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Bakker, boer of dolllinee?
In gesprek met Sytze Ypma

Oe nieuwe domie Sytze Ypma vindt het werk een uitdaging: "Je zit met al je boeken en de wetenschap
wel erg in een ivoren toren opgesloten, ver weg van het werkelijke leven." (Foro: Henk Remerie)

Op 18 februari j.l.werd in de kerk
in Garmerwolde de nieuwe pre
dikant voor de hervormde en ge
reformeerde (Samen op Weg)
kerkg emeenten van Garmer
wolde en Thesinge bevestigd en
deed daarmee zijn intrede. De
kerk was bomvol , van de drie
honderd ged rukte liturgieên wa
ren er nog twintig over. Voorbij
gangers dachten missch ien aan
een belanqrike voetbalwedstrijd
bijGEO;de auto's stonden ineen
lange rij aan beide kanten van de
weg geparkeerd. Maar nee, het
was immers zondag. Zijn eerste
optreden inonze dorp en trok dus
veel belangstellenden; wie heeft
het nou over de leegloop van de
kerk?

Sytze Ypma (geb. 1962 te Heeg,
Friesland) ontvangt ons in de
sfeervolle,monumentale boerde
rij aan de Lageweg ,waarhij sinds
januari van dit jaar samen met
zijn v rouw, Anneke Meiners,
woont. Zijn vrouw studeerde ook
theologie en werkte o.a. vier en
een half jaaralsziekenhuispastor.
In mei verwach ten Sytze en An
neke hun ee-ste kind .
Een trapje met daarachter gla
zen klapdeuren leiden naar de
woonvertrekken ; wi j bet reden
door een deur met een in prach
tige kleuren glas in loodraam zijn
werkkamer. Een bescheidenver
trek , in het midden een ronde
tafel waarop drie stapeltjes boe
ken, op een andere tafel voor het
raam staat -ookpredikantengaan
mee met de moderne tijd - een
computer. Eén wand wordt in
beslag genomen door een goed
gevulde boekenkast, van alles
door elkaar, maar meest boeken
voor de studie en het werk lijkt
het. Er staan romans in, dicht
bund els, filosofische werken en
boekenover religie.Onze nieuwe
domie komt goed beslagen ten
ijs.
Het raam biedt een fantastisch

uitzicht over het weidse Gronin
ger landschap en zorgt voor vol
doende inspiratie, aldus Yprna,
die zich hier al erg thuis voelt.

Jeugd
Opgegroe id op het Friese plat
teland, was hij b lij om de stad
(Groning en) en zijn toch wat
benauwde kamer te kunnen ver
laten en zic h hier op het platte
land te kunnen vestigen. Ypma
komt uit een ge reformee rd nest;
zijn vader was bakker in Heeg .
Hij heeft één broer en twee zus
sen en hie ld van de dingen die
kinderen op het p latteland zoa l
doen . Hij is ee n groot voetba l
liefhebber, hij sc haatst g raag
en houdt van kievitseieren zoe
ken en vinden!
Het was eigenlijk de bed oeling

dat Sytze zijn vader zou opvol
gen in de bakkerij.
Maar hij speelde heel graag bij
vriendjes die op een boerderij
woonden en droomde ervan om
ook boerteworden, ook later nog
wel, toen zijn leven al een heel
andere wending had genomen.

Oe bakkerij, maar voor je gevoel
vooral het boerenleven, hoe ben
je er dan toe gekomen om theo
logie te gaan stude ren?
"Door mijn achtergrond was ik
toch wel veel met het geloof be
zig, dat was ook belangrijk voor
me. Ik bleef echter met veel on
beantwoorde vragen zitten; zo
als hoe het nou kon dat je na drie
dagen dood te zijn geweest op
eens weer levend was en hoe
iemand over water kon lopen

zonder naar de bodem te zak
ken.
Begin jaren 'SO las en hoorde ik
van de Duitse theologe Dorothee
Sölle. De Ikon zond toen een
documentaire op de televis ie uit
naar aanleiding van haar boek
"Kies het leven," d ie heb ik toen
met rode oortjes gezien.
Naar aanleid ing van dit alles had
ik sterk het idee dat je jezelf niet
verder kunt ontwikkelen en ver
anderenzonderinspiratie en ver
halen en ervaringen van buiten .
Daardoor bl ijf je kritisch ten op
zich te van jezelf en kom je soms
tot andere, nieuwe inzichten. Dit
vind je bijvoorbeeld prachtig te
rug in het verhaal over Jacob. Hij
leeft eerst alleen voor zic hzelf;
ontfutselt zijn oudste broer de
zegen en het eerstelingschap.



Ida Gerhardt

Diep in de stilte- en vrij geraakt.
zoals een vis
zoals een vis
zwaarteloas vaart met vinnen en staart,
voelend wat water en koelte is.

Hoekomt eenpreeknueigenlijk tot
stand?
"Dat is een heel creatief proces,
waar je eigenlijk ook een beelje
kunstenaar voor moet zijn. Er is
een bijbeltekst, die via een be
paaldleesroosteruitgezochtwordt,
om te voorkomen dat elke domi
neezijneigenstokpaardjesteveel
berijdt.
Vervolgensprobeer ik erachter te
komen welkevragendie tekst op
roept. Dan zoek ik aan de hand
vandievragennaardeboodschap
vande tekstennaarwat opvalten
nieuwsgierig maakt. Ten slottezet
ikallesop eenrij endenkdaardan
nog eensheel goed over na. Dat
vereistde nodigediscipline, het is
schrijven en schrappen, zoals
Godlried Bomans ooit zei."

de kerkeraadsleden en gemeen
teleden achter mijn benoeming,
dat mag niet vergeten worden,
andershad ik het beroep niet aan
kunnen nemen.
Ik hoop dat we nu en in de toe
komst luisteren naar elkaars ver
haal en niet uit het oog verliezen
wat ons met elkaar verbindt. Dan
ben ik ervan overtuigd dat de ker
kenvanThesingeenGarmerwolde
een bloeiendegemeenschap vor
men.
Erzalwatwaterbij dewijnmoeten,
maar uit het verhaal van "De brui
loft te Kanaän" blijkt dat het water
weer in wijn verandert, die heel
goed smaakt."

Susande Smidt

Hoe lang ben je daar meebezig?
"Toch al gauw anderhalve dag."

Hoe ziet de werkdag van een pre
dikant eruit?
"Rond negenuurbegin ik, 's och
tends ben ik meestmetmijnwerk
voor de universiteit bezig. 's Mid
dags leg ik vaakhuisbezoeken af
en een predikant werkt ook gere
geld in de avonduren, zoals bij
voorbeeld tijdens wijkavonden.
Zo eensin de drieweken leid ikop
zondag een " Samen op Weg"
dienst."
Ten slotte: je werkt hier nu onge
veer een maand, hoe waren je
eersteervaringen?
"Ik hebhethiererg naarmijnzin,ik
vind het leuk in een gemeente te
mogenwerken en heb het gevoel
al veel mensen te kennen. Domi
nee zijn is eenvakapart-zoveel is
me wel duidelijk-. Ik vind het een
uitdagingomineentijd van indivi
dualisme aan gemeentewerk te
doen.
Een mooisymbolisch beginismis
schien weldat ik vaneen gerefor
meerd kerklid eenpaarmooie kip
pen gekregen heb en ik krijg nu
van eenhervormd kerklid nog een
haan. Ik ben erg benieuwd wat
voor · samen-op-wegkuikens"
daaruit zullen komen:

ven aan de Universiteit in Gronin
gen en is in 1993 begonnen met
een promotie-onderzoek, waarop
hij zijn proefschrift zal schrijven en
uiteindelijk hoopt te promoveren.
Dezeplannenzijnopeenwat lager
pitje gezet vanwege zijn benoe
ming in GarmerwoldefThesinge;
Ypma heeft nog een aanstelling
voor 50% aan de Universiteit in
verband met het onderzoek, de
andere 50% is hij in dienst van
onze kerken.
Aan dat laatste was hij wel toe.
vertelthij, "jezitmetal jeboekenen
de wetenschap wel erg in eenivo
rentoren opgesloten, verweg van
het werkelijke leven. Dat wilde ik
nietlanger.Vandaardat deadver
tentie in "Kerkinformatie," waarin
meninThesinge/Garmerwoldeeen
predikantvroeg dieop eigentijdse
wijzede boodschapvanhetevan
geliewist uit te leggen, onmiddel
liJk mijnaandacht trok."

GAS - WATER
ELECTRA

Engelbert
050-54 16217

InstallatIebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-5416263

Samen op Weg
Wat weet je af van de perikelen
rondom jouw benoeming en de
richting van het "Samen op Weg"
proces. een weg die voor som
mige kerk/eden moeilijk begaan
baar is ?
"Daarvan ben ik op de hoogte. Ik
weetdatsommigemensen moeite
hebben met het SoW-proces en
mijn benoeming . Ik hoop deze
mensen de komende tijd te ont
moeten en met hen over hunver
onlrusting en hun onzekerheid te
kunnenpraten.HetSamen opWeg
gaan hoeft niet te betekenen dat
de eigencultuuropgegevenmoet
worden.
Ikheb ernatuurlijkookbegripvoor
datdit procesvoor sommigen een
stukjevervreemdingmetzichmee
brengt.Je gaat niet meervanzelf
sprekend elke zondag naar het
eigen vertrouwde kerkgebouw, je
ontmoet andere geloofsgenoten.
En veranderingen brengen altijd
enigeonzekerheid met zich mee.
Toch staat een meerderheid van

Werkplaals 's maand.1gs
de gehele dag geslolen.
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Rijksweg 15 ' Garmerwolde
rr) 050 - 3021624

Met de bijbel is de weg van God
met de mensen niet af. De bijbel
heeftvoor mij een open eind.
In de kerkgeschiedenis zie je ook
dat er veel onenigheid is geweest
bijvoorbeeld over welke boeken
wel en welke niet opgenomen
moestenworden in de bijbel.
Ik ervaar dal God zich ook open
baart in andere boeken.Zo zijn er
ook gedichten van Ida Gerhardt
diezo in de bijbel zoudenkunnen.
Een mooi voorbeeld vind ik het
gedicht"Ontkomen",dateenknip
oog naar het verhaal van Jona is.'

'Het is ook belangrijk het geloven
te vertalen naar de mensen van
tegenwoordig;tekstenenliturgieën
moetenbegrepenkunnenworden.
Daarom is uitgangspunt voor mij:
hoekunnen wij alsmensenvannu
geraakt worden door het bijbelse
verhaal van God met mensen van
toen."
Ypma studeerde af meI als spe
cialisatie de godsdienstpsycho
logie.Hijhoudtvandewetenschap,
vindtdeze interessant enkangoed
theoretisch en abstract denken
Hij heeft twee jaar college gege-

GOED VOOR UW GOED

INJmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie .

Danslaathij op devlucht. Eriseen
tijd van inkeer- na een lange lijd
omkeer. Pasdankanhij zijnnaaste,
zijnbroerEzau,echtontmoeten. In
dit bijbelverhaal herken je de nei
gingen van de mens; eerst ik- en
dan, oh ja, die ander. De bijbel
speelt het ik overigens niel tegen
de anderuit,maarwijstop de zorg
voor beide.
Samenvattend kun je zeggen dat
mijnkeusvoor de theologie voort
komt uit een soort nieuwsgierig
heid en het zoekennaar antwoor
den.Het geloofbiedt mij niel altijd
zekerheid, het heeft ook veel te
makenmet zoeken enhopen. Het
geloofkan jeookmeenemen inde
onzekerheid."

Ontkomen

Diep in de stilte eenkennig gewend
-zoets een vis
zoals een vis
enkel kent zijn element
kennend de Ene die was en is.

Diep in de stilte binnengedaald
zoals een vis
zoals een vis
binnen het water ademhaalt,
water dat adem en aanvang is.

Is dat niet moei/ijk voor jou, de
mensen verwachten toch van jou
dat je het zeker weet?
"Ikhebweleendiepvertrouwen in
dat geloof. Maar ik merkook dat
mensen opgelucht zijn als de do
minee hetooknietallijdzekerweet.
Geloven isvoor mijonderweggaan,
in vertrouwen dat God met ons
meegaat. Datisergbijbels,daar is
God ook met zijn volk onderweg .
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Nog even en t is weer Poaske. Ook dit joar kennen we bie ons
In Gaarmwèl weer neuten schaiten en aaler zu lken. n
Poaskevuur is der nait meer bie: der is galn mens d iJ zien laand
doar nog beschlkboar veur stelt! Derwordt veul te veul rötzoot
bie hln gooit ; je motten der dag en nacht bie woaken om dat te
veurkommen en wel het doar nou zin aan?

Hallo lu

Waiten ie trouwens waar taaier
zuiken vandaan komt?
Honderden joaren leden - dou de
grond hier nog drazzeg was 
kwammen der n hal bult hoazen
in ons laand veur. De hoas het
vrouger n vogel wèst;n Godin het
hom omtoverd in n vaaiervouter.
Omdat e zuch der veur schoamt
dat e om Poaske aaier legt, ver
stopt e ze achter de stroeke n. En
doar mangen de kinder ze weer
opzuiken; op Poaskemoandag
bennen ze vanot haalf tien wel
kom aan de Grasd iekweg .
Vrouger kwam der om Poaske n
grade bak met haardkookte aaier
(met greune dorren! ) op toavel;
doa r mog je zoveul van opeten
as je wollen. Dij t leste aai pakte,
mos hom met dop en aal ope ten!
Ze kregen der riezenbrij of stoet
bie; in Ter Oapel dikke ries met
broen sukker en praemen.
t Verhoalwil dat de boerenknech·
ten en -maa iden op Poaskezun
dag n stieg aaier en ain plak stoet
kregen;op Poaskemoa ndag was
t net aans om: ain aai en twinteg
plakken stoet. Z' atten tegen kan
der op; sums vratten ze zoveul
dat ze der zaikvanwerren! Op de
zundag noa Poaske (L ut je
Poaske) deden ze t nog ais
dunn echi es over; op Piemeltje
Poaske en Piemeltje Piemeltje
Poaske verwachtt en z' ook nog
wat ekstroas.

Neuten schaiten
Op dr ij apr il kennen de 55·
pluzzers weer tös worren in de
Leeuw;op Poaskemoand ag mag

t haIIe dörp wee r metdoun: jonk
zowe l as old . Da' s altied hal
gezelleg'
Vrouger speulden z'orn (grof )
ge ld: n man oet Spiek ken zuch
nog herinnern dat er inde datteger
joaren f 130 ,- bie lag ; n kapteat
dou destieds! As t geld op was,
speu lden z' ook wel om n fiets of
n bok. t Was gewoon n gokver
sloaven!
Tegenwoordeg doun we t veur
de lol; dikke priezen bennen der
nait meer te winnen.

Hillie Roamokker-Tepper

Wist U

dat...
• er vorige maand een stukje
was vanElsbethBalkemaen Roos
Plaatsman en dat per ongel uk
wél het Thesinge r Krantje, maar
niet dat stukje was afgedrukt?
• Annelies in d iezelfde krant tot
haar grote ve rrassing las dat zij
bij wedstrijden van Presto een
prijs had gewonnen (zonder dat
ze had meegedaan!)?
• de abonnementsprijs van de
G&T dankzij onze adverteerders
alwéér niet verhoogd hoe ft te
word enen dus gewoon op f 17,50
blijft?

Peta Jurjens ziet Sara
Peta Jurjens bereikte de leeftijd waarop men een leuke pop voor je in
de tuin neerzet. Ze zat er de hele dag. Wat 'n wonder dat ze de
volgende dag verkouden was! (Foto: Henk Remerie).

De Meul'ndaansers
Op vrijd ag 1 maart vierden de Meul'ndaansers uit Thesinge (zie ook:
Foto van de maand) hun 15-jarig bestaan als volksdansgroep. Er
werd een gezellige avond gehouden voor de leden in Ons Trefpun t.
Zes leden die al 15 jaar lid waren werden in het zonnetje gezet. Ook
mevrouw Bijmolt uit Zuidwolde, dan slera res. kreeg een cadeau
aangeboden. De avond werd gevuld met dansen, spe lletjes en
toneel; wat erg leuk gevonden werd.
De groep telt momenteel 20 leden , van wie 9 dames uit Bedum.
Hiermee is de dansg roep erg blij. Erwordenvaak optredens gegeven
in verzorg ings- en of bejaardentehuizen. De repetities hiervoor
worden elke donderdagmiddag gegeven in Ons Trefpunt. Nieuwe
leden zijn altijd van harte welkom.

Ida Oomkes-Meruma

Bij ons keuze uit
d e kollekties van :

Ca rtino Carissimo
S panjersberg

iI*
Printhous e

Kennemer

~ . _~ Intercard

• :::.ë~: = L M ercard
fi" - - .

-~~..c -.- ........_ ,J

Installatie bedrijf
Thesinge V.o.f.

KerksIraal 1
9797 PO Thesinge
Tel. 050 - 30 245 36
Fax. 050 - 30 24693

king

• elect a
• gas
• wate
* e.v.
• dakt ed
• zink

~

6l,,e==============?1
~

verf - glas - behang
klompen - laarzen

9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 050·3021957
M. Rltsema - Bedum - Telefoon 050 - 3013830
K. V.d. Veen - Ko/ham - Te/efoon 0598 - 393504

BLUE MULE
Rijksweg 83 Ten Boer

3



Op de voorjaarsvergadering van de vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde d .d . 11 maart j.l. komen weer heel wat zaken aan de
orde. Een greep uit de onderwerpen:

Wel en wee van
Garmerwolde

• va n de fietspomp , d ie we van
motorhande l Noord hof kregen,
hebb en we nog niet veel p lezier
geh ad . Hij stond nog maar net in
de "fietsgarage" ofwerd al gede
monteerd doorvandalen:de sleu
tels zijn blijven ligg en. De heer
Reinders heeft hem meege no
men naar huis, gerepareerd en
vor ige wee k teruggezet in de
"koekjestrommel". Helaas is ie
nu al weer stuk .
Dankzij diezelfde vern ielzucht
werd er ook geen noodverlich
ting bij het kruispunt aangebracht.
Op 13 novemb er (de datum van
onze najaarsvergade ring) brand
de alle s nog rond twaalf uur 's
avonds; toen de werklui de vol
gende morgen op het werk kwa
men , waren alle knipogen in de
nieuw gegraven sloot gek ieperd
en de kabels (die naar de accu
leidden) doo rgesneden.
• uit het overleg met de ge
mee nte d.d. 27 feb ruari [J. is ge
bleken dat de opmerking van de
heer Blok over herindeling of zelf
standig blijven alleen nog maar
wat hersenspinsels zijn . De vere
nigi ng doet er nog niets aan, er is
nog geenstandpuntnodig .Mocht
het we l zover komen, dan zal Uw
men ing worden gevraagd .
Volgens enkele aanwezigen gaan
de plannen van de stad Gronin
gen ons wel degelijk aan en is het
zinvol om onze ogen goed open
te houden.
• de riooloverstort op het eind
van de w.F.Hildeb randstraat stort
dermate vaak over, dat het meer
een open riool is dan een riool
overstort.We hebben de toezeg
g ing dat het nog dit jaar zal wor
den hersteld : de hele streng

wordt/is gereinig d; er komt nog
een vide o-inspectie plus teller
(hoe vaak ie overstort).
• ten behoeve van fietsers en
voetgangers wordt er nog deze
zomer/herf st een sch elpen pad
aangelegd tussen de verle ngde
W.F. Hilde brandstr aat en de
Dorpsweg ; er komt waarschijn
liJk geen openbare verlichting.
In verband met het drukke ver
keer van en naar het spo rtveld
stelt iemand voor om het speel
tuintje aan de Hildebrand straat
te verplaatsen naar het terrein
langs dit schelpenpad; er zou
ook meteen een jeu de boules
baan kunnen komen . Vanwege
de infrastuctuur is het toch vrij
moei lijk om daar nieuwbouw te
plannen. Het huidige speeltuin
terre in zou dan als bouwkavel
kunnen worden verkoc ht.
• de gemeente fleurde helemaa l
op b ij onze idee ën over par
keerhavens aan de Oude Rijks
weg . Ze hebben echter GEEN
GELD !!!
. er staanons vermoedelijk grote
veranderinge n te wac hten i.v.m.
de rioolzuiveringsinstallatie: de
RW.1. gaat uitb reiden! Wellicht
krijgen wij hierdoor weer een vol
waa rd ig kruispunt aan het einde
van de Oude Rijksweg ; er is al
een rechtsaffer, misschien komt
er ook een linksafter.
Op dit moment is het moeil ijk te
zien dat er verkeer va naf de
zuiveringsweg komt: het is b ij
zonder verve lend als er inee ns
een (pe rsonen) auto voor je neus
staat!Wellicht is een knipp erlicht
een op lossing . We zullen ech ter
nog even geduld moeten heb
ben; rond de herfst komt er een

evaIuat iegesprek met gede
puteerde Fennema.

Bestuursverkiezing
Wim Benneker en Pia Pops wor
den beide bij acclamatie her
kozen.Catharina Veenstra treedt
af;Alineke Boes (van de Grasdijk
weg) wordt bereid gevonden om
haar plaats in te nemen.
Volgen sJan Wigboldus (de voor
zitter) kostte het zes jaar geleden
heel wat overredingskracht om
Catharina in het bestuur te krij 
gen. Ze zei: "Ik? Wat mot ik doar
nou doun?" Ze ontwikkelde zich
als één van de creat ieve geesten
van het be stuu r: bij de aankomst
van Sint Nicolaas, idee ënvoor de
brader ie, de kerstboom ... was
één bl ik richting Catharina vol
doende l Uiteraard heeft het be
stuur een passend cadeau voor
"ons wicht",
Catharina be dankt met de vol
ge nde woord en:
"Het is missc hien niet zo gebrui
kelijk , maar ik wil op deze ver ga
de ring toch nog iets zeggen.
Voor a l omdat op de laatste
bes tuursvergadering enige be
stuur sleden kw amen met d e
vraag of ik op dat moment een
speech wi lde houden of d it deed
op de voorjaarsvergadering .
Bij de zen zou ik willen zeggen:
bedankt jongens.
Voora l de bestuursvergaderin
gen staan onuitwisbaar in mijn
beeldbuis gesch reven. Dus heel
erg bedankt!
Laat ik hier nog wat aan toevoe
gen:
Ik heb nu ongeveer zes jaar mee
gedraaid en ik hoop (en denk) tot
ieders tevredenheid .
Het is een hechte club ,die elkaar
respecteert en waardeert,
Ook al zaten we niet altijd op
dezelfde golflengte.
Eén ding staat voor ieder van hun
voorop:
HET BELANG VAN HET DORP!

Als je dit zo hoort, is het moeilijk te
begr ijpen waa rom ik er nu mee
stop .

Nou , dat is ook niet eenvoudig uit
te leggen (privé redenen).
Ik ben er piano aan aan begon
nen
En het is uitgegroeid tot een Bal
masqué .
Zo af en toe hadden we een
Polona ise
Ennu als laatste nog een Matinee.
Mijn opvolgster wil ik dan nog
zeggen
Succes en maak je sterk
Want iets doe n voor dit dorp
Is en was leuk werk ."

Uiteraard worden er deze avond
nog vee l meer zaken aangestipt ;
denk maar eens aan: de verl ich
ting van de kerk, het sneeuwvrij
maken van stoepen en paden,
het laten slingeren van oudekerst
bomen ,hetnieuwe rioleringsplan,
een aan leg steig er bi j het
Damsterdiep , de verharding van
de Grasdijkweg , het strooien van
de wegen en het beschikbaar
stellen van strooigoed. Voor de
heren , di e deze winter het
Damsterdiep zo keurig schoon
hebb en gehouden, is er een wel 
ver diend applaus .

Hillie Ramaker-Tepper

Stoomfluitjes
• Kwijt:
Wie 0 wie heeft er spullen van
Hofstede Schilders ge leend en
nog nietteruggebracht?Het gaat
om: behang boeken , behang
tafeis en kleurenwaaiers. Wij ho
pen onze spullen zo snel moge
lijk terug te zien. Alvast bedankt
voor de med ewerking .

. Te koop:
Imperial (voor auto met dakrand),
kinderled ikantje (vers telbare bo
dem) met dekbed je, wiegdek
bedje, ca mp ingbedje en nog
enkele andere baby-artikelen .
Tel. 302 34 32.

Ten Boer 050 • 3022592 - Sint Annen 050 - 3021368

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050 - 54 10508

lES

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Voor aardappe len, groenten, fruit, exotische vruch ten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker

CC//H

ofIé/Hdérlf/l1á

Claremaheerd 47 - Beyum " 5421452

Kajui t 32 2 - Winke lcentrum Lewenborg " 5415222
Eikenlaan 35 - Selwerd " 5778455
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Politiek niet blij
Iftet Actiedag?

Sprooll;es
lopen goed af

Elisabeth Tolenaar

Van links naar rechts: de notuliste schrijft, Henk Bussetier en Peter Heidema van Oorpsbelangen
Thesinge overleggen hun volgende stap, burgemeester Blok speelt met zijn pen en wethouder Boe ïs
oefent een volzin. (Foto: Henk Remerie).

Bestu urders en politici van Ten Boer, aanwezig op de Dorps
belangenvergadering in Thesinge, staken hun mening niet
onder stoelen of banken: die eigenwijze Thes ingers gaan deze
keer wel héél erg ver in hun Ijverom het dorp inordete houden.
Te ver. Dus wat iedereen toch stiekem had gehoopt (namelijk
dat de gemeente wat toeschietelijker zou worden in het toe
zeggen van hulp of desnoods alleen waardering zonder voor
behoud) gebeurde tijdens de vergadering niet.

E.T.

Bestuurslid Irene Plaatsman vertelde tijdens de Oorpsbelangen 
vergadering van Thesinge het waargebeurde sprookje over de
reus en de kabouter: de reus d ie alsmaar beloftes deed maar
nooit nakwam.De kabouterging aan het werk en werd zodoende
groo t en sterk. Daar kan je misschien beter van maken: de
kabouter ging 't allemaal zelf maar doen en al gauw hing z'n
tongetje co z'n schoen. Op het moment dat dit stukje geschreven
wordt. is de eventuele beschoeiing van De Dijk (over de com
p lete 300 meter) héél dichtbij, maarnog altijdniet zeker. Hopelijk
vindt u elders in deze krant nog een 'laatste nieuws '. Dat de
tongetjes vanOorpsbelangen inmiddels behoorlijk op de schoe
nen hangen, is een feit. Geregel, vergaderen met aannemers,
stad en land afbellen , nog meer geregel, nog meer vergaderen,
enzovoorts, enzovoorts . Maar áfs het lukt, is dat allemaal te
danken aan de onverdroten inspann ingen van een heleboel
mensen (Dorpsbelangen en daarbuiten) die gewoon blijven
vinden dat het moet kunnen. En mocht het niet lukken, dan heeft
het aan óns beslis t niet gelegen.

Tijdens de vergadering in Molenzicht bleek helaas maar al te
duide lijk dat er aan zelfwerkzaamheid door mondige burgers
nog haken en ogen zitten. Ten Boer heeft liever dat wij de
verantwoordelijkheid dáár laten waar die hoort, namelijk bij de
gemeente. Burgemeester Blok liet daarove r geen misverstand
bestaan. En natuurlijk heeft hij groot gelijk. Wij vinden 6ók dat de
gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van haar
dorpen. We betalen er zelfs voor. De vraag is (volgens ons)dus
niet: mogen burgers het werk dat de gemeente laat liggen, zelf
doen? De vraag zou kunnen luiden : moeten wij als politiek en
mondige burgers samen misschien eens naar een andere
oplossing zoeken voor structurele onderhoudsproblemen dan
alleen maarblijven roepen dat de gemeente verantwoordelijk is,
terwijl ondertussen mensen blijven struikelen over losse
stoeptegels en stukken Dijk in het~~allen, met of zonder
persoonlijke ongelukken?De gemee ft toe dat er serieuze
problemen zijn. Daar kun je het als l drnténte (college, gemeen
teraad) bij laten. Hetgeld isop .Niks aarlte doen.Je kunt ook een
oproep plaatsen in je gemeenterubriekje: armlastige maar aar
dige reus zoekt contact met vindingrijke kabouters omproble·
men op te lossen. Zo leven we allemaal nog lang en gelukkig.

Erwasgeen tijd voor het huishou
delijke gedeelte van de Dorps
belangen-jaarvergadering (jaar
verslag, bestuursverkiezing e.d.);
dat wordt afgewerkt op dinsdag
16april. Dan iser ook een evalua
tie van de Actiedag en van de
forumavond en het referendum
over gemeentel ijke herindeling .

doet elk jaar één grote klus. De
Dijk in Thesinge zou (ooit) ook
zo'n grote klus kunnen zijn, want
een echte opknap beurt moet
volgens de wethouder wel een
half miljoen gulden kosten.

Het waswel duidelijk.Bestuur en
politiek deden hun best omenige
sympathie te tonen, maar ze heb
ben het moeilijk met onze zelf
werkzaamheid .Waarom hebben
zij daar niet meteen in het begin
op gereageerd, toen Dorpsbe
langen het plan aan hun voor
legde? Zwak verweer van wet
houder Boeis: hij had begrepen
dat het om een ludieke sch66n
maakactie ging, dus over zwerf
vuil. (Goed idee' Zo'n actiedag
organiseren we meteen. 's Mor
gens om negen uur beginnen.
Om vijf over negen klaar!).

De zéér goed bezochte Dorps
belangenvergadering werd bijna
geheel gewijd aan hetonderwerp
Actiedag. Bijna, maar niet hele
maal. Bestuurslid Henk Busscher
meldd e dat 'toeristischThesinge '
misschien wordt uitgebreid met
een leuke wandelroute vanaf de
molen langs de historische
kloosterwalnaarde Bakkerstraat.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen in
het kader van een 'Noo rd
groningerkloosterroute',métsub
sidie . Wethouder Boon (wegens
omstandigheden afwezig) onder
steunt het idee en za l, als
Thesinge alvast wat voorbere i
dend werk doet, fungeren als
voortrekker. Op 14 juni is er een
Thesinge promotie-dag.
Nieuwsvanhetwoningbouwfront:
het is de bed oel ing dat de
raadscommissie van Ten Boer in
april spijkers met koppen slaat
wat betreft de risico-verdeling
samen met projectontwikkelaar
Reten . Inmiddel s staat vast dat
er in het nieuwbouwp lan ruimte is
voor traditionele uitgifte met vrije
kavels.Wethouder Boelswist nog
niet wanneer de bouwbedrijvig
heid van start kan.

Zoals gezegd, het onderwer p
'Actiedag ' (oftewel:de zorgen van
een klein dorp over het achter
stallig onderhoud) vulde de rest
van de avond. Peter Heidema
vervu lde zijn rol als vergader
voorzillerweer alsvanouds('Op
lellen, Apot!') en het was afge
zien van de ernst van het onde r
werp een leuke vergader ing.Het
publiekmaaktedankbaar gebruik
van vrolijke momenten om de
spanning af te reageren.
Roelf Jansen: 'Mag dat van de
gemeente, dat snerteten?'
Of toen wethouder Henk Boels
druk bezig was te verklaren dat
het onderhoud van het Klunder
fietspadje nuechtweerheelgoed
wordt aangepakt over de 75 cm
die de gemeente moet onder
houden...
Hans van den Brand: 'Is dat 75
centimeter breedte of lengte?'
Wethouder Boels probee rde uit
te leggen hce het nu eenmaal zit
met onderhoudsplanning en
priorite itenlijsten. De gemeente
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Een theevisite
Op uitnodiging van de vrouwengespreksgroep uit Thesinge
kwam Najima Berkan-Tejibi op een middag in maart op thee
vis ite in Ons Trefpunt in Thes inge. Ook op vis ite waren een
vrouwengroep uit Ten Post en de rayonvrouw, mevrouw Ra
ven uit Bedum .

Siceo Laagland

In de Algeme ne Beleidscommis
sie van maart is het verslag van
het najaarsoverleg tussen de ge
meenteen de GADOaan de orde
geweest. Onder andere was het
gebruik van lijntaxi 247 (route:
Ten Boer, Sint Annen, Thesinge,
Garmerwolde,Kardinge v.v.)on
derwerp van gesprek. Geco n
stateerd werd dat lijntaxi 247 min
der reizigers vervoert dan voor
heen buslijn 47. GADOvermoedt
dat mensen uit Ten Boer en
Garmerwolde nu gebruik maken
van de buslijnen via de N360.
Voor 1996 zullen in Ten Boer
geen grote wijzigingen in het
openbaar vervoer worden inge
voerd. De GADO weet uit erva
ring , dat een lijntaxi enige jaren
nod ig heeftom in te burgeren .De
GADO zal nog eens bezien of de
vooraan mel dingstijd vo or de
lijntaxikanwordenteruggebracht
van 1'12 uur naar 1 uur.

den genoemd, zijn qua bouw
meestal iets duurder dan traditio
neel gebouwde woningen , maar
dat verdient zich in de loop der
jaren vanzelf terug door bijvoor
beeld lagere kostenvoor energ ie
en water.
Diver se Noord-Gron inger ge 
meenten hebben op dit terrein al
voorbeeldp rojecten ontwikkeld.
De gemeenteTen Boer heeft nog
geen conc rete plannen klaar lig
gen. Wethouder Boels heeft op
verzoek van de raad aangekon
digd , dat bij de woningbouw in
Thesinge, Ten Boer en later ook
Ten Post inhoud zal worden ge
geven aan duurzaam bouwen.
Dé raad wacht zijn plannen met
spanning af.

Je kunt van de zelfwerkzaamheidsactie van de Thesingers
vinden wat je wilt, maar het dorp Is in ieder geval voluit in de
politieke belangstelling gekomen. Het college en de raadsfrac
ties kwamen op bezoek (alleen de VVD bleef zonder kennisge
ving weg) om met de dorpsbewoners over de onderhouds
probiemen te discussiëren. Het was een goede greep van
Dorpsbelangen Theslnge om het halfjaarlijks overleg met
B&W in aanwez igheid van de dorpelingen én de raadsfracties
te houden. De politiek werd nog eens nadrukkelijk met de neus
op de feiten gedrukt.

Maarook in de gemeenteraad en
de Algemene Beleidscommissie
zijn de buitendorpen aan de orde
geweest: duurzaam bouwen en
de lijntaxi.
In de raad van 28 februari stond
het milieuprogramma voor 1996
op de agenda. Met dit milieupro
gramma zijn door de raad een
breed scala aan activiteiten voor
het jaar 1996 vastgesteld , waar
onder: duurzaam bouwen .
Duurzaam bouwen is een vorm
van woningbouw, waarbij zowel
in de voorbere iding , als bij de
bouw zelf en bij het ontwerp van
de woning zo goed mogelijk re
kening met het milieu wordt
gehouden. Door duurzaam bou
wen wordt zoveel mogelijk voor
komen dat het bouwen en het
gebruik van geb ouwen de om
geving verontreinigen . Er wor
den bijvoorbeeld materialen ge
bruikt, waarvan de produktie het
milieu niet verontreinigt en die
geen intensief onde rhoud ver
gen of snel moeten worden ver
vangen. Duurzaam bouwen is
echter breder dan alleen het ge
bruik van materiaal. Het kan ook
betrekk ing hebben op energ ie,
water, afval en verkeer. De eco
woninge n, zoals ze ook wel wor-

Een zinvolle ontmoeting
Het is goed om ontmoetingen
tussen allerlei cul turen niet uit de
weg te gaan. Zolang ieder maar
inzijn/haar eigen waarde gelaten
wordt. Een theevisite waarbij
christen- en moslimvrouwen sa
men praten is hiervooreen uitste
kende ge legenhe id . Eigenlijk
waren we nog lang niet uitge
praat toen Tineke Werkman, de
presidente, de bijeenkomst af
sloot.

Oe kleding
Najima droeg deze middag een
lange broek met daarover een
blouse, maar, zo merkte ze op,
zodra ze thuiskwam zou ze één
van haar lange jurken aantrek
ken.Daarin voelt ze zich het pret
tigst. Ze had een grote tas mee
genomen en de inhoud daarvan
werd ons getoond . Lange jurken
van allerlei kleurige stoffen, en
witte mannengewaden met
schoeis el en hoofd bedekking.
We mochten ook haar bruidsjurk
bewonderen. De jongetjes dra
gen bij hun besnijdenis een spe
c iaal gewaad met daarbij sloffen
en een mutsje. Daarvan liet ze
foto's zien.Dekleding wordtv ocr
namelijk in Marokko gekocht.
Daar heeft de familie een eigen
huis, dat in de zomervakanties
vaak door hen bewoond wordt.
Verder typisch Marokkaanse ar
tikelen worden in Beverwijk op
een markt gekocht.

Roelie Karsijns-Sehievink

men . Op Marokkaanse wijze
maakte ze thee voor ons. Losse
thee in de theepot, vermengd
met kokend water, gekruid met
een soort munt en goed gesui 
kerd . Deze thee werd geschon
ken in bewerkte theeglaasjes.
Daarbij werden gefrituurde koek
jes gepresenteerd, gemaa kt van
meel, dadels, honing en sesam
zaad en gevouwen in mooie figu
ren. Deze koekjes worden door
de moslims gegeten na afloop
van de Ramadan, de vastentijd .
Ze smaakten heerlijk, maar wa
ren wel een aanslag op onze lijn!

Rommel
markt

Koekjes bij de thee
Najima kwam op theevisite,maar
had haar eigen thee meegeno-

Op zaterdag 11 mei is er weer
rommelmarkt aan de Kerkstraat
in Thesinge. De opbrengst is be
stemd voor het plaatselijke chris
telijk jeugdwerk. Op zaterdag 27
april vanaf 9 uur worden de goe
deren huisaan huis opgehaald in
Thesinge en Garmerwolde .Als u
dan niet thuis bent of later nog
spullen tegenkomt die u wel kwijt
wilt, dan kunt u bellen met Heina
van Zanten (302 3426) of Koos
van de Belt (302 3432).
Het is trouwens niet de bedoe ling
dat u kapotte spullen meegeeft :
meubels en elektrische appara
tenbijvoorbeeld worden gekeurd
voordat we ze meenemen.

Jeugdraad saw kerk Thesinge/
Garmerwolde

Wie is Najima?
Najima is geboren in Marokko en
kwam op haar elfde jaar, samen
met haar ouders en zus, in Gro
ningen terecht. Ze is inmiddels
zo'n twintig jaarverder,getrouwd
en moeder van vier kinderen,
woont in de stad Groningen. Ze
leeft, zoals ze zegt, in tweewerel
den : de westerse maatschappij
en de Marokkaanse islamitische
cultuur. Het is vaak moeilijk om
hiermee om te gaan.
Een voorbeeld. Veel vrouwen
dragen in Marokko een hoofd
doek.DemoedervanNaiimaook.
Toen Najima in Nederland kwam,
was ze op een leeftijd dat ze nog
geen hoofddoek hoefde te dra
gen volgens islamitische voor
schriften. Nu Najima, als ze luis
tert naar haar hart, graag een
hoofddoek wil dragen , vormt
vooral de angst dat haar wes
terse medemensen haar met an
dere ogen gaan bekijken, een
beletse l. Najima is nauw betrok
ken bij de school van haar kinde
ren,waar ze als vrijwilliger allerlei
dingen doet en ze is bang dat
haar bes luit om in het openbaar
een hoofddoek te dragen , ge
zien wordt als een verandering
van haar persoonlijkhe id.
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s.v. "de Buurschutters" Eiboters

)( fijngeprakte ans jovis
)( geraspte oude kaas
)( kerr iepoeder
)( peterselie met bieslook
)( tomatenketc hup en uienpoeder
)( erg fijngehakte ham en enige tobascodruppels
)( fijngewreven zalm uit bl ik of gerookte zalm
)( Mon Chou enqembersiroop j

, "jl<<l<W" I d ill
,I,

U ziet: mogelijkheden genoeg!

Benod igdheden: 4 hardgekookte eieren,
100 gram ham ( 1plak), 4 eetl. fritessaus,
4 eetl. sherry, 4 theet.
kerrie en 1 takje pe terselie.

De eie ren afpellen en fijn prakken . In een kommetje een sausje
roeren van de fritessaus, sherry en de kerr iepoeder; hierdoor de
fijngesneden ham en de eieren mengen.
Op een toastje doen en afmaken met wat geknipte peterselie.

Oud e Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Pittige eier/hamsalade

U kookt een aantal eieren hard en gaat de dooiers fijnmaken en
vermengen met betertot het smeuig is.Deze basis kunt U nu naar
smaak vermengen met bv .:

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur
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MAAI UW GAlON
MOEITELOOS

De bewoners van Thesinge kon
den deze week in een informeel
referend um hun mening geven
ove r het voortbestaan van hun
gemeente Ten Boer. Een ruime
meerderheid koos voor aan slui
ting bij de stad Groningen.
Maar liefst 50% van de 500 kies
ge rechtig den toog naar de stem
bus en zorgden voor een opval
lende uitkomst. Voor een zelf
standig voortbestaan van de ge
meente Ten Boer koos slechts
15%. De meerde rheid ziet het
grootste voordeel in een samen
voe ging van Thesing e en Ga r
merwo lde met de gemeente Gro
ningen (hoe d enkt men in
Garmerwol de daarover?), terwijl
20% voor een same nvoeg ing met
Bedum koos . Een grote platte
landsgemeenteTen Boer, Bedum
en Loppersum heeft de voorkeur
van ongeveer 17% van de
stemmers. De kinderen mochten
apart stem men. De 35 uitge
brachte stemmen lieten hetzelfde
ge luid horen. Het po litieke sig 
naal is duidelijk. Het ove rgrot e
deel van de Thesingers heeft
geen vertrouwen mee r in het zel f
standig voortbestaan van hun
gemeente en kie st nadrukkelijk
voo r een herindel ing.

Thesinge
kiest voor
Groningen

Sieb-Klaas Iwema

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 - 5419791

De maart-avond heeft de volgende
stand opgeleverd :
1. Mevr. D. v.d . Molen 6807
2. Dhr. G. Bouwman 6637
3. Dhr. M. Blink 6429
4. Dhr. A. Mulder 6285
5. Mevr. W. lammeling 6215

Op de jaarvergadering van s.v. "de Buurschutters" d .d. 27 februari
1996 stond als punt 13 op de agenda: de competitie van het jaar
1995 .
Eindelijk was men dan toch bij di t punt aang ekomen; men was
ben ieuw d naar de plek waar men ge ëindi gd was en of men promotie
had gemaakt, in de zelfde klass e bleef of gedegradee rd was.
De uits lag van het gemiddelde aantal pu nten luidt als vo lgt:

In klasse H
(van 108 tot 113,99 punten):
1.J.Tammenga 113,56
2. J. Boum an 111,31
In klasse A
(van 103 tot 107,99 punten):
1. A. Start 107,94
2. S.K. Iwema 107,88
3. H. Vriesema 106,94
In klasseB
(van 94 tot 102,99 punten):
1. L. v.d. Molen 106.50
2. W. Wolters 101.28
Pistool schieten
werd gewonnen door:
1. T. Remkes 27
2. S.K. Iwema 26,6
In klasse B krijgt L. van der Molen
promotie naar klasse A.
Omdat J. Tammenga met lucht
buk s geweer sch ieten maa r liefst
vijf maal twaalf punten (he t maxi
mum wat er op een kaart te beha
len is) heeft geschoten, kan hij
tevens ee n gouden (geweer)
speldje inontvangst nemen;deze
word t maar één keer in je leven
uitgereikt!
Man , vrouw, jeugd ... het maakt
niet uit: men speelt allemaa l met
dezelfde d isci plinair in dezelfde
competitie C.q . klasse.

"de Soos"
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Aardgasleidingen
Alweerwerkzaamheden langs de Rijksweg ter hoogte van Bovenrijge?
Er staan borden in de berm en ook al stoplichten. Dit blijkt te maken
te hebben met de aanleg van nieuwe aard gasle idingen door de
Gasun ie. Naast de twee bestaande leidingen, die in '85 van
Tripscompagnie naar Grijpskerk werden aangelegd, komen nu nog
eens twee leidingen met een doorsnede van ruim een meter. Wim
Lode uit Garmerwo tde is met zijn loonwerkbedri jf werkzaam voor
Nacap , het pijpleidingenbedrijf dat de helft van het tracé uitvoert . Hij
kan ons heel wat informatie verstrekken over deze enorme klus. De
Gasun ie heeft een voorlic hter die de overige vragen beantwoord.

Aanleg van gasle idingen. Een foto uit het album van Wim Lade.

Onder de parreplu van meertmeand diálektmoan d warren der in de
moand meert hal wat streektoal aktivitei ten op taauw zet. Op
vrijdagoavend de 22e is Gaarmwól aan de beurt : verschaaiden d
dichters en schrievers van het literaire tiedschrift Krödde lezen veur
oet aign waark.

Meertmoand
dialektmoand

Werkstrook van 60 meter
Over een afstand van 45 km.
moeter een sleu fge grav en wor 
den van 4,5 meter breed. Er
naas t komt een "rijstrook" , een
zan dbaan van 5 meter breed
en 50 cm . hoo g. De teelaa rde
wordt afge zet en daarna wordt
laag voor laag de grond afge
g raven tot een d iepte van 1.60
m. onder het maaiveld . De ver
schillende lagen grond worden
apart neergelegd en dus is er
een werkstrook van 60 meter
nodig . Wim Lode ver zorg t met
zijn twee trekke rs met voorlader
en aanhangwagen de aanvoer
en afvoer van materialen. Zijn
wer knemer en hij zijn beg in
maart be gonnen en de ver
wachting is dat de klus tot sep 
tember/oktober gaat duren. De
bui zen die zij aanvoere n wor
den ter plekke aan elka ar ge
last en voorzien vaneen coatin g .
Bij kruisin g met weg en en/of
kanalen wordt de leid ing er on
derdoor ge perst. Vooraf wor
de n er damwandplanken de
grond ingeheid .

"Ptekvoorree ä"
De reden van de aanleg van de
leidingen is dat de druk in de
bodem van het Slochterv eld
heel langzaam terugloopt. In het
begin kon de kraan daar sim
pelweg opengedra aid worden
in koude perioden. Het gas moet

nu omhooggepompt worden en
wordt dan ondergronds opge
slagen in Grijpskerk. Er is ext ra
capac iteit nodig om een "p iek
voorraad " te kunnen opslaan .
De voorlichter van de Gasunie
verwacht niet dat het ve rkeer
hinder zal on derv inden van de
we rkzaamhed en . De b uizen
gaan onder het wegdek doo r
halverweg e de Bove nrijgeweg
en onder de Molenweg door
vlak naast nr. 42. Volg ens de
planning zal de leid ing langs
Thesinge rond half mei klaar
zijn.

Landerijen en gebouwen
Langs het hele tracé zijn rege
lingen getroffen met boeren op
wiens land het werk plaatsvindt.
Ook de eigena ren van gebou
wen in de buurt van het tracé
hebben de bouwkund ige toe
stand van hun pand voor de
aanvang van het werk laten op
nemen. Dit werd ged aan door
een deskundige in opdracht van
de Gasunie . Door midde l van
foto 's werden zowe l binnen als
bui ten scheuren in muren en
eventuele andere g eb reken
vastgeleg d.
Mocht er schade ontstaan door
dit zware werk dan kan een
eve ntuele schadeclaim vl ot
worden afgehandeld.

Truus Top

Wat n verschil in menaaier van
brengen : haard , zaacht , langso
am, vlug ... met veul of waineg
stemverschil...gewoon veurlezen
of echt veurdroagen! Hans van
der Lijke het er zulfs n melodie op
mekt en brengt zien gedicht al
zingende en speuiende. Bie n
gedicht van Jan Siebo Uffen mot
nog rneziek mokt worren; as dat
kloar is, is t net n verske veur Wia
Buze!
Je kinnen goud heuren dat er n
bult verschillen in de Grunneger
toal bennen : elke streek het zien
aign oetsproak! En din aal dij
ve rschi llen de onderwaarpen ;
d 'ain vind t t in de gewone dao
gliekse dingen , d' aand er zöcht t
in d ' "hogere sferen". Summege
stukken vin ik (hal) mooi, van
aandernontgaitmie de clou;doar

ben ik wersch ienlek nait literair
genogtveur.
Aal met aal is t best mooi om es
met te mokken ; zunde dat er nait
meer Gaarmwólders op óf kom
men bennen!

Hillie Roamokker-Tepper

Bedankt!
Bij deze n bedank ik allen
voor de kaarten, bloemen
etc . bij mijn verblijf in het
ziekenhuis en nadien thuis.

Tinie Mulder
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AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
BelastIngadviezen

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

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365

Installatiebedrijf
VAATSTRA B.V.

uw leverancier voor:
'" centrale verwarming
'" electrische installaties
'" sanitair
'" loodgieterswerk
'" 24-uurs-service voor storingen
'" zinkwerk en dakbedekkingen

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

VN I-installateur

FA. GEERT BELGA
FIETSEN ..

Kajuit 272
Winkelcent rum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



Lentefeest op De Til
Dinsdagochtend 19 maart om 4.50 uur gingen wij (groep 8) op weg
naar de veilinghal in Eelde samen met Ineke Smit en meester. Daar
zoc hten we eers t snijb loemen uit We krege n ook nog bloemen mee
die niet meer verkocht mochten worden (die zaten in de bloemstukjes
van groep 1,2,3,4,5,6,7 hoort) Toen gingen we een kijkje nemen b ij
de veilingklokken. Ineke verte lde hoe dat werkt en wij probeerden het
even uit De veiling was toch nog niet begonnen. We moc hten nog
even rondkijken en hebben daarna plantjes uitgezocht Toen we op
school terug kwamen (slaperig) stond er een ontbijt voor ons klaar.
Totaa lonverwacht Maar voordat we moch ten eten,moesten we eerst
de b loemen uitladen en in het water zetten . Het was een vermoe iende
dag , maar het resultaat heeft U op 20 maart kunnen zien op het
lentefeest in de Til.

Bloemenbonne n ter waarde van :

Troostpri js:Timmer ,Schutterlaan

Uitslag verloting Lentefeest

Geslaagd feest
Er was van alles te doen op het
lentefeest Je kon in de kraam
pjes rondkijken en zellgemaakte
di ng en ko pen . Geschilderde
bloempotten en glazen en din
gen van rubb er, b loemen en nog
veel meer andere dingen . Ook
kon U de nieuwste mode bewon
deren in de modeshows, die door
de kinderen georganiseerd wer
den. Er was ook een man die
dingen uit Peru verkocht De op
brengst hiervan gaat naar de kin
deren in Peru. In het restaurant

1100,- Annemiek Havinga,
f 50,- Mevr . M. Kol,
I 25 ,- Joke Sneek,
I 15,- Anita ten Cate,
I 15,- Frouk van Sloten ,
I 15,- B. Apoll,
I 15,- v.d . Berg ,
f 15,- meester Dick
f 15,- EPost,
f 15,- Boswijk,
f 15,- v.d.Brand,
f 15,- ApolI,

kon je iets lekke rs kopen . Je kon
ook spe lletjes gaan doen zoals
Eieren zoeken b ij de Paashaas,
noten schie ten , eieren ra
den ,eieren versieren en je kon je
laten sminken . Om 7 uur was de
verloting van de bloemenbonnen.
Toen was ook te zien dat er hee l
vee l was ve rkocht wa nt alle
kraampjes waren leeg . Ook de
bloemenkraam van groep 8 was
leeg nadatwe wat algeprijsd had
den.

Jantine Zijl en Mirjam de Boer.

Schutter!
Bakkerstraat
Thesingerlaan
Molenweg
Ten Boer 2x
Schools traat
Schutterlaan 38

Hildebrandt str. Garmerwolde
Thesingerlaan
de Dijk
Ludd estraat

Nieuwbouw in Garmerwolde
Er wordt volop gebouwd aan Koningsheert: de huizen rijzen als
paddes toelen UItde grond. (Foto: Henk Remerie.)

Wetenswaardigheden
vvGEO
In het kade r van de aktiviteiten tbv. het nieuwe c lubhuis wi llen wij U
graag op de hoogte houden van onze voornemens. Onze spelende
leden zullen binnenkort op pad gaan om hun sponsors te zoeken voor
de grote Sponsorloop op 18 mei. Aan alle bewoners van onze dorpen
wordt de mogelijkheid geboden mee te helpen aan een renteloze
lening voor GEO. Er zullen obligaties à f 25,= worden verkocht,
waaromtrent een ieder begin mei ber icht za l ontvangen.
Het programma:
• 17 - 18 - 19 mei : wede rom een grote feesttent bij GEO
• 17 mei : cur iosa rommelma rkt. Zij, die goederen hebben die wij
kunnen komen ophalen en verkopen : bel even D.Bo lhuis, tel.
5414424 of .LYpey tel. 302 1714
• 17 mei: bedr ijven-volleybal toernooi en een gezellige avond in de
tent met muziek van "that's it"
• 18 mei: vanaf 13 uur de sponsorloop door Garmerwolde en vanaf
20 uur een feest met op veler verzoek wee r de band "Roots '66"
• 19 mei : gesponserd voetba ltoernooi en muziek van "That's it"

Bertho Top

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Siegers kent ,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slage r Siegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

W igboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8 , 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

tlo wijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

Perfektie in haarmode

Wlg bo lds l rArtl6 . 9791 CR Ten Boer
Tel el o on (OSOI - J0 22 15 1
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Foto van de maand

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge/Garmerwolde

4 april Witte Donderdag 19.30 uur
Avondmaal, ds . Diikstra (Vries)
5 april Goede Vrijdag 19.30 uur dhr.
Kruyt (Leek)
7 april 1e Paasdag 9.00 uur saw
GereI. kerk ds. Ypma mmv Lovende
Stemmen
8 apri l 2e Paas dag 10,00 uur

Paaszang - & muziekdienst mmv
jeugdorkest Heman
14 april 9.30 uur ds. de Vries (Kam
pen) en 14.30 uur ds. Heslinga
(Siddeburen)
21 april 9.30 uur saw Herv. kerk
G'wolde ds. Ypma en 19.00 uur ds.
Maathuis (Spijk)
28 april 9.30 uur Avondmaal, ds.
Dijkstra (Vries) en 14.30 uur ds . De
Jong (Hoogersmilde).

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

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

Adm in is tra tie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
050-3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 3207.05.749

Abonnementsge ld f. 17,50 p.j.
Post abonees f . 27,50 p.j.

Kopij inleveren voer donderdag
18 april 1996 19.00 uur.

Als je het al moeil ijk genof'g vindt om keuzes te maken, is het misschie n beter om maar geen

Jonger enRekening bi j ons te ope nen. Maar ja, dan loop je we l wat m is. Zoals je eig en pas

Nieuweweg 3
!l> 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
K ajuit 285 - !l> 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
D ierenriemstraat 204 - !l> 050 - 5771306
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..t wa" mee je 9" '" kun' pinne n. En een pnm e rente. En natuur lijk het 9" '" cade au dat

~ Je kriJg t. En !SWOP.Welke cadeaus we hebben? Ze zweven hier onder. en het IS aan

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

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

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


