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Nattigheid •m Thesinge

Roelie Kars ijns-Sch ievink

ge u biedt, vaar het kano
c ircu it" zou een mooie slo
gan zijn.
Maar ook zonder een aanle i
ding is dit zomerfeestje ze
ker voor herhaling vatbaar !

mentaar - gewoon door . Het
was af en toe een kakofonie
van geluiden, maar dit mocht
de pret niet drukken.
De aanleid ing van dit feestje
zoude n we bijna vergeten.
He t kanocircuit ro ndom
Thesinge is nu officiee l geo
pend door de dor psbe
woners. Eerder dit jaar werd
dit al door de notabelen van
de gemeenten Ten Boer en
Groningen ged aan.
Dit c ircuit is de moeite waard.
"Zoekt elders nietwat Thesln-

Oe hanengevechten in Thesinge. Volop natte pakken ... koud hoor! (Foto: Henk Remerie)

ger. Je verzuipt bijna in het
pluche van de stoelen . Het
was er zelfs zo goed toeven,
dat een fiets van een bezoe
ker drie dagen is blijven
staan. Hijze lf was met fiets
achter de muziek aangeg aan
en is zonder fiets uit het café
vertrokken.
Buiten op het haventerras
werd de feestverlichting aan
gedaan en gaf Patrimonium
nog vele nootjes ten gehore.
Ondertus sen gi nge n d e
hanengevechten - met com-

Hanengevechten, kanodemonstraties en een optreden van muziekkorps Patrimonium stonden op het programma
van het nazomerfeestje, georganiseerd door Dorpsbelangen en de GJV, op vrijdag de 6e september.

De firma Bos & Bos had vanaf
een uur ofvijf de hamburge rs
klaar en je kon deze op het
haventerras nutt ige n. De
hanen(en hennen)gevech ten
begonnen om een uur of half
zeven.
De verliez ers ver dwe nen
vanaf de paal in het ijskou de
watervan het Kard ingem aar.
De mensen van de kano
groep uit Winsum volgden
daarna hun voorbeeld . Met
snoekduikenvanafhet klapke
scheerden ze in en over het
water.
Een van hen had een paar
benauwde momen ten in het
ondiepe water. Maar geluk
kig liep het goed af

Over glaasjes gesproken. In
het museumcafé werd niet
door, maar in de g laasjes
gekeken.
Gezellig druk was het in dit
café met de sfeer van vroe-

Het korps Patrimonium trak
teerde de dorpelingenop een
muzikaal optreden door de
straten van Thesi nge. Dit
bracht iedereen ineen goede
stemming.
Erwin van Zanten kreeg het
zelfs zo te pakke n dat hij na
een opmerking van één van
de toeschouwe rs deze zon
der par don in het water
goo ide.
Hans V.d. Brand kwam wel
weer boven , maar zonder
kijkg lazen op de neus. Toen
dook Erwin schuldbewustzelf
ook het water in en vond na
enige tijd de ver loren bril te
rug .



Kanodemonstraties in het Thesinge r Maar. (Foto: Henk Remerie)

Viswe dstrijd
Op 5 september van half zeven
tot kwart voor acht konden de
kinderen t/m twaalf jaar vissen in
het Maar. Dit is al jaren een
succ esnummer en ook nu kwa
mener dertig kinderen opdagen .
Meedoen was bij deze wedstrijd
belangrijkerdanwinnen,wantook
al ving je niks, voor alle deelne
mers was er een prijsje. Omdat
ook de vissen dit jaar in grote
getale aanwezig waren en wei
nig hadde n gegeten,waservaak
beet en werd menig visje uit het
watergehesen,KlaasKolen Arjan
Kol werden de eerste prijs win
naars met beide vijf gevangen
vissen. In totaal vingen achttien
kinderen een of meerdere vis
sen.

Levend ganzenbord
De startweek begon op 4 sep
tembe r met een levend
ganzenbordspel - gemaakt door
Lourien Veenkamp - voor kinde
ren van vier t/m twaalf jaar. Ruim
zestig kinderen deden er mee.
Twee van hen, Ester Sibma en
Marijke vanZanten,maakten hier
over het volgende verslag :
Het was woensdag 4 september.
Er was levend ganzenbord in
Thesinge . Iedereen die mee
deed, ging naar het Trefpunt.
Daar legde Lourien Veen kamp
alles uit. Er waren ongeveer acht
groepjes met zeven kinderen.Je
moest met een dobbelsteen
gooien en als je op nummertje
drie was en er was niks, dan
moest je nog een keer gooien. Bij
acht nummers waren spelletjes;
bij KlaravanZanten bijvoorbeeld
ging je cakejes versieren en bij
Ina van Zanten moest je vragen
beantwoorden, waar je ja of nee
op kon antwoorden . Verder was
het een hele leuke middag .

De kindernevendienst staat in
eerste instantie onder verant
woordelijkheid van de beide ker
keraden. De jeugdraad maakt al
Jaren gebruik van hun inbreng bij
de startweek. De gezinsdienst
op tweede kerstdag wordt al ja
ren ge organiseerd do or de
kindernevendienst i.s.m. c lub
Salomo.

Eers te klap een daalder waard
Het hanengevecht vond plaats
op 6 september, in kombinatie
metde aktiviteitengeorganiseerd
door Dorpsbelangen.
Vanaf halfzevenstredentiendeel
nemers tot zestien jaar om de
prijzen.Nade kanodemonstraties
van de kanoclub Winsum was

Discotheek Flrst Move draait
ongeveer één keer pe r maand
voor een selekt publ iek en wordt
verde r als ondersteuning bij al
lerlei plaatselijke aktiviteilen be
trokken.

Kano en noot
Verhuurbedrijf
~e11JE

Verhuur van: Kano 's 
Visboot - Bootcaravan

Huifboot - ook voor groepen

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 54 16252

Ligplaats:
Damsterdiep bij Café Jäg ermelster

De GJV (Gereformeerde Jonge
ren Vereniging, maar niet alleen
voor gereformeerde jonçerenl )
is een voortzetting van de club,
maar dan voor jongeren vanaf
een jaar of zestien. Eén keer per
twee weken komt de GJV op
zondagavond bij elkaar in het
Trefpunt. De GJVheefteen eigen
gekozen bestuur en de aktivitei
ten zijn te vergelijken met die van
de c lub , waarb ij gezelligheid
hoog staat aangeschreven.

ring van Kerst. Aan het eind van
hetseizoenwordt de jeugd dienst
georganiseerd en het afgelopen
jaar is de hele c lub een weekend
op stap geweest naar een recre
atiepark.
Twee vrijwilligers - Annelies Hof
stede en Annelieke Hoekstra
hebbende leidingoverdezeclub,
die ongeveer vijftien leden groot
is en waarbij kerkelijke gezind
heid geen rol speelt.

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bov8g~lId • Oft . Suzukl Dealer

Rijksweg 15- Garmerwolde
(() 050 - 3021624

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

GAS - WATER
ELECTRA

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbe rt
050 - 5416263

Engelbert
050 - 541621 7

Ook dit jaar Is het jeugdseizoen van de gereformeerde kerk weer voorafgegaan door de
startweek; van 4 Um 7 september waren er door de jeugdraad allerlei aktivlteiten georgani
seerd voor jong en oud.
De jeugdraad isverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van club Salomo, de GJV,discotheek FirstMove
en ten dele ook de kindernevendienst in de SOW kerk Thesinge/Garmerwolde.

Club Salomo is een jeugdclu b
voor jongelui van twaalf tot ca .
zestien jaar, die eens in de twee
weken op de woensdagavond
bij elkaar komt. Zo'n avond,voor
bereid door de leden zelf, wordt
gevuld met het behandelen van
een onderwerp (bijbels/maat
schappe lijk) met daarna tijd voor
ontspanning d.m.v. spellietjes of
gewoon gezellig bij elkaar zijn.
Bijzondere avonden zijn altijd
weerSinterklaasavond en de vie-

Startweek Thesinge
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het de beurt aan de ouderen.
Menig eerste klap bleek een daal
de r waard, maar het kwam ook
voor dat deelnemers niet van de
paa l te slaan waren en het ge
vecht beslist moest worden door
slage n tellen: in dertig seconden
meer slagen uitde len aan je
tegenstander dan zelf incasse
ren .
Bij de jeugd was de eerste prijs
voor Johan Tammeling, tweede
werd Jan Steenbeek en derde
Silvia Westra.Bijde ouderen werd
titelverdediger Gee rt Hoekstra
verslage n door Reinier Buringa
en werd Jan Jako b Ritsema
de rde.

Sportieve tocht
Zaterdag 7 september was er
een kanotocht en voor de men
sen met watervrees was er een
fietstocht uitg ezet.
Kanoverhuurb edrijf Stollenga
zorgde voor de boten,de dee lne
mers voor de stemming ... en het
mooie weer deed de rest. Vijftien
deelnemer s vertrokken om on
geveer half twee vanaf de Haven 
straat. Toen we bij het Hoogholtje
de eerste (en enige ) stop maak
ten, werden we opgewach t door
catering bedrijf OOM HOF . Die
voorza g ons van koff ie, fris , drui
ven, snoep en een broodje ham
burger .TegeliJkertijd kwamen ook
de twee deelnemers aan de fiets
toc hthier aan .Deze had den ech
ter al een flinke omweg gemaakt;
maar dat kan gebeuren als je een
drie op een richtingaanwijzer niet
kunt ondersche iden van een vijf
(Auk je Groothoff) .
Na een lekkere pauze werd aan
het laatste deel van de tocht be
gonnen. Bij de Lageweg sloeg
voor PatrickvanZanten het nood
lot toe en zijn boot om. Gelukk ig
kon hij snel uit het koude water
worden gev ist.Als bij toeval kwam
cateringbedrijf OOMHOF aanr ij
den, d ie Patrick van zijn kled ing
ontdeed (het kroos zat nog onder

zijn onde rgoed), hem in droge
dekens wikkelde en met spoed
thuis bracht , alwaar hij 20 minu
ten onder de hete douche heeft
ges taan om weer warm te wor
den.
N a af lo op we rd er aan de
Havenstraat nog een dronk uit
gebracht en ontvingen alle kano
deelnemers een oorkonde.

's Avonds werd de startwee k in
het Trefpunt afgeslot en met
kinderd isco , gevo lgd doo r disco
voor gevorderden rn.rn.v, d isco
theek First Move .
De jeugdraad en alle deelnemers
kunne n terugz ien op een ge
slaagde startweek.

Koos van de Belt

Muziek
voorsO+
Ter ge legenheid van de Natio
nale Dag va n d e Ouderen
organiseren de afdel ingen van
de ANBO,PCOB en Vrouwenraad
in de gemeenten Loppersum en
Ten Boer in samenwerk ing met
de Stichting Welzijn Ouderen op
woensdagmiddag 16 oktober
a.s. een co ncert in de Boshal te
Loppersu m . Het inmidde ls
were ldberoem de Sen Ioren
orkest brengt voor ouderen her
kenbare lichte muziek van vroe
ger , walsen, marsen enz .
De kosten voor toeg ang en kof
fie/thee bedragen slechts f 5,
p .p . Ind ien U niet ove r eigen ver
voer besch ikt, wordt grati s ver
voer gerege ld .
Nadere informatie en opgave bij:
Alco Mulder, te l. 05054161 17
en Trijn Havenga, te l. 05054164
25. Aanmeld ing zo spoe dig mo
ge lijk l

Monumenten Select ie Project
Een kleine tien jaar geleden is
men beg onnen met landelijk de
monumenten uit de pe riode van
1850 tot 1940 te inventarise ren.
Als basis heeft men van alle
regio 's en gemeenten een ge
schiedkundige beschrijving ge
maakt. Voor elke gemeente is er
een lijst gemaakt van gebouwe n
enobjecten die representatief zijn
vooreen bepaalde bouwper iode .
De Cu ltuur- Historische Werk
groep Ten Boer is voor onze ge
meente hierbi j nauw betrokken
geweest. Uit een lange lijst is er
een keuze gemaakt voor panden
en objecten die voor een nader
onderzoek in aanmerking kwa
men. Het nadere onderzoek be
vatte zelfs een huis- en inte
rieuronde rzoek door een com
missie va n deskund igen . In
Garmerwo lde heeft de arbeiders
woning van Rijksweg 17 genomi
neerd gestaan en in Thesinge de
Gereformeer de kerk met pas to
rie . Jammer genoeg zijn beide
panden uiteindelijk niet op de
de finitieve voordrac ht terecht
gekomen .Welenke le pan den uit
Winnewee r,Ten Post en Ten Boer
en de brug uit Woltersum.
Moch t uw woning of bedri jf nog
niet op het riool zijn aangesloten,
dan zou dat de kome nde jaren
best alsnog kunne ngebeuren. In
onze gemeente zijn 246 perce
len niet op de riolering aangeslo
ten . Een dee l daa rvan zal noo it
worden aangesloten , omdat ze
te ver van de bestaande riolering
liggen. De gemee nte kan dat ook
niet betalen , want alle pe rcelen

aans luiten zou f 7,5 miljoen kos
ten. Maar percelen binnen de
bebouwde kom en percelen
waarvan de aanslu itingskosten
onder de f 18.200,- blijven, zullen
de kome nde jaren wel worden
aangesloten.
Dit vergt ook veel ge ld: ruim 2
miljoen gu lden. Dat geld komt uit
de rioolrechten die alle burgers
al betalen en een eigen bijdrage
b ij aansluiting van een perceel.
Voor eenparticulierewoning gaat
dit f 2.500 ,- kosten , voo r een
bedrijfspand f 5000,- en voor
een be drijfspand met woning f
7.500,-. Het heffen van de eigen
bijdrage zal in de vorm van een
baa tbe lasting worden verhaald.
Ove r het heffen van de eigen
b ijdrage heeft in de gemeente
raad ee n stevige discussie
plaats gevo nden tussen het co l
lege en Algemeen Belang , het
GPV en de Partij van de Arbe id .
Deze drie parti jen hebben ervoor
ge plei t de eigen bijdrage niet of
voorlopig niet te heffen . Een ge
ringe verhog ing van de riool
belastingmaakteeneigen bijdrage
overbodig .Bijna allegemeenten in
Nederland dekken trouwens op
deze manier de kosten en vragen
dus geen eigen bijdrage. Aange
zien de collegep artijen CDA, 0 '66
en WO het voorstelvanhefcollege
volgden,isde eigenbijdrage inTen
Boer een feit.
Het college gaat voortvarend met
de rioolaansluitingen aan de slag .
Dit jaar gaat er nog een begin
gemaakt worde n door het aan
sluiten van zeventien percelen.
In Thesinge gaat het om vijf per
ce len aan de Kape lstraa t en vier
pe rce len aan de Molenweg. De
overige ach t perce len bev inden
zich in Ten Boer en Wittewierum.
In 1997 worden in Garmerwolde
een achtt iental percelen aan de
Dorpsweg , Stadsweg en Lage
weg aangesloten op de riolering .

Sicco Laagland

I.

050-3013830
0598-393504

e Electra
e Gas '
e Water
ec,v
e Zink
e Oakbedekk ing

Installatiebedrijf
Thesingév.o.f.

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Te l. 050 - 302 4536
Fax 050 - 3024693IJ

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d . Veen - Kolham - tel.

--SCHILDERS v.o.f.

G.N, Schutterlaa n 28

9797 PC fHESINGE

Telefoon 050 - 3021957
Fax050 - 3021574

HOF5TEDE-
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Een heldere blik Harry Stuut

De PIT-kollekte heeft in Thesinge
f 435, - opgebracht.
Het Koningin Wilhelmina Fonds
(Ned. kankerbestrijding)hoort bij
de "toppers": in Garmerwolde
werd f 857,75 opgehaald en in
Thesinge f 1.015,75!

Baas boven baas

van wat er allemaal onder ons
door loopt.

'."' : "2:" ;~::: :-.,

Met dank aan d e he er M.
.Reitsema, teermisen specialist!
excursieleiderZuiveringsbeheer
provincie Groningen.

chanische zuivering .

Zuinig met energie
Omditallemaa ldraaiende te hou
den, is er energie nodig. Het slib
van de mechanische zuivering
wordt gemengd meteengedeelte
van hetactieve slib en wordt daar
vergist.Bijditgistingsproceskomt
methaangas vrij.Ditmethaangas
kan dienen als brandstof voor de
watergekoe lde motoren, die de
beluch tingscompressoren aan
drijven . Het warme koelwater
wordt benut voor het verwarmen
vanhetslib,hetgeen hetgistings
proces versnelt.Hierdoorkaneen
groot deel van de benodigde
energie zelf worden opgewekt.

AI met al gebeurt er veel op een
relatief klein oppervlak. De ver
vanging vandeoude gasmotoren
door nieuwe exemplaren (waar
men momenteel mee bezig is)
moet er voor zorgen dat aan de
norm van de totaal-st ikstof 
verwijdering wordt voldaan.
Nadeverbouwing ishetde moeite
waard om het zelf eens te gaan
bekijken; je krijgt dan een indruk

Biologische zuivering
Hierna volgt de biologische zui
vering ; deze vind t plaats in
belucht ings tan ks . Het water
wordt met behulp vanmicro-orga
nismen(actiefslib) gezuiverd van
overgebleven en opgeloste ver
ontreinigingen. Omdat hierb ij
zuurstof nodig is, wordt in deze
tanks lucht geblazen. Om het
actief slib en het gezuiverde wa·
ter te scheiden, gaat het nog in
een nabezinkingstank. Het slib
wordt teruggevoerd naar de
beluchtingstanks en het gezui
verde wa te r word t in het
Eemskanaal gepompt. Het nog
aanwezige sl ib wo rdt in de
filterpers ontwaterd tot een koek
en per vrachtwagen afgevoerd ;
het word t we l gebrui kt als
afdekmantel op de grofvui lstort.

wijk Lewenborg uiteinde lijk in
Garmerwolde zijnafvalwaterkwijt
kan!

Een fabriek op zich
AI het rioolwater gaat dus bij ons
in Garmerwolde door de
zuiveringsinstallatie.Daarmogen
we best trots op zijn, want uitein
delijk komt er mooi schoon hel
derwater in het oppe rvlaktewater
terecht. En dat is niet zo eenvou
dig;het is een fabriek op zich. AI
het regenwater wat naar bene
den komt èn het dagelijkse afval
water moet verwerkt worden .
De capac iteit van Garmerwolde
is300.000 inwonerequ ivalent;dit
betekent dat het afvalwater van
300.000 inwoners kan worden
gezuiverd. In de praktijk is de
bel asti ng ruim 200 .000
inwonereq uivalen t; d it komt
vooraldoordateruiteindelijkmin
der industrie werd aangesloten.

Mechanische zuivering
Als het rioolwater binnen komt
bevat het niet alleen in het wate;
opgeloste stoffen maar ook plas
tic, hout, haren, e.d. Dit wordt
d.m.V. roosters uit het water ge
haaid en afgevoerd . Het zand
wordt opgevangen in containers
en het grootste deel van het zwe
vende vuil wordt in zgn.
voo rbez inktanks tegeng e
houden. We noemen dit de me-

Zuiveringsinstallatie
Door het aangescherpt milieu
beleid kondit zo niet langer door
gaan en besloot de Provincieeen
rioolwaterzuiveringsinstallatie te
gaan bouwen. In het najaar van
1975 werd het bouwterrein be
reikbaar gemaakt en eind 1979
werd de RWZI voor de stad Gro
ningen en omgeving in gebrui k
genomen. Geleidelijk werden de
dorpen uit de omgev ing aange
sloten; zo ook de woonwijken
Lewenborgen Beijum.Het isbijna
niet voor te stellen dat zowel ie
mand in Garsthuizen als bv. de

Elke dag doet hij trouwe dienst,

mits hij niet verkeerd gebruikt wordt!

Ons rioleringsstelstel is niet mee r weg te de nken tegenwoor
d ig . Eigenlijk gebruiken we hem vaak zo nder dat we het
beseffen. Vroeger g ingen ze " op ton" , een wc in de tu in , en was
de boodschap klaar. Maar de dorpen groeiden en er werd
steeds meer afvalwater geproduceerd.

Tijdens het ontstaan van het
drinkwaterleidingsysteem werd
er al nagedacht over de afvoer.
Wij zaten lekker dicht bij het wa
ter, dus lozen maar. Voor de ste
den moest er echter naar een
andere oploss ing worden ge
zocht. Vanaf 1928 wer d het
afvalwaterdooreen 29km. lange
gietijzeren leiding met een dia
meter van 1000 mmo naar de
Eems geperst (ter hoogte van
Delfzijl). Maar omdat de trans
portcapaciteit van de leiding be
perktwas, werd het noodzakelijk
om een deel van het afvalwater
bij de stad zelfop hetEemskanaal
te lozen; natuurlijk werd het op-
pervlak tewate r door dit
ongezuiverd e rioolwa ter
verontreinigd.

ltIunber
nntie1t

Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat
gemaakt

(eiken, beuken, iepen,
kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haannode

Wlgbolds l raa l6. 9791 CR Te n Boer'
Telefoon (0 50 ) - 30 22151

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

B.A. steaers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boe r - 050 - 3021272
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Wicht, bie GEO is t
altied licht!
Met deze woorden van Alco Mulder uit Garmerwo lde werd de
off ic iële opening van het GEO clubhuis afgesloten. Hij vertel
de over het enthousiasme waarmee vele mensen aan het
cl ubhuis hebben gewerkt. Meestal was hij oo k van de parti j en
ging als een van de laatsten naar huis. Toen zijn vrouw
opmerkte dat het allang te donker was om nog werkzaamhe
den te verrichten, sp rak hij bovenstaande woorden.
Vele handen maken lich t werk ; d it was inder daad van toepassing bij
het ontstaan van de prachtige "c uq -out"van de voetballers .Bijna elke
maand heeft u hierove r iets kunnen lezen in de G&T.

Roelie Karsijns-SChievink

Met zo 'n c lubgee st kan het
nieuw e seizoen niet mee r stuk.
Veel voetbalplezier gewenst voor
de d rie sen io ren - en ach t
jeug dteams van vv. GEO !

sanitair enverwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

T EL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

droom werkelijkhe id gewor de n
is. Trots op hun mooie gebouw,
tot stand gekomen zonder een
cent gemeente lijke subsid ie .
Trots op alle leden en niet-leden
d ie heel wa t vrije uurtjes aan hun
clubhuis hebben besteed ennog
besteden .

Patriek Lodewijks verricht de officiële op ening van de nieuwe kantine
van GEO; ook de laatste ballon moet er uit' (Foto: Henk Remerie)

Clubgeest
Enkele weken later, op ee n
zaterdagmorgen, proef ik nog
even de sfeer in het clu bgebouw;
het is er gezellig druk . Je merkt
de be trokkenheid van de men 
sen bij "hun" c lub .
De voetbalve renig ing GEO kan
trots zijn. Trots op een bestuur
dat een zodanig beleid gevoerd
heeft dat deze lang ge koesterde

Hapje en drankje
De aanwezige n spoed de n zich
weer naar het c lubh uis en wer
den verwend met een hap je en
een drankje in de royale ruimte
met uitzich t op het hoofd- en bij
ve ld van de verenig ing . Enkele
mensen kregen nog de gelegen
heid iets te zeggen.Aan de biide
tijdse c lub werd onder andere
door de afdeling Gron ing en een
klok aangeboden. Vele bloemen
en bloembakken sieren de ruimte,
die verd er neutraa l wit/gr ijs en
zwart getint is.

uit te trap pen. Het aantal ballon
nen was ge lijk aan het aantal
ballen dat door GEO-voetba llers
in het seizoen 199511996 in het
net van de tegenstander terec ht
kwam. De uittrap van Patr iek
Lodewijks was goed en de bal
lonnen ware n snel uit het zicht
verdwenen.

Uittrap ballonnen
Nadat enke le sprekers ons iets
verteld hadden over het ontstaan
van het c lubhu is, de architec 
tuu r, de financiele akties en het
belang van een goede
c1ubacco modatie gingen we al
lemaal naar b .iiten, waar een net
met rode en witte ba llonnen in het
doel bevestigd was . De doelman
van Fe Groningen was uitgeno
dig d om vana f een ladder op een
brandweerwagen de ba llonnen

Verkeersdrukte
Op 30 augustus om 19.00 uur
was de feestelijke opening van
het nieuwe onderkomen van de
vv. GEO . Hee l wat ve rkeer
verp laatste zich overde Lageweg
rich ting Garmerwolde. Waren er
zoveel genodigden om de ope
ning bij te wonen? Er waren veel
mensen op komen dagen, maar
een file zouden ze niet veroor
zaakt hebben . Daar was een
verkee rsomleiding debet aan . Er
was een erns tig ongeluk op de
Rijksweg ge be urd. De organisa
toren zaten nog even in de rats,
want bi j de opening zou een
brand weerwagen van de ge
meente Groningen gebruikt wor
den en misschien zou deze bij
het ongeval hulp moeten bieden.
Maar gelukkig was dit niet het
geval.

Stoeldraaierst raat 35
Gron ingen
Tel. 050 - 3132453

Ten Boer 050 - 3022592 - Sint Annen 050·3021368

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

~>'Il~U~OO

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverh uur

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244
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Aanmoedigingsprijs 1996
Ontplooit uw vereniging activiteiten d ie de leefbaarheid In de
gemeente Ten Boer bevorderen? Kent u personen of groepen
die de gemeente een b ijzondere uitstraling naar bu lten ge
ven? Het gemeentebestuur beloont jaarlij ks zo 'n Initi ati ef.
Wilt u een persoon of vereniging voordragen, schrijf dan aan
de gemeente waarom u v indt dat deze de " aanmoedi gi ngsprijs
1996" verd ien t. Wie weet wordt uw kandidaat be loond met
du izend gulden.
Het gemeentebestuur van Ten Boer heeft deze aanmoedig ingsprijs
in het leven geroepen om initiatieven die de leefbaarheid in de
gemeente bevorderen te belonen. Voor de prijs komen verenigingen
of personen in aanmerking, die zich op de een of andere manier op
het gebied van welzijn. sport of cultuur verdienstelijk maken. Een
onafhankelijke commissie. waarin elk dorp is vertegenwoordigd.
selecteert uit de inzendingen de winnaar. Evenals het vorig jaar zal
de prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie worden uitgereikt. De toeken
ning van de prijs staat los van de financiële situatie van het betref
fende initiatief. De beoordelingscommissie kijkt alleen naar inhoude
lijke aspecten; het al dan niet ontvangen van subsidie is van geen
belang.Het gaat om nog lopende activiteitenen initiatieven;afgeslo
ten projecten komen niet in aanmerking.
Voorde prijs is jaarlijks een bedrag van duizend guldenbeschikbaar;
het is mogelijk dat verschillende kandidaten de prijs delen.

De procedure is als volgt: Vóór 15 november moeten de gegad ig
den bij de gemeente aangemeld worden. De commissie maakt half
decembe r de genomineerden bekend enop het nieuwjaarsfeest van
de gemeente wordt de winnaar bekend gemaakt.

Dus schrijf en overtuig de commissie van uw voordracht voor deze
aanmoedigingspr ijs!

Maandagmorgen 16september i.t.barstten de werkzaamheden aan
Oe Dijk in Thesinge los: omzeven uur ronkten de graafmachines al!
Sommige bewoners, d ie net iets te laat waren , konden nog maar
amper wegkomen met hun auto's! Om acht uur was al het asfalt
verdwenen' Oe volgende dag werd er een bult zand gestort; voor de
kinde ren van Thesing e betekende dat veel soeetpïeziet. maar voor
fietsers en aanwonenden die niet zo goed ter been waren , was he t
soms een onn eembare hindernis.Gelukkig staken de wegwerkers af
en toe een helpende hand toe.
Oe werkzaamheden zullen ongeveer twee maand duren. (Fora: Hans
Weggemans)

Uitslag tuin"euringTheslnge
Eerste prijs:
Mevr. van Drie. Thesingerweg 17
Jacob van Zanten . Molenweg 1
J. Koopman. Bakkerstraat 9
D. V.d . Ree, De Dijk 20
H. Dijk . Kapelstraat 16
R. Jurjens, G.N. Schutterlaan 36
C. Schouteten, Lageweg 26
Tweede prijs:
van BeestenflolNlerse.
Thesingerweg 15

K. Meyer , Molenweg 19
H. van Zanten , Bakkerstraat 5
Rika Boer , De Dijk 1
Rieks Ridder. Moeshorn 6
Jaap van Zanten,

G.N. Schutter laan B
M. Wierenga.
G.N. Schutterlaan 43
Derdeprijs
S. Oudman. Molenweg 26
A. Plerter. Kerkstraat B
Evert Lamme rts,
GN . Schutterlaan 5

Garmerwolde
Grote tuinen:
1. Fam. R. Harrns,
W.F. Hilde brandstraat 9

2. Fam. A. Kuipers,
W.F. Hildebrandstraat 24
3. Fam. J. Ebeling ,
Oude Rijksweg 14
4. Fam. H. Veninga,
Dorpsweg 50
Kleine tuinen:
1. Mevr. H. Heeres,
Dcrpsweg 41/43
2. Fam. W. Kiel,
W.F. Hild ebrand straat lB
3. Fam. J. van Huis.
W.F. Hildebrandstraat B

4. Fam. W. Benneker,
L. V.d. Veenstraal lB

Als U wilt welen waarom ju ist
d éze tu inen we rden bekroond ,
kom dan na ar de Najaarsverga
d er ing v a n Do rpsbelangen
Garmerwolde op 18 no vember
a .s . Het begint om acht uur en
d e plaats is dorpshu is -de
Leeuw".
Ook d e winnaars worden ver
zocht deze avond aanwezig te
zijn . zodat ze hun pr ijzen in ont
va ngst kunnen nem en .

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzeker ingen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Ban k
Administratie en
Be lastingadviezen

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

050 - 3023152
Fax: OSO - 3023365
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VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 30 12832 Fox 30 14429
Thesinge - Singel 1
Te l. 050 - 3023529
Autotele foon 06 - 52 61 90 71 & 78

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kaju it 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



Velehandenmaken licht werk!Er werd heel watgraafwerk verrichtom
stroom, water en drainage mogelijk temaken I (Foto' Hans Weggemans)

IJsbaan winterklaar
Thesinge kan deze winter weer besc hikken over een ech te ijsbaan
De ijsverenig ing De Scheuve l heeft - zoals wij eerder berichtten - een
overeenkomst van 15 jaar gesloten met de familie Van der Veen, voor
de verhuur vaneen perceel weiland.Tegen het dorp ,aa n de zuidkant
van het Maar, bevond zic h vroeger ook de ijsbaan. Op dezelfde plek
- de di jkjes ligge n er nog - kan met ingang van d it seizoen weer
word en gesc haatst,als de weergoden de schaatsers tenminste goed
gezind zijn.
De afgelopen weke n zijn de voorbereidende werkzaamheden door
bes tuursleden en vrijwillige rs in hoog tempo uitgevoerd . Onderdeel
van de overeenkomst betreft nameli jk de aan leg van stroom en water
in de opstallen van Van der Veen en de drainage van de baan (me t
uiteraard atsluitersl) . Ook worden nog enkele verbeteringen aange
bracht voor dewaterp omp ,herstel van een stukje d ijk,aan leg van een
fietsenstalling , etc . De totale investering bedraagt ruim f 5000,- en
word t uit de reserve van de verenig ing ge financierd.
Maar een ijsbaan is pas compleet als er een (soort) kantine op staat.
Daarom wil het bestuur op 22 november a.s, (een week na de
jaarverga dering) in Het Trefp unt een grootscpgezette Bazar organi
seren, gecombineerd met een verloting . Met de opbrengst kan
hope lijk een kant ine worden ge bouwd of aangeschaft. Noteer deze
datum du s alvast, want het wordt een ouderwets gezellige bazar,met
traditio nele onderdelen als Rad van Avontuur, schieten, sjoelen, enz.
enz. Met veel slagroomtaarten en rollades.

Hans Weggemans

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUIN HOUT

Uitstapje ss+
Thesinge
Het uitstapje van de 55+ uit Thesinge vond op 18 september p laats .
De bus was op een paar plaatsen na vol. Bij het instappen gebeurde
er een vervelend ongeluk: de 88-ja rige Mevrouw Vegter-Ridder vie l
- r.oewe' ze al in de bus ge hclpen was - c p de rug uit de bus en kwam
hard op haar hoofd op de straat terecht. Hoewel ze eerst nog we lmee
wude en al in de bus zat, besl oot ze toc h maa rom thuis te bli jven.Maar
goed ook, want later b'eek dat ze haar ribben gekneusd had . Omdat
ze het zo benauwd had, werd ze nog die zelfde middag naar het
ziekenhuis geb rac ht. Vreselijk jamme r voor haa r dat d it gebeurde; ze
Wilde nog zo graag mee op reis.

De reis ging d it keer door de kop van Groningen en Friesland nl.
Hunsingo en Oostergo . In Houwerzijl werd in het theemuseum koff ie
ge dronken ; daarna kon men het museum en het winkeltje bekijken .
Vervolgens g ing het via Lauwersoog (waar de vissershaven nog even
bekeke n we rd) naar Veenwouden voor de lunc h. In Veenwouden
kregen we een rondje van onze chauffeur Jan (rotonde). Na een
r eerhikelunchwerd koers gezet naarDeTike,waareen forellenkwekerij
bezic htigd zou worden , volgens het boekje Helaas bleef het bij een
dia-serie en het proeven van vier vishapjes : dat viel allen wat tegen.
Vanwege besmettingsgevaar was het door de keuringsd ienst verbo
den om de bassins te bezichtigen ; jammer, maar niets aan te doen.
Daarna g ing het door een bosrijke omgeving naa r Vries voor het
diner. In Haulerwijk kwamen we lang s de groentezaak van de
geboren Thes inge r Anna Ridder. Op ons getoeter kwam Anna naar
bu iten en was erg ve rbaasd haar moeder in de bus te zien. Onze
chauffeur kreeg nog gauw een lekkere appel van haar. Dat was wel
even leuk.
Het was de hete dag prachtig weer; de zon scheen het grootste deel
van de dag en van de koude wind hadd en we geen last in de bus. In
café-restaurant Tolner waoh tte ons een heerlijk diner. Om ach t uur
waren we terug in Thes inge en was er aan een - ondanks het slechte
cegin - gezellige reis een einde ge komen.

Dankzij een g ift van de Sch uttersticht ing en Dorpsbelangen kon de
eigen bijdrage redelijk b lijven, waarvoor onze dank.

Roelie Dijkema

Boekholt
OPTIC IENS

Conlactlenzen & Hoortoestellen

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

HOUTMARKT NIJDAM
Nieuweweg 3
!() 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - rb050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Di erenriemstraat 204 - !() 050 - 5771306



Kerkdiensten

Foto van de maand

GEREFORMEERDE KERK
6 oktober
9.30 uur SOW G.K.Thesinge
Ds.Ypma
14.30 uur Ds. de Jong (Hooger 
smilde)
13 oktober
9,30 uur Os.Ypma (Avondmaa l)
14 .30 uur Ds. Menkveld (Win
schoten)
20 oktober
9.30 uur SOW H.K.Garmerwolde
Prof.Or.Hoedemaker (Groningen)
19 .00 uur Ds. Mulde r (Zuidwolde)
25 oktober
15.00 uur Bevestiging huwelijkGea
Joling & Bert Stavenga
ds.Glasbergen (Uithu izermeeden)
27 oktober
11.00 uur Dr. v, Oeveren (Steen
wijk)

19.00 uur Ds. Maathuis (Spijk)

NED. HERV. GEMEENTE
6 oktober
9.30 uur SOW GK Thesinge
ds. S. Ypma
13 oktober
9.30 uur Garmerw olde
ds. M. Mulde r (Assen). H.Avond
maal
20 oktober
9.30 uur SOW Garmerwolde
prof. dr.L.A.Hoedemaker (Gronin
gen). Koffie drinken na de dien st.
27 oktober
10.00 uur HK Thesinge
ds. W. Altena (Bedum)
3 november
10.00 uur SOW GK Thesinge
ds. O. Jorissen (Groningen)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde :
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld, Delta v.d.
Molen, Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Elnd·redaktle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redakt ie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidt.
Elnd·redaktle:
Elisabeth Telenaar .
De Dijk 4, 050-3023795

Adm in istratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 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
17 oktober 19.00 uurColofon:

Kopij inleveren voor donderdag
17 oktober 19.00 uur.

Als je het al moeil ijk genoeg vindt om keuzes te maken, is het misschien beter om maar geen

Jonger en Rekening bij om te openen . Maar ja. dan loop je wel wat mi'>. Zoets je eigen pa s

~ ,. waa rmee je goati' kunt pinnen En ••n p"ma rente. En natuurhjk het goali' eede au dat

~ je krlÎgt. En !SWOP. Welke cadeaus we hebben ? Ze zweven hieron der, en hel is aan

jou om nu bij de Pabobank een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes! I

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

M,EUBElMAlI::ER11WON INGI'IRICHTING

D
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Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383 Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BA


