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Een knappe jeugdschaker
In de kerstvakantie schaakte Frank Bolhuis uit Ruischerbrug in het Open Groninger
Schaaktoernooi oftewel het Koop Tjuchum Toernooi. Dit toernoo i duurt 5 dagen en Frank
speelde elke middag een partij. 'Dat kost minstens 2 uur, want elke speler mag er een uur over
doen. Als je binnen een uur allebei 40 zetten hebt gedaan dan mag je er per speler nog een half
uur bijtellen.lk ben iets boven de middenmoot geëindigd en daar ben ik best tevreden over.'
Frank is C-speler, in de categorie van 12l/m 14 jaar. Hij is lid van de Schaakclub Lewenborg.

Hoe heb je schaken geleerd ?
Van mijn vriend Daan Drost, die
bij mij op de Driebondschoo l in
Ruische rbrug zat, heb ik sch a
ken ge leerd. Hij had de t.v.-cur
sus van Hans B öbrngevolgd ,dat
vond hij wel interessant.
Op school hebben we schaakles
geh ad en toen ben ik ook lid
geworden va, de schaakclub .
Op dinsdagavond spee l ik op de
club van 8 tot 10 en op donder
dag krijg ik les van 7 tot 9 uur. Als
je vaak speel t en ook regelmatig
meedoet aan wedstrijden. leer je
het steeds bete r.

Teamsport
'Ik speel het liefst met een team.
Met de Driebond school zijn we
Nederland s kampi oen school
schaken geworden in juni '94.

21 e iaargang

Samen met Daan Drost, Lex Vis
ser en Maurice Kost zat ik in het
winnende team. Eerst wonnen
we het Noorde lijk kampioen
schap en toen moch ten we in
Leusden de landelijke finale spe
len met 36 basisschoolteams die
zich hiervoor geplaatst hadden.
Iedereen was er reuze trots op
dat wij kampioen werden met de
kleinste basisschool van de ge
meente Groning en.

Toernooi
Op zaterdag 13 januari heb ik
met mijn team het noordelijk toer
noo i voor C-teams gesp eeld in
Assen. Er deden ongeveer 24
teams aan mee verdee ld in
poules.We hebben ons geplaatst
voor de kwart finale. Ik verwacht
wel dat we in de finale komen en
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dan mee kunnen doen aan het
Nederlands Kampioenschap.De
SC Groningen is favoriet en de
SC Lewenbo rg iseengoeie twee
de .' Als het lukt dan wordt het
voor Frank de derde keer dat hij
ceelneemt aan dit kampioen 
schap voor jeugdteams.

Frank Bolhuis is 13 jaar en zit in
de tweede brugklas va n het
Werkmancollege in Groningen.
Hij voetb alt in het C-team van
GEO en is daar ook 2 keer per
week een uur bezig met trainen.
Op zaterdag moet hij soms kie
zen tussen schaken en voetba l.
'Ik vind voetbal leuker dan scha
ken. maar het is goed te combi
neren .' Op mijn vraag of hij wel
een hele middag stil kan zitten
antwoord t Frank: 'Je moet soms

Frank Bolhuis: soms moet je
lang nadenken voorda t je een
bepaalde zet doet.
(Foro: Henk Remerie).

lang nadenken voor dat je een
bepaalde zet doet. Dat kan we l
op lopen tot een kwartier. Maar in
de bed enktijd van mijn tegen
spe ler kan ik wel even rondlopen
en wat gaan drinken. Ik kijk dan
even b ij andere spelers. Bij het
Ope nGroningen speelde de Rus
sische scha ker Karpov en de Ne
derlander Piket. Karpov heeft
gewonnen en verdient daa r veel
geld mee . Frank heeft de juiste
wedstrijdmen taliteit: 'Het is een
leuk spel en ik wil het nog veel
beter leren. Dan kan ik hope lijk
nog hee l wat bekers winnen!

Truus Top

Wist U dat...

• desubsidieviaDorpsbelangen
Garmerwolde vóór 1 april a.s.
moet worden aangevraagd ?
Aanvraagformulieren zijn te ver
krijgen bij Geesje Santing, Oude
Rijksweg 2, Garmerwolde. Tele
foon 541 3303.

• Peta Jurjens 17 januari 25 jaar
in het onderwijs zat en dat zij 's
morgens per koets werd opge
haald van huis?

• ende fotograaf vande G&Thet
nakijkenhad omdat de koets he
laas nét iets tevroeg wasvertrok
ken?

• er op 26maartinThesingeeen
bijeenkomst is over de gemeen
telijke herindeling en dat u hier
over in de volgende krant meer
informatie krijgt?

• de redactie in Garmerwolde
zeer dringend versterking nodig
heelt en dat u daarover kunt bei
len met Hillie Ramaker, telefoon
5415335?

• we al reacties gekregen heb
ben op onzeoproep om informa
tie over de kalkovens en dat er
misschiennog veelmeermensen
zijndie ietsweten?Hunbijdragen
zijn welkom!



Zo kan het
niet langer!!!!!!!
Dorpsbelangen Theslnge staat met de rug tegen de muur.
Keer op keer zijn we met het College In overleg geweest ove r
de slechte toestand van de wegen, f iets- en voetpaden In ons
dorp. Keer op keer kregen we te horen dat onze aandachts
punten prioriteit kregen of zelfs spoedig aangepakt zouden
gaan worden. Totdat er In de Noorderkrant van 20 september
1995 stond : 'Wij zijn gefrustreerd, omdat het college zich niet
aan de afspraken houdt.' en 'Geldgebrek domineert bezoek
B&W aan dorpsbelangen Theslnge!'.

J . de Vries, Ten Boer
P.S. Het gironummer
van on ze commissie is:
69 333 80 tn v orge l
restauratiecommissie
Garme rwo lde, Th esin
gerweg 15.

Namens de orgelrestau
ratiecommissie wil ik u
hee l hartel ijk da nken
voo r de ma nier waa rop
u hebt gereageerd op
onz e financ iêle actie ,
eind november, die f
657 1,50 opbracht. Wij
hopen in de komen de
tij d nog zoveel geld te
ontvangen dat we de
fagot 16' en de trom pet
8' (beide ve rdwenen)
opn ieuw kun nen laten
p laatsen . Nogmaals
veel dan k.

Bedankt

Hillie Roamokker-Tepper

scho p" ... en dat mizze "mest"
betaikent, waitook nait elkenain.
Aan t in kwam der n lofzang
over ons aign Grunneger laand:
t refrein wer volop metzongen.
As dat gain goie rekloame is!

Noa öuoopkon der danst worren
op de rnuzikoale klanken van
Johan Bazuin . Der wer volop
ge bruuk va n mokt; t swai t
stroomde summegen van kop
àf!

bel het bestuur:

Peter Heidema 302 1629
Henk Busscher 302 3649
Joke Sneek 302 3620
Irene Plaatsman 302 1927
Jan Mollema 302 2242
Wellie Boer 302 2876
Roelie Dijkema 302 1305

GAS - WATER
ELECTRA

Middelbert
050-5416263

InstBllatiebedrljf

Fa. W. Kooi & Zn.

Engelbert
050-5416217

In jannewoarie is der altied n
ge zellege oavend ; d' aanhang
mag din ook metkommen. Op
zotte rdag 13 jannewoarie kon
nen wie kieken en lustern noar
Meindert Viswat en Ina Vos. Zai
nammen ons met "dwaars deur
t laand" of aigelk "dwaars deur
t leven". Met zien mooieen zien
male kanten, net zoas t in t
leven nou ainmoa l ga it. Met
onderwaarpen as: incest, stem
men in kop, dementie, discrimi
noa tsie. emancipoats ie , de
jachtege tied (gai n tied meer
veur mekoar), kinderlooshaid en
ainzoamhaid . In elk stukje zit
wel n kern van woarhaid ; woar
mö gelk is t aa npaast aan
Gaarrnw öl.
Ik heb ter van genoten ... en de
mensen om mie tou ook. t Was
moesstil: dat zeg t ducht mie
genogt. Ik ken mie veurstellen
dat t veur nait-Grunnegers nait
touv ui l om te ve rst oa n: n
schuppe heurt hal aans as "een

t Gait goud met de Pladdelandsvraauwen in Gaarmw èt: In 1995
bennen der mor laifst negen leden biekommen; veuraal oet
Oosterhogebrug! t Bestuur dut din ook heur best om t veur ale
leden aantrekkiek te mokken: veur jonk èn old! Datt program
aansprek!, bliek! wel oett aantal traauwe bezuikers: mor laifst
twaalf doames bennen der thaIIe joar wèst; z' hemmen galn
oavend mist!

gezellige dag zal zijn, staat nu al
vast!! En denk niet: ik ben te
klein, te mager, te druk, te oud of
te jong. We kunnen op 2 maart
élke helpende hand gebruiken.
Dus: allemaal komen! En: hoort,
zegt het voort!

Voor informatie en aanmelding ,

Nijjoarsveziede bie de
Pladdelandsvraauwen

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bo vaq-hd - 011 Su/uk_ Ot'ó'l IN

2.Plaa tsing van veiligheids
hekken en waarschuwingsbor
den langs de verzakte Dijk.

4.Presen ta tie zoutbak vo or
gladheidsbestrijding op 'De Til'.

Werkplaal s 's maandags
de gehele dag geslolen.

Alle merken. onderdelen
en acce ssoires leverbaar
Prima service en reparatre

Bij slecht weer wordt het gehele
programma verschoven naar
9 maart 1996.

Rijksweg 15 - Garmerwolde
(0 050 - 3021624

\ unr 11/0101; bromfiets
offiets naar

Tijdens de werkzaamheden zui
len ve rsnaper ingen rondge
bracht worden en zullen er muzi
kale vitaminen Ie horen zijn. Ie
dereen die mee wil helpen op 2
(of 9)maart om Thesinge mooien
leefbaar te houden , is welkom. U
kunt zich al aanmelden (of meer
informatie vragen) bij een van de
bestuursleden. Binnenkort krijgt
u bovendien een postertie in de
bus: hang dat goed zichtbaar
voor het raam. Dan weten we dat
u deze actie ondersteunt. Wij
hopen dat het een nuttigedag zal
worden; dat het ook een heel

3.Plaatsing bomen op het plein
tje voor de peuterspeelzaal.

5Naafloop(omstreeks 1700 uur)
een daverende snertmaaltijdvoor
iedereen.Politici uitde Gemeente
Ten Boerzullen uitgenodigd wor
den omtijdens deze maaltijd hun
visie op het achterstallig onder
houd in Thesinge te geven.

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

Onder dit motto wil Dorpsbe
langen een actiedag organise
ren om het college en de leden
van de gemeenteraad te laten
zien wat er gebeuren moet in ons
dorp, maar ook HOE het moet.
Tevens willen we het college en
de gemeenteraadsleden uitno
digen de helpende hand te bie
den, want dat kost geen geld!
Tijdens de afsluite nde snert
maaitijd zullen we de heren poli
tici de gelegenheid bieden hun
visie op het geheel naar voren te
brengen.Bij goed weer zullen op
2 maart 1996 de volgende pro
jecten uitgevoerd worden:

1.Reparatie van de voetpaden
Molenweg/Schutterlaan en het
wegd ek Moeshorn.

II:Jme,;; te' Vee,

Inmiddels is duidelijk geworden
wat dit geldgebrekvoorons dorp
gaatbetekenen:grootonderhoud
kunnen we voorlopig wel verge
ten! Dorpsbelangen Thesinge
vindt dit niet acceptabel en
daarom willen we in overleg met
de gemeente zelf de handen la
tenwappe ren. Iedereenwordt bij
deze uitgenodigd om op 2 maart
a.s. bij goed weer (ande rs wordt
het programma uitgesteld tot 9
maart) mee te helpen aan een
grote onderhoudsbeurt aan ons
dorp,onder hetmottoTHESINGE
DOET 'TZELF.

Goedere n gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

GOED VOOR UW .GOED
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Aanmoedigingsprijs
Op 6 januari j.L bezocht een delegatie van onze redactie de
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ten Boer, natuurlijk om
de vele VIP's (o.a, uit Thesinge en Garmerwolde) in levende
lijve te kunnen aanschouwen, maar ook benieuwd naar de
bekendmaking van de winnaar van de Aanmoedigingsprijs
1996 (de eerste!) van de gemeente Ten Boer.

Te huur in Thesinge

en niet om de omvang van een
g roep ol veren iging .

Wij wensen de Culturele Veren i
g ing van harte geluk met een
verd iende eerste p rijs. maa r wat
ons bet reft had dat ook de hele
prijs mogen zijn!
Susan de Smidt

Peta Jurjens - al vanaf het eerste
begin redactielid - nam voor de
G&T de prijs in ontvangst. Foto:
Henk Remerie

gesche rpt zijn,om deelname voor
een brede groep mogelijk te
maken.
Ook de keus om de pr ijs ove r
meerdere groepen te verdelen is
bewust zo gem aakt, omdat je als
bijvoorb eeld de Culturele Vereni
g ing als enige gewonnen had
toch een be paalde tren d zet ,
waardoo r andere groepen ol ver
enig ingen zich missc hien niet zo
makkelijk meerm eldenominaan
merking te komen voo r de prijs .
Uiteindelijk gaat het om de inzet

Voor leeqstand is de Bouwvereniging ove rigens nog niet bang en er
wordt ook nog niet gesproken over eventue le ve rkoop van de
huurwo ningen . Men denkt dat er van buiten het do rp genoeg be lang
stelling zal zijnvoor huren inThesinge.Maar voorlopig gaan Thesinge rs
voor.

De Bouwv ereniging Ten Boer beheert in Thesinge totaa l 23
huurwon ingen. Tot nu toe stonden er altijd wel ge gad igden uit het
dorp op de inschrijvingslijst. Deze lijst is nu nag enoeg leeg, dus wie
be lang heeft b ij een huurhuis: laat u snel insc hrijven.
Het ga at om de huurwoningen aan de Molenweg (grote eensgezins
won ingen) en aan de Bakkerstraat (kleinere won ingen met een
slaapkamer beneden). De huurprijzen variëren van 570 tot 680
gu lden ; afha nkelijk van uw inkomen is huursubsid ie mogel ijk .
Volgens de Bouwve renig ing valt nooit te voorspellen hoeveel huizen
er in een jaar vrijkomen . Soms is da t er maar eentje, soms zijn er
opeens vier en soms komt er helemaal niets vrij . Belangstellende
Thesingers kunnen bell en: 302 1846

De ac tiegroep 'Woltersum houdt
(van) haar sc hool,' die zulk op 
vallend succes behaalde , kreeg
een eervolle verme lding en een
vierde plaats. De beschikba re
geldprijs van f. 1000,- werd ver
volg ens over de overgeb leven
drie gen omineerden verdee ld,
hetgeen de spoe ling natuurlijk
wat du nner maa kte.
Uw Garmer&Thesinger Expre ss
(ruim 400 abonne es, bestaat 20
Jaar) kwam op de derde plaats
met 1.200 ,-.
De jeu de boulesclub Ten Boer
(bestaat b ijna twee jaar, 55 le
den) kwam op de tweede plaats
metf 300,-.
De hooldwinnaar zullen we da n
maar zeg gen werd de Culturele
Verenig ing gemeente Ten Boer (
230 leden ,bestaat ruim tien jaar) ,
die f.500,- kreeg .

Wij vonden dat de uitleg ten aan
zien van de gemaakte keuzes
wat mag er was; natuurlijk ver 
dient elke deelnemer op zijn
man ier de prijs. Misschien dat de
criteriaom mee te kunnen dingen
naar de prijs wat duidelijker had
de n kunnen zijn; het enige cnte
rium dat nu gold was eigenlijk de
inzet voor de leefbaarheid . Wel
lic ht hee ft de commissie dan een
volgende keer ook wat meer hou
vast om een keus te bepalen en
te kunnen beargumenteren .
Als we hierove r nog even nap ra
ten met Aly Pepping , vertegen
woo rd iger in de commissie van
uit Thesinge , vertelt ze dat de
cr iteria bewust niet te veel aan-

We kwamen ruimsc hoots aan
onze trekken I Bij de deur ston
den bu rgemeester en zijn wet
houders klaar om ons persoonlijk
de beste wensen voor het nieuwe
jaarmee te geven ,maar ook oud
burgemee ster Sybesma liet zich
niet onbetuigd.
Een woordje over de grens kun
nen spreken was ook zeer ge 
wenst, in verband met de aanwe
zighei d van vele p rominenten uit
het Duitse Hesel, met welke wij in
Ten Boe r een vriendschapsband
hebben. Trouwe ns, in plat Gro
nings kwam je ook een heel eind.
Dat de tijd in onze gemeente niet
stil staat. bleek uit het feit datTen
Boer nu ook d igitaal te bereiken
is op Internet. Wel is het van
be lang het wachtwoord te ken
nen.maar da twe rd keurig op een
visitekaar tje uitge deeld .
En uitein delijk moch t dan de wet
houder (Boon) de prijs uitreiken,
bedoeld als aanmoediging voor
personen/groepen/ve renigingen
d ie zich in de gemeente inzetten
ter bevord ering van de leefbaar
he id . Ma ar li elst zevent ie n
gega digde n hadden zich ge
meld . de verwachting is dat het
er volgend jaar nog meer zullen
zijn. Omstand ig werd uitgelegd
hoe moeilijk het is voo r een com
missie (met vertegen woord iger s
uit alle dorpen) een keus te bepa
len, maar uiteindel ijk bleven er
vier genomineerden over. Zel fs
bi j deze vier bleek het uiterst
moeilijk een keuste maken,wan t
zoals PeterBoon zei- de verschi l
len waren minimaal.

êV 1i==-=====================i1

M. Ritsema - Bedum - Te/efaon 050 - 3013830
K. v.ä. Veen - Ka/ham - Telefoon 0598 - 393504

lI.c-é-

+t~6st(!~l!

se/'il~l!'ts

~
verf - glas - behang
klompen - laarzen

9797 PC Thes inge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 050 - 3021957

-

• elect a
• gas
• wate r
• e.v.
• dakbed
* zink

ki ng

Installatie bedrijf
Thesinge V.o.f.

Kerk straat 1
9797 PO Thesin ge
Tel. 050 - 30 24536
Fax. 050 - 3024693
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Veurzilter Peter Heidema opende de feestoavond zoals altled in t
Grunnings en zo heurt t ook op n dörp. Hai pakte ge liek de meugelke
herindailing van gemainte bie kop. Op 26 meert kommen der n aantal
kopstukken naa r Taisn om ons oet te leggen bie welke gemainte wie
t beste herindailt kinnen worden. Dag der op wort er n enquête hollen,
zodat wie ons kinnen oetspreken bie welke gema inte wie willen.
Oetslaag gait d in naar gemainte en op zoo'n menaaier kinnenwie din
meschain nog n beetje mitsturen welke kaant t opmot. Dörpsbelan
gen, mooi waark, dat je zo rap op dizze zoaken inspeulen!

n Taisner.

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Op de ag,ndtJ '~CVRT8
De CVgTB heeft de komende weken weer diverse activiteiten op
het programma heeft staan. Om te beginnen speelt op zondag
28 januari om drie uur in de Kloosterkerk het ensemble DiGoya.
Op don derdag 1 feb ruari. 's avonds om acht uur, speelt in de
Kloosterkerk, het Theater te Water . De voorstell ing heet Eén voor
allen en het belooft weer een hele ervaring te worden vol humor .
vrolijke muziek, mooie liedjes en ech t wapengekletter !
Op zondag 25 februari is er in de Kloosterkerk (15 uur) weer een
middagconcert , d itmaal met Banda di Cantatori.
Op maandag 26 feb ruari is iedereen om 20 uur we lkom in 'De
Schoo l' in Ten Boer voor de jaarvergadering van de CVgTB.

Winkelcentrum Lewenborg Gron ing en Tel. 050 - 5410508

Irene Plaatsman overhandigt Thesing e's promotiefolder aan me
vrouw Blok. (Foto: Hans Weggemans).

Taisn•m

As je ze zo heurden dij oavond,
din b innen der hailwat minsen dij
in sloot te rechte kommen zoo'n
joar. Dat schoapen soms ook
kluts kwiet binnen. zegt t vol
gende verhaal; der taip n ooi mit
n rooie stempel veur op kop,
inplaatsvan ...!Halverwege schut
Thoarnasvoar t inaains in t zin,
dat de zien houd vergeten is.
Wichter van t ca bare t Tielozen
laank hom gaauw d houd aan.
Thoamasvoar en Pieternel be
sloeten mit ons veul hail en ze
gen tou te winsen en mesc hain
tot volgend jaar. Din loaten wie
ons de brandewien mit rozienen
goud smaaken .
Tussen de verschillende bedrie
ven deur, kinnen we nog genieten
vandeTleiozen(trompetnarcissen)
Twei vraauwen oet Drint, dai de
zaal mit 'Iities, versies en sceties'
plat kriegen. Zai kommen veur de
pauze op, in hemelsb laauwe
klaiden en noa de pauze kriegen
ze zaal weer op de M and mit
koninginnnedagentwinkelkarretJe.
Hail staark vond k, dat zei goud
luustert hadden noar tekst van
Thoamsvoar en Pieternel en doar
ook vaak even naar teruggrepen.
Oavondwöroafslotenmitntombola
en dikke priezen.Veur sommegen
kont nait op, zai gingen mit n tasse
vol priezen naar hoes.
Dörpsbelan gen , oavond was
slaagt, op naar de volgende.

Nijjoarsveziede

Videobaand van vief maai is ook
klaar en Joe kinnen hom nog be
stellen bie Dörpsbelangen. kos
ten f35,-. Peter laip haile tied in
maauwhemd rond, joa joe roaden
t aal ,ook te koop b ie Oörpsbelan
gen .
Omdat burgemeesteral zovaak te
kiek staait, mos burgemeesters
vraauwnaarveuren kommen. lrene
legdeoetdatwenouinTaisnnhaile
mooie folder kregen hebben, om t
dörp bie anderen te promoten. Bie
VVVin stad liggenweltweihonderd
stuks . Aly Pepping en Henk
Busscher binnen der drok mit be
zigwesten burgemeestersvraauw
kreeg eerste aanboden in mooie
lest, Irene leek t wel mooi boven
Bloks oor. moar k kreeg t idee dat
vraauw Blok daar nog even over
naadenken mos. As ie darruneet
contrebutie van Dörpsbelangen
weer betaalen, krieg je ook zoo'n
mooie folder. Meschain wort folder
ook in t Duuts drok!, want dei had
den der ook wel belang bie. En in t
Grunnings zit dat der ook nog in?
Thomasvaar en Pieternel had 
den ons weer hail wat te zegge n.
Roelie haar weer bladzieden vol
schrevenenRoeithaardizze raize
wat muite mit nijmoodse woor 
den zoals :catering en basketb al
veld en sums was hai in de waar
mit volgorde van tekst. Ook gain
won der as papieren aan weers
kanten beschreven binnen . Zoal
laag din ook vaak in n bult van t
lagen .

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 ·31 32453

Tl?AIN I7VGSSTAL

"rALL'Y AROeN ALL"

HOEfbESlAG
TRAiNiNGHARdd RAVERS
TRAiNiNGsporUpAARdEN

DIlESSU UIl~ EN splliNGIESSEN

JOHANNES STROOTMAN

ZWANNf SMidTS

GI\RMEIlWoldE
GEwEidEwEG 8

050~ 41H74

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Voor aardappelen, groenten, fruit, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Ten Boer 050 - 3022592· Sint Annen 050 - 3021368
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Van fietselUllaker
tot erkend VNJ-installateur
Een drie-generatiebedrijf
Op 20 december 1995 werd aan de Oosterseweg te Zuidwolde de eerste paal geslagen door Tjeert Vaatstra sr. voor een nieuw
bedrijfspand van Vaatstra Installatiebedrijf. Het nieuwe pand, dat gebouwd wordt door aannemer Havenga uit Garmerwolde,
moet In juni van dit jaar opgeleverd worden en is een nieuwe stap in de geschiedenis van het bedr ijf.

Ebel Vaatstra bij de fundamenten van zijn nieuwe zaak.
(Foto: Tjeert-Jan Vaatstra).

In 1930 begon Ebel Vaatstra sr.
in Zu idwolde eers t als fietsen
maker, maar later ook als lood
gieter en electric iën, zoals dat
toen nog gewoon hee tte. Het
bedr ijf gin g over van vader op
zoon en sinds 1 januari 1996
weer op kleinzoon Ebel Vaatst ra
jr. Drie generaties dus totnutoe
en wie wee t volgt de vierde gene
ratie ooit ook nog een s.
Ebe l Vaatstra jr. had de smaak
van het loodg ieterswerk alvroeg
Ie pakken,alvanaf zijn zest iende
jaar hielp hij mee in het bedrijf, nu
al zo'n twintig jaar ruim .
Natuurlijk ging het leren onder
tussen ook door; voor het vakvan
installateur én het runnen van
een bedrijf komt tegenwoord ig
heel wat kijken.

Er is zeker heel wat veranderd in
al die jaren?
'Vroegerwas het werk lic hameli jk
zwaarder; jedeed veelmeerklus
jes met de hand . Neem alleen al
het vastdraaien van schroefjes
en bou ten met een schroeve
draaier,' vertelt Ebel , 'teg enwoor
dig heb je kliksys temen en een
electrische schroeved raaier. Je
moet je ook gerege ld bijscholen
en zorgen dat je van alle ontwik
kelingen goed op de hoogte blijft.
De theorie is veel gecompliceer
der va n bv . elctronische en
com putergestuurde CV ketels .
Ook heb je tegenwoordig als je

mee wilt tellen het waarbo rg VNI
ista llate ur nod ig , een so o rt
keurmerk voor kwaliteit, verge
lijkbaar met het ISO cert ificaat.'
Het bedrijf is onlangs gestart met
een nieuwe serv ice voor klante n,
een onderhoudsabonnement
voo r gas-en electrische toestel
len. Vaatstra komt dan ge regeld
langs om de toestellen af te stel
len, te con troleren en schoon te
maken.
Voordeze nieuwe serv ice blijkt al
veel be langstelling te zijn.
Bij storingen is het bedr ijf 24 uur
per dag bereikba ar, overigens
weten ook veel klanten hem thuis
in Thesinge te vinden.
Dat het bedrijf zich ook buiten de
gemeen tegrenzen begeeft en
grotere opd rachtgevers hee ft
blijkt uit vaste onde rhouds
contracten bijo.a,de Hanzehoge
school in Gronin gen en het mee
draaien bi j de E.G.D. in de
storing sd iensten. Ook maakte
één van de busjes van het bedrijf
gerege ld de over steek naar
Ameland waar bij een bakkerij
een grote stroomgenerator ge
plaatst werd .
Maar d ichter bij huis be leven de
ach t lulI-time en twee pa rt-time
medewe rkers soms mooie avon 
turen. Zoals die ene keer toen de
kruipruimteonder de vloerzo krap
bleek te zijn datze metzijn tweeën
eronder moesten om de werk
zaamhedengoed uitkunnen vee-

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 . 5419791

ren : de één op zijn buik en de
ande r op zijn rug ! Dan moet je
dus niet sne l benauwd zijn.
Of wat te denken van de klus bij
twee bejaarde zusters in hun nog
zeer primitieve huishouding (al
lee n koud stromend water aan 
wezig), die vonden dat de mon
teurs plaats moesten nemen op
ee n goeie stoel tijdens het
koffiedrinken . Ze lf namen ze
plaa ts op ee n wat gebrekkig
klapstoeltje,waarna Ebel één van
hen nog net op tijd op kon van
ge n omdat het stoeltje het begaf!

Tjeert Vaatstra sr.kan het da n wel
wat kalmer aa n gaan doenomdat
zijn zoon het bedr ijf nu volled ig
overgenomen heeft, maar voor
lopig kunnen Ebe l jr. en zijn me
dewerkers nog profiteren van zijn
jarenlange ervaring en de skun
digheid. Hij blij ft namel ijk als ad
viseur verbonden met het bedrijf
dat hij mee opbouwde.
Wij hopen dat de win ter niet te
lang meer du urten de bouw voor
spoedig zal verlopen en we wen
sen het bedr ijf veel succes in de
toekomst!

Susan de Smid!
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IJsvereniging Presto

Oosterseweg I, 9758 AD Zuidwolde
050-3012832 of 06-52619071

VNl·installateur

Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRO NINGEN

Reparatie
alle merken

fietsen

Het traditionele priksleeën: on
der toezicht van Roeit Jansen
binden Annet Sneek (links) en
MinkeRidderdestrijdaan. (Foto:
Hans Weggemans).

koord, waarin het bestuur opge
luchtaanleiding zag omeen rondje
te geven op de goede afloop.

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Susan de Smidt en Elisabeth Tolenaar

Priksleewedstrijden
Maar,er was nog meer. Zo organi
seerde OeScheuvelop 2 januari jJ
voor het eerst na drie jaar weer
priksleewedstrijden op het Maar!
Een paar felle lampen verlichtten
het strijdtoneel en de muziek van
onze discotheek Rrst Move lokte
de nieuwsgierige dorpsbewoners
hun huizen uit, de vrieskou in. Ge
lukkig was er koffie en warme cho
colademelk. Aan een neutje was
ook gedacht (alleen als ie ijs- en
ijskoud was !), slechts de Glühwein
ontbrak, dat is iets voor de vol
gende keer.
Hieronder volgen de uitslagen:
Jongens/meisjes 12 tlm 16 jaar:
1. AJmer Top
2. Annet Sneek (zie foto!)
3. Thee Sneek
Oames:
1. Joke V.d. Woude
2. Joke Sneek
3. Clara van Zanten
Heren:
1. Richard V.d. Veen
2. Pieter Holtman
3 Matthieu Lam

Het gezamenlijk kleumen op de
Dijk zorgde voor een gezellige,
verbroederendesfeer,alhoewelde
finales het met een geringere pu
blieke belang stelli ng moesten
doen, menigeen had tegen die tijd
de kachel weer opgezocht! Wat
zullen we vanaf volgend e winter
genieten van de ijsbaan envooral 
ais die er dan al is - van de kantine!

stroom en waterleiding. Bij elkaar
gaat dat de club maximaal 5700
gulden kosten (en nog een boel
zelfwerkzaamheid I).

Oe vergadering met een kleine
dertig leden ging eensgezind ak-

3. Elleke van der Molen
Heren:
1. Peter Havinga
2. Harry Dre ise
3. Douwe Tichgelaar
Heren 50+:
1. Gerr i! Wiekei
2. Geert Bouwman
Dames :
1. Annette Ramak er
2. Jantje Ganzeveld
Er was veel jeugd; de groten heten
het helaas wat zitten .

uw leverancier voor:
* ce ntrale verwarming
* e lectrische installat ies
* sa nitair
* loodgieterswerk
* 24-uurs-service voor storingen
* zinkwerk en dakbedekkingen

Installatiebedrijf
VAATSTRA B.V.

gebouwd worden , tegen de be
staande schuren aan. Mocht de
grond in de tussentijd verkocht
worden,dan gaat het huurcontract
over naar de volgende eigenaar.
Oevere niging zorgt voor drainage,

Oe uitslag luidt als volgt:
Gemengd (jonge ns en meisjes):
1. Sarah Veenstra
2. Erik van Bruggen
3. Marieke Zijlstra
Jong ens
groep 1:
1. Tim Spijker
2. Harm Tichgelaar
3. Bram Woppenkamp
4. Rik Zijlstra
groep 2:
1. Roei Veenstra
2. Han Munstra
3. Johan Tammeling
Meisjes
groep 1:
1. Haily Hoekstra
2. Riêtte van der Molen
3 Mandy Kappetijn
4. Daniêlle Kuipe rs
groep 2:
1. Margr eet Friezema
2. Sophie Buringa

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel. : 050 - 3022191

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Priksleewedstrijd
In verba nd met de slechte condi
tie van het ijs werden er op zater 
dag 6 januarigeen schaats-,maar
priksleewedstrijden voor leden en
kinderen van leden gehouden .
De 45 deel nemers werd en in
meerdere g roepen verdeeld .

Deze veren iging neemt wel ee n
promine nte plaats in onze krant
in de laatste maanden, maar er
gebeurt dan ookvan alles.Thesin
ge krijgt namelijk wee r een ijs
baan! Volgende winter kan er - ijs
en wede r dienende, natuurl ijk 
wee r gesc haats t worden op de
oude plek, het land van Reinder
van de Veen . Op de extra verga
dering in café Molenzicht leg de
voorz itter Matthieu Lam uit hoe
alles nu is geregeld . Er is een
huurperiode afgesproken van vijf
tien jaar.Van 1december(zonodig
eerder) tot 1 maart is het land be
schikbaar voor De Scheuvel, voor
de sommavan BOOgulden per jaar.
Er mag een permanente kantine

Nieuws van
•• • •I.sverentgmg
DeScheuvel

Tourtocht
De ijsve renig ing "Pres to " ui t
Garmerwolde organiseerde op
woensdagmiddag 3 januari jl.een
tourtocht over het Damsterdiep
van 25 en 40 km. Er waren 136
deelnemers, waarvan 1 uit Utre
ch t, 1uit Dalfsen, vee l mensen uit
het Westerkwart ieren helaas wei 
nig uit Garmerwolde . Doordat de
schooljeugd vakantie had , de
den er wel vee l kinderen uit onze
dorpen mee .
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Op kracht of op
techniek
Voor de schaatsIIelhebber kon het deze kerstvakantie niet beter.
Vlak na de kerstdagen lag het Paterswoldse meer er goed bij en
na de jaarwisseling kon er ook veilig geschaatst worden op
maren en diepen. Er werden heel wat tochten georganiseerd. In
onze omgeving was de Oldambtrit op 6 januari de tocht met de
meeste deelnemers. Er werden ongeveer 9.000 medailles uitge
reikt. Kor van Zanten en Joop 8ehrendt uit Thesinge reden de
tocht over 70 km. en konden een medaille in ontvangst nemen.

Kaartclub "de Soos"

Ingeloot
Kor hee ft zich vijf jaar ge lede n
aangemeld b ij de verenig ing 'de
Friesche Elfsteden' als aspirant
lid . Elk jaa r wacht hij af of hij
ingeloot wordt. Dit jaar kreeg hij
eind december al voor de derde
keer bericht dat hij is ingeloot. De
ve renig ing telt 16 000 leden en
10.000 aspirant-leden waarvan
er elk seizoen 3.000 mee kunnen
doen . Toen de vorst behoor lijk
doorzette vond Kor dat hij z'n
cond itie nog wel wat moest opvij
zelen. ' Ik be n begin dec emb er
begonnen met hardlopen. Eerst
een paar keer de ree op en neer,
da n wat rek- en streko efeninge n
en dan tot aan de boerderij van
Dijk aan de Lag eweg .(Een rondje
Klunder is helaas niet mogelijk in
verband met loslopende en bij
tende hond! red .) Per week rijd ik
p recies 1 uur en 20 min . in
Kardinge. Dat gaat niet zo ha rd
omdat mijn boch tentechniek niet
zo goed is.

Binnen 3 uur
'De Oldambtr it was voor mij ook
mooi om eens te kijken hoeveel
tijd het me kost. Joop en Ik zijn
tegel ijk begonnen om 10.40 uur
in Termunterzijl.Op Kardinqe kan
ik Joop niet bijhoud en en dus
reden we de tocht we l los van
elkaar. Prec ies in 3 uur heb ik de
tocht gereden en heb toen 4 mi
nuten gewacht, want ik wist dat

Joop vlak achter mij zat. Ik be n
net een diesel,op het lange rechte
eind gaa t het steeds beter' , ver
tea Kor
'Het stuk tussen Niewolda en
Midwolda was het zwaarst. Recht
tegen windkracht 6 in ! Het was
razend druk lang s de route . Vol
gen s de berichten deden er ook
nog eens duizend en zwartrijders
mee . Overal ston den koek en
zop ie tenten en dan is het oplet
ten met al dat volk om je heen Er
zaten flink wat sc heuren in het ijs.
maar de route was we l geveegd
zodat je ze goed kon zien. Toen
we van het ijs kwamen hadden
Kor en ik allebei nergens last
van,' ald us Joop .

Techniek
Kor rijdt nog op z'n ee rste paar
noren van een onbekend merk.
Ze zitten hem ruim want hij doet
altijd katoenen sokke n met een
paar heel dikke sokken aan. 'Dat
zit prima, ik heb noo it last van
blaren !' Dit seizoen heeft hij de
schaatsen zelf geslepen en da t
bevalt goed. Binnenkort wil hij
eens naar nieuwe schaatsen kij
ken omdat hij met deze lage no
ren met de linker zijkant steeds in
de boc ht over het ijs sc huurt. Wij
vinden dat hij dan eigenlijk ook
eens een techn iekcu rsus moet
volgen zod at hij z'n slag verbe
terd en minder kracht nodig heeft .
Daar moet Kor nog eens zwaar

over nadenken . Joop heeft wel
een schaatscursus gedaan. Hij
kon de lange afstanden noo it vol
houden vanwe ge verkramp ing
van de spieren aan de voo rkant
van het ond erbeen, doordat hij
niet recht op de schaatsen stond.
Hij p ro beer de het met extra
training , maar het gevolg wa s
slechts meer spierpijn. Toevall ig
hoorde Joop da t er in Niawie r (bij
Dokkum) een zekere Koster zit,
d ie beugels aan noren maa kt
zod at de enkel stabieler staat.
Door de 'pot', het deel waar het
ijzer aan vast zit, van de schaats
boort hij een ga t, waa r het stalen
be ugelt je doorhee nkomt. Dit is in
voor- en ach terwaa rtse richting

Deeerste klaverjaswedstrijd in 1996
heeft de volgende winnaars opge
leverd:
1. Dhr. J. Leugs 6984
2. Dhr. H.J. v.d. Molen 6795
3 Dhr. J . Star ..6692
4. Dhr. H. Vliem ..6253
5. Dhr. B. Buringa ... 6237

Eindstand 1995
1. Mevr. A. Reinders 58.307
2. Mevr. J . Vliem 57.396
3. Dhr. J SIar ... .. 56.730
4. Dhr. A. Mulder 56.552
5. Dhr. G. Bouwman 55.829
6. Dhr. B. Buringa 55.674
7. Dhr. J . Reinders 55.484
8. Mevr. W. Tammeling 54.738
9 . Mevr. T. Mulder 54.399
10. Dhr. H Vliem 54.340
11. Mevr. D. V.d. Molen 53.920
12. Mevr. M. Pops 53.166
13. Dhr. J . I.eugs 52.737
14. Dhr. K. Wierenga . ..52.128
15. Dhr. J . V.d. Molen 52.104
16. Dhr. J . Remaker 46.875
17. Dhr. H v.d Molen 41.944
18. Dhr. M. Blink ....... . 3 1.215
19. Dhr. B. V.d. Velde . 17.383
20. Mevr. V.d. Velde 16.869

beweeglijk en dus kun je goed
door de knieën bu igen. Vlak bo
ven de enke l maak je het vast met
een soor t band. Voor Joop is dit
het ei van Columbus ! Van z'n
sp ieren heeft hij geen last mee r
en hij zorgt we l dat de beugel
ve rs to pt z it onder d e
schaatsbroek. Bovendien zijn de
kosten van zo'n beugel gering.
Eige nlijk vindt Joop het niet leuk
om d it in de krant te ver melden,
maar ik weet hem ove r te halen.
De klacht van ve len die niet kun
nen schaatsen vanwege 'zwakke'
enkels zou mogel ijk simpel op
gelost kunnen worden .

Truus Top

Traditiegetrouwgingenalleledenvan
de kaartclub deze eerste avond van
het nieuwe jaar met een vleesprijs
naar huis. Doordat niet alle klaver
jassers aan evenveel wedstrijden
hebben meegedaan, lopen de sco
res nogal uiteen.

Elke tweede vrijdag van demaand is
er kaarten in dorpshuis "de Leeuw",
aanvang hall acht. Er kunnen nog
meer bij '
Inlichtingen bij G.Bouwman. Dorps
weg 4, Garmerwolde. Telefoon 050 
5416503 .

StoomDuitjes

e Gratis af te halen:partij gewapend
glas (lang en smal). Telefoon 302
3045.
e Te koop:blankdressoir, tweewitte
hang /legkasten, twee tafels,
steelstofzuiger, houten wasrekje,
bruingasfornuis.Telefoon301 3988.

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
Vo wijk Lewenborg - tel. 050·5416135 Fax 5415751

Perfektie in haarmode

Wigbo idstraal 6 9791 CR Ten Bo er
Te le l o on (0 501 • 3022 15 1

NIJDAMHOUTMARKT

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Wigboldstraat 17
Ten Boer· 050 - 3021272

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

B.A. Siegers
Uw slager

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.
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Foto van de maand. Klaas Ebeling , ten voeten uit!
Klaas Ebel ing (van de Oude Rijks
weg ) is in de maand januari 65 jaar
geworden . Hij is hiermee het oud ste
lid van de Sportveren iging Garmer
wolde . Klaas is niet alleen het oudste
maar ook het meest trouwe lid van de
konditietraining .
Binnen de club heeft Klaas naam
gemaakt meI zijn , niet door de an
dere leden te evena ren, prestaties
bij de buikspieroefeningen . Ook zijn
lastig te bespe len opslag b ij de vol
leybal is bekend . Hoewel hierb ij de
bal , ook voor Klaas , nog wel eens
een verrassende kant opgaat.
Klaas ,gefeliciteerd ! Wij hopen dat je
nog lang lid zult blijven. Bestuur en
leden van de Sportvereniging Gar
merwelde.
(Foto: Henk Remer;e)

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
4 februar ii
10 uur so« . ger. kerk dhr. Meiling
(Ha rkstede) en 14 .30 uu r d s .
Menkveld (Winschoten)
11 febr uari
09 .30 uur ds vd Zwaag (Wildervank)
en 14 .30 u ur d s . de Jong
(Hoog ersmi lde)
18 februari
09.30 uur ds. de Jong (Heerenveen)
en 14.30 uur sow.
herv. ke rk G'wolde - Int rede &
bevestiging kandidaat Ypma
25 februari
09 .30 uur dhr. Doorn (App ingedam)
en 17 .00 uur d s . Strie tm an
(Wagenborgen)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Delta v.d .
Molen, Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050 -5419630
Ein d-redaktie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

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

Admin istratie:
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
15 februari 1996 19.00 uur.

Als je het al moeilijk qenoeq vindt om keuzes te maken, is het m issemen beter om meer geen

JongerenRekening bi j ons te openen. M3èlf la. den loop je we l wat mi s. ZOe'I ls je eigen P<l S

jo u om nu bij de Rabobank een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

je krijgt . En !SWOP.Welke cadeau s we hebben ) Ze zweven hieronde r, en het is clan

waa rmee je ç rens kunt pmnen, Eneen purna ren te. En natuurlijk het gratis cade au dat

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

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Winkelcentrum Lewenborg
Kajui t 285 - ro OSO - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriem straa t 204 - ro 050 - 5771306

Nieuweweg 3
ro 050 - 3123301

:. Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoort oes tellen
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