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50 jaar Dorpsbelangen
Op 22 septemberjl. was het preciesvijftig jaar geledendat er in Gannerwolde een verenigingvoor Dorpsbelangen werd
opgericht.Naaraanleidingvan dit heuglijke feit gingenwij oponderzoek uitnaar hethoeen waaromvanzo'n vereniging.

Het ontstaan
Nadat Nederland in 1945 was
bevrijd , werd er overal in het
land feestgevierd.Ook inGar
merwolde werd een feestver
eniging opgericht om de be
vrijdingsfeesten te organise
ren. Inonzespecia leaprilkrant
lieten wij U al genieten van
foto's en verhalen uit deze pe
riode .
Op een gegeven moment viel
er niets meer te feesten en
werd de feestvereniging over
bodig. ln deweek van 15 tot22
september 1945 werden er in
het dorp "cerculerus" rondge
stuurd om over de oprichting
vaneenvereniging van Dorps
belangen te spreken. De ver
gadering werd belegd bij café
H. Stol. De heer Jasper (voor
zitter van de feestvereniging)
leidde de vergadering en zette
het doel en streven van de
nieuwe vereniging uiteen.Alle
aanwezigen reageerden po
sitief en werden lid. De feest
vereniging werd opgeheve n
en het geld, dat nog in de kas
aanwezig was,werd geschon
ken aan de nieuwevereniging .
Dit was een vorstelijk bedrag :
f 602,-! Omdat men nog niet
wist hoeveel leden de vereni
ging ging tellen en omdat er
veelgeld in de kas zat. besloot
men vooralsnog geen contri
butie te heffen.

Bestuur
Het allereerste bestuur werd
gevormd door dr. J.G. Ander
son, H. Heeres, K. van Huis,
ds. Altena en G. Modderman.
In deze vergadering kwamen
zaken aan de orde als: herstel
van de brug over het Damster-

diep , ve rbete ring van de
Dorpsweg , het nieuwe uitbrei
dingsplan (de eerste aanzet
totde Hildebrandst raat)en het
oprichten van een leesbiblio
theek.

Ooor de jaren heen
In de loop der jaren zijn er veel
dingen verbeterd in het dorp.
Eén daarvan was het verbete
ren van het ophalen van afval.
Hiermee werd niet het huis
houdeli jk afval bedoel d , maar
het legen van de tonnetjes.
Doordat dit nieterg regelmatig
scheen te ge beuren, kon het
voorkomen dat meester Rein
ders dit zelf moest doen. Ook
voor grote gezinnen was het
problematisch . Dorpsbelang
en kaartte dit aan bij de ge
meente.
Andere belan grijke zaken in
het verleden waren de reisjes
van de ouden van dagen en
het oprichten van een fröbe l
schooitje (voorloper van de
kleuterschoo l).Dit laatste ging
niet door ; de reden hiervan
was niet het geringe kindertal
of de meubeltjes, maar er was
geen fröbeljuf te vindenenook
geen geld om haar salaris te
betalen.

Uit de jaren vijftig en zestig is
er weinig terug te vinden over
de vereniging : waarschijnlijk
had ze een beetje een sla
pend bestaan.
Eind jaren zestig breidde het
dorp snel uit : het ledental
sprong omhoog en er werde n
zaken gerealiseerd die in de
veertiger jaren niet lukten, zo
als het stichten van een kleu
terschool.

De eerste bladzijde uit het notulenboek van 1945.



Het hedendaagse Dorpsbelangen
Wat is heden ten dage de laak
van Dorpsbelangen? Hierover
hadden we een gesprek met
twee bestuursleden : Jan
Wigboldus en Geesje Sanling.

"Vandaag de dag heeft Dorps
belangen eigenlijk nog dezelfde
taak als vijftig jaar geleden. Er
wordenveeldingengerealiseerd,
zonder dat de inwonersditeigen
lijk in de gaten hebben. Eenaan
tal voorbeelden hiervan zijn: een
eigen gidsje over Garmerwolde
met alle gegevens over vereni
gingen en voorz ieningen, het
mededel ingenbord bij de Rabo
bank, de telefooncel vooraan in
het dorp, het plaatsen van abri's
en het vrachtauto-vrij maken van
de Oude Rijksweg. We zijn ei
genl ij k be st trots op onze
"rechtsaffer":ondanks het feit dat
het tegen alle regels in druist, is
het ons toch maar gelukt!
We organiseren ook allerlei ge
zellige dingen: het sinterklaas
feest,de feestweek, fietstochten ,
enz.

Een aktieve club
Wezijnmomenteeleenheelaktie
ve club met een paraplufunctie
naar vijf versch illende commis
sies: Oversteek, Feestweek,
Oranjecomité,Speeltuin-en Tuin
keuringscommissie.Hetvoordeel
hiervan is,dater één klankbord is
voor alles en dat de mensen we
ten waar ze terecht kunnen. Een
goed voorbeeld is de commissie
Oversteek: de provincie kan met
één lid (dat er alles van afweet)
praten over de N 360.
Ook naar B en W toe werkt dit
gemakkelijker : het overleg is
direkter en geeft vaak betere
resultaten; we hebben een goe
de relatie met het gemeente
bestuur.

srter Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenst raat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thu is gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
k/edingrepa ratie.
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Als het nodig is, werken we ook
wel eens met zogenaamde ad
hoc commissies. Sommige com
missies zijn wel door ons opge
zet, maar zijn later een zelfstan
dig leven gaan leiden. Dit is bv.
het geval met het dorpsh uis: in
1986 hebben wij het initiatief ge
nomen tot een Dorpshu iscom
missie en in 1987 is dit overge
gaan in een zelfstand ige stich
ting : de Stichtin g Dorpshu is
Garmerwolde.
Als er niets gebeurd, pikken wij
het op; wordt het privé of als
stichtinglvereniging doorgezet,
dan trekken wij ons met plezier
terug. Het is ons doel om de
leefbaarhe id van het dorp te be
vorderen. We krijgen van alles
toeges peeld : zo heeft een der
leden bv, gevraagd of we kun
nen zorgen voor een fietspomp
aan een ketting, bij de telefoon
cel.
Sinds 1992 wordt ook de verde
ling van de subsidies door ons
geregeld ; dit tot volle tevreden
heid."

Hoe druk hebben jullie het er
mee?
"Behoorlijk, we vergaderen als
bestuur minimaal 1 x per maand .
Verdernog devergaderingen met
de verschillende commiss ies,het
praten met B en W, met de vere
nigingen van Dorpsbelangen uit
de andere dorpen,enz.,enz. Het
kost ons allebei (Jan missch ien
iets meer dan Geesje) gemid 
deldeen halvedagdeel per week.
Daarnaast is er nog de Brader ie,
1 x per vijf jaar een optocht, het
neerzetten van de kerstboom ...
Ook fietsen we jaarlijks een keer
met het voltallige bestuur door
het hele dorp en kijken wat er mis
is. Het gaa t dan om zaken als:
kapotte straatverlichting,struiken
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Alle merken . onde rdelen
en aceessenes leverbaar
Prima service en reparaue

Rijksweg 15 - Garmerwolde

(() 05902 - 1624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag geslolcn.

die gesnoeid moeten worden ,
trottoirs die opgelegd moeten
worden, enz. Het betreft vaak
een hele waslijst, die we nader
hand aankaarten bij de gemeen
te.
Bovendien zijn er nog de voor
jaars- en de najaarsvergaderin
gen , die gelukkig door een groot
deel van de leden bezocht wor
den."

Hoe groot is het ledental?
"We kunnen wel zeggen dat 90 à
95 % van de inwoners lid is. Dit is
een enorme stimulans voor ons
als bestuur, want het betekent
dat de vereniging lééft in het
dorp ."

Hoe ishethuidige bestuur samen
gesteld?
"Het bestaat uit zes mensen : Jan
Wigboldu s (voorz itter vanaf
1987), Geesje Santing (secreta
resse sinds 1988), PiaPops (be
stuurslid vanaf 1990 en penning
meester sinds 1994), Catharina
Veenstra (bestuu rs lid vanaf
1990), Jos Mocking (eveneens
vanaf 1990) en Wim Benneker
(vanaf 1994).

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-416263

Engelbert
050-416217

GAS - WATER
ELECTRA

Het bestuur is samengesteld uit
mensen met verschillende talen
ten: de een is creatief, een ander
kan goed besturen, enz. We vul
len elkaar aan; het klikt onderling
uitstekend .Van belang isook dat
er zowel allochtonen als autoch
tonen inzitten;deze laatsten ken
nende geschiedenisvanhetdorp
vaak beter. Omdat er ook vaak
overdag iets gerege ld moet wor
den, moeten er ook mensen met
een vrij beroep in zitten."

Wat zijn jullie plannen voor de
toekomst?
"Dat is - kort gezegd - eigenlijk
d00' oaan zoals we nu bezig zijn,
dus de leefbaarheid vanhet dorp
handhaven en uitbreiden. Een
speci ale wens is nog het creëren
van een veilige oversteek over
de N 360. Verder denken we aan
een jeu de boulesbaan en even
tueel een tennisbaan. En natuur
lijk kan ook GEO bij de bouw van
een nieuw clubhuis op ons reke
nen. Bovendien willen we met
alleplezier de paraplufunctie blij
ven vervullen.
Wehopen ons dorp aantrekkelijk
en leefbaarte houdenen gaan er
zeker voor nog vijftig jaar tege n
aan."

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
allemerken

fletsen



v.l.n.r.: Catharina Veenstra,PiaPops,Jan Wigboldus, GeesjeSanting,
Jos Mocking en Wim Benneker.

Feest
Bij een jubileum hoort een feest.
Van half acht tot negen uur heeft
iedereen de gelegenhe id om het
bestuur te felic iteren. Niet alleen
de leden.maar ook veel besturen
vanve renigingen, maken gebruik
van de mogelijkheid . Muziekver
eniging "de Harmonie" doet het
op haareigenmanier en verzorgt
een prachtige serenade. Ook de
zusterverenig ing uit Thesinge
heeft iets leuks bedacht: met z'n
allen brengen ze een enigszins
ironisch getint lied, in elkaar ge
zet door Irene Plaatsman. Hoe
wel de tekst hier en daar mis
schien iets anders doet vermoe
den, is de bedoeling goed: een
goede buur isbeter dan eenverre
vriend !

Ereleden
Jan Wigboldus staat als voorzit
ter even stil bij de opricht ing van
de vereniging ; ter illustratie leest
hij de ee rste regel s uit het
notulenboek voor . Aans luitend
volgt een ingekomen brief van
dominee Altena,de laatste nog in
leven zijnde opr ichter en tevens
erelid van de vereniging . Hij be
dankt voor de uitnodiging, doch
zieter tegenop omhelemaalvan
uit Leeuwarden hierheen te ko
men. Ook de inmiddels overle
den heerJasper ,de motorachter
de oprichting , werd destijds be
noemd tot erelid. Erzijn nog twee
heren die het tot erelid hebben
gebracht: Jan van Zanten (38
Jaarbestuurslid) en Simon Venin
ga (20 jaar voorzitte r). Dit jubi
leum is bij uitstek geschikt om het
vijfde erelid te benoemen en wel
de heerJan Wolt:hij zat van 1948
tot 1966 in het bestuur (waarvan
ook enige tijd secretaris), stond
altijd klaaralser ietsgeklustmoest
worden en is al bijna 50 jaar lid .
Als tastbaar bewijs ontvangt hij

een prachtige oorkonde;voor z'n
vrouw is er een bloemetje.

Ook burgemeester Blok wil nog
iets kwijt en wijst er op dat hij de
voorzitters van Dorpsbe langen
als zijn collega's ziet, als burge
meesters van de dorpen. Het is
zijn eerste aanspreekpunt en hij
waardeert de positieve inbreng
zeer. Hoewel ze het lang niet
altijd met elkaar eens zijn, komt
hij met genoegen.

Het programma
En dan wordt het tijd voor het
programma; we kunnen genie
ten van heel wat talenten van
eigen bodem . De rasart iest
DouweTichgelaarenzijn leerling
Roei Veenstra bijten de spits af
en spelen enkele leuke deuntjes
op hun trekharmonika's. Sommi
ge leden van het Gemengd
Mannenkoor kunnen zich bijna
niet bedwingen en staan te po
pelen om mee te doen.

Ook het bestuur van Dorps
belangen vertoont zijn kunsten
en brengt op een leuke, spon
tane manier het wel en wee van
de vereniging : vanaf de oprich
ting tot en met heden. De teksten
zi jn gemaakt door Hanny
Havenga en de muziek is van
Gerrit WiekeI.
Hiernakomtde saxofonistMatthijs
Welling . Samen met zijn vijf leer
lingen (in d iverse leeftijden) en
ondersteund door een
schoolband verrassen ze ons op
swingende muziek.
Ook het Gemengd Mannenkoor
mag op zo'n avond niet ontbre
ken. Omdat de dirigente verhin
derd is, neemt Hanny Havenga
de honneurs waar. Samen met
Do uwe Tic hgel aar
(trekharmonika) en Gerrit Wiekei
(sleutelbred) brengen ze een
aantalgezellige liederen.Het ple
zier straalt er af en de stemming
Zit er meteen in; het refrein van

ons eigendorpslied wordt uitvolle
borst meegezongen. Het is mij

. trouwenseenraaoselhoeze aan
de naam "Gemengd Mannen
koor" komen; voor zover ik het
kan bekijken zitten er meer vrou
wen dan mannen in!

Hiermee zijn we aan het einde
gekomen van het cu ltureel pro
g ramma en is het tijd voor de
dansliefhebbers.Hetorkest "Blue
Print", met als zangeres onze ei
gen Janet Miedema (Dorpsweg
22), zorgt voor gezellige muziek.

Rond half een neemt de voorzit
terofficieelafscheid van zijn gas
ten en bedankt allen voor hun
komst. Henri Veninga krijgt als
waardering voor zijn werk als
ceremoniemeester een CD-bon
aangeboden en ook Hanny
Havenga, Gerrit Wiekel, Ingrid
en Maartje ontvangen een atten
tie.
De foto's d ie Els Knol van deze
avond heeftgemaakt,zullenwor
den gepresenteerd op de ko
mende najaarsvergadering.
Daar het orkest nog lang niet
uitgespeeld is, kan er nog tot in
de kleine uurtjeswordengedanst.

Delta van der Molen en Hillie
Ramaker

Het bestuur van de Vereniging
van Dorpsbelangen Garmer
wolde.

LOONBEDRIJF
W.LODE

Voor:
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Kerkst raat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 05902 - 4536
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SPATEC-DECOR

Tapijt· gordijnen - vinyl - marmoleum - parket 
laminaat - vloerkleden - behang - zonwering 

verfartikelen - ijzerwaren - gereedschap 
electra

Negen september was t din zo wiet: monumentendag. In n poar monumenten zol ook wat te
doun wezen. Om even veurtien rieden wie op f letse noar kloosterkerke tou . Susan van t Klapke
stait mit beide aams noar ons te zwaa ien. Veur t roam hangt n pap ier : sloten. Ik wies doar op
en mit draait zai t papier aans om. Wie binnen heur eerste stamgasten; kovvle is kloa r en wie
goan aan toavel zitten. Op toavelligt n olderwets klald en broene klontjes veur in kovvle binnen
der ook. Naisblad ligt op toavel; volgens mien noaber mot dat n Telegroaf wezen.

1e prijzen:
Van Drie - Thesingerweg 17;
v Zanten - Molenweg 1;
v Huis - Bakkerstraat 1;
Dijk - Kapelstraat 16;
vd Ree - De Dijk 20;
Behrendt - Schutterlaan 16;
Wieringa - Schutterlaan 43.
2e prijzen:
Louwerse/v Bee st en 
Thesingerweg 15;
Meijer - Molenweg 19;
v Zanten - Bakkerstraat 5;
Pleiter - Kerkstraat 8;
Kol - De Dijk 17;
Jurjens - Schutterlaan 36;
Schouteten - Lageweg 26.
3e prijzen:
De Lange - Molenweg 22;
v Dijken - Kapelstraat 14;
Oudman - Schutterlaan 9.

Uitslag
tuinkeuring
Thesinge

N TAISNER

Moar dat lukte naitbest. Zo kwam
je dus as kieker ogen en oren
tekort. om alles mit te kriegen ,
wantveur enachter joe werspeuIt!
Lammert krigt smoak van t speu
len te pakken en soamen mit t
GrootThesingerSalonorkest zet
tenwie tGrunnings Laid in.Promi
nenten binnen der nou ook en t
stuk kenbegunnen:n pracht stuk
oet boeren leven van vrouger.Op
t end zingen wie mit n kander.
"Ain boer wol noar zien noaber
tou." Lammert op trekörgel en t
Salonorkest dut grote muite om
ook nog n toontje mit te blaozen .
Ondanks t weer n prac ht dag!

wen der over hin kwamen, ging t
oardig schier.
Moar ve ur t toneelstuk aan ,
speulde tGroot Thesinger Salon
orkest, bestoande oet valer man.
Oaf en tou zaten ze der n beetje
noast, moar dat kwam wis, omre
den spoken al in aantocht waz
zen.
's Middags noar t monument aan
Bovenrieger. Veur schuur wer·
den wie al ve rwelko mt deur
Nellian Dijkema, gastvraauw en
vertelster. In schuur binnen al
hail wat minsen en speuiers 10
penook watom.Domie isderook
weer bie en opoe, doof en maank
het mu ite om hounder van
struusvoge ls te onderschaiden.
Boer en boerin hadden nog
dezulfde aksles as inmal. Femke
haar nog las t van t oog en
Lammert kon oaf en tou toch hail
schier speuien op zien trekörgel.
t Publiek zat op stropakken en
achter mie heurde ik ain zeggen:
" Volgens mij word ik hier opge
geten door de vlooien.' ' Zeker n
Hollander dei t boerenleven nait
kent.' t Wachten was op bus mit
volkdei twelbeteatenkon.Nellian
dee gouie muite om stropakken
vrij te holden veur dizze lu, want
ze hadden der jadik veurbetoald.

As k zo in t ronde kiek zugt der
hai l nuver oet . Tapkaast is
natuurlek t mooiste pronkstuk in t
café,moarSusanen aander stuk
ken mistoan ook nait. "Hartjes" in
nblikjev eurkinder.nEchte "Jop ie
Huisman" aan muur? "Nee, dat
kennait." zegt nman vanCulture
le verram. "Jopie verkoch t zien
sch ilderijen nait." "Hai zal t wel
waiten!"
Susan is verklaid as kastelaa in,
ze glundert der over en net as n
drok boasje runt ze hin en weer
om elk en ain te bedainen. Heur
kerel lept nog wat onwennig in
mesester boksem mit hupze len
om. Papieren van Susan binnen
dik in orde, zai het ze geliek in
liest aan muur hongen .
Omtienoverelf lezenRudiBremer
en Elisabeth Totenaar veur oet
aigen waark.tWas n hailevolleg
haid toun ze veurlazen. Minsen
wazzen stoef stil. toun Rudi zien
ged ichten veurdroug.Man ,man,
man wat kin dei kerel dich ten!
Elisabeth is net n lutje Annie M.G.
Schmidt. n Mooi verhoal over
Truus van Meulenweg of heb k
mie doar mit mishad?
Tussentied het VIOD t spoken
loaten in kerke. Kerels waren nait
zo goud te verstoan, toun vrou-

Levent in monumenten
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BLUE MULE - Ten Boer

WONING· EN PROJEKTINRICHTING
Friesestraalweg 31 , Groningen, lel. 050·139555

Kajuit 267. Groningen, tel. 415515

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 05900 · 12832 Fax 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 05902 - 3529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 & 78

Oude Rijksweg I1
tel.: 050 41650 I

BOUW v.o.f,

9798 PA Garmerwolde
fax: 050419268
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Elisaberrh Tolenaar

Op 4 oktobe r (Iet op! !! niet verge
tenI!I !) komt het ontwerpplan
Thesinger Park in de commis
sievergadering . Thesingers zijn
daar niet alleen welkom om te
luisteren; ze mogen ook hun ver
haalafsteken.Dorpsbelangen zal
jaar in ieder geval zijn om te
pleiten voor - deels - vrije kavel
uitgifte.Maar het zal zeker indruk
maken als ook andere belang
hebbendeThesingers hun mond
open doen. Overleg vooraf is wel
handig. En wie niet zelf naar de
vergadering kan komen en wél
een mening wil (laten) verkondi
gen, kan ook even bellen met
Peter Heleerna. telefoon 1629.

Overigens neemt de raadscom
missie geen besluit. Als de com
missie positief reageert ,komt het
plan binnen enkele maanden in
de raadsvergadering. De raad
beslist. Als men 'ja ' zegt, kan de
bouw beg involgend jaar starten.
Dan komen er ach t twee-onder
een-kap woningen en (om te be
ginnen)v ijfvrijstaandewoningen.
Het achterste gedeelte van het
terrein wordt volgens het con
tract dat de gemeente heeft met
Ritsema, pas in 2000 overgedra
gen. Het gehe le plan kan vol
gens wethouder Boels tussen nu
en zes jaar gerealiseerd zijn.
Als het doorgaat.

l~l
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De vragen blijven. Vooral na de
vergadering. Blijft Thesinge voor
eeuwig last houden van het ver
keerde imago ('Die Thesingers
wi llen wel bouwen , maar als
puntje bij paaltje komt, doen ze
het niet.')? Waarom waren niet
alle bouwgega digden op de
hoogte van het feit dat er in de
Bakkerstraat kavels te koop wa
ren? Hoort die verantwoordelijk
heid bijDorpsbe langen (wethou
der Boels keek bij deze opmer
king meteenverwijtend naarHenk
Busscher) of bij de gemeente?
Wordende bouwkansenvanThe
singers nu verkochtaan anderen
en wie verdienen daar geld aan?

Aan het einde van de vergade
ring mogen de mensen vriJblij
vend hun hand opsteken. Wie
van de aanwezige bouwgega
digden(erzijnmeergegadigden,
maardie konden de vergadering
niet bijwonen) trekken zich terug
als dit plan doorgaat? Vier reso
lute handen.
Wie heeftbelangstelling 'Iocr een
woning in het Thesinger Park,
zoals het plan er nu uitziet? Drie
aarzelende handen .

maar dat zal wel duurderworden
als de gemeente zelf de infra
structuurmoet betalen; is dat niet
aan de dure kant?
Vraag: gaat de provincie straks
akkoord met een plan waarin al
lemaal niet-Thesingers komen,
terwijl dat voorheen bij de plan
nen die Dorp sbelangen aan
droeg nooitmocnt''Ofwe! geven
cijfersoververkoopbaarheid (' : e
markt') tegenwoordig de door
slag?
Vraag: is de 'Uniformiteit' In het
Thesinger Park, die volgens wet
houderBoelswelaanspreekt,een
princ ipe-keuze of is het gewoon
financieel aantrekkelijker?
Eigenlijk komt er alleen op deze
laatste vraag een duidelijk ant
woord. 'Ja.' zegt de wethouder.
'Dat is financ ieel aantrekkelijker.'

w~nkelcen.rum "Iewenbor.n

.ele'oon 4 14 7 7 9

.ron~n.en

!lelu~d

Vragen
Wethouder Boels steekt zijn ver
haal af en laat plaatjes zien; de
plusminus vijftien aanwezig en
mogen daarna vragen stellen. Er
zijn nogal watvragen waarop niet
dadelijkeenbeg rijpelijkantwoord
voorhanden is.
Vraag: waarom heeft de project
ontwikkelaar helemaal geen re
kening gehouden met de duide
lijke wensen die vanuit Thesinge
op tafel lagen? Peter Heiderna,
die namens Dorpsbelangen het
woord voert, zegt: 'Als de ge
meente een typemachi ne aan
schaft,wil degemeerteraad min
stens drie offertes zien. En met
zoiets belangrijks als dit moeten
we het met één plan doen.'
Vraag: met dit plan zou de grond
volgens wethouder Boels zo'n f
110 de vierkante meter kosten,

merema

heeft na de vergade ring vorige
week,waarbij dit plan vertrouwe
liJk op tafel kwam, geen geheim
houding betracht. Dus stond er
de volgende dag een stuk in de
Noorderkrant. Wethouder Boels
is daar niet blij mee, omdat de
gemeenteraad nog nergens van
wist. Henk Busscher van Dorp s
belangen, die optreedt als tech
nisch voorzitter van de vergade
ring, legt uit waarom het zeven
koppige bestuurvanDorpsbelan
gen niet rustigjes heeft afge
wacht. 'Wij hebben te maken met
onze achterban. Als onze me
ning wordt gevraagd over zoiets
belangrijks als d it, dan willen we
graag weten wat die ac hterban
ervan vindt. '

ingegroeide nagels
eeltvorming
likdoorns

Wethouder Boels uit Ten Boer
laat mooi ingekleurde tekenin
gen zienvanhet 'Thesinger Park',
da t tot na het jaar 2000 de
nieuwbouwbehoeftevan Thesin
ge moetvervullen.De vrijstaande
woningen op hun stukje grond
van 500 vierkante meter heten
'Cottage'. De twee-onder-één
kap-woningen staan op 250 vier
kante meter en volgens de teke
ning zijn dit 'landhuizen van het
type Estaete'. Het land dat de
gemeenteTenBoergekocht heeft
van Ritsema zal volgens het ont
werp naast 19 woningen ook
enige waterpartijen bevatten,
want 'wonen aan het water' doet
het goed, vandaag de dag. Pro
jectontwikkelaarJohanFieten BV
(dezelfde projectontwikkelaardie
de sporthal in Ten Boer neerzet)
is na gedegen marktonderzoek
tot de conc lusie gekomen dat
zijn plan realiseerbaar is. De
vraag is nu:wie betalen er straks
meer dan drie ton voor een vrij
staandhuisinhetThesingerPark?
Zijn dat de Thesingers van wie er
sommige al jaren wachten op
een eigen stukje bouwgrond (en
die al kant-en-klare bouwteke
ningen in de bureaula hebben
liggen) ofworden dat kopers van
elders? In dat geval zullen de
Thesingers óf genoegen moeten
nemen met een 'Estaete' óf op
zoek gaan naar een bouwkavel
elders in de provincie waarzijwel
voor een betaalbaar bedrag hun
eigen huis mogen bouwen.
In het achterzaaltje van ca fé
Molenzicht is de sfeer tamelijk
gespanne n. Dorpsbelangen

Donderdag 21 september, café Molenzicht.
Een extra bijeenkomst van Dorpsbelangen, gemeente en be
langhebbenden in verband met nieuwbouw in Thesinge.

Bouwplan Thesinge:
voor wie?
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Nel/ian Dijkema heette al/e gas ten op onnavolgwijze wijze welkom
mei paraplu en een praatje. (F% . reunis Ton)

Oe Meulndaansers zwierden over de monumenlale kerkvloer, in
prachtige kostuums! (Foro. Teuros Ton)

Peta Jurjens schreef in het Gronings een verslag en Teunis Ton
maakte in opd racht van de culturele vereniging mooie foto's.
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Zij ZOrgen voor het (eer!!!

Wij voor de
reparatie!!!

ALLROUND

AUTOSCHADE

leder- en meubelservice
J.E.G. Ruiter
Oude Rijksweg 20Garmerwolde
Telefoon 050 • 424205 I 425049

Kolle rijweg 14 - 9795 PM
Woltersum 05902 - 1796

Elk ander zou er somber van worden , van zo'n door- en doornatte
septemberdag, Maar Thesingers op monumentendag trekken zich
dat gelukkig niet aan: in het Nieuwsblad van het Noorden werd de
eendracht onder deThesingers om zo'n dag toteen succes temaken,
geroemd,

Monumentendag:
regen en gezelligheid
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Uitstapje naar Drenthe
Woensdag 13 september vond het jaarlijkse uitstapje van de 55
plussers uit Thesinge plaats. Om negen uur vertrok de nagenoeg
volle bus. Ook dit jaar was weer gekozen voor een dag tocht van de
Gado. Op ons verzoek bestuurde Jan - de chauffeur van vorig jaar 
de bus.Hij leidde ons over mooiewegen door Drenthe, met zo weinig
mogelijk snelweg, naar Zuidwolde (Or) waar de koffie klaar stond.
Hier konden we de tingieterij bezichtigen. Er werden prachtige
sieraden gemaakt en velen kochten dan ook een aandenken. De
sieren waren allen blank en leken van zilver. Dat is een teken, dat er
geen lood in zit. Vroeger was tin het zilver van de armen.

Er was ook een expo sitie over de
oorlog 40-45 en een tentoonstel
ling van driedimensionale schil
derijen. Dat was een pracht ge
zicht.
Na een uur ging de reis verder

, naar Ruinen, waar de lunch ge
bruikt werd . De pannekoeken
waren heerlijk. Nadat de honger
gestild was ging het naar Heino,
waar we een gids in de bus kre
gen. Onder zijn leiding werd het
mooie Sallandse landschap be
keken. We kwamen langs ver
scheidene landgoederen, zoals
Negenhuis. Rozendaal en ViIste
ren. Aan de luiken van de ramen
van diehuizenkun je zien totwelk
landgoed ze behoren . Ook kwa
men we langs het grootste com
pressorstation van het aardgas .
Volgens de gids gaat het gas uit
Slochteren daarheen om verde r
verwerkt te worden.
We genoten van de prachtige
natuur. De heide bloeide hier en
daar ook nog. Terug in Heino
wachtte ons een heerlijk diner.

Tegen half zeven werd de terug
reis aanvaard. Hoewel er over
dag slechts af en toe wat lichte
regen viel, begon het toen we in
de bus zaten goed te regenen ,
maar daar hadden we toen geen
last meervan.Om8 uurwa renwe
terug in Thesinge en ik denk dat
ik namens allen spreek als ik zeg
dat we een mooie, gezellige dag
gehad hebben. Dank zij een gilt
va n de Sch utterstic hting en
Dorpsbelangen kon de eigen bij
drage laag blijven.Waarvooronze
dank.

Roe/ie Dijkema

Wist U dat .••
de eerste woning van het
planKoningsheert inmidde ls
- met de nodige ongemak 
ken - wordt bewoond en dat
er druk gewerkt wordt aan
de riolering en bestrating?

Startweek Thesinge
In de eersteweek van september organiseerde de Jeugdraad van de
gereformeerde kerk allerleiaktiviteiten voor de jeugd,waarvoorgrote
belangstelling bleek. Een viswedstrijd, bingo, een vossejacht en
hanegevechten boven het Maar.
Op de foto gaan de twee 'hanen' Bert Mollema en Jelle van der Veen
elkaar te lijf.

milieuvriendel ijke wegwerpluiers

MOLTEX-OKO
ongebleekt papier -huidvriendelijk-energiebesparendeproduktie

3 - 5 kg 14 -10 kg 19 -18 kg 112-25 kg

NU VANAF 17.95
(dubb. pak 34. 95)

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

W inke lcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508

VisSI)eclal,ist
PASEL
Vooral uw viswensen
o .a. salades en hapjes

Winkelcentrum Lewenborg 050 - 413797
Winkelcentrum Paddepoei 050 - 771101

in het
wi jkr:cn trum
Lewcnborg

gratis proef/uier 11

ie 'Bark;
Kajuit 251"- 9733 CS Groningen

T e lefoo n 050 - 426788

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
voor a l uw

KOEIEN EN SCHAPEN

* behandeling rotkreupel

* horens zagen
* st ieren ringen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde :
050 - 424962
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Voor aardappelen , groenten, fru it, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Ton Werdekker

Oick Groenhagen en Greet Holwerda in aktie (Foto's Henk Remener«

In het kader van de Open Monumentendag en in samenwerking met
de Culturele Vereniging gemeente Ten Boer, zette Garmerwolde op
9 september haar beste beentje voor. Door het enigszins dreigende
weer speelden zich de meeste aktiviteiten in de kerk af. Om tien uur
beet de gecombineerde Harmonievan Garmerwolde enThesinge de
kop af. De akoestiek van de kerk gaf aan dit optreden en aan dat van
het Gemengd Mannenkoor een mooie klank mee. Het enthousiaste
publiek dwong het koor om nog enkele nummers ten gehore te
brengen .Daarna was het de beurt aan de volksdansgroep "Klank en
beweg ing".De dames lieten - inde voor henbeperkte ruimte - diverse
dansen uit verschillende landen en van verschillende stromingen
zien.
Daarna was het weer de beurt aan het Gemengd Mannenkoor, Het koortje van de Plattelandsvrouwen (Foto's Henk Remerie)
gevolgd door het koortjevan de Plattelandsvrouwen,dat ook geb ruik
wist te maken van de akoestiek in de kerk.
Buiten - in het nieuwe openlucht theater naast de school -maakten
spelers van de rederijkerskamer "Wester" zich op om het stuk "de
IJsbrecht" ten tonele te voeren. In de stromende regen kreeg het 
onderparaplu'sschuil gaande -publiek een kortkomisch stuk tezien.
Op rijmenmet zang ondersteund,zettende spelersvan "Wester" hun
beste culturele beentje voor.

Garmerwolde op
de culturele toer

He t Gemengd Mannenkoor (Foro's Henk Remerie) Ten Boer 05902· 2592·SintAnnen 05902 • 1368

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 05902 " 2191/3152
Fax: 05902 " 3365

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker

~~UH

~/Hdér/f/lla
Kajuit 322 " Winkelcentrum Lewenborg 415222
Eikenlaan 35 " Selwerd 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47 " Beyum 421452

KZlDo en Boot
Verhuurbedrijf

6ltHlIJEHW0LDE

Verhuur van:
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats:
DamsIerdiep biJ Café Jigermelsler
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Voaderlaifde
Vrijdagoavend 1 september is t zo wied: rederiekerskoamer
"Wester" speu it heur eerste veurstellen in t nlje openlucht
theoater noast schoul. Ik ben beni jd !

Wie bennen der tegen acht uur;
der zitten ai hal wat mensen en
der kommen nog aal meer bie.
Zollen ze der apmoa l wel in ken
nen?
t Decor zugt der prima oet: wat n
mooi stamen hoeske! Ook n
voge lhokj e , reg enp iep en
klinsbak bennen nait vergeten.
En din dij roamen en deuren ... in
ain woord: prachteg !
In heur begunwoord vertelt
Frouwke de Vries dat rederie
kerskoamer "Weste( heur 131e
verjaardag viert. Ze speuien dit
keern Ouuts stuk: "DasVerlegen
heitskind" van Franz Streichner,
bewaarkt en vertaald deur Henk
Karstens De speuiers hemmen t
zulf in t Grunnegs overzet.

t Gait over n onecht kind dij veur
teerst heurtwelof heurvoader is.
"Pa" is wies met t wic ht en smokt
heur zo veul as e mor kin; in zien
overmoud bite heurzults inwang !
As ook heur moeke op de prop
pen komt, bliekt "Pa" de voade r
ha ldaa l nait te we d en ; di j
smeerlap van n buurman is de
daader!

t Is n wondelieke bourel, mor
prachteg om te zain. Of en tau
wordt er zulfs spontaan klapt. Ik
heur opmaarkens om mie tau as·
"Schitterend !" "Iets unieks! ' "Je
komt niet weerbij!"Onder t twijde
bedrief begunt t stoaregaan te
regen, mor der is gain rn èns dij
der over prakkezaait om naar
hoes tau te gaan ; t is ja veul te
mooi!
Bie t daarde bedrief zugt t decor
der hal aans oet: veur d ' achte r
deur en roamen staait n grode
plaat - met n stroekje d'r aanvast.

tegen t hoes is n olde rwets
linnenrik hin zet, der liggen aan
der kuzzentjes ,.. t Liekt n hal
aander hoes! Dat mot ook, want
t is nou ja bie buurm an.

De rollen bennen de speuiers
weer op t lief schrevenI Wat is dij
Jantje Terpstroa toch n kreng van
nwief en Kees Huusman n hozok
van n kirrel. En din dij male Kees
Klaai!
t Stuk is ec ht aanpaas d aan
Gaa rmwól ; z'hemmen t over
Noordd iek, Ainrum, riep veur
Zuudloaren, enz. Ook de taal is
prachteg ; denk m or ais aan n
krudoornboske en n mieghum
melnust.
t Is netuurlek zunde dat t nait
meer bie Kees Jansen ken, mor
wie mangen ons hannen stief
dicht kniepen dat we zo'n mooi
plekje weer kregen hemmen, t Is
lekkerknusen der kennengenogl
mènsen in. Der stonnen 298
stoulen, mor as t mot kennen der
zulfs nog wel meer bie.

Hillie Roamokker-Tepper

Stoomiluitjes

• Te koop:tweemeisjesfietsen
24 inch,eenkinderfiets 1Binch.
Telefoon 050 - 3023045

• Te koop: twee paar voetbal
schoenen,maat 40enmaat5 Y2
Telefoon050 - 541 6116

Ton Werdekker en Jannette Ganzeveld in het nieuwe op enlucht
theater naast de school, (Foto: Henk Remerie)

Fotowedstrijd
feestweek Thesinge
Dorpsbelangen Thesinge organiseert een fotowedstrijd naar
aanleiding van de feestweek in mei van dit jaar.
U kunt uw foto's en negatieven vóór 13 oktober inleveren bij
Roelie Dijkema en dit zijn de spelregels:
• maximaal 4 foto's per deelnemer,
• foto's én negatieven inleveren bij Roelie Dijkema,
• afdrukken maximaal 13x18, glanzend.
• foto's mogen door de vereniging Dorpsb elangen Thesinge

worden geb ruikt voor eventuele publikaties,
• de foto's worden beoor deeld door een publieks- en een

professionele jury,
• over de uitslag is geen discussie mogel ijk.
Daarnaast is er een serie-'wedstrijd': wie heeft de leukste serie
van acht foto's die de de sfeer van de feestweek goed weerqe
ven.

Op 21 oktober worden de foto's tentoongesteld in de Klooster
kerk te Thesinge, van 1500 tot 21.00 uur. Op 27 oktober, tijdens
de GrunnegerOavend met medewerking van de Boetenbaintjes,
zullen de winnaars bekend worden gemaakt.
Heeft u nog vragen, belt u dan met Jan Mollema: tel. 3022242.

.. HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

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

\ --"'1

\

Perfektie in haannode

Wogboldsl raalG. 9791 CR Ten Boer
Telefo on 1059021 21 51

NIJDAMHOUTMARKT

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUIN HOUT

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

Wie zoekt,
kent s lager Siegers n iet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

9



Foto van de maand

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thes lngeiGarm erw olde
Gereformeerde kerk Thesingel
Garmerwolde
loktober
10.00 uur: geza menlijke d ienst
Garmerwolde ds. Overeem. Haren;
19.00 uur: startd ienst. opvoering
musical 'saul'

8 oktober
09.30en 14.30uurds.Lyessen,Balk;
15oktober
09.30 uur; drs. Hoekstra. Emmen;
14.30uur.ds.Oldenhuis. Coevorden
22 oktober
09.30 uur: ds. Heinoers. Amsterdam
14.30 uur:ds. Overeem, Haren
29 oktober
11.00 uur: ds. Nagelhout. Bedum;
19.00 uur: ds. Maliepaard. Zeven
huizen

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Care! Hazeveld, Delta v.d.
Molen. Harry Stuut, Ton
Werdekker.
Fotograaf:
Henk Remerie 050·5419630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335

Redaktie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
deSmidt.
Fotografen
Hans vld Brand 050-3023795
Hans Weggemans 050-3023045
Elnd ·redaktle:
Elisabeth Totenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Adm inistratie:
Peta Jurjens.
G.N. Schulterlaan 36.
9797 PC Thesinge,
050-3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f. 17.50 p.j.
Post abonees f .27,50 p.j.

Kopij inleveren voor donderdag
19oktober 19.00 uur.

Als je het dl m oe ilijk. qenoeq vindt o m keuzes te m aken, is be t rmssctne n beier o m mee r geen

Jongere nRekening bij ons te openen Maar ja. dan loo p je wel wat mis. Zoals je eigen pas

jou om nu bij de Rabooe nk een Jonge renRekffiing te ope nen en er een tje te kezen. Succes'

je krijgt En !SWQP,Welke cadeaus we hebbe-n? Ze zweven hieronder, en het is aan

waarmee je g ratn. kun t p inne-n. En een pt'ima rente,En na tu urlij k he l gratis cade au dat

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o ."BA

Boekholt
OPTIC IE NS
Contactlenze n & Hoortoe stell en

N i euw ew eg 3
f() 050 - 123301

W inkelcentrum Lew en b org
Kajuit 285 - 'lJ OSO - -11-lï -l6

W i nkelcentrum Paddepcel
D ierenriemstraat 20-l - 'lJ 050 - ïï1306
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