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'Elk kind

•

IS

een kunststukje'

Deze uitspraak Is van dokter Coot je Hllbrandle, de consultatiebureau-arts die gedurende 26 jaar in Garmerwolde onze
peuters en kleuters onderzocht. Van sommige families heeft
zij twee generaties op het bureau gezien. Ze heeft nog met
huisarts van der Werf samengewerkt en daarna met dokter
Friezema. Jarenlang vormde zij met hem en met de wijkverpleegkundige Yvonne Schouteten een hecht team. ZIJ voelde
zich ingeburgerd In Garmerwolde en Thesinge en vindt het
heel spijtig datze de ouders niet In kennis heeft kunnen stellen
van haar vertrek. Samen met Metha Nijkamp bezoek Ik haar
thuis in Eelde. Wij kunnen haar namens vele ouders vertellen
dat men onaangenaam verrast was dat dokter Hllbrandie van
het bureau Is verdwenen.

Mevrouw Hilbrandie met de jon g ste zonen
Hans op seneet (199 1J.
Consultatiebureau-arts
In '69 slaagde Cootje Hilbrandie
voor haar arts-examen.'Mijn oudste zoon was toen net geboren .
Hoogzwanger en daarna aange past aan de voeding stijden van
de baby, heb ik de examens afgelegd. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in kinde r-geneeskunde en dan vooral in de chirurgie. In de zestiger jaren was hier
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Oostettiuis, Roelof met

geen sprake van . Vrouwen werden geen chirurg , daar waren ze
niet sterk ge noeg voor! Mijn man
moestzijn studie Tandheel kunde
nog afmaken en ik ben toen gaan
werken . In Sted um, Ga rmer wolde , Kloosterburen en in de
stad Groningen werd ik consultatiebureau-arts. Het werken met
kinderen en niet te vergeten hun
ouders is heel boeiend. Ook ben

moet streven naar perfektionisme
in de opvoeding . Elk kind zie ik
als een kunststukje en je moet er
voora l van gen ieten. Harmonie in
het g ezin is volgens mij voor een
kind het be langrijkst. De taak van
het cons ultatie-bureau is de ontwikkeling van het kind objektief te
Garmerwold e
'In september '69 ben ik begon- volgen en de ouders hierin te
nen in het voormalig badh uis op begeleiden . De preventiei\ het
de hoek van de Hildebrandtstraat voorkomen van problemen irTde
en de Dorpsweg , waar nu de ontw ikkeling van een kind d oor
familie Verbree woo nt. Daarna -het tijdig sig naleren van lichamezijn we overgestoken naar de lijke afwijkingen zoals heup- en
cons istoriekamer van de Her- -hart afwijkingen , is eeJl groot
vormde kerk en nog later naar de goed.'
nieuwbouw, Kerkhörn, erachter.
De socia le functie van het bureau Halve weektaak
is voor mij heel belangrijk. De Bij elkaar heeft dokter Hilbrandie
gemeenschapszin op het platte- zitting op 7 bureau's in de regio's
land is groot en dat is voor het Eemsmond en Noord . Dit is voor
opvoeden van kinderen belang- haar bijna een halve weektaak.
rijk. Het zijn niet alleen de ouders Door een reorgani3a tie binnen
die kinderen warmte en veilig- de Stichting Thuiszorg valt Garheid bieden. Alser reden was om merwo lde sinds 1 september j.l.
meer tijd uit te trekken voor een onder Ten Boer en doet dokter
bepaald prob leem, dan merkte Sie ook bij ons het consultatiebuik dat de sfeer in de wachtruimte reau.
heel plezierig was. Ik heb me Dit heeft alles te maken met de
nooit door de klok laten opjagen b ezu inigingen. Er verdwijnt
en ondertussen informeerden de steeds meer zorg uit de kleine
ouders elkaar. Ook speelden er gemeenschap en veel voorlich vaak buurtkinderen in het bureau. ting wordt cen traal en in groepsDe drempelwas gelukkig laag en verband aangeboden. Mevr. Hilbrandie is hier bezo rgd aver. 'De
dat is een groot goed .'
d rempel zal voor veel mensen te
hoog zijn om hier op eigen initiaPreventie
Het co nsultatiebure au volgt de tief aan deel te nemen .'
kinderen in hun ontwikkeling op Het contact met de mensen is
lichamelijk, geestelijk en sociaal voor mij altijd heel belangrijk.
gebied . 'Het is heel fragiel en Mevr. Hilbrandie laat ons een foto
verantwoord elijk werk,waarin het zien waar zeop staat met 2 'klantbelang rijk is dat je goe d samen- jes' van het bureau. Het zijn Roewerkt met de andere disciplines. lof en Hans Oosterhui s uit TheDat was altijd heel goed en pret- singe . Hun moeder vertelt mij dat
tig met dokter Friezema en met de foto gemaakt is toen haar jongYvonne Schouteten . Er is veel ste zoon in '91 voor 't laatst naar
verande rd in de jaren op me- het bu reau ging. Met alle 8 kindedisch gebied. Ik zie veel meer ren, waarvan de oudste nu 29 is,
kinderen met allergie en CARA, is zij bij dokter Hilbrand ie ge luchtwegaandoening en. De ad- wee st. 'We bebben heel wat met
viezen die ik ouders geef ont- elkaar besproken ! Zij kende ons
staan doo rda t ik goed naar hen hele gez in en vroeg ook vaak hoe
luister en dan samen met hen het met de ouds ten ging als ik
een op lossing zoek . Ouders van met de jong sten bij haar kwam.
nu zijn veelal onzeker en ik pro- Ook vroeg ze mij wel eens hoe ik
beer hen aan te geven dat je niet bepaalde problemen had aan-

ik medisch adviseur geweest b ij
een advocatenkantoor en in het
verzorg ingshuis hier in het dorp .
De ger iatrie, genee skunde van
de oudere mens, is ook een bijzonder mooi vakgebied .'

Kruispunt Garmerwolde
Enige weken geleden g ingen de werkzaamheden van start: het
wegdek werd opgebroken , de bushokjes afgeb roken en de sloot
leeggepompt. Bovendien werd het donker op het kruispunt ... erg
donker! Op zich was dit logisc h, want de lantarenpalen waren
verdwenen . Deze situatie duurde en duurt echter nog steeds voort.
Bovendien hebben de werkzaamheden enige tijd op een laag pitje
gestaan . Velen vroegen zich dan ook af, waarom er niet verde r werd
gewerkt. Om hier een antwoord op te krijgen, heb ik (D.v.d.M.) gebeld
met de heer Van der Wal. projectleider van de reco nstructie .

Hoe lang nog?
Allereerst de vraag: "Hoe lang
duren de werkzaamheden nog?"
Dhr. Van der Wal: "De planning is
dat half december het kruispunt
gereed is. Dat de werkzaamheden op een laag pitje stonden,
had te maken met de nieuwe
duiker. De betonnen duiker heeft
een droogt ijd van drie weken,
voor er weer over ge lopen mag
worden ."
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Mevrouw Hilbrandie had veel overleg met wijkverpleegkundige
Yvonne Schouteten. Deze foto is gemaakt rond 1985 in Kerkbom .
gepak t en zei dan dat zij daar ook
weer van leerde.'

Acupunctuur
Alweer een paar jaar geleden is
Hilbrandie afgestudee rd in
• mevr.
de acupunctuur. Ze heeft geen
plannen voor een eigen praktijk .
'Eén praktijk aan huis is meer dan
genoeg !' ln haar vrije tijd doet ze
•aan ballet, schildert ze en werkt
ze in de tuin. We zitten aan de
kÈiukentafel met uitzicht op een
." nog kleurige wilde tuin. 'Tuinieren is net als sc hilderen', vind t
mevr. Hilbrandie, 'je werkt met
kleurencomposities en bekijkt
steeds het resultaat.' ln de kamer
en keuken hangen enkele van
haar sc hilderijen. Uitbundige
kleuren, grote vlakken en heel
expressief. Deze kenmerken ge Iden ook voor de schildere s. Mijn
kinderen kwamen indertijd op het
bureau ogen tekort: flonkerende
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oorbellen , rinkelende kettingen
en opva llende make-up van de
dokter . Voordat ze het in de ga·
ten hadden was het onderzoek of
de prik alweer voorbij!
We maken half hollend nog een
rondje door het huis en de
tandartspraktijk van haar echt genoot. In de woonkamer hangt
een enorm drieluik van scnilderijen, door een kunstenaar ge·
maakt ter ere van hun 25-jarig
huwelijk, met in het middendeel
de drie zonen, die al buitenshuis
wonen en aan weerskanten de
ouders . Boven op de overloop
hangt een uitbundig schilderij dat
Madonna voorstelt. Ook wij komen ogen en oren en helaas ook
tijd tekort om alles in ons op te
nemen. We moeten ons haasten
om weer op tijd thuis te zijn.
Truus Top

Verlichting
"Waarom kon er geen nood verlichting aangelegd worden?"
Dhr. Van der Wal: "Gezien de
reconstructie van hetfietspad (dat
wordt verplaatst) , wilde de EGO
geen noodverlichting aanleggen .
De weg was· en is . voldoende
opvallend afgezet.
Het is zeker een nadee l dat dit
soort werkzaamheden in het na·
jaar wor den uitgevoerd . Dan
merken de mensen er veel meer
van dan in het voorjaar of de
zomer. Maar het is nu aangepakt
om het zo snel moge lijk in orde te
heb ben.
In week 45 wordt de verlichting
aangepakt en aan het einde van
die week moet het weer in orde
zijn."
"En het verdere verloop?"
Dhr. Van der Wal: "Het is de bedoel ing da t in week 48 de
asfalteermac hine komt en alles
in één keer gaat asfalteren . In het
midden van de weg komt dan

eenverhoogdeverkeersgeleider,
waar de fietsers en de voetgangers kunnen wachten. Daarna
wordt alles afgewerkt ."
Naaraanleiding van bovenstaand
verhaalmogen we aannemen dat
half december alles achter de
rug is en we veilig kunnen oversteken.
Delta van der Molen

StoomDuitjes
• Gevonden: Astrid de Glee
heeft kaartjes gevonden van
ijsbaan Kardinge . Wie verloor
ze? Telefoon 302 3513.
• Te koop : hometrainer
f 25.00. Telefoon 302 2936.
Tekoopaangeboden : diverse
meubelen, zoals bankstel ,
eethoek, sa lontafe l en
hanglampen .
Telefoon 3022 181

Kaartclub "De Soos"
De novemberavond heeft de volgende stand opgeleverd :
1. H.J. van der Molen
6858
6766
2. Mevr. A. Reinders
3. Mevr. T. Mulder
6555
4. B. Burenga
6549
5. G. Bouwman
6414
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JOOP NOORDHOf
Goederen gebracht in de
L. v.d . Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède ·reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

De moderne garage
die alles tloor uw
auto kan doen ...
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Alle merken . onderdelen
en acceSSOIfP.S leverbaar
Prima serv ice en reparutre
Rijksweg 15 - Garmerwolde
(f) 050 • 3021624
Werkplaats 's maandag s
de gehele dag gesloten.
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Bouse?! Dat vind ik
maar niks!!
In de tijd van House, Techno, Gabber en Mellow hebben we
maar weinig traditionele muziek meer. Vand aar dat Ik Jeannet
Mledema, wonende aan de Dorpweg nummer 22, met enkele
vragen uit de tent 10k.
Met grote ogen kijkt ze me aan
d ieën en een lekkere mengeling
als ik haar vraag : "Zing je ook van Rythm an d Blues met oo k
House?"
Funky inv loeden . We wil len wat
"House?! Dat vind ik maar niks !!" meer funk en swingende muzie k
Nee, Jeanne t is een liefhebster gaan spelen."
van "echte muzie k". "Blue Print"
heet de ban d , waarvan ze de
Treden jullie veel op ?
zang eres is.
"In het begi n repe teer je meer
"Ja", zeg t ze, "we zijn alwee r zo'n dan dat je op tree d; je moet eerst
d rie jaar met elkaar bezig als een repertoire op zetten en elkaar
band . Ik zat toen bij . "H e l ..Ieren aanvullen tijdens de num" ·.
Rocktheater", een theaterqe- ·mers.·Geleidelijk aan beg onnen
zelschap in Zuidlaren dat pro- we met optredens op feesten en
du klies maakte met toneel, dans
in cafés. We repeteren één keer
en muziek. Daar speelde ik in pe r week en oefenen dan ook
mee en zong een aanta l liedjes.
nieuwe nummers. Soms zitten de
We hebben toen een produktie jongens tussendoor ook wel te
met elkaar op poten gezet; dat
"p ielen" en dingetjes uitte probewas ontzettend leuk. De jongens ren. We treden nu zo'n zes keer
per jaar op ."
van Blue Print begeleidden ons
daar bij en vroegen mij toen of ik
bij hun in de band wou zingen . Waar speel je zoal?
Dat was voor mij wel een uitda- "Zuidlaren is eigenlijk onze ba ging, want ik kwam in een band sis,dus daa r spe len we het meest.
die al jaren met elkaar speelde: Maar we hebben ook in "De Unie"
in de Gelkingestraat in GroninLag het genre je of moest je ook gen gespeeld. We willen onze
compromissen sluiten ?
optredens wel wat uitbreiden en
"Ja natuu rlijk, je hebt met allerlei zijn ook van plan om het wat
invloeden reken ing te houden; pro fessioneler aan te pakken . We
ieder heeft z'n eigen voorkeu r en gaan bv . een keer in een stud io
smaak . Als we een repertoire sa- een echte Demo tape maken ,
menste llen, doen we allemaal wat zodat we die kunnen laten horen
in cafés e.d."
water bij de wijn ."

Wat zijn de stijlen die juffie zoal in
je muziek laten doorklinken ?
"We spelen Rythm and Blues zoals Gary Moore en mijn pe rsoonlijke v oorkeur: Bonnie Riatt.
Bonnie Riatt vind ik heel mooi om
te zingen ; het zijn mooie rnelo-

Onlangs hebb en jullie hier in het
dorp opgetreden i.V.m. het 50jarig bestaan van Dorpsbelangen. Hoe heb je dat ervaren ?
"Dat was hartstikke leuk en teg elijkert ijd ook heel spannend voor
mij . Je zing t wél voo r eigen pu-

De band Blue Print tijdens hun optreden in De Leeuw. Foto: Els KnolLicht.
bliek en da t mag natuurlijk niet
fout gaan. Maar het g ing goed:
bij het eerste nummer hadden we
al me nsen op de dansvloer. Ik
was wel bezorgd over m'n stem ,
want ik had een beginnende keelontsteking . Aan het eind van de

• DickGroenhagen op vrijdag 24 november presies 25 jaar in het
onderwijs heeft gezeten.
• Sinterklaas op 25 november eraan komt,'s morgens tegen
elven bereikt hij Thesinge en 's middàgs kom\ hJj pe r boot in
Garmerwolde en dat hij er weer op rekent t de kinderen hem
met open armen zullen ontva ngen?
,
• de schietverenig ing "De Buursch utters" in no\(embet tien jaar
leroaç
bestond en de leden d it feeste lijk vieren in Tolbert 0
25 novem ber?
,
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verf· glas · behang
klompen- laarzen

avon d was het ook helemaal "op",
Maar het gi ng ve rder goed: het
Garmerwo lder publiekis heel leuk
om voor te spelen en we komen
dan ook g raag wee r terug!"
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Kerkst raat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 05 0 - 3024536
Fax. 05 0 - 30 24693

M. Ritsema - Bedum - Telefoon 050 - 3013830
K. v.d. Veen - Kolham - Telefoon 0598 • 393504

Kolle rijweg 14 - 9795 PM
Woltersu m 050 - 3021796

Muziek stopt
Na heel erg lang ons best ge daan te hebben, is het ons helaas niet gelukt om de ch ristelijke
muziekvereniging Juliana draaiende te houden. Van wat vroeger
toc h eenvolwaardig muziekkorps
was, zag je het aftakelen naar
een klein clu bje wat nog een
beetje muziek probeerd e te maken.Ook hebbe n we geprobeerd
om nog een samenwerkingsverband te zoeken met de Harmonie
in Garmerwolde . Samen hebben
we ook in de afgelo pen tijd wel
optrede ns ge daan , maar doordat er steeds meer 'goeie' muzikanten afhaakten, werd het voor
de resterende leden steeds meer
een opg ave om de boel draaiende te houden. En dan kom je
op een punt dat het toch echt niet
meer gaat. Muziekmaken is dan
geen hobby meer, maar een verplich ting voor het dorp om de
zaak in leven te houden . Uit het
dorp kwamen veel react ies van:

'0 wat jammer dat de muziekvereniging ophoudt te bestaan',
maar uit datzelfde do rp is de
afgelopen jaren ook niet veel
steun aan het muziekkorps gegeven.Als je dan uiteindelijkoverblijft met een bestuu r en wat
jeugdleden, dan worden alle 'oplossingen' steeds meer onmogelijk. Vandaar dat wij als overgebleven leden tot de bes lissing
zijn gekomen om de muzie kvereniging na 66 jaar op te heffen.

Open repetie van "De Harmonie"uit Garmerwolde.(Foto:HenkRemerie)
De overgebleven leden van Juliana
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EEN DORP IS EEN PLAATS
I"WAAR WEINIG TE DOEN Of
TE ZIEN IS, MAAR DAT
WORDT RUIMSCHOOTS
GOEDGEMAAKT DOOR WAT
JE ER TE HOREN KRIJGT.

VAATSTRA B. ~

ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde· Groningen
Tel. 050 ·30/2832 Fax 30/4429
Thesinge . Singel /
Tel. 050 . 3023529
Autotelefoon 06 . 52 61 90 71 & 78

Alleen zittende muziek
In de vorige G&T was sprake van een open repetitieavond van "De
Harmon ie" op 2 november. Omdat we benieuwd zijn naar de resultaten , vroegen we Wilma Tammeling naar de stand van zaken .
"We hebben op dit moment nog 19 of 20 leden . Op de open
repetit ieavond waren zo'n tien bezoekers ; maar dat waren niet
allemaal aspirant-leden. Sommigen kwamen alleen om het eens mee
te maken, maar hebben geen tijd (of zin) om lid te word en. Twee
nieuwe inwoners uit Garmerwolde (voor mij vreemden) waren zeer
geïnteresseerd en hebben de hele avond geluisterd ; we hebben ook
met hen gesproken en misschien worden ze nog wel lid.
Zoals de zaken nu staan, gaat de muziek nog wel door. Maar doordat
we geen drumb and meer hebben, kunnen we geen marsen meer
lopen en zijn we meer een concertkorp s (alleen zittende muziek). Op
zich kan dat heel goed; er zijn wel meer korpsen die het zo doen.

Geïnteresseerde leden
We zitten vooral te springen om mensen uit Garmerwolde , Thesinge
of directe omgevi ng. Mensen die zic h gebonden voelen aan de
verenig ing en zich ook in willen zetten voor nevenacti viteiten, zoals
oud papier ophalen. Ik heb nu het gevoel dat het niet meer zo lééft in
het dorp ! Er zitten te veel mensen van "ver" in: die komen alleen voor
de muziek en niet voor andere dingen .
We repe teren elke dond erdagavond van ach t tot tien in het
sportg ebouw aan de W.F. Hildebran dstraat; mensen d ie belang stelling hebben, kunnen gerust eens binnen lopen . Om kwart voor
negen is er pauze en kunnen ze ook nog een kop koffie krijgen . Dan
is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen ."
Hopelijk zijn er nog mensen die mee willen doen, want wat is nou een
dorp zonder muziekkorps?
Hillie Ramaker-Tepper
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Een kleurrijk jubileum
Het 25-Jarlg bestaan van Hofstede Schilders en het behalen
van het Iso-certificaat was voor Hofstede aanleid ing een
receptie te houden voor zijn relaties In en ver bu iten het dorp
Thesi nge. ZIJ waren weikom op vri jdag 3 november in Ons
Trefpunt. Zo'n 140 mensen sc hudden Harm en Jelly en hun
kinderen Annelles, Liesanna en Klaas Jan de hand. De ru im 50
bloemstukken en overige kado 's welke huize Hofstede sieren
zijn hiervan het tastbare bewijs.
Sinds 1912
Eigenlijk begon het allemaal in
1912: Albertus Kol, grootvade r
van Jelly, begint voor zichzelf.
Tot dan was hij knecht bij verver
De Groot, die zijn bed rijf voerde
op de plaats waar nu brijventer
Johan zijn zaak runt.
Zijn zoon Klaas Kol volgt hem op
en zet de zaak aan de Havenstraat voort. De dorpe lingen, het
schoolbestuuren hetkerkbestuur
zorgen voor voldoende werk. In
Garmerwolde komt verver Kol
zelden , te ver weg! Er is immers
in eigen dorp we rk genoeg?
Vooral in het voorjaar, de zogenaamde 'schconderstied'.Als de
kac hels rondom Pasen niet meer
aanges token worden, zijn de kamers vaak aan een opk napb eurt
toe. Het gebeurt wel dat de schilder na een lange werkdag niet
overde openbareweg, maardoor
het land naar huis toe gaat. Anders wordt hij door veel mensen
aange klampt met de dwingende
vraag: 'Wanneer kommen ie nou?
Wie hemmen 't er aan tou!' De
mensen maken lange werkdagen en hebben zelf geen tijd om
het schilders-en behangerswerk
uit te voeren. Ook hebben zij het
geld er wel voor over. Er zijn veel
vaste klanten die jaarlijks het
ver fwe rk laten bijhouden en
schoonwass en. Het uitzoeken
van verf en behang laat de klant
aan de schilder over. Hij heelt er
immers verstand van. En groen is
lichtgroen of donkergroen . De
voorraden behang worden be-

waard in de inloopkast die zich in
het winkeltje bevindt;Anneke KolHaak runt daar de zaak.
Traditioneel is Oudejaarsdag de
dag om de rekening te vereffenen inclusief borrel en sigaar.
In 't hounderhok
De geschieden is herhaalt zich.
De knecht van verver Kol, Harm
Hofstede , begint voor zic hzelf.
Noodgedwonge n. In het voorjaar van 1970 dee lt Klaas Kol aan
zijn knecht mee, dat er niet genoeg werk meer is voor twee
man. Harm moet maar naar een
ande re baas uitkijken! Daar heelt
Harm niet zoveel zin in. Hij hoort
dat er in de stad een leuke klus is.
Een aantal huizen heeft brandschade opgel open en daa r is
voor Harm wel het een en and er
te doen . Ook door mensen in de
omgeving van dit project wordt
Harm voor werkzaamhede n ge vraagd en zo langzamerhand
breidt de klantenkring zich uit.
Baas Klaas Kol ziet dit een halfjaar aan en stelt dan voor om de
rollen om te draaien: Harm de
zaak, hij de medewerke r. Harm
neemt dit aanbod aan . Bij zijn
ouder lijk huis aan de Schutte rlaan, in 't hounderhok, start SchildersbedriitHofstede.Hetuurtarief
bed raagt f 9,42 en de jaarlijkse
boek houden neemt 2,5 ce ntimeter in beslag . Najaar 1971 trouwt
Harm met Jelly Kol en zet hij de
zaak voort in het pand dat ze nu
nog bewonen. Later koopt hij nog
de 'boeskoolschuur' aan de La-

Harm Hofstede krijgt zijn ISO-certificaat. (Foto: Henk Remerie.)

geweg.
Management
Schilder Harm Hofstede is eigen·
lijk geen schilder meer. Hij is manager geworden. Manager van
een goed lopend schildersbedrijf
met een aantal medewerkers:
Arend, Ludie , Bouke en Robbert .
De boekhoud ing en andere paperassen bes laan nu een kast
van zo'n drie meter lang en het
uurtarief is gestegen naar f 60,00.
Na een dag werken denkt hij wel
eens; wat heb ik nu ged aan? 'Ik
kan voor mezelf bijna gee n uren
meer schrijven: zegt Harm. De
eisen van de tegenwoordige tijd,
de Arbo-wet, de mil ieuboekhouding en het werken aan de
ISO-norm kosten hem de nodige
hoofdbrekens. Offertes maken,
bevoo rraden van het personeel
(in principe blijven deze bij hun
klus),klanten winnen, lobbyen bij
(g rote) bedrijven en instellingen

vormen Harms takenpakket.
Jelly runt de winkel in verf, behang , glas , laarzen, klompen
andere artikelen en Annelies doet
in haar vrije tijd diverse admin istratieve klussen . Spec ifieke zaken als loonadministratie en
(groot)boekhouding worden door
de accou ntant uitg~voerd.

en

ISO-certificaa t
Het cert ificaat dat tijdens de receptie door de voorzitte r van
Dorpsbelange n, Peter Heleerna.
werd uitgereikt, is een kroon op
hun aller werk . Zij zijn geslaagd.
Geslaagd in een goede bedr ijfsvoering . Zij voldoen aan strenge
kwaliteitsnormen op het geb ied
van interne orga nisatie. Alle handelingen van de bedrij fsadmin istratie zijn op schrift ge steld.
Annelies heelt met behulp van
adv iseur Rik Kamphuis deze gigantische klus geklaard .

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
voor a l uw

KOEIEN EN SCHAP EN

* be handeling rotkreupel
* horens zage n
* stie re n rin gen

BOUW v.o.f.
BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:
Garmerwolde:

050 - 5424962

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 41650 I

9798 PA Garmerwolde
fax: 050 419268

BLUE MULE
Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
Te l. 050 - 3021715
Fax 050 - 3021961

Kerst
voor SS+

Bovendien is het bedrijl erkend
d oor de Koninklijke Vereniging
van Onderneme rs in het Schi lders-, Alwerkings - en Glasze tbedrijl . Dat betekent dat het bed rijf ga rant staat voor ge degen,
v akkund ig we rk me t g oede
ga rantieb epalingen .

Arbo-wet
De arbeidsomstandigheden van
de werknemers moeten zo optimaa l mogelijk zijn. Maar werken
met gevaa rlijke stoffen brengt
risico's met zich mee. Om goed
met deze risico's om te kunnen
g aan, heeft elk e werknemer een
map bij zich met de (bij)werking
en samenstell ing van de gebruikte middelen daarin vermel d . In
geval van nood weet een deskundige wat er dan moet gebeuren . Alle werkneme rs, inclusief
Harm en Jelly , heb ben een cu rsus Elementaire EHBO voo r Bed rijven gevolgd . Oud-dorpsgenoot Benny de Waal verzorgde in
het bedrijfspa nd de nod ige lessen. Op 10 november werd aan
ieder, na een toets, een ce rtificaat uitgere ikt.
Een kleurrijk bedrijf
Zo kun je Schi ldersbedrijf Holstede wel noemen . Zelfs in de
wintermaanden staan ze, met premie, voor iedereen klaar om met
zomerse tinten het hele huis op te
fleure n. En... tegenwoordig mag
je de kleuren zelf uitzoeken!
Roelie Karsijns

Kerkdiensten

Ned. Hervormde kerk
26 november Theslnge
10.00 uur gezamelijke dienst in de
gert. kerk met kand. Ypma. Groningen
3 decemberTheslnge (gerI. kerk)
10.00 uur ds. prof. dr. H. te Velde,
Paterswolde.

De Vrouwenraad organiseert
ook dit jaar een gezellige middag plus broodmaaltijd voor
de 5S-plussers.
De mensen uit Garmerwolde zijn
op woensdag 13 decembe r van
harte we lkom in dor pshuis "De
Lee uw ". Mevrouw Eleveld uit
Zuid horn vertel t als "Garriet Jan
oet Zuudhörn" op humoristisc he
wijze over haar kinder jaren . Uiteraard wordt er ook gezorgd voor
een passend kerstverhaal.

Peuterjldien
Jul Marja g aat per 1 december met zwang erschap s verlof en haar
vervangster juf Saskia is al bezig zich in te werken. Op de toto vlnr:
Jorrit Hoekstra, Eefke Smit, juf Marja, juf Saskia en Janine Arends .
(Foto: Hans van den Brand.)

Wist u dat
• het Provinciaal Seniorenorkest Groningen op 9 dec embe r a .s.
een jubileumconcert geeft in "t Kielzog " te Hoogezand? Ook drie
heren uit Garmerwolde (te weten: Alco Mulder, Klaas Pestman en
Egbert Post) blazen hun partijtje mee ! Het beg int om hall acht en
de toegangsprijs bed raag t I 7.50 p .p.
• er met Kers t weer een grote kerstboom op de hoek Dorpswegl
Rijkweg zal wo rden geplaatst en dat het bes tuur van Dorpsbela ngen hoopt dat ie dit keer zal bijven staan?

10 decembe r Garmerwo lde
10 .00 uur dhr . Y. Luinenburg ,
Zuidhorn
17 december Thes lnge
10.00 uur ds.C. de Vries-Batenburg,
Ten Boer.

Gerefo rmeerde kerk
26 november Theslnge

10.00 uur gezamelijke dienst in de
gerf . kerk met kand. Ypma, Gronin-

gen
19.00 uur Welkomstdienst in gerf.
kerk uitgaande van de drie pl aatselijke kerken
3 december Theslnge
10.00 uur ds. prof. dr. H. te Velde,
Paterswolde.

De Thes inge rs worden op vrijdag 15 dec ember in "Ons Trelpunt" verwacht. Het bamboekwartet "Ellharijan" zal de muzikale omlijsting verzorgen en het
Kerstverhaal vertellen. Verde r is
er samenzang met orgel begeleid ing . Ook is er tijd voor een
eigen voordracht ol gedicht.
Beide middagen beginnen om
hall drie en de entree bedraagt I
5,- p .p. In verband met de voorbe reidingen van de maa ltijd is
hetnoodzakelijk dat U zich vroeg tijdig op geeft!
Voor Garmerwolde bij:
Trijn Havenga te l. 5416425 of
Francien van Huis tel. 5420 111.
Voor Thesinge b ij:
Aukje Groothof tel. 3021634 ol
Joke Kalkwiek tel. 3021886.

14.30 uur dhr. Doorn, Appingedam
10 december Garmerwolde
10.00 uur ds. Paas, Garrelsweer
15.00 uur ds. Meyer, Grootegast
17 december Theslnge
09 .300 uur dsWesteneng, Idskenhuizen
14.30 uur dhr. Venema, Onderdendam

Vissp·eciälis't

itPÄ SÉiJ
• •
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Vooral uw viswensen •
o.a. salades en hapjes

•

•

•

Winkelcentrum Lewenborg 050 - 5413797
Winkelcentrum Paddepoei 050 - 57711018

verzorgde voeten
komen verder
ingegroeide nagels
eeltvorming
likdoorns
voor

voeta namnese
massage
reflexzönetherapie

LOONBEDRIJF

W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 ·418610

De Robopong 2000
Dit Is de naam van een tafeltenn isballenmach ine.
De tafeltennisafdelIng van de Sportverenig ing Garmerwolde
Is sinds kort In het bezit van een zogenaamde ballenmachine.
Anne Vlieg heeft In september - geassisteerd door een goede
No o rd elijke tafeltenn isspeelster - een demo nstrati e i n
Garmerwolde gegeven om de mogelijkheden van deze mach ine te laten zien.
De machine is in te stellen op Garmerwolde heeft er sinds kort
allerlei soorten slagen en "spuugt" dus wel een!!! Terwijl dit eigen lijk
met verschillende snelheden de een recreantenvereniging is! We
bal letjes op de tafel. Met behu lp beschikken ech ter wel over vijf
van deze machine kan er zeer tafels en vier professionele batjes.
intens ief geoefend worden op de
verschil lendetafeltennis-slagen . Tafeltennistijden
Omdat hij is aan te passe n aan je In het spo rtgebouw aan de W.F.
eigen niveau, kan ook de begin- Hildebrandstraat wordt elke vr ijnerer ontze ttend goed mee over- dagavond van ac ht tot negen
weg. Ben je een gevorderde spe- . tafeltennistraining gegeven ·aao .
Ier, dan is de mach ine een uitdade jeugd; door Matthijs Welling .
ging : er komen maar liefst hon- en Menne Vliem. Er kunnen nog
derd ba llen per minuut op je af! een aantal jeug d ige tafeltennisHet unieke van Garmerwolde is sers/sters b ij!
dat er maar weinig professio nele Mocht je interesse hebben: kom
tafeltennisverenig ingen in het ge rust eens langs. Je kunt gebez it zijn van de Robo pong 2000 . woon een aantal keren komen
De tafeltenn isvereniging in kijken en uiteraar d spe len en dan

Menne Vliem meet zijn krachten met de Robop ong 20001 (Foto: Henk
Remerie)

pas beslissen of .het je leuk lijkt
om op tafeltennis te gaan .
Op de maandagavond is er eveneens in het sportgebouw van half tien tot half elf tafeltennis
voor volwassenen . Ook hier kun
je vrijbli jvend enige keren komen
kijken en/of spe len.

Voor verdere info rmatie: 0505414737 .
Matthijs Welling

Hallo 1u
Wat ik nou toch heurd heb! In Thaisn hemmen ze tegenworeg ja
zo'n p rachtege Gado taxi; op verzuik stopt e bie elk poaltje. Nou
hemme n ze mie bie de Schutterloan nummer 39 dat poaltje weg
hoald en weer aan de Legeweg (bie nummer 24) hin zet: t stoepke
is der nog wel!
Der bennen al verschaaidentmensen metop de kovvie kommen :
be llen z'om n taxi ... en di n let e heur stoan! Ze kenne n wach ten
tot ze n ons wegen : de sjefeur kikt noame lek nait noar t stoep ke
mor noar t poalt je! En poa l nummer 4.7.1.0 staait nou aan de
Legeweg !
En din dat kruuspunt bie ons in Gaarmwèl; t is de r soavends ja
routduuster! As je der lopend of op fiets over mouten, kennen je
ja nait zain woar of je langs motten! Haren ze doar nou ga in
noodverlichten hln zetten kind? Dij hip oranje lich tjes helpen ja
gain moer. Ook as sjefeur mor je verduveld oetkieken ; t is aige lk
n wonder dat er nait meer ongelukken gebeu ren !
Hillie Roamokker·Tepper

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 3132453

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

lES
Win ke lcentru m Lewenb org Gr onin gen Te l. 050 - 5410508

Wij voor de reparatie !!!

ALLROUND
LEDER- EN MEUBEISERVlCE

J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg

zo. Garrnerwolde

teL 050-501205 / 5425049

: Wlgboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050-3021905

SO jaar lid
Op de bijeenkomst van 25 oktob er jl. werd Mevrouw van Huis uit
Thesinge benoe md tot erelid van de Nederlandse Bond voor '.
Plattelandsvrouwen afdeling Garmerwolde. AI bijna vijftig jaar is ze '.
trouw lid . In de oorlog heeft de vereniging een tijdje stil gelegen, maar .,
na de oorlog werd de draad weer opgepakt. Op de eerste vergade- _
ring (d .d. 5 november 1945 in café Stol) verschenen 24 dames; en niet .
alleen leden, ook nieuwe mensen w.o. Mevrouw van Huis. Om
gezondheidsredenen is ze helaas niet meer in staat om elke bijeenkomst bij te wonen, maar ze houdt de bond wel nauwlettend in de
gaten! Ze vindt het dan ook erg fijn dat de notulen tegenwoordig op
stenci l staan: zo b lijft ze toch bij . Ze is nog steeds act ief binnen de
handwe rkgroep; ook al kan ze niet meer zo goed zien, met grove stof
en grove draad lukt het nog wel.
Het ken nait op!
Het bestuur heeft het deze avond
extra gezellig gemaakt: met een
bloemet je op de tafels en iets
lekkers bij de koffie. Ook Mevrouw Hund van het Provinciaal
Bestuur geeft acte de precence.
Samen met de leden zingt het
koortje de feestelinge het bondslied toe en als tastbaar bewijs
ontvangt ze een leuke oorkonde
met strik, gemaakt door Mevrouw
Steenbeek uit Thesinge: "Dat is

prachteg mooi ; het ken nait op ,
jonges! " Ook krijgt ze een prachtige kandelaar met inscriptie en
een goudkleurige kaars . Ze is er
beduusd van en stamelt: "Prachteg mooi ... schittere nd mooi ...
hartstikke bedankt!" Tot slot zingt
het koortje nog hetvriendschapslied .
De presidente besluit de p lechtig heid met de woorden: "Ik hoop
dat we U nog jaren in ons midden
mog en hebben . U gaat straks

Mevrouw van Huis bewondert de kandelaar met inscriptie: "Prach tig

mooi... schitterend!" (Foto: Hans van den Brand.)
wel verhuizen naar Ten Boer,
maar er is vast wel een auto die U
mee wil nemen c .q. op wil halen

rnOJllJce

... En goa nou mor wee r zitten; t is
joegundi"
Hillie Ramake r-Tepper

'~,[~J01J[L~

DRUKKERIJ

Rijksweg 83 - 9791 AB Ten Boer
Tel. 050 - 3021715 Fax 3021961

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Ver ze ker ingen
Hypotheek-adviezen
Finan cier ingen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg, Triezenbergslraat 30
979 1 CC Ten Boer
Tel.: OSO - 3022191
050 - 3023152
Fax: OSO - 3023365

Tapijt - gordijnen - vinyl- marmoleum parket - laminaat - vloerkleden behang - zonwering - verfartikelen ijzerwaren - gereedschap - electra

SPATEC · DECOR
WONING· EN PROJEKTINRICHTING
Winkelcentrum Lewenborg - kajuit 267 - 050 ·5415515
Friesestraatweg 31 Groningen - 050 - 3139555

Kajuit 272 .
Winkelcentrum
LEWENBORG
tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
Reparatie
alle merken
fietsen

Garmerwolde vergadert ...
De najaarsvergadering van de Veren iging Dorpsbelangen
Garmerwolde d.d. 13 november j.l. werd bezocht door 55
personen. Zoals altijd kwamen er weer diverse onderwerpen
aan bod :
• Op verzoek van een der leden
komt er een fietspomp aan de
binnenkant van de fietstrommel;
om diefstal te voorkom en wordt
ie met een ketting aan een van de
voeten van de trommel bevestigd.
• De brug bij Jägermeister kan in
één week worden gerepareerd;
noodvoorzieningen zijn dus niet
aan de orde .
• Sint Nico laas komt op 25 november per boot naar Garmer, wolde: het is dus zaak om zoet te
zijn!
• Net als vorige jaren komt er
weer een grote kerstboom op de
hoek Dorpsweg/Rijksweg. Hopelijk hebben we dit jaar meer geluk
en blijft ie staan!
• De bebording voor het sportveld is nog niet rond ; twee à drie
bordjes kosten maar liefst f2800,· Wellicht is er een goedkopere
op lossing .
• Alle speeltoestellen in de gemeente Ten Boer zijn onderzocht
door de Stichting Probe; onze
beide speel tuinen scoren vrij
hoog.
• Er is nog geen oplossing gevonden voor de riooloverstort aan
de Verlengde Hildebrandstraat:
maandverband, cond ooms e.d.
drijven nog steeds in de sloot.
• Hanny Havenga heeft namens
Garmerwolde zitting genomen in
de Commissie Aanmoed iging sprijs Gemeente Ten Boer. Als U
nog een persoon of vereniging
voorde prijswilt voordragen,moet
, U snel zijn: de sluitingsd atum is 1
december.
• De sub sidiegelden zijn weer
verdeeld; nieuwe aan v ragen
moeten vóór 1 maart 1996 worden ingediend bij Geesje Santing.

• De tuinkeuring scom missie
heeft haarwerk er weer op zitten.
Alle tuinen werden beoordeeld
op de bijdrage die ze leveren aan
de verfraaiing va n het dorpsgezicht. Om ook andere mensen
een kans te geven , werkten ze dit
keer met grote en kleine tuinen;
ze hebben ze gevoelsmatig ingedee ld, zonder meetlat!
Er zijn verschillende tuintrends in
Garmerwolde :
• verwilde rde tuinen
• Enge lse landschapstuinen
• Franse tuinen (met strakke pa de n)
• Japanse tuinen (met een ondergrond van stenen en daaraan
aangepas te ornamenten)
Ook valt het hen op dat er steeds
meer variatie in bestrating komt.
Als Dorpsbelangen het goed
vindt, willen ze in de toekomst
graa g met thema's gaan werken,
bv.
• hekken en hagen ,
• meubets en ornamenten
• bollen en éénjarigen.
• Ton Werdekker wil graag een
jeu de boulesbaan op het stukje
gras naast zijn huis (hoek Dorpweg/van der Veenstraat).Hij zoekt
gewoon een leuk plekje om samen een balletje te gooien.
• Jan van Dijk vraagt zich af
waarom hondebez itters niet met
hun dieren buiten de bebouwde
kom gaan wandelen: al die poep
op de stoep is niet bepaa ld leuk!
Oo k de sp eel vel d je s horen
poepvrij te zijn: kleine kinderen
trappen er nu regelmatig in' En
bij het maaien vliegt de poep alle
kanten op .
• Als de jeugd een balletje wil
trapp en, kan ze terecht op het
traning sveld van GEO: daar mag

iedereen vrij voetballen.
• Aan de Oude Rijksweg hebben ze te kampen met een steed s
groter word en d pa rkeerprobleem; kunnen er geen parkeerhavens komen? Er ligt nog een
strook gemeentegrond , dus niemand kan er bezwaar tegen hebben.
• Bij de reconstruct ie van het
kruispunt is het 's avonds aardedonker; waarom heeft de provincieeigenlijk geen noodverlichting
geplaatst?
• Kan de straatverlic hting aan
de Dorp sweg niet altijd tot twaalf
uur blijven branden?Om elf uur is

nog lang niet iederee n binnen.
Uiteraard is er ook tijd voor ontspanning! Met z'n allen kijken we
naar een bijna veertig minuten
durende video over de optoc ht
op 5 mei j.1. (gemaakt door de
familie Van der Molen). Ook de
foto's van het 50-jarig jubileum
(gemaakt door Els Knol-Licht)
kunnen worden bewonderd. Zowel de foto's als de video zijn erg
leuk gewor den en kunnen worden nabesteld .
Hillie Ramaker-Tepper

Scheuvel 75 jaar!
IJsvereniging De Scheuvel in Thesinge heeft nog géén ijsbaan , zo
bleek op de jaarvergadering vrijdag 17 november in Molenzicht,
maarwelg ratisonderdak voorde sneeuwschuif en de verlichting . Die
verhuizen binnenkort naar de schuur van Sjaak Sneek; dat scheelt
weer enige tientjes per jaar. De ijsvereniging moet zuinig zijn,want áls
we ooit weer een echte ijsbaan willen hebben, dan moet er ook
geïnvesteerd kunnen worden . Een rijke sponsor is welkom!
Nog geen ijsbaan is er dit jaar,
maar wel van alles te doen. Komt
er een goeie vorst, dan zal De
Scheuvel zorgen voor een fijn
kinderijsbaan tje op 't Maar, met
verlic hting , tegenover de plek
waar de oude ijsbaan was. En in
december bestaat de vereniging
75 jaar. Dat jubileum wordt gevierd met ee n feestav ond in
Molenzichl, op 15 dece mber, en
met een schaatsfestijn voor de
jeugd in Kardinge, op 16 december. Haal de schaatsenmaarvast
uit het vet, jongelui!
Tijde ns de algemene led envergadering werd Hans Weggema ns (kroeg baas van museumcafé 't Klapke) gekozen in de
p laats voor het aftredende bestuurslid Stoffer Havinga. Klaas
Slager werd herkozen en Angel
Stein komt nieuw in de kas -

comm issie.
Rieks Veg ter en Roelf Jansen
zorgden na het offic iêle gedeelte
voor een verrassing: zij organiseerden(met veelonderling overleg ) het aloude Jan Slump-spel
'Worst of geen worst', dat als
vanouds toc h weer aanleiding
gaf tot grote hilariteit. De overgebleven worsten werden geveild ,
tot de recordprijs van maar liefst
f 17,55.
Tot slot nog een uitsmijter voor de
jeug d. Wanneer mogen jullie het
ijs op? Bertus Kol z'n pa zei vroeger: als er olifantenkeutels op 't
Maar liggen, d án mag je erop.
Elisabeth Tolenaar

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.
Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT
HOUTMARKT

Wigboldstraat 17
Ten Boer· 050 - 3021272

NIJDAM

Woldweg 6-8, 9734 AC Gron ingen-Ruischerbrug
Vo wijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751
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Perfektie in haarmode
Wi gb ol d si r a al 6. 9791 CR Ten Boer
Te letoo n C050) · 3 0 2 2 15 1

Foto van de maand

REDAKTIE
ADRESSEN

;IriB'

Redakt ie Garmerwolde:
Care! Hazeve!d, Oetta V.d .
Molen, Harry Stuut,
Fotograa f:
Henk Remerie 050-5419630
Elnd·redaktle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorp sweg 26, 050-54 15335
Redaktie Thes lnge :
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top , Melha Nijkamp ,
Luc ie Kol-Slachter. Susan
de Smid1.
Fotog rafen
Hans vld Brand 050-30 23795
Hans Weggemans 050-3023045
Eind-redaktie:
Elisabelh Telenaar.
De Dijk 4, 050-3023795
Admin istratie :
Pela Jurjens,
G.N. Schuttertaan 36,
9797 PC Thesing e,
050- 3023896.
Rabobank Garmerwold e.
rek. nr. 32.07.05 .749

Het prachtige Van Oeckelenorge l in de kerk van Garmerwolde is dring end aan restauratie toe.
Omdat de beide ontbrekende p ijp en een fundamenteel onderdeel van het orgel vormen. zou het
leuk zijn als ze bij de eerste fase konden word en meegenomen! Oud-burgemeester Sybesma
open t de aktie met de woorden: ' Willen we de school in stand houden. dan moeten er kinderen
geboren worden (ik wil niets insinueren); willen we de kerk behouden. dan moet er in
geïnvesteerd worden! Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit prachtige orgel verloren g ing ?"

Abon nementsgeld f . 17,50 p.j.
Post abonee s f . 27,50 p.j,
Kopij inleveren voor donderd ag
14 december 19.00 uur.

(Foto: Henk RernerieJ.
Als je het al moeilijk genoeg vindt om keuzes te maken. is het misscfue n beter om ma a r geen
JongerenRekening bij ons te openen. Maar ja. dan loop je wel wat mis. Zoals je eigen pas
waa-rnee je gratis kunt pin nen.En een prima rente. En natuurlijk het gratis cadeau dat

je krijgt. En !SWOP. Wl'Ike eedeaus we hebben?Ze zweven hieronder, en het isaan

jou om nu bij de Rabobank een JongerenRt>keoing Ie openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

N ieuweweg 3
I() 050 - 3 123 30 1

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - I() 050 - 54 14746
Winkelcentrum Paddepo ei
Dierenriemstraat 204 - I() 050 - 5771306

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

