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Gannerwolde, een klein dorp met grote monumenten
De klok In de Garmerwoldertoren tikt allang niet meer ... Wat Is er eigenlijk zo bijzonder aan het uurwerk en Is restauratie
mogelijk? We vroegen Jan van Dijk, de klokkenkenner bij uitstek, om ons uit te leggen waarom het toren uurwerk zo waardevol
Is.

Het eeuwenoude uurwerk van de kerkklok in Garmerwolde is zeker
een restauratie weero t (Foto: HenkRemerie)

Grote monumenten
Garmerwolde is in onze tijd nau
welijks meer op de kaart terug te
vinden, zeker indien het wordt
afgezet tegen bijvoorbeeld de
stad Groningen . Die huidige ver
houding is niet altijd zo geweest.
Door de geschiedenis van het
dorp te onderzoeken, blijkt dat
Garmerwolde in de 18e eeuw 
maar ook in de 17e, 16e en ver
der terug - zodanig bekend en
voornaamwas dat hetop de kaar
ten van die tijd vermeld werd. Bij
een bezoek aan het dorp blijkt
die voornaamheid direct al uit
een tweetal monumenten die in
onze tijd nooit in zo'n klein dorpje
gebouwd zouden worden.Jekan
het dorp niet doorrijden zonder
de kerk en de toren te zien. Bei
den zijn inde 13eeenwgebouwd .
Als bouwmateriaalwerdenzoge
naamde kloo stermoppen ge
bruikt, de bouwstijl noemen we
nu ramano-gotiek. Deze bouw
stijl is nogal typerend voor het
noordelijk deel van Friesland ,
Groningen en Oost -Frieslan d
(Duitsland) .

Gemeenschappelijk bezit
Ondanks hel feit dat zowel toren
met uurwerk als kerkgebouw met
schilderingen eigendom zijn van
de Neder lands Hervormde kerk
mag Garmerwolde zich ook ei
genaar voelen, Dit soort monu
menten, die eeuwen hebben ge
trotseerd , zijn gaan behoren tot
ons cultureel erfgoed . Het feite
lijke bezit doet daar niets aan af.
Ook al gebruikt niet iedereen de
kerk om er het geloof te belijden,
trots mag en kan men zijn op zo'n
bezit.

Uurwerk
Aangezien de kerk en toren een
centra le p laa ts in die oude
dorpsgemeenschappen had 
den, werd daar ook de tijd zicht
baar gemaakt waardoor het le
ven geordend werd. Er kwam

een uurwerk in de toren terwijl de
klok bij ontij, rouw of vreugde
werd geluid . Het uurwerk met de
daarbij behorende klokken wa
ren zowel een kerk- als ook een
dorps- bezit. Slechts de zeer rij
kenengestudeerdenhaddeneen
eigen klok. De dorpsklok was
dan ook een echte tijdmeter voor
iedereen .
Garmerwolde heeft hetgeluk ge-

had dat zowel de kerk (3/4 deel),
de toren en ook het uurwerk de
tijd heeft doorstaan. Het uurwerk
staat echter reeds vele jaren stil
omdat lagers uitgelopen zijn en
ronseis versleten.

Waaguurwerk
Het uurwerk is van hoge ouder
dom. Dit is af te leiden van de
onderdelen die aanwezig zijn

zonder dat ze nog een functie
voor de tijdmeting hebben . Het
uurwerk is opgebouwd in een
smeed ijzeren frame. Het stamt
waarschijnlijk uithet laatstvan de
16e eeuw of uit de eerste helft
van de 17e eeuw. Het is een
slingeruurwerk, aangedreven
dooreen gewic ht. In de vroegste
periode van het uurwerk was het
echter geen slingeruurwerk, De
tijdmeting ging door een zoge
naamde waag of foliot. De waag
was een balk d ie in het midden
was opgehangen aan een haak,
Op de uiteinden van de balk hin
gen gewichten. Door de waag
rond te laten draaien als een on
rust, vloeiden de krachten naar
de buitenkant en kreeg het een
versnelling.

Slingeruurwerk
Toen Cnr. Huygens rond 1656
het sli ngeruurwerk uitdacht,
kreeg de wereld een veel pre
cieser instrument om de tijd te
meten. Garmerwolde ook; het
uurwerk werd namelijk omge
bouwd.Hetoude uurwerk begon
aan een tweede ,veel nauwkeuri
ger leven. Dit nu is het aard ige
van ons uurwerk: die ombouw
geschiedenis is er nog aan af te
lezen. De haak van de waagbalk
is er nog zoals ook nog enkele
andere onderdelen. Gelukkig
vond de verbouwer hetniet nood
zakelijk om alle sporen van het
eerder leven uit te wissen.

Oe restauratie
Aangezien wij het erg betreuren
dat het uurwerkniet meer funct io
neert, is er in overleg met de
eigenaaronderzocht waarom het
niet meer werkt en wat de kosten
van restauratie zullen zijn . Om
zekerte gaan, hebben we advies
gevraagd van een commissielid
uurwerken van de St. Oude Gro
ninger Kerken.
Deze kwam tot de volgende con
clusie: het Is een zeer oud uur-



Herstelwerkzaamheden aan de Lageweg (Foto: Henk Remerie).

"Het Hjkt hier wel Berg en Dal"

*
En din nog even over. Sunt;~
meerten. t Regende dat 't '
scheet, mor der bennen toch'
hal wat kinder bie on s aan
deur wèst: 461Veul meer as
vurreg joar. Summegen war
ren zo loos wèsten haren heur
lampion inpakt in pies tik! Nou
der gain brandend e keerzeru
meer inzitten, ken dat. Ze zon-x
gen nait allain de bekende
verskes (Elf november en Sint
Maarten, de koeien hebben
staarten), mor ook over twee
tomaten, Donaid Duck, mijn
lampionnEJtje en mien lutje l an~
teem.Der warren !Wij veur mie':
onbekende verskes bie: Vln- '
ger in de hoed (dij komt oet n
bouk met apmoal Grunneger
laidjes) en Dingedong , daar
gaat de bel. Dat haar t wich tje
zulf bed echt ...moo i hè? n Old
gebruuk in n modern jaske! ' .
En nou op noar Sunnerktoas]
en Kerst. Der vaalt hal wat tê
fieren om dis tied!

Hemmen ie t al heurd? Trijn
Koop het heur pol s broken en
aander aarm zwoar kneusd !
Bie t rondbrengen van tokte
bernummer van de G&T is ze
bie Frits 81ollengoa op t haim
valen . Der hul netuu rlek gain j

dokterbie: twas ja nait zo slim!'
Ze kon zuil wel noar hoes tou
goan.Onderwegens het z'ook
nog even n stuk of wat kranten
in de braivenbuzzen stopt!
Omdat heur aarm noarn tied je ,
toc h wel oareg dik begon te
worren, mos ze der toch mor'~

even met naar dokter tou ... en
noar t zaikenhoes ! t Komt
apmoal wel weer goud (hoop
ik), mor z'is wel n tied oet de
reloatsie!

HaUolu ~

Truus Top

Ds. Ypma i.s.m, liturgiekommissie, na
afloop koffiedrinken
14.30 uur Ds. Feenstra(Zevenhuizen)
8 december
9.30 uur Ds.vd.Zwaaq(WIldervank)
14.30 uurDrs.Groenendiik (Lopper
sum)
15december
11.00 uursa w HKGarmerwolde,
Ds. Paas (Garre lsweer)
19 00 uur üs.vo.wouce(Middelstum)

Gereformeerde Kerk
1december
10 00 uursaw GKThesinge,

22.00 uur: Garmerwolde
25december
10.00 uur: GKThesinge,
ds. S Ypma
26 december
10.00 uur: Garmerwolde.
Kinderkerstfeest

De renovatie van het wegdek van de Lageweg vanaf het einde van
de bebouwde kom van Garmerwolde tot aan het Thesinger Maar is
nog niet ge reed . Inde loop van het volgend jaar zal ernog een slijtlaag
van b itumen met steenslag aangebrac ht worden. Dit kan alleen in
droge pe rioden en het zal wel mei/Juni worden. Over de uitvoering is
al het nod ige ge zegd . De fractievoorzitter van Algemeen Belang 
H.DTammeling ,die zelf aan de Lageweg woont - heeft zijn ongenoe
gen al kenbaar gemaakt . "Bij Openbare Werken heb ik o.a. kritiek
geui t op het niet aaneenges loten aanbrengen van de dek laag .
Doordat de tussenstukken niet meegenomen zijn , hebben we te
maken met ongewenste bulten in het asfalt. Het lijkt hier wel Berg en
Dali Bovendien zal dit in de toekomst veel meer onderhoud met zich
meebrengen. De plekken waar oud en nieuw asfalt met elkaar
verbonden worden, zijn kwetsbaar. De slijtlaag kan dit probleem ook
niet verhelpen." Persoonlijk heeft Tammeling de groo tste kritiek op
het overslaan van het wegdek ter hoogte van het Stadsweg-fietspad.
Door spoorvorming zalhierwaterop deweg blijven staanen de fietser
kan hier - zeker in de winter ! - last van hebben.

Graag willen wij u uitgebreid in
formeren in de komen de G & T.
Inlichtingen over deze aktie voor
de juiste tijd kunt u krijgen b ij J .
van Dijk, telefoon 542 26 35.

Kerkdiensten
Ned. Herv. Gemeente
1 december sa w GK Thesinge,
10.00 uur:os S. Yprna, koff~ drinken na.
8 december
10.00 uur: Garmerwolde,
prof. dr.AF.J. Klijn (Haren),
H. Avondmaal.
15 december
11.00 uur: saw Garmerwolde,
ds. Paas (Garrelsweer)
22 december
10.00 uur: HK Thesinge,
ds. H. Postma (Veendam)
24 december
ds. PC. de Lange en S. Ypma, Kerst
nachtdienst:
20.30uur: HKThesinge

Oe aktie
Graag willen wij uw financiële
medewerking vragenvoorde res
tauratie van het toren uurwerk.
We hopen een deelvan de beno
digde kosten uit het dorp te krij
gen . Dit om de volgende twee
redenen:
• Alle dorpelingen hebben er
plezier van als de tijd weer afge 
lezen kan worden.
• Een redeli jke eigen inb reng
heeft vaak een behoorlijke bijd ra
ge van de provincia le fondsen
tot gevo lg.
Om te komen tot een redelijk
bedrag denken we aan de uit
g ifte van meebetaal aandelen.
Voor het bedr ijfsleven denken
we aan een nominale waarde
van f 250 ,- terwijl particulieren
voor een aandeel f 100,- zullen
gaan betalen.
Vanzelfspreke nd zal op de ad
ministrat ie toez ich t gehoude n
worden;misbruik is uit den boze!

werk dat zeker een restauratie
verdient! De kosten worden ge
raamd op zo'n 20.000,-- gulden.

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050 - 5416263

Engelbert

050 - 5416217

GAS-WATER
ELECTRA

Voor motore n, bromfi ets
offiets naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - Ofl . Suz uki Dealer

All e merk en onderde len
en accesoi res leverbaa r

Prima se rvice en reparatie

Rij ksweg 15 - Garmerwolde
(0 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

merema

••nkelcen.rum "Ie.enborll"
.elelOon 541477.
IIrOn.nllen
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De Dijk;

prestigeprojectofoude stijl?
Het Is woensdagmorgen kwart voor negen. Vanaf de
Schutterlaan draalt de vuilniswagen de Dijk op en rijdt lang
zaam verder vooruit. Halverwege gekomen laat hij een toete- .
rend geluld horen: één van de bewoners heeflzljn vuIlcontainer
net lets teverde straat opgereden, de vuiln iswagen kan er nlet :
langs. Gelukkig Is er Iemand thuis die het signaal begrijpt en
de container wordt teruggetrokken ; de vuiln iswagen vervolgt
zijn weg . Aan het eind van de Dijk gekomen moet hij in de
achteruit weer terug ; een eind verderop is er een brede oprit
bij één van de hulzen waar hij kan draaien.

Toch vindt de chauffeur van de
Vuilophaaldienst BFIde DiJkgeen
probleem. "Het is even opletten,
maar best te doen ," zegt hij. Ook
is hij enthousiast over het aan
zienvande Dijk.Hijvindt Thesinge
trouwens helemaal een mooi en
pittoresk dorp en zou er best
willen wonen.
Navraag leert dat vrijwel ieder
een aan de Dijk en omgev ing de
bestrating eengroot succes vindt.
Bood hetwegdekeerdereenaan-

blik van een zeer versleten vloer
bedekking , met hier en daar een
nieuw lapje erin, nu is het eerder
een boulevard, aldus één van de
bewoners. En smal was ie altijd
al; twee auto's konden elkaar
eerderook niet passeren. Dat het
wel even wennen is, bewijst een
auto van een aanwonende, die
de draai niet helemaal heeft kun
nen maken en een deuk in het
portier opliep . Maar was de be
strating breder gemaakt,danwas

er meer gevaar voor verzakking .
Ook Johan Mollema van de ZDV
wagen vindt de Dijk prach tig. Hij
draait er vanaf de Schutterlaan
achterwaarts in en doet welis
waar wat langer over de ronde
daar. maar dat komt doordat hij
de Singe l niet meer inrijdt. Die
draai terug is gewoon niet te
maken met zo'n lange wagen en
daarom lopen ze de vaste klan
ten bij langs om de bestelling op
te halen en af te geven.
Pieter Holtman, die als boer een
percee l grond aan de Dijk heeft
liggen. vindt het ook een hele
verbetering en zou er best willen
wonen. Hoe het van de zomer
moet als er grote landb ouw
mach ines langs moeten, weet hij
nog niet precies . Er zal wel eens
een hobbe ltje genomen moeten
worden langs de kant van de
Dijk, denk t hij, maar dat zien we
dan wel weer .

Opening
Op zaterdag 23 november werd
de vernieuwde Dijk officieel geo
pend door wethoude r Boels, in
gezelsc hap van zijn overige
co llega's van het co llege .
Daaraan voorafgaand vonden er
die week een aantal merkwaar
dige gebeurtenissen plaats. Zo
stonden op woensdagochtend
ineens alle huizen aan de Dijk te
koop ! De bewoners hadden het
aangezich t nog verder verfraaid
met feestverlichting en ook de
Kloosterkerk stond in de schijn
werpers.Wilde geruchten deden
direct de ronde,overg ifg rond en
dergel ijke. Die avond waren de
woordvoerders van de Dijk in het
journaal van TVNoord te zien en
wat bleek? Alle huizen waren te
koop op één voorwaarde : een
bod onder de vijf ton werd niet
ge accepteerd ! Niema nd be 
greep er meer wat van, maar
zaterdag tijdens de openin g viel
alles op zijn plaats.De Dijk,goud
kust van Thesinge en omstreken !

Wethouder Boels verscheen in
het gezelschap van mevrouw
Agnes van Eykelensteyn. een
voortvarende projectontwikke
laar. op haar beurt weer verge
zeld dooreen ijverige ambtenaar
op kaplaarzen, de heer Mulder.
Gewapend met meetlint, sjalon
stokken en radeerw iel maakte
deze de grootse plannen van de
projectontwikkelaar inzichtelijk.
Hier en daar werd een geveltje
verplaatst; sommige panden die
het aanzien niet meer waard wa
ren. ruimden hetveld enmaakten
plaats voor penthouses, palm
bomen,waterpartijen.een water
skibaan, een parkeergarage on
der de Kloosterkerk en een heus
verkeersci rculatieplan om alles
in goede banen te leiden. Het
Klapke nam de vorm aan van de
Zwaan (de inmiddels beroemde
brug uit Rotterdam) en er kwam
uiteraard een brede geasfal
teerde Dijk: de asfalteermachine
stond al klaar!
De wethouder kon nog net op tijd
ing rijpen en nam de verant
woordelijkheid.ookde financ iéle!
Argwa nende maar ook enthou
siaste bewoners omlijstten het
geheel en zo werd deze opening
een heel spektake l' Op de hielen
gezeten door een eveneens ver
ontwaardige jeugd van Thesinge.
konden de projectontwikkelaar
en zijn handlanger zich nog net
op tijd in veiligheid stellen.
Na de tumultueuze gebeurtenis
sen was er voor iedereen een
hapje en een drankje in het Tref·
punt. En de Dijk? De bordj es "te
koop" zijn weer verdwenen, de
straat ligt er prachtig bij en ieder
een is tevreden!

Susan de Smid!

Uitslag tekenwedstrijd De DIJk
1e prijs: Jan ita Bijma
2e prijs: Corjan de Lange
3e prus: Mark Sarfo

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

050-3013830
0598-393504

Installatiebedrijf
Thesinge V.O.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking-G.N. Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE
Telefoon050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

~---::- SCHILDERS v.o.f.

HOF5TEDE-
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Bazar een succes

De fam. Vaatstra met enkele van hun medewerkers voor het
nieuwe bedrijfspand in Zuidwolde; de opening vindt plaats op 29
november. (Foto: Henk Remerie).

schaf van een clubgebouw. Het
steven is gericht op een zo snel
mogelijke actie, zodatdit seizoen
al kan worden genoten van een
warmonderkomen op een koude
ijsbaan. Het bestuur zal zijn uiter
ste best doen en bedankt ieder
een, die een bijdrage heeft gele
verd aan de verloting, bazar en
het gereed maken van de ijs
baan,van harte voorde bijdrage.
Nu maarwach tenop Koning Win
ter; met onze nieuwe ijsmeester
Rieks Ridder, hebben wij alle ver
trouwen in een goed seizoen .

Hans Weggemans

De bezoe kers waren inmiddels
huiswaarts gekeerd;meestalver
geze�d van rollades,taarten,met
worstenenandere praktischeprij
zen. En uiteraard - dat hoort bij
een ouderwetse bazar - werden
sommige prijzen meteen gecon 
sumee rd , wa arb ij een p aar
slagroomtaarten op een onge
bruikeli jke wijze "in het gezicht
verdwenen". Kortom: Thesinge
beleefde nazeven jaarweereens
een ouderwe ts gezellige bazar.
Een week daarvoor besloot de
algemene ledenvergadering van
De Scheuvelhet bestuur toestem
ming te verlenen voor de aan-

IJsverenig ing De Scheuvel in Thesinge organ iseerde een bazar en
een verloting om met de opbrengst een nieuw clubgebouw op de
nieuwe ijsbaan te kunnen plaatsen.Vrijdagavond 22 november stond
dus inhet tekenvan het Rad van avontuur, het Rad van Evert,schieten
op "koartjes en piepkes", sjoelen, spijkerslaan, amerikaanse ver
loting ,enz.enz. HetTrefpunt was vanaf zeven uur goed gevu ld; eerst
met de kinderen en later door de volwassenen met een goed gevulde
beurs. Want er werd goed ingezet en gespeeld, zodat de verenig ing
vroeg in de och tend tevrede n vast kon stellen dat de opbrengst
boven de verwachting lag : ongeveer 2000 guld en, inclusief de
verloting .

Te koop:
• 1 kanarie (man), geel/groen van
kleur; plus kooi, drinkbakje ,
voerbakje, zwembadjeen ± 3 week
voer.
• 1 stel zebravinken, maskergrijs,
klaar voor broeden 1997, geschikt
voor tentoonstell ing; plus kooi,
drinkbakje, voerbakje en ± 3 week
voer.
• 3 vaJkparkieten, jongen van juni
1996 ; plus 3 kg voer, geschikt voor
tentoonstelling.
Tel. 050-541 14 50.
Gezocht:
schoonmaakster te Thesinge, 4 uur
per week, tel. 050-302 27 42.
Gezocht:
de vlaggetjes van de Feestweek
Garmerwolde;wieheeft vergeten ze
terug te brengen? Jas Mocking, tel
541 84 51.
Gezocht:
belangstellenden voor een bood
schappendienst van de Nieuwe
WemeopGarmerwolde.lnlichtingen:
Tiny Smit, tel. 050-541 71 78.

Maar of het lukt??? We zullen
zien!
Als alles goed gaat, komt Sinter
klaas op zijn verjaardag ook nog
even naar "de Til".

Ook hethoge Noordenwordt door
onze goedheiligman nooit over
geslagen.Op 30 november ,twee
weken nadat hij - zoals jullie op
televisie hebben kunnen zien - in
de haven van Harlingen arri
veerde, komt hij per koets in
Thesinge aan.
Dorpsbelangen Thesinge heeft
een extra verg adering belegd
en alle kinderen gevraagd goed
op te letten, want dit jaar mag er
niets mis gaan! Het moet een
keurige intocht worden!

Stoomfuitjes

Sinterklaas
in Thesinge!

De Vrouwenraadorganiseert
ook dit jaar een gezellige
middag plus broodmaaltijd
voor de SS-plussers.

DemensenuitGarmerwolde
zijn op donderdag 12 de
cember van harte welkom in
do rp shuis "de Leeuw " .
Har(mannus) Wolthuis uite
Heemstede vertelt "verhaal
tjes over v rouger (over
Gaarrnwöl en omstreken) ;
zörgt veur wat verskes en 
as t even kin - ook wat olie
dia's over onze omgeven".
Ook de Bingo en een kerst
verhaal worden niet verge
ten!

De Theslngers kunnen op
donderdag 19 december
terechti n"HetTrefpunt".Krijn
Di jkerna ui t Loppersum
brengt "Grunneger verhoal
tjes en laidjes" en zorgt ook
voor eenkerstverhaal. Enna
tuurlijk is er tijd voor samen
zang met orgelbegeleiding
en een spelletje Bingo !

Beide middagen beginnen~.

om half drie. In verba nd met .
de voorbereidingen is het 
zaak dat U zich tiJdig op-
geeftl . ~

Voor Garmerwolde bij: _,
.Trijn Havenga, tel. 541 64 25
of Francien van Huis, tel.542,'
01 11 (Um7 december). ~ .~
Voor Thesinge bij: ,. 0+

Aukje Groothoff, tel. 302 16
34 of Joke Kalkwiek, tel .' 302 ~
1886 (Um 14 december) . :"
U komt toch ook? Het wordt:",
vast erg gezellig! •

FA. GEERT BELGA1,
FIETSEN :,

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
te l. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

NJmerij ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vri jdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wly ho h ls lr itit l 6 97 9 1 cn Ten Boer'
l el c l o on (O~ U ) - 30 22 151

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - OSO - 3021272

4



Op Maat Hypotheek:
maatwerk dankzij flexibiliteit

In een maatschappij die steeds meer eisen stelt aan onze f1exlbl·
IItelt • denkt u maar aan de opmars van flexibele werk tiJden,
kortlopende arbeidscontracten, zelfstandige socia le verzekering
enz. • kunnen de hypotheekvers trekkers niet achterblijven. De
Rabobank heeft datals eerste begrepe n. Daarom komt de Rabobank
nu met de OpMaat Hypotheek, een nieuwe spaar/belegglngs.
hypotheek die u op elk moment kunt aanpassen aan uw f1nanclöl e
situatie. Maatwerk dus, voo r nu én In de toekomst.

Ook ineen snelveranderende maat
schappij bli jft het eige n huis een
vaste waarde . Niet alleen vanwege
het woongenot, maar vooral ook
door het be lastingvrije kapitaal dat
ugeleidelijk aan opbouwt .Dat geldt
zowel voor jonge mensen die on
bekommerd willenge nieten van hun
vrije leventje,als voorde ietsoudere
eigen-huis bez itter d ie te maken
heeft met opgroeiende kinde ren en
pensioenregelingen . Tot voor kort
betekende een eigen huis echter
ook dat u lange tijd vast zat aan
soms knellende hypothee kvoor
waarden. Een sterke stijg ing van
het inkomen, werkloosheid, stude
rende kinderen ;de hypotheek hield
er in principe gee n rekening mee .
Bij het als lulten moest u vijftien tot
dert ig jaar vooruitkijken.

Door dik en dun
De OpMaat Hypotheek breng t daar
nu verandering in. En niet zo'n klein
beetje ook. De OpMaat Hypotheek.
de naam zegt het al, kan zowe l nu
als in de toekom st "op maat" wor
dengesneden.De hypotheek groe~

mee met uw financiêle situatie.
Samen verder. Door dik en dun.
Dat is wat de Rabobank voor ogen
staat .Dat klinkt veelbelovend zult u
zeggen ,maar hoe werkt dat in prak
tijk? En wat betekent het voor de
maandlasten?O mte beginnen kunt
u met de OpMaat Hypotheek zelf
bepalen op welke manier u het
benodigde eindkap itaal opbouwt
sparen , beleggen of een combina
tie van beide - en hoe lang u daar
over wilt doen . Tw intig jaar? Dertig
of veert ig? Geen proble em . U kunt
de aflossing naar wen s uitsmeren
of versnellen, wat natuu rlijk direct

effec t heeft op uw maandlasten .

Vrijheid
Het benod igd e eindkapitaal kunt u
opbouwen aan de hand van een
spaarp remie , die u teg en vaste
rente weg zet. U weet dan precies
op welkeindbedrag u aan het einde
van de loopti jd uitkomt. Echter wie
in financieel opzicht iets meer ri
sico wil nemen, kan er op elk mo
ment voor kiezen om (een deel
van) de premie te be leggen in een
fond s van de Robeco Groep . Zo'n
fond s kan een hoog rendement
opleveren, waardoo r u wellicht in
staat bent uw huis eerder af te
lossen. In be ide gevallen is uw
"vrijheid " van premiebetaling ove
rigens zeer groot.U kunt niet alleen
tijdelijk min der be talen, bijvoor
beeld voor een reis of onbetaald
verlof, maar ook de hoogt e van de
maandelijkse premie tussentijd s
aanpassen. Koste loos.

Vrijheid , bl ijheid du s?Ja, in combi
natie metde nodigezekerheid . Een
overlijdensrisicoverzekeringeneen
eventuele "overbruggingsverzeke
ring" voor de woonlasten (in geval
van ziekte ,arbe idsongeschiktheid
of werkloosheid) nemen de laatste
zorgen voor morgen weg . Kortom,
de reikwijdte van de Op Maat Hy
potheek is sc hier onbegrensd .
Daarom kunnen we hier niet alle
mog elijkheden bespreken. Dat la
ten we graa g over aan onze hypo 
theekadviseurs,die de vele varian
ten voor u kunnen doorrekenen.
Advies op maat voor een hypo
theek op maat. Beter kan het niet
als u het ons vraagt.

Rabobank

Luchtgeweer schieten
Op 19 novem ber 1996 had schietverenig ing "The Cartwrights" ult Ten Post
s.v. "de Buurschutters " uitgenodigd voor een gezellig onderling luchtgeweer
schieten in 't Holt te Ten Post.
De hoog ste schutters van s.v. "de Buurschutters"waren:J .Tammenga (113) ;
L. v.d . Molen (112); K. Pater (111) en A. Start: (110)
Het gemiddelde aantal punten van s.v. "The Cartwr ights" was 103,3 en van
s.v. "de Buurschutters" 102,4.
Het twee de dee l van de wedstrijd wordt in maart 1997 geschoten .

Sieb-k laas Iwema

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050· 3t32453

Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

sanitair en verwarming

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

TEL. 050·5416049 - FAX 050-5424784

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon
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Demaand november is ieder jaar
de maand van de begrotingsb e
handeling College en raad dis
cussiërendan metelkaarover de
plannen en investeringen voor
het komendeJaar. Inde gemeen
telijke advertentie in de Noor
derkrant heeft u een samenvat
ling van de gemeentebegroting
voor 1997 kunnen lezen.
Latenweeensbezien,welkep lan
nen er zijn voor Garmerwolde en
Thesinge.

Dorps vernieuwing
Het college heeft aangekond igd
In 1997 met een voorstel te ko
men over een nieuwe aanpak
van hetonderhoud aan hetgroen
en paden en wegen in de dor-

Alpenjagers
scoren hoog
In het weekend van 26 en 27
oktobe r j.1. was het jaariijkse
blaasfestijn in de Menterne te
Muntendam.Velekapellenuitbin
nen- en buitenland waren weer
van de partij, zo ook "de Alpen
jagers" uit Garmerwolde; zij de
den dit jaarvoor de 1ge keer mee
en kwamen uit in de Berg-klasse
... en niet zonder succes !
Erwerdenvier werken tengehore
gebracht, te weten één inspeel
werk, één verplichtwerk en twee
vrije werken.De jury - bestaande
uit de heren Fr. Mestrini uit Mün
chen en H.P.M. Thür uit Gouda 
beloonde het optreden van "de

pen. De fracties van D'66 en de
PVDAhebben indit kadergepleit
voor een grotere inspraak en be
trokkenheid van de burgers bij
dit onderhoud.

Nieuwbouw Thesinge
Zowel het CDA, AB als D'66 heb
ben er bij de wethouder op aan
gedrongen er voor te zorgen dat
het volgend jaar echt met de
nieuwbouw begonnen wordt. De
wethouder gaf aan nog geen
ove reens temming te heb ben
bereikt met de kerkeraad van de
Christelijk Gereformeerde Kerk
over de aankoop van een stukje
grond. Pas daarna kan de bouw
van start gaan.

Basisonderwijs
Het college gaat onderzoeken of
er voor de openbare scholen in
de gemeente Ten Boer een
bovenschoolse direc teur kan
worden aangesteld , die verant
woordelijk wordt voor het reilen
en zeilen op de openbare scho-

Alpenjagers" met maar liefst 316
punten ! Een vette eerste prij s,
vooral als Je bedenkt dat een
orkest met 288 punten al in aan-

len in Ten Boer, Woltersum, Ten
Post en Garmerwolde. Alle frac
ties hebben dit beleid onder
schreven. Het college heeft in
middels de discussie met de
scholen hierover opgestart.

Gymnastieklokaal Thesinge
Hiervoor is, in verband met de
hogere energiekosten, een extra
bed rag van 1.100,- uitgetrokken.

Peuterspeelzaal Ten Boer/
Thesinge
Omdat de financië le situatie van
de peuterspeelzaal niet bepaald
rooskleurig is en er nog veel geld
nodig is vooro.a.vervanging van
het speelmateriaal,heeft de raad
besloten in het vervolg 50% van
de huisvestingskosten te zullen
gaan vergoeden. Voor de peu
terspeelzaal Ten Boerffhesinge
betekent dit per jaar ongeveer
2.000,- extra subsidie.

Fietspad langs de Abbemaar
Een nieuw fietspadvan hethoog-

merking komt voor een eerste
prijs.
Intotaal hadden 15 kapellen zich
voor de Berg-klasse ingeschre-

holtje inhet Stadsgewestpark van
Noorddijk tot aan de Lageweg,
halverwege Garmerwolde en
Thesinge. Het is de bedoeling
dat er voor de fietsers een beton
pad langs de maarwordt aange
legd om zo een nieuw stuk re
creatieve fietsroute te realiseren.
De tota le kosten bed ragen
60.000,-, waarvan de helft door
de gemeente Groningen wordt
betaald. De fracties van de VVD
en AB hebben twijfel over het nut
en de haalbaarheid van dit plan.

Meerjarenraming 1997-2001
In het investeringsprogramma
voor de periode 1997 tot 2001
wordt aangekondigd het fietspad
langs de Thesingerlaan pas in
1999 te reconstrueren en na het
jaar 2000 een begin te maken
met de reconstructievan hetfiets
pad langs de Stadsweg .De frac
ties van AB en PVDA hebben er
op aangedrongen deze fiets
paden eerder aan te pakken.

SieeoLaagland

ven. Na landskampioen "de
Postjagers" uit Groningen -welke
de eerste plaatsbehaalde -kwam
als tweede op de ranglijst het
Duitse orkest "d ie Lus tigen
Vegesacker" uit Gandersee. De
de rde plaats was voor "de
Alpenjagers". Met in hun bezit
een beker keerden zij 's avonds
terug naar huis.

Wilt U het gespeelde - en nog
vele andere werken - ook eens
beluisteren,komt U dan zondag
morgen 8decembernaardorps
huis "de Leeuw". "De Alpen 
jagers" geven dan een koffie
concert , aanvang 10.30 uur; de
entree bedraagt f 6,- p.p . (incl.
koffie). U kunt dan genieten van
MährischeenBöhmischemuziek.
Graag tot ziens.

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

6

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 3012832 Fox 3014429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 - 3023529
Autotele foon06 - 5261 90 71 & 78

fdunber
amtieft

Gerard en Margreel Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat
. gemaakt

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

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576



De najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde, gehouden op 18 november J.I., werd bezocht
door 56 personen.

Najaarsvergadering
Garmerwolde

Een toneeHeest

Een Tartulfe

HillieRamaker-Tepper

Kees Faber

• De voorrangssituatie bij het
kruispunt is gewijzigd: fietsers
moeten stoppen! Wat is de lo
gica hier achter? Het voor
rangsbord linksvooraan bij de
Dorpsweg is erg onlogisch ge
plaatst!
• Kan er op de rondweg niet al
worden aangegeven dat groot
vrachtverkeer naar Delfzijl beter
over de Eemshavenweg kan? Je
ontziet zodoende een heel hoop
dorpjes!

Professioneel toneel waarin - zo
bleek ook in een gesp rekje na
afloop - gigant isch veel uren ge
stoken zijn.Puretraining is nood
zakelijk. Alles was deze keer ook
prima te verstaan;omdat de kerk
vol zat, maar ook omdat er lange
gordijnen waren opgehangen.
Eigenlijk een "must" om van to
neel te kunnen genieten in deze
schitterende kerk.
Kortom : wederom bracht het
Grand Theatre via de Culturele
Vereniging gemeente Ten Boer
een juweeltje naar onze contrei 
en.Doorgaan daarmee dus,want
het is pure klasse.

een plaats kregen, zorgde voor
een zeer ritmische voorstelling.

enplaatsingvaneen teller;daarna
volgt een plan. Het is een lande
lijk prob leem;vóór het jaar2005?
moeten alle overstorten zijn ver
dwenen en hebben plaatsge
maakt voor bunkers onder
gronds .
• Tesnel rijden op de Dorpsweg.
Af en toe een verkeerscontrole
doorde politiemeteen fikseboete
zou heel nuttig zijn! Wat is het
effect van de arceringen op de
weg bij de school?

Wat een schitterende voorstelling bracht Ensemble Leporello
uit Brussel ons op die zaterdagavond In oktober In de sfeer
volle omgeving van de Theslnger Kloosterkerkl
Van heinde en verre waren de mensen gekomen, lekker gemaakt
door een zeer lovende recensie in het Nieuwsblad van het Noorden.
Eenvrijwel volle zaal was het gevolg .En ik kan me niet voorstellen dat
iemand spijt heeft gehad van zijn gang naar de kloosterkerk.

. Op een bijzonder eigenz innige
'manierhadden onze Zuiderburen
het stuk van Moliêre (uit 1664)
bewerkt. In een vliegende vaart
werden de vijf bedrijven afge
werkt, eigenlijk zonder dat er ook
maar sprake was van enig attri
buut of decor. Ook de kleding
van de negen spelers en speel
sters was vrij nietszeggend (af
gezien van die Schotse rok!?).
Dat de voorstelling van begin tot
eind boeide , zegt dus iets over
het fabelacht ige spel van onze
Belgische vrienden . Zowel als
individu(beweging,mimiek,taal
gebruik, houding) als inde groep
(ritmes, geluiden) stond ieder
een alseen huis.Eenzeer strakke
regie, waarin ruimtelijke patro
nen (haast choreogra fieên) en
muzikale elementen nadrukkelijk

Rondvraag
Er werd weer driftig gebruik ge
maakt van de rondvraag . Een
paar onderwerpen zijn:
• De riooloverstort aan het einde
van de W.F. Hildebrandstraat.
Het is nu een open riool. Wettelijk
mag het 6x per jaar overstorten,
maar het gebeurt veel vaker.Er is
inmiddels een teller geplaat st,
doch zonder batter ijen!
De actie bestaat uit drie onder
delen: reiniging, video-inspectie

De VW (Vereniging voor Vreem
delingen Verkeer) Appingedam/
ten Boer doet z'n best ons ge
bied te promoten.
• De commissie Feestdriedaag
se wil dit jaar graag starten met
wat nieuw bloed; zijn er nog men
sen die mee willen helpen? Op
gave en inlichtingen bij Pia Pops,
tel. 541 6587.
• Aanleg jeu de boulesbaan,
verplaatsing van het speeltuintje
plus aanleg tennisbaan.
Wellicht kan een en ander wor
den gerealiseerd op de strook
grondnaast de parkeerplaatsvan
sportvereniging GEO. Voor de
aanleg vaneen tennisbaanwordt
deze avond f 1000,- toegezegd!
• De tuinkeuring.
De trefwoorde n zijn: onderhoud,
evenwicht, afwisseling, speelse
aanleg, kleurgebruik en strakke
borders en gazons. Er hebben
drie rondes plaatsgevonden: in
april, juni en augustus. Door het
slechte weer zijn veel tuinen dit
jaar pas laat op gang gekomen;
ook bij de Fam. Wolt wou het in
april nog niet lukken.

De Eems/Dollardroute (180 km.)
loopt aan beide zijden van de
grens; er liggen zelfs twee "hooi
hotels" in (sloapen in n heub ult).
Aan de Nederlandse zijde zijn
onv oldoende ove rnachtings
mogelijkheden; interessant voor
de landbouw? ... overnachten bij
de boer! Het Europees subsidie
fonds stelt er geld voor besch ik
baar.
Wat heeft de gemeente Ten Boer
te bieden? Een schitterend ver
gezichtenvelecultuurhistorische
monumenten! Ook in Garmer
wolde zullen in de toekomst meer
toeristen komen; dit kan leiden
tot een opleving van de midden
stand.

Zoals altijd kwamen er weer heel
wat onderwerpen aan bod, o.a.:
• Het brandvrij opbergen van
oude notulenboeken en archief
stukken
• De restauratie van het toren
uurwerk (zie voorpag ina)
• Partnerschap met Hesel.
Dit kan niet van bovenaf worden
opge legd,maarmoetwordenge
dragen door de bevolking.Hesel
ligt ineenveengebied metenorm
veel bossen en goedkop e over
nachtingsmogelijkheden.Detaal
verschilt niet veel van het plat
Gronings; ± 70%van de mensen
is afko ms tig uit Nederlan d
(geloofsveivolgingen !)en draagt
Nederlandse namen. Het is een
sc hitte rend fiets- en wande
1gebied met vele routes zonder
autoverkeer. De afstand tussen
Ten Boer en Hesel bedraagt
slechts 80 à 85 km.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 . 9733 CX Groningen 050 . 5415222

Ook te vinden In de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 • 5416135
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Foto van de maand · Intocht Sinterklaas REDAKTIE

Op 23 november is het zover : Sinterk laas en zijn Pieten komen aan in Garmerwolde . De kinderen worden
om 1 uur verwacht bij café Jägermeister. Aldaar aar.gekomen blijkt Sinterklaas al met de boot bij de
andere brug te liggen en lopen we onder bege- leiding van de Harmonie erheen . Gezamenlijk met
Sinterk laas lopen we terug naar Jägermeister waar we met z'n allen naar binnen gaan . Binnen word en
er liedjes gezongen en verhaalt jes verte ld door de kinderen . Een meisje vertelt dat haar kleine zusje een
erwtje in haar neus heeft gestopt en een ander zing t een mooi Sinterklaaslied je in het Fries . Er is ook een
meis je dat vertelt dat ze al met kleren aan kan zwemmen ... die malle Hoofdpiet wil zo met haar in het
Damsterdiep springen! Gelukk ig zijn er drie hulppietjes - Jelle , Carlos en Sander - die dat kunnen
voorkomen. Ook krijqen de kinderen nog een g laasje drinken en natuurlijk veel pepernoten Dan breekt
het tijdstip aan dat Sinterk laas weer verder moet en alle kinderen zwaa ien hem en z'n Pieten uit. Bijna
neemt Piet de doos met zakjes snoep mee , maar ge lukk ig geeft hij ze net op tijd terug . En nadat alle
kinderen zo'n lekke r zakje snoep gekregen hebben, gaat een iede r weer naar huis Gelukkig komt
Sinterklaas op 5 december ook nog op school. Dag Sinterklaas ...

Redaktie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld, Delta V.d.
Molen, Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redaktie Theslnge:
PetaJurjens, RoelieKarsijns,
TruusTop, Melha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
deSmidt.
Elnd·redaktle :
Elisabelh Tolenaar,
De Dijk 4, 050-3023795

Administratie:
PetaJurjens,
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 17,50 p.j.
Post abonees f 27,50 p.j.

Geen krant ontvangen of wilt U
extra kranten?Bel PetaJurjens:
050 302 38 96.

Kopij inleverenvoordonderdag
12december 19.00uur.

Bedankt
Graag wil len wij bedanken voor
de felic itaties, kaarten en bloe
men, die we kregen op onze 35e
trouwdag .

Jan en Janna Star
Willemien Bakker-Foekens

Boekholt
OPTI CIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - ({)050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoe i
Dierenriemstraat 204 - ({)050 - 5771306

Nieuweweg3
({) 050 - 3123301

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 • 5416244

-Ten-Boer 050 ·'3022592 ·-Sint -Annen 050'·-3021368

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

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur
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