordt besteed aan de verb e
tering van het med isch trans
port, med isch apparatuur,
medic ijnen , blindhe id sb e
strijding, op leid ing van ver
pleegkundigen en vroedvrou
wen, aanleg van drinkwater!
sanitaire voorzien ingen .

Een "bruin" café
voor iedereen
Jong en oud
komen hierheen
CD's zorgen voor muziek
Daardoor is de sfeer uniek

Kom gezellig bij
het "Westeinde" binnen
voor een ouderwets
avondje uit

CAFÉ - PENSION

'~~"

Johan & Jannette
SCHUUR
Westeinde 142
7711 CR Nieuwleusen
Telefoon 05296 - 1910

Benodigdheden:
6 eieren
125 gram gezeefde bloem
100 gram belegen kaas (in
blokjes of geraspt)
plm.200 gramgroentes,zoals
b .v, papri ka,prei ,peterselie of
grof gesneden soepgroente
snui fje peper en zout
Beboter eenvuurvaste schaal.
Kluts de eieren goed door el
kaarenvermeng hierdooreerst
de bloem en dan de rest.
Plaats dit in een voorverwarm
de oven van 220 gr. C. gedu
rende een half uur ('t is koud
ook erg lekker)



Foto van de maand
Na de noordooster storm - in de nacht van 1op 2 januari -leunen de duoouts van GEO achterover
tegen deomheining.De reparatie inc lusiefsuperverstevig ing is onder leid ing van P.J.Ga nzeveld
bi jna voltooid . (Foto: Bettbc Top)
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KERKDIENSTEN
Chr. Gereformeerde kerk
Molenweg 22 Theslnge
2 april
9.00 en 14.30 uur ds . P.C. de Lange
9 apr il
10.30uur ds .P.C.de Lange en 14.30
uur ds . A.C.vd Wekken, Winschoten
14 april - Goede Vrijdag
19.30 uur ds. P.C. de Lange
(viering avondmaal)
16 april - Eerste Paasdag
9.00 uur ds. P.C. de Lange (mmv
LovendeStemmen)en 14.30uurl ees
dienst
17 apri l - Tweede Paasdag
9.30 uur ds. P.C. de Lange
(zangdienst)
23 april
9.30 en 14.30 uur leesdienst
30 april
9.00 en 14.30 uur ds. P.C. de Lange

Hervormde gemeente
Garmerwolderrheslnge
2 april - S.O.w. dienst
9.30 uur Garmerwolde , ds. H.E.
Wijnja, Hoogeveen
9 april
9.30 uur Thesinge, ds . M. Mulder ,
Assen
14 apri l - Goede Vrijdag HA
9.30 uur Thesinge , ds . C. de Vries

Batenburg
16 april
9.30 uur Garmerwolde, ds. Prof. Dr.
H. te Velde, Paterswolde
23 apr il
9.30 uur Thesinge, dhr. A. Meiling ,
Harkstede
30 april
9.30uurGarmerwolde,mv. W.TInga
Bosma, Groningen

We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank iseen bankmet eenidee.Het ideedat je samen sterk bent. Oe Rabobank
heeft alsgeen ander een traditie vansamenwerken en bouwen aan relaties. Het is
een bank vèn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con
tact, Elke Rabobank ' laaI midden In de samenleving. Daarom zijn we vaak
betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We

weten wat er leeft.ookals het niet om bankzaken gaat.Kortom,we zijn een
bankdienet zothuis isin debuurtalsu.

Rabobank

THESINGE
Kerkstraat 9a
05902 - 1753


