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'Yé.larom samenwerking of
gemeentelijke herindeling?

De tijd staat niet stil. Aan de ene kant zien we stad Groningen
oprukken: met nieuwe woningen, nieuwe wijken, nieuwe uit
breidingsplannen. Aan de andere kant zien we onze eigen
plattelandsgemeente Ten Boer worstelen met teveel taken,
ambitieuze bouw- en sporthal plannen en een eeuwig
geldtekort. Moet Ten Boer dan maar ophouden met bestaan?
Geven we een stukje van onze gemeente aan stad Groningen
en een ander stukje aan Bedum of Loppersum?

De laatste jaren is er een sterke uitbreiding van taken op de
gemeenten afgekomen. Nieuwe ónderwijsmaatregelen, de Wet
Voorzieningen Gehandicapten, de nieuwe Algemene Bijstands
wet, om maar een paar voorbeelde n te noemen. De uitbreiding
van deze taken vraagt om een goeieaal}päkvan gespecia li
seerde ambtenaren en een.steI~e gemeente ' met de nodige
financiêle midde len. . .
Het wordt dus voor kleine gemeenten stee s oeilijker om aan
deze eisen te kunnen voldoen.

'D aarnaast wil men voorkomen dat de provincie allerlei taken
overneemt; men wil het openbaar bestuur graag zo dicht moge
lijk bij de burge rs houden.
AI deze zaken samen vormen de aanleiding om na te denken
over meer samenwerking dan wel gemeentelijke herindeling.

Zo eenvoudig ligt het natuurlijk
allemaalniet,erzijnverschillende
belangen en problemen en die
moeten we goed uit elkaar hou
den. Maar we hoeven ook van
daag nog niet te beslissen; wel
kunnen we alvast beg innen met
nadenken.
Zo komt er de komende maand
een rappo rt uit van de provincie
ende stad Groningenwaarinstaat
hoe zij de komende 25 jaar de

ontwikkeling van industrie en
woningbouw zouden willen zien.
De gemeente Ten Boer zal als
één van de randgemeenten ook
bij het overleg dat hieruit voort
vloeit betrokken zijn.
Het probleem van Ten Boer is al
enige tijdonderwerp vangesprek
bij de gemeente: hoe kun je als
'kleintje' al die taken nog uitvoe
rendieeengemeentetegenwoor
dig allemaal op haar bord krijgt?

Burgemeester Blok zei daar in
zijn nieuwjaarstoespraak al iets
over. Als het komt tot een ge
meentelijke herindeling, dan wil
de burgemeester graag weten
wat de inwoners vinden .

De Vereniging Dorpsbe langen
Thesinge heeft dit signaal met
een opgepakt. Op dinsdag 26
maart iser incafé Molenzichteen
informatie-avond over dit onder
werp (ook belangstellenden uit
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Op een oude stafkaart uit 191 71igg en stad en ommeland nog duidelijk een heel eindvan elkaar af.Bekijktu een nieuwe kaart van dep rovinc ie.
dan zie t da t er al heel anders uit. Hoe de situatie er over twintig of dertig jaar bijlig t. hangt af van keuzes die mi gemaakt worden.



Garmerwolde zijn welkom) en de
dag erna,opwoensdag 27maart,
mogen Thesingers hun mening
hierover geven. Dit gebeurt trou
wensop ons eigen initiatief; het is
geen officiële aangelegenheid.
Maarwél heel belangrijk, natuur
lijk! In hetTrefpunt wordt dan een
'stembureautje' ingericht en 's
avonds is de uitslag bekend .

De gemeente Ten Boer werkt al
enige jaren samen met verschil
lende gemeenten. Zo neemt zij
deel in de regioraad Noord Gro
ningen,waarinzo'nachtgemeen
ten samenwerken op het geb ied
van milieu, woningbouw, kinder
opvang, maar ook (in nog groter
verband) vuilverwerking, regio
nale brandweer en GGD.

Op de informatie-avond inMolen
zicht komen een paar mensen
tekst en uitleg geven, o.a. burge
meester Blok en uit Groningen
wethouder Westerink. G&T heeft
met een aantal mensen gesp ro
ken en het blijkt dat er nogal wat
verschillend e me ningen en
ideeën leven.

Burgemeester Blok
Op 16 september van dit jaar
verstrijkt de eerste ambtster
mijn (6 jaar) van burgemeester
Blok van de gemeente Ten Boer.
Velen nemen aan dat deze da
tum samenva lt met een even
tuele besli ssing over gemeen
telijke herinde ling en dat Ten
Boer geen nieuwe burgemees
ter krijgt.
Als wij dit bij de burgemeester
navrage n, bli jkt dat hij het ver
strijken van zijn eerste ambts
termijn nadru kkeli jk losziet van
welke bestuurlijke verandering
dan ook " Hij verwacht dat zijn
ambtsperiode gewoon verleng d
zal worden en hij ook na 16
september als burgemeester
betrokken blijft bij de ontwikke
lingen in onze gemeente.
Blokwil zich nog nietuitlaten over

voorkeurenenmogelijkheden be
treffende een eventuele herinde
ling; welvertelt hij datergesprek
ken zijnen overleg gaand e is o.a.
met de gemeenten Bedum en
Lopper sum over meer samen
werking in de nabije toekomst.
BurgemeesterBlokverwacht niet
datde gehelegemeenteTenBoer
bij een andere gemeente ge
voegd zal worden, er zullen ver
moedelijkgrenscorrecties plaats
vinden.
Dat zou kunnen betekenen dat in
plaats van de huidige grens bij
de Noorddijkerweg deze verlegd
wordt naar de Bovenrijgerweg
en dat dan de dorpen Garmer
walde en Thesinge bij de ge
meente Groningen komen .

Waar zullen wij dan straks ons
kind moeten aangeven ,ons pas
behaalde rijbewijs of een nieuw
paspoort moeten ophalen of een
aanvraag voor een bouwvergun
ning kunnen indienen?
Moeten we straks naar Bedum,
naarLoppersumofnaardeGrote
Markt? Waar is de onroerende
zaakbelasting het laagst? Moet
je in Groningen langer wachten
op toestemming om te kunnen
(ver)bouwen ofgaat hetdaar juist
sneller?Weten ze daar in Gronin
gen wat een klein dorp is?

Dorpsbelangen Enge/bert
We belden ook met de heer
Schrage, voorzitter van Dorps
belangen Engelbert. Dit dorp
werd in 1969 bij Groningen ge
voegd, tegeli jk met Middelbert .
Destijdswasdaar veelweerstand
tegen bij de plaatselijke bevol
king . Hoe ligt dat nu?
Dorpsbelangen Engelbert heeft
geregeld overleg met de ge
meenteenSchrage vindt datGro
ningen open oog en oor heeft
voor de belangen van Engeibert.
Ook de mensen die indertijd fel
tegen de herindel ing waren, zien
dat nu toch anders. In Engelbert
heb je bijvoorbeeld het Bosbad .

Dat was waarschi jnlijk allang op
ged oekt als Engelbert een zelf
standige gemeen te was geble
ven. Nu is het Bosbad juist een
trekp leister en worden er in de
nabijheid dit jaar 94 nieuwe wo
ningen gebouwd . Vol gens
Schrage heeftde bevolking geen
moeite met dit plan;Engelberters
gaan namelijk vóór bij de verde
ling van deze woningen.
In Middelbert wordt grond bouw
rijp gemaakt voor honderden
nieuwe woningen.

Missc hien is dat iets waar
Thesinge zich over moet bera
den?Willen wij er overeen jaartje
of twintig - of misschien al eerder
- een compleet nieuw dorp bij
hebben? Of zijn wij dan een
monumentendorp in een recre
at iegebied da t loopt van af
Kardinge tot en met de histori
sche wallen rondom Thesinge?

Wethouder Westerink
In zulke ontwikkelingen ligt vol
gens wethouder Westerink (Gro
ningen) ook het eventuele be
lang van de stad bij een grens
correctiewaardoor Garmerwolde
enmisschien ook Thesinge bij de
stad gevoegd worde n. Dat heeft
te maken met de ruimtel ijke
orde ningspo litiek : een gr oo t
woord voor huizen bouwen of
leuke bosjes en fietsroutes reali
seren.
Wilde stadmetwoningbouw deze
kant op komen? vragen we aan
wethouder Westerink.
'Op dit moment niet,' zegt hij.
'Onze belangen liggen nuelders.'

Kort geleden zat een Thesinger
delegatie bij de raadscommissie
in Ten Boer om het woning 
bouwplannetje 'Thesinger Park',
dat niet tegemoet kwam aan de
wensen vanuit Thesinge , tegen
te houden. Dallukte. Was hetook
gelukt als we niet de raadscom
missie van Ten Boer maar die
van Groningen hadd en moeten

overtuigen?
Wethoude r Westerink geeft een
zeer helderantwoord: 'Zover was
het in Groningen niet eens geko
men.Wij hebben in de stad hele
maalgeen belang bijzulke kleine
woningbouwplannetjes. Die la
ten we bij voorkeur invullen door
de lokale behoefte. Wij hadden
erdusnooiteen projectontwikke
laar opgezet.'

Raads lid Jurjens
Over de voor-en nadelen van
een plattelandsgemeente blijven
of bij de grote stad gevoegd wor
den, praten we ook even met
Reint Jurjens, gemeenteraadslid
voor de PvdA in Ten Boer.
Jurjens vindt dat je in ieder geva l
niet moet beslissen op grond van
emoties, hoewel hij die zelf na
tuurlijk ook heeft. Bijvoorbeeld
onderweg van de stad naar huis;
bij Ruischerbrug laatje de huizen
en de drukte achter je en rij je de
ruimte in.Blijft dat zoalsdiegrond
van de stad is? Nog een vraag :
blijven de scholen wel bestaan
na een eventuele herindeling?
Jurjens zegt, dat je de zaak moet
bek ijken op z'n argumenten. Wat
heb je precies nodig om je taken
als gemeente naar behoren te
kunnen uitvoeren? Het is voor
Ten Boer nog helemaal niet dui
delijk of er een gemeentelijke
herindeling nodig is of gewoon
meer samenwerking met andere
(platte lands )gemeenten. De
Regioraad en de gemeente Gro
ningen voeren nu al een aantal
taken uit voor de gemeente Ten
Boer. Hoe ver gaan we?
Op 26 maart weten we misschien
(iets) meer.

Susan de Smidt en
Elisabeth Tolenaar
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De bezorgers
van de GaT
Achter op elk nu mmer van de G&T staan in de redactie-kolom
de namen van de makers van de G&T afgedrukt, maar zij zij n
niet degenen die ervoor zorgen dat de G&T elke laatste
zaterdag van de maand bij u door de bus valt, zodat u dat
weekend weer iets te lezen heeft. Dat doen onze bezorgers, en
de redactie vond het weer eens hoog tijd om hen een eervolle
vermelding tegeven, opdat u ook weet wie bij u onzedorpskrant
brengt. Deze keer praten we met defamilie Ritsema in Thes inge
en Eelke Terpstra die in Ten Boer de kranten bezorgt.

Oe familie Ritsema: al vanafhet begin betrokken bij de bezorging van
de G&T. (Foto: Hans van den Brand) .

Hoevee l exemplaren worden er
in de brievenbussen gestopt?
In Garmerwolde : 170
In Thesinge: 140
In Ten Boer: . 30
In Ruische rbrug : 15
In Lewenborg: 7
Ongeveer 25kranten worden per
post verstuurd naar abonnees
buiten het versprei dingsgebied.

Aardig karweitje
Op een waterkoude januari-mor
gen gaan wij op de koffie bij de
familie Ritsema aande Kerkstraat
nummer 1 in Thesinge, waar we
ook zoon Jacob treffen.
Dat komt goed uit,want sinds het
bestaan van de G&T breng t de
familie Ritsema de krant rond,
ook al zo'n twintig jaar dus. We
komen er niet helemaal uit wie
van de kinderen er mee begon
nen is. Jac ob denkt dat het Wim
geweest moet zijn, zelf heeft hij
de G&T ook een flink aantal jaren
bezorgd . En toen hij daar geen
tijd meer voor had , nam zijn va
der het van hem over. Die doet
dat tot op heden nog steeds ,een
enkele keer sp ringt moeder
Ritsema ook wel eens bij, maar
haar aandee l bestaat vooral uit
het jaarlijks metde kwitantiesvoor
de G&T rondgaan. Ookeen-aar
dig karweitje,je spreektnog eens
mensen waar je anders niet zo-

veel contact mee hebt.
Vader Ritsema gaat het liefst 's
ochtends vroeg op pad, soms al
om zes uur!
Dat vroege opstaan zit er nog
altijd in, vooral 's zomers. Dan
hoor je de vogels zo mooi fluiten

. en is het nog doodstil in 't dorp .
Het rondbrengen van de krant
kan hij in een goe d uur doen,
maar meestal is hij langer weg,
het rondbrengen van de G&T
heeft ook een socia le functie!
Susan de Smidt

Wat extra zakge ld
Ruim drie jaar breng t Eelke
Terpstra de G&T rond inTen Boer.
Maandelijks zijn dit 21 kranten in
alle uithoeken van het dorp. Het
kost hem gemiddeld een uur,
maar vaak is hij langer onde r
weg . 'In Bloemhof loop ik altijd
door het hoofdgebouwen dan
maak ik vaakeen praatje met een
bejaard vrouwtje. Zij ziet me aan
komen en vindt het dan wel leuk
om even iets te zegg en. Meesta l
heb ik een krant over en die leg ik
daar dan bij de 'bejaardjes' neer.
Volgens mij lezen ze 'm allemaal!'

Eelke is de kieinzoon van mevr.
Terpsta uit de Hildebrandtstraat
in Garmerwolde. Bij haar hebben
we afgesproken want haast elke
middag gaat hij even bij haar

langsop terugreisvan de Leon v.
Gelde r Middensch oo l in
Vinkhuizen naar Ten Boer. Hij zit
daar in de 2e klas. Voor zijn oma
zijn deze bezoe kjes heel geze llig
want volgens haar is Eelke echt
een 'mooie proatjesmoaker' . Dat
blijkt wel uit het feit dat hij het
innen van de kwitanties ook heel
leuk vind t om te doen . 'De men
sen kennen mij wel en soms ge
ven ze mij ook een fooitje. Dat
hoeft natuurlijk niet, maar soms
moet ik wel3 keer naar een adres
omdat de mensen niet thuis wa
ren. Soms geef ik dat ge ld wel
direkt weer uit! Ik ga dan even bij
Luc (Pleisterp laats) wat kopen.
Toen het laatst zo koud was, ben
ik daar toch een ijsje gaan eten.'

De buurjongen van Eelke, Jan
Uitham, was zijn voorganger. 'Ik
ging vaak met Jan mee om de
krantjes te bezorgen. Achterop
de brommer, dan ging het lekker
snel. Toen Jan er geen tijd meer
voor had vond ik het heel leuk dat
hij het aan mij overdeed. Ik ver
dien er natuurlijk wel wat mee,
maar dat vind ik niet het belang
riJkste. Ook krijg ik zelf een gratis
krant en geven mijn ouders mij
hun abonnementsgeld . Dat wa
ren ze anders ook kwijt geweest,
natuurlijk.'
Eelke Terpstra is onze jongste

bezorger met z'n 13 jaren. Zelf
haalt hij z'n stapeltje kranten op
bij de drukker,brengt zevlotrond
en kijkt of hij ergens een krant
neer kan leggen als rec lame.'Dat
kan natuurlijk nieuwe abonnees
opleveren . Bij de kapper ligt hij
ook altijd op het leestafeltje, vo l
gens mij wordt hij daar ook vee l
gelezen.'

Tenslottevind tEelke hetwelgrap
pig om zijn buurjongen via de
krant te bedanken voor het baan
tje dat hij van hem kon overne
men.

Truus Top

Eelke Terpstra vind t het kranten
bezorgen een leuk karweitje.
(Foto: Henk Remerie).
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In één van de vorige G & T's vroegen we om Informati eover de
kalkovens. We hebben Inmiddels een paar reacties binnenge
kregen. Uit onderstaand verhaal blijkt dat er niet alleen werd
gewerkt In de kalkovens; in de oorlog dienden ze ook als
schuilplaats!

, .

Menka Kalk-Ellerie

erop.Zelfsonzespaarpottenhad
den ze opengebroken en leeg
gehaald . Ons schoorstee n
mante lklokje lag tussen de rot
zooi en tikte ook nog .
Maar mijn alt ijd optimistische
moed erzei : "t Geit niks,wie leven
apmoal nog ... t komt wel weer
goud !'
Endat alles,dankzij de kalkovens.
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Piet Boer wat Enge ls (famil ie in
Canada) en kon aan hem uitleç
gen dat het goed zat!
Bij terugkomst in ons huisje was
het een pu inhoop. De Duitse sol
daten en later de Canadezen had
den alle lakens verscheurd voor
het verbinden van de wonden .
Overal lagenveren en bloederige
resten van onze gep lukte kip
pen; ook in de paar destal von
den we dekens met veel troep

kerwerd. was iedereen al buiten .
Ik liep de lange houten loopplank
afenmijn moeder kwam metege
moet met de woo rden : "We zijn
bevrijd , Menk."
Mijn broer Koos (11 jaar) had nog
kans gezien om z'n accordeon
mee te nemen: hij speelde vro 
lijke wijsjes en iedereen danste.
Dat gaf een heel blij gevoel ! De
zon schee n; dat wee t ik nog heel
goed .
M'n ouders hadden die morge n
om ongeveer zes uur nog een
heelangstig momentgehad, toen
een Canadees met een stengun
in de aanslag bij de ingang va n
de kalkovens kwam vragen of wij
Duitsers waren. Gelukkig kende

Ik was een meisje van 5 jaar,
maa r ik kan me nog erg goed
herinnere n hoe het was .
We woonden in het kleine huisje
vooraan op Bovenrijge: vader,
moeder, vier kinderen en twee
onderduikers. Op een zondag
middag in april 1945, het werd al
wat donker, kwam iemand ons
waarschuwendat de Duitsers ons
huisje opeisten en wij er dus uit
moesten! Waar heen? Naar de
kalkovens, waar de familie Boer
en de familie Nijburg ook al za
ten . Dekens mee en in de
kalkoven (aan de kant van Ten
Boer) slapen. We lagen naast
elkaar in het stro: zij aan zij.
Toen ik devolgende morgen wak-

Bevrijding in de
kalkovens
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M. Rltsema - Bedum - Te/efoon 050 - 3013830
K. v.d. Veen - Ka/ham - Te/efoon 0598 • 393504

Elsbeth Balkema en Roos Plaatsman zorgden onlangs voor een grote
verrassing. Zij maakten helemaal zelf een 'THESINGER KRANTJE'
met nieuws en actualiteiten : over de kou, de gladheid , de ijsbaan en
over de vogels die brood nodig hebben. Ze brachten hun krant ook
nog zelf rond. Spec iaal voor de G&T schreven Elsbeth en Roos dit
stukje :

weet U het DOft!
lbor

meubelreparaties
naar:

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 41650 1

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwolde
fax: 050 419268



Raad S daad
Onder deze titel verschenen ongeveer 15 jaar geleden - met enige
regelmaat - in de G&T artikelen over het politieke reilen en zeilen in
onze gemeente. Over het algemeen was de berichtgeving vooral
toegespitst op onderwerpen uit de gemeentepolitiek die van belang
waren voor de inwoners in het verspreidingsgebied van de G&T.

fietspad naar Klunder dreigden
onbegaanbaar te worden. Hoe
wel de gemeente geen eigenaar
van de grond is , is zij wel
onderhoudsplichtigvoorhet fiets
pad. Om aan haar onderhouds
plicht te voldoen heeft het col
lege voorgesteld om aan de ei
genaren steenslag besc hikbaar
te stellenvoor hetonderhoud van
het fietspad én de weg. De eige
naren dienen dan zorg te dragen
voor verspreiding van de gele
verde materialen. Nu maar ho
pen dat de grondeigenaren op
dit voorstel ingaan en dat weg en
fietspad er straks weer piekfijn bij
liggen.

s tcco Laagland

Dit agendapu nt gaf aanleiding
tot enkele aanvullende vragen.
Op verzoek van enkele raads
fracties zegde wethouder Boels
toe binnenkort met een kosten
plaatje voor het fietspadenplan
Stadsgewestpark Noorddijk en
Thesinge/Garmerwolde te ko
men; en uit te zoeken wie onder
houdsplichtig is voor het zuide
lijke dee l van het fietspad (van
Thesinge naar de Lageweg)
langs de Thesingermaar.
Wordt dus vervolgd.

Zo maar een voorbeeld uit de
laatste raadsvergadering : het
fietspad langs deThesingermaar.
Geen onderwerp dat apart op de
agenda vermeld stond voor poli
tieke besluitvorming , maar viel
onde r 'ingekomen stukken'.

Wat was er aan de hand?
Diverse inwoners van Thesinge
hebben per brief geklaagd over
het slechte onde rhoud van de
weg en het fietspad langs de
Thesingermaar. De weg en het

Het lijkt de redact ie van de G&T
een goede suggestie deze oude
gewoonte weer op te pakken. De
berichtgeving over het politieke
wel en wee van onze gemeente
wordt door het Nieuwsblad van
het Noorden, de Noorderkrant of
Buurproatvooralgemeentebreed
uitgespit. De G&T wil vooral de
aandacht vestigen op onderwer
pendieverband houdenmetGar
merwolde en Thesinge.

In de G&T zal daarom onder de
kop RAAD & DAAD - zo mogeli jk
- iedere maand iets vermeld wor
den over onderwerpen die in de
gemeenteraad of de algemene
beleidscommissie aan de orde
zijn geweest. Zoals gezegd, is
het daarbij niet de bedoeling de
gehele commiss ie- of raads
agenda successievelijk bij langs
te lopen.Wel is het de bedoe ling
met name aandacht te besteden
aan onderwerpen die spec ifiek
voor Garmerwolde of Thesinge
gelden, of indirect effect kunnen
hebben voor deze beide dorpen.

De acteer prestaties hadden dui- serie voorstellingen steeds meer
delijk kwaliteit, bij de hele ploeg. los: van Hennie Reinders als ba
lk heb de eerste voorstelling be- zige eigenaresse van het pen
keken én de laatste. Wat dan sion en een natuurgetrouw be
opvalt, is dat de spelers zich vende grijsaard Gert Zwerver tot
steedsgemakkelijkerenvrijerop en met Roe lie Dijkema als
het toneel bewegen. Grappen en 'Treesje, m'n beestje' en nieuwe
al die kleine details in het spel die ling Andries van der Meulen die
de mensen aan het lachen ma- een prachtige 'kolienel' neerzette.
ken, worden soms ter plaatse Misschien moet regisseur Arend
verzonnen. Wie deze kunst aar- Kampen volgend seizoen zor
dig beg int te ontwikkelen (mis- gen vooreen paar try-outselde rs
sch ien soms tot wanhoop van in de provincie en dan houden
zijn medespelers die dreigen in we de beste voorstellingen (de
de lach te schieten) is Hans van laatste drie, dus) voor onszelf .
den Brand.a lsober'Jopie': Maar " .Geheet onbevooroordeeld,
ook alle andere spelers komen in
de loop van de (helaas te korte) Elisabeth Tolenaar

Leuk spel van VIOO
Auteur Herman van der A schreef het stuk 'Pension Geesjeshoof' dat
VIOD de afgelopen zaterdage n op het toneel bracht van café
Molenzicht. Vooral in het eerste en tweede bedrijf zit het verhaal nog
vol leuke componenten; het derde bedrijf echter zakt een beetje in en
eind igt bovendien noga l plotseling zonder duidelijke clou. Dat is
jammer, want eerlijk gezegd: de spelers verdienen beter.

V/OD compleet:
Staand v/nr Andries van der Meu/en, reg isseur Arend Kampen.
grimeuse A/ie B/aauw,HarrieB/okzij/,Kees tenGate, HennieReinoets,
Gen Zwerve r, Jann ie Sibms, Hans van den Brand en Trijn DIjkstra.
Zittend vlnr Greet B/okzijf, souffleuse Welly Boer en Roefie Dijkema.
(Foto: Roelof Jacobs).

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

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

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365

Installatiebedrijf
VAATSTRA B.V.

uw leverancier voor:
* centrale verwarming
* electrische installaties
* sanitair
* lo odgie terswerk
* 24-uurs-service voor storingen
* zinkwerk en dakbedekkingen

Oosterseweg I, 9758 AD Zuidwolde
050-30 12832 of 06-52619071

VN I-installateur

Kajuit 272
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tel. 050 - 5422252
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Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



Actiedag Thesinge:
naar 30 maart

De Eendracht
vergaderde
De jaarvergadering van kaartclub De Eendracht werd gehouden op
27 januari in café Molenzicht. De drie aftredende, herkiesbare
bestuu rsleden mevr. Kampen, mevr. Zuidema en dhr. Ten Cate
werden herkozen .
De kaartkampioen van 1995 werd mevr. G. vd Meer met 53578
punten. Tweede werd dhr. J. de Wolff met53119 punten en de derde
plaats was voor dhr. G. Boer met 53050 punten.
Naafloop van hetofficiêlegedeelte werd ergekaartom mooie prijzen.
De competitie is hiermee weer van start gegaan. Nieuwe leden zijn
van harte welkom .Er wordt gekaart op iedere laatste zaterdag van de
maand in café Molenzicht.

-e
Veranderingen

in de redactie

In Garmerwolde wordt hard
gewerkt aan versterking van
de redactie, zeker nu Delta
van der Molen het in ieder tot
de zomer te druk heeft voor
het G&T-werk. U weet het:
schrijvers zijn welkom!
In Thesinge hebben de in
val-fotografen Hans Weg
gemans en Hans van den
Brand hun taak voor lopig
overgedragen aan Henk
Remerie (fotograaf voor
Garmerwolde). We zoeken
dus voor Thesinge weer ie
mand die regelmatig be
sch ikbaar is om foto 's te
maken voor onze krant. Wie
wil?

Uitnodiging

Spreker:
Mevrouw Najima Berkan-Teyib i.
Onderwerp :
Mijn leven als Moslimvrouw in
Groningen.
Ze zal o.a. spreken over haar
geiooI en over de Marokkaanse
opvoeding, tradities en geb rui
ken.
Gasten zijn van harte welkom!

De Vrouwengespreksg roep
vroeger Gereformeerde Vrou
wenvereniging - Thesinge komt
dinsdagmiddag 5 maart '96 om
14.00 uur (tot ± 16.00 uur) samen
in het Trefpunt aan de Kerkstraat
no. 5/7.

Jaarvergadering 13 maart
Ook nog belangrijk:Dorpseelan
genhoudtopwoensdag 13 maart
om half acht in café Molenzicht
de jaarvergadering ,waarvoorook
B&W en de politieke parti jen zijn
uitgenodigd.Tussen half acht en
half negen is het 'huishoudeli jke'
gedeelte , daarna komt de
Act iedag ter sprake. Kom dus
allemaal naar de vergadering!
Het zal geen saaie avond wor
den .

30 maart Snertdag
Om 12.30 uur staat in het Tref
punt de erwtensoep klaar . Als u
zich tijd ig heeft aangemeld, kunt
u - ook als u niet bij de werk
ploegen bent ingedeeld - gezel
lig meeêten, voor f 2,50 per per
soon (kinderen half geld).
Enwat u natuurlijk ook kunt doen,
is: thuis voor uw eigen gezin en
missch ien de buren een lekkere
pa n erwtensoep klaarmaken !
Johan Mollema zorgt er wel voor
dat hij een extra voorraadje
spliterwten in de winkel heeft. Zo
word t de Actiedag een ech te
Snertdag . Want al organ iseren
we al dit werk met plezier: eigen 
lijk is het 'snert' en dat mogen we
best hardop zeggen.

melden, b ij het Dorpsbelangen
bestuur of bij één van de project 
leiders: Erwin van Zanten (be
strating Moeshorn),WimHoltman
(v oet pad Molenweg), Ja n
Mollema (beve iliging en repara
tie De Dijk), Jacob van Zanten
(boom planten plein peuter
speelzaal), Pe ter Heidema
(zoutbak De Tilj.lrene Plaatsman
(muziek) of bij Roelie Dijkema/
Welly Boer (snertmaaltijd en ver
snape ringen).
Had u zichvoor 2 maart al aange
meld , dan gaan we er zonder
tegenbericht van uit dat u op de
30e ook kunt komen .

bent u uw exemplaar kwijtge
raakt en wilt u toch nog laten zien
dat u de actie een warm hart
toedraagt, vraag er dan eentje bij
Peter Heidema ol in de kar bij
Johan (of laat de kinderen er zelf
eentje maken met een mooie te
kening en de tekst 'Den doun wie
t zuil !').

Aanmelden
U kunt zich voor het meewerken
(of alleen voor het snert-eten tus
sen de middag) nog altijd aan-

AI veel raamposters
De voorbereidingen voor de
Actiedag gaan op volle toeren
door.Erwordt veel publiciteit aan
gegeven en wie weet , komen we
nog in Van gewest tot gewest ol
in Hart van Nederland. Aan de
Thesingers zal het niet liggen.
Heel veel mensen hebben het
raambiljel'Den doun wie t zuil !' al
opgehangen . Laat ze a.u.b, han
gen tot en met de actiedag op 30
maart!Dorpsbelangenheeft trou
wens nog posters in voorraad;

De vorst zit nog veel te diep in de grond ! Daarom moet de geplande
Act iedag Thesinge uitgesteld worden tot zaterdag 30 maart. Onder
tussen is er als gevolg van dit plan al heel veel gebeurd. Niet alleen
hebben ruim 25 mensen zich al voor het werk aangeme ld,er kwamen
zells echte sponsors opdagen. Johan Mollema levert grat is vlees
voor de grote pannen erwtensoep waaraan de werkers en het pub liek
zich tussen de middag te goe d kunnen doen. Hoveniersbedri jl Van
de Werf uit Bedum stelt een kraanwagen ter beschikking, zodat er
echte reparaties gedaan kunnen worden aan De Dijk.HetWaterschap
heeft beloold om tegen lage kosten materiaal te leveren voor
beschoeiing. Dorpsbelangen steekt er zeil maximaal duizend gulden
in. Overigens : meer sponsors zijn natuurlijk van harte welkom!

Roelie Dijkema Bestuur Dorpsbelangen

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 3132453

Drogisterij . Pariumerie
Reiorm Schoonheidssalon

Winkel c entrum Lewenborg Groning en Tel. 050 - 5410508



Tochtrijder in hart en nieren
De 17-Jarlge Harmen Schuur uit de L van der Veenstraat in Garmerwolde houdt van schaatsen; en dan geen rondjes, maar
lekker lange tochten. Als Jongen van een Jaar of twaalf reed hIJal twee keer op een dag in z'n eentje naar Appingedam heen
en weer! Deze winter kwam hiJ volop aan z'n trekken, er waren maar liefst drie schaatsperiodes! Het begon al In december.

Harmen:"Toen het ijsnogmaarnet
kon houden, bleef ik tussen Gar
merwolde enTenBoer; maar toen
hetkon, reedikverder.Samen met
de familie Veenstra (Jan, Cathrien
en Roei) maakte ik eentocht naar
Winsum(± 50 km). Een dag erna
ging ik er weer heen;dit keer met
JanVeenstraenRonaidBoes.Vanaf
Winsum redenwe doornaarMen
singeweeren Bafto(± 60 km). We
waren al aanhet oefenen voor de
langere tochten ... kilometers ma
ken voorde Noorderrondrit.

AngstigallOfltuur
Hetgebeurdeop2 januari, dedins
dag na nieuwjaar. Ik ging in m'n
eentje naar Appingedam; bij
Ekenstein kwamikCathrien Veen
stra tegen. Metz'n tweeën reden
we terug naar Ten Post; daar heb
ben we wat gedronken bij Coby
Veenstra(devrouwvan Henk).Toen
we goed en wel weer op het ijs
stonden, merkten we dat de brug
was afgezet. Wat moesten we:
klunen of eronder door? Iedereen
ginger onderdoor, dus wij ook. Ik
als eerste. Toen er - links vanme
allemaal water kwam, dacht ik dat
ik er doorzakte. Ik zette af (dan ga
je metje hoofdomhoog) en kwam
tegeneenijzeren balkaan;ik reed
ervol op in! Ik had eenbeste snee
inm'nhoofd;hetwasallemaalbloedl

Cathrien spurtte terug naar Coby.
Een man heeftde wond met mijn
handschoenen proberen dicht te
drukken. Hij dacht dat Cathrien
wegrendeomdatzebangwasvoor
bloed. Ze heeftvast zoietsgeroe
pen als: "Help, hier .ligt een" en
rendeheelhard weg. Ik lag op het
ijsenkreegallemaaJdekensomme
heen ... er werd geschreeuwd dat

iemand de huisarts moest bellen.
Ensing en Keizer hadden geen
dienst; men dacht dat er al een
andere huisarts onderweg was ...
Opeengegevenmomentvroegde
man naast me: "Iseral naar06-11
gebeld?" Dat had nog niemand
gedaan, dus er werd meteen voor
gezorgd.
Men haalde mij van het ijs af en
zettemeop eenklapstoeltje boven
op de brug; ik zat onder het bloed
en was hartstikke koud. Na een
kwartiertje of zo kwam er een am
bulancevan Delfzijl en bracht me
naar het AZG. Ik werd helemaal in
van dat folie gepakt. Cathrien is
meegegaan,zezatvoorin. Erging
geensireneaan,jammer ...ookniet
in Garrnerwolde.

Om vier uur ben ik er tegen aan
gereden, ± halfvijfwarenweinhet
ziekenhuis en rond half tien 's
avonds waren we weer thuis. De
doktorenzeiden datheteenmooie
"ftapwond" was; er kwamen maar
liefst twaalf hechtingenin."
Moeder Frouwke: "Ikging naarhet
Damsterdiepomtekijken hoe mooi
en goed Harmen schaatste. Om
dat ik hem niet zag, ging ik door
naarJanVeenstra.DaartrofikCoby;
zij was al bij me aan de deur ge
weestom het te vertellen(zewilde
nietdatikhetvananderenhoorde)."

De dagen erna ...
Harmen:"Devolgendedag(woens
dag3 januari)wasereentoertocht
van Presto. Dieheb ik laten schie
ten, ik mocht niet van m'n ouders:
Moeders wil is wet! Ik ben wel op
het ijswezenkijken.
Donderdags ben ik naarTen Post
gegaan, klunend over de brug. Er

lag nog een hele plas bloed! De
verhalenwarenheel verschillend:
ik was de vriend van Cathrien ...
haar zoon haar man lag in het
ziekenhuis Ze wilden Cathrien
al helpen met rozen snoeien!
Die dag is er iemand doorgezakt!
VrijdagsreediknaarAppingedam;
weeronder de brug door!

De Oldambtrit
Zaterdags was de Oldambtrit. Ik
stond om half zeven op, ging om
kwartoverzeven dedeuruitenom
kwart over acht waren we bij
Terrnunterzijl: Cathrien, Roei (14),
Sietze Vliem (15) en ik. Wegingen
om ± negen uurweg en reden de
langste afstand: 70 kilometer. Je
rijdt geen rondje maar een soort
"takken";voordelangsteafstandrij
je drie takken heen en terug. De
meestenvertrekkenuitScheemda.
Om kwart over twaalf waren we
weer terug.
De eerste brug was al omhoog
gedraaid.Roei:"Zehebbenalreke
ningmet jegehouden!"Onderweg
zagen we nog iemand die tegen
een brug was gereden: zo te zien
washijerveel ergeraantoe dan ik
(hij lagbewusteloos op het ijs).Dat
laatste stuk - vanScheemdaterug
naarTermunterzijl- toenhadikvoor
het eerst echt last van m'n hoofd.
De wind kwamvan rechts (oosten
wind) en rechts is die wond het
ergste."
Het kanniet op ...
Na deze ritwerdhetdooienkreeg
de wondtijdomte genezen. Maar
in de derde schaatsperiode was
Harmenwederomvan de par1ij en
deed o.a. mee aan de Zeven
woudentocht in Friesland (± 125
km) en de wedstrijdmarathon van

Ten Post. Bij deze laatstewerd hij
zells16e;detweedenade"cracks"
(KeesVenhuizenuitTenBoerwerd
15e).
Verder reed hij natuurlijk nog di
verse "gewone" tochten: naar
Zoutkamp, rondje Damsterdiep 
Schildmeer, enz.

Volgenskenners schaatstHarrnen
mooiennnakkelijk;hijisdanookvan
plan om bij een schaatsclub te
gaan.Rondjesrijden ziethijechter
nietzozitten;hijheeftlievernatuurijs.
Toertochten vindt hij heel leuk. In
maart is hij oud genoeg om lid te
wordenvande Elfstedentocht.Dat
wil echter nog niet zeggen dat hij
danook mag starten: je moet wor
den ingeloot!

Hillie Ramaker-Tepper

HarmenSchuur;hijkanurenover
zijn schaatservaringen vertellen.
(Foto: HenkRemerie).
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A.P. Ivd. MOLEN
Traditionele bungalowbouw - Zeil meewerken bespreekbaar
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Fax050·3024081
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Ko llerijweg 14 - 9795 PM
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Uitslagen Presto BaUolu

Hillie Roamokker-Tepper

En din dij specicale rioleringskraant! As t goud is, hemmen ie dij
dit weekend apmoal in de bus kregen . t Is nait allain belang riek
veur mensen dij nog nait aansloten bennen op triool, t gait ons
apmoal aan! De rioolbelasten ga it bv. omhoog . Lees de kraant
mor ais goud: wel wait, wat ons apmoal boven kop hangt!

Over boven kop hangen sproken : waiten ie dat je joen pincode
nooit op t bank- of giropaske schrieven mouten? As j' hom
verlaizen, bennen je de pineut ! Met dat nummer d'rop is t n kold
kunstke om t geld c'r ötte hoalen! En zeg nait: ' Dat gebeurt mie
nait!" Even nait op letten en ... je bennen joen tas kwiet: met
porremenee, paskes en aal! t Ken de beste overkommen!

zijn best heeft gedaan en dat er
dankzij hem goed geschaatst kon
worden op het Damsterdiep? Een
wildvreemde mevrouw er maar liefst
f 25,- voor over had?
• de kinderen van de basisschool in
Garmerwolde hun eigen elfsteden
tocht hebben gereden en dat er IIink
gekluund moest worden?
• de voorjaarsvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Garmer
welde op 11 maart a.s. zal worden
gehouden?
• Theater te Water een prachtige
voorstelling verzorgde in de (over.
volle!) Kloosterkerk, met sfeervol le
muziekenverlichtingenda tu ·alsuniet
geweest bent • éch! ietsgemist hebt?

Wist U dat...

Hemmen ie t al lezen? t Het in vrijwel ale kranten stoan: de
Rabobank Beem-Ten Boer het wat nijs oetvonnen ! Mensen dij
heur hoes verkopen willen , kennen groates n foto plus
biezunderheden ophangen in heur eteloasjes. 0' eventuele
koper mot zulf contact opnemen met de verkope r; de bank
bemuit zuch der wieder nait met.
As ie eerst waiten willen wat of veur joe t veurda llegste is ' kopen
of huren' , vroag din even inlichtens bie de bank. Met n specioal
programma reken ze dat zo veur joe oet: groates en zunder
verplichtens . Jacob ken joe precies vertellen hou of t zit.

• er op vrijdag 22 maart om acht uur
in De Leeuw (G'wolde) een Gronin
ger literatuur-avond word t gehouden ,
waarbij schrijvers en dic hters hun
werk voorlezen u~ hettijdschrift KrOd
de?
• Veilig Verkeer Neder land afd. Ten
Boerop donderdag 28 maart om kwart
voor acht de jaarlijke verkeerskwis
organ iseert om de VNN·Vriezema
Wisselbokaal?
• er in juni weer een Roefeldag ge
houden word t voor de kinderen uit
alle dorpen van de gemeente en dat
die dit jaar ook op bezoek komen bij
bedrijven in Thesinge?
• onze baanveger in Garmerwolde
met de eend deze winter weer flink

Wij danken U voor Uw belangstelling en medeleven na het
plotseling overlijden van onze doc hterJanneke Molanus Leugs.

Fam. Leugs

De estafettewedstrijd voor dames en heren: Harmen Schuur en Luuk
van Schaick zetten hem op! Foto Henk Remerie.

Bedankt

Donderdagavond 1 februari volgde er een estafettewedstrijd voor
dames en heren vanaf 14jaar (leden) .Erdeden 30 personenmee.Na
veel strijd waren de uitslagen:
1. Jaap Hartog, Annelies Hofstede en Pieter Pestman;
2. Luuk van Schaick, Cathrien Veenstra en Jan Veenstra:
3. Jan Pieter van Zanten, Anita Stollenga en Roei Veenstra.

Op zondag 4 februari waren er toertochten over het Damsterdiep van
25en 50 kilometer. Hoewel heteerst twijfelachtig was of de tocht door
kon gaan, werd hij uiteindelijk toch gereden . Er deden 120 mensen
mee.

De ijsverenig ing ' Presto' organiseerde op 31 januari estafet·
tewedstrijden voor jongens en meisjes van 6 tJm 13 jaar (alleen
kinderen van leden) . De uitslag luidt als volgt:
1. Sarah Veenstra, TIm Kressin en Ouen Hoekstra.
2. Johanneke Hartog, Wolter Hartog en Haily Hoekstra;
3. Bart van der Tuuk, Japke Hartog en Gert van Zanten;
4. Usa Mocking, Johan Dreise en Aurylinn Hoekstra;
5. Mandy Kappeti jn, Jaap van Zanten en Cathelijn Spijker;
6. Rolf van der Tuuk, Bas Drabe en Grean Verbree.

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur,

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg " 5415222
Eiken laan 35 - Selwerd 'Ir 5778455

Warme Bakker
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De elfs teden tocht Is een hartewens van Iedere schaatser,
maar het Is moeilijk om lid te worden en officieel mee te doen.
Daar komt nog bij dat hij ook niet al te vaak wordt verreden.

Schaatsen langs
de elf steden

P.S. Wist u dat Jaap Hartag ook
heelgoed schaatsen kan slijpen?

Kaartclub
"de Soos"

1. J . Star 7097
2. A. Mulder 6698
3. R. Bouwman 6697
4. J. V.d . Molen 6600
S. H. V.d. Molen 6268

De februari-avond leverde
de volgende winnaars op:

Jaap Hartog.
Dorpsweg 32, Garmerwolde.
Tel.: OSO S 419734

gemaakt door Japke en Johan
neke. Mi jn vo lgende grote
schaatstoc ht wordt: Garmer
wolde - Zoutkamp - Leeuwarden
en (b ij mooi weer) terug.
Wie (ijs en weder dienende) mee
wil als schaatser of met een volg
auto kan zich al vast melden bij:

lichaam ingesmeerd met uierzalf,
vooral de tenen. Het gezicht en
de oren ingevet met vaseline,
ook nog een potje mee voor on
derweg. Hoewel het tijdens de
tocht nog flinkvroor('scmorgens:
-11 De ) heb ik geen last gehad
van de kou.
Op de dag voor de tocht natuur
lijk macaroniop hetmenu,zoveel
moge lijk bunkerenen 's morgens
nog een broodjekaas;onderweg
krentebollen, ingeweekte rozij
nen, mueslirepen en een isotone
sportdrank.

Oe aankomst
We zijn de tocht begonnen met .
elf schaatsers, drie man zijn on
derweg in de bus gestapt van
wege vermoeidheid,eenkromme
schaats of rugklachten . Vier man
wilden niet meer naar Dokkum,
omdat ze niet in het donker wil
den schaatsen. Uiteindelijk kwa
men we na ongeveer twaalf uur
schaatsen met de laatste vier
man aan in Leeuwarden. De ver
moeidheid viel me erg mee, ik
heb de hele weg goed en ont
spannen kunnen schaatsen. Er
wachttemijgeenelfstedenkruisje,
maar wel een mooie videoband
en twee prachtige oorkonden,

Voorbereiding, kleding en eten
Zo'n lange schaatstocht moet
goed voorbereid worden,hetwa
ren dus een paar drukke dagen
voor de toc ht ; kaarten va n
Friesland kopen:eenwegenkaart
en een waterwegenkaart. De
ijswegenkaart was natuurlijk uit
verkocht. Dekaarten kopiërenen
de route inkleuren.
Schaatskleding had ik al redelijk
compleet: een nethemd, een on
derb roek met een ingenaaid stuk
zeemleer, schaatspak. ext ra
broek, winddicht jack , skibril en
kniebesch ermers. Nog er bij
gekocht scheenbesc hermers en
hoezen voor over de schaats
schoenen. 's Morgens voor de
tocht de hele voorkant van het

Ikvond dat het bijna overal op de
route mooi ijs was, ook het trans
plantatie ijs in Balk en Hindeloo
pen viel mee, er moest veel
"batlop'n" (in 't Fries: geklûûnd)
worden tussen Harlingen en
Franeker. Het zwaarste deel van
de tocht lag tussen Franeker en
Barthlehiem; in 1947 en 1963 be
kend geworden als de "hel van
het noorden", de ijskoude wind
bijna de hele weg recht op de
kop .

Oe start
Bij heel wat tochten door het
Groningse land had ik al eens
met het idee rondg eschaatst ('t
verstand niet helemaal op nul
dus) om eens de route van de
elfstedentocht te rijden. En dit
jaar is het gelukt op 7 februari
1996.Samenmeteenpaar goede
schaatsers van de Ijs Vereni
ging Groningen en een volgauto
metvideo aan boord ,stondenwe
's morgens vroeg - voor dag en
dauw - in het donker aan de start
inLeeuwarden:::J(1).Eersteenhalf
uur ploeteren over verschrikke
lijk ijs met grote schotsen: van de
Zwettehaven naar de Zwette.We
moest en nam elij k he t van
Harinxmakanaaloversteken. Met
weemoed dach t ik terug aan het
mooie ijs op het Damsterdiep.

Oe route
Maar gelukkig, we vonden de
Zwette. Met een geveegde baan
en op mooi ijs, de wind opzij, in
sneltreinvaartnaarSneek (2).Met
de wind wat meer in de rug op
naar Ij lst (3) en over het Sloter
meer naar Sloten (4). Van Sloten
weer terug naar het Slotermeer
en met de wind strak in de rug
naarStavoren(S)en Hindeloopen
(6), met zijwind naar Workum (7)
en weer voor de wind naar
Bolsward (8) en Harlingen (9).
Vanaf Harlingen met harde te
genwind -kracht6 -naarFraneker
(10),BarthlehiemenDokkum(l l)
en vanaf Dokkum; met-de wind
mee en grotendeels in het don
ker, naar Leeuwarden: de Bon
kesloot.

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
ken t slager Siegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer· OSO • 3021272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Gron ingen-R uischerbrug

tlo wijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751
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Foto van de maand
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Al ~ je het al moeilijk genoeg vindt om keuzes te maken. is hel misschien bet er om maar geen

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

.t weet mee je 9'0'" kun' pinn e n. En een prima rente.En no,uu ' ''Jk het 9'0';' eede au do'

~ je knjg t. En !SWOP. Welke cadeaus we hebben? Ze zweven hieronder, en het IS aan

jou om nu bij de Rabobank een Jonger enRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

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


