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Boeren in het buitenland
"Topambtenaar verruilt mooie carr ière voor onzeker boe renbestaan" en "Topambtenaar
wordt mega boer in Oost-Duitsland", kopten diverse dagbladen in september 1995. Het ging
om Piet Ritsema, 39 jaar, zoon van de familie Ritsema uit Thesinge. Het boeren zit de familie
in het bloed; van dezes kinderen (viJf zoons en een dochter) zijn drie zoons in het boerenbedrijf
beland. Zoon Jacob bestie rt het bedrijf in Thesinge, Fred - die vorige zomer in de G&T Express
geinterviewd werd - bezit een megabed riJf in Texas , Amerika en nu is ook Piet in hun
voetspo ren getreden .

Piet Ritsema met zijn vader op inspectie door de oude koestal.

Aanvankelijkwerkzaam als amb
tenaar in Den Haag maakte hij
carrière op het ministerie van
Landbouw en Visserij. Hij was
directeurLandbouw,eenbelang
rijke en verantwoorde lijke func
tie. Maar het bloed kruipt waar
het niet gaan kan en ondanks
een glanzende ca rrière en een
zekere toekomst, maakten. Piet
en zijn vrouw Heleen Vermij, de ..
keus om hun nieuwbouwwoning '
in Woerden te verruilen voor een
boerenbedrijf in Oost-Duitsland.
Zo 'n anderhalf jaar ge leden
vertrokken ze.
Als beiden een weekend op be
zoek zijn in de ouderlijke woning
in Thesinge, nemen we de gele
genheid waar om te vragen hoe
het hen vergaat in hun nieuwe
bestaan.

Woonomgeving
Piet en Heleen wonen met hun
beide kinderen in Bellin in de
deelstaat Mecklenburg-Vorpom
mern. Hun huis, welhaast een
kasteel, ligt op een voormalig
landgoed endeed vroegerdienst
als hotel-pension. De voltallige
familie kan er dus logeren en dan
nog is er plaats over voor andere
gasten. Een deel van het huis
wordt door hen bewoond, de rest
staat leeg. Eén zaal werd inge
richt als huiskamer en er werd
een nieuwekeukengeplaatst.Het
geheelwordt verwarmd dooreen
grote kachel op hout en kolen en
dat kost iedere ochtend even wat
tijd.
De omgeving is prachtig: een
heuvelachtig landschap met bos
sen en meren. Het water in de
beekjes en meren is kristalhelder

en er vliegen ooievaars, kraan
vogels en diverse roofvogels. Er
is ook volop wild zoals reeën en
wilde zwijnen; met name de laat
sten richten regelmatig schade
aan in de akkerbouw.Jagerskun
nen er hun hart ophalen en met
het milieu lijkt het er goed çe
steld.
Het land dat bij het bedrijf hoort,
ligt over vijf dorpen verspreid en
de verste punten liggen zo'n tien
kilometer uit elkaar.

Geschiedenis van het bedrijf
Na de tweede wereldoorlog werd
het landgoed onteigend en ver
dee�d onder de bewoners van
Bellin. In de loop der jaren echter
moesten deboeren hun land weer
inleveren vanwege ideolog ische
en ook economische belangen.
Kleine bedrijvenwerdengedwon

gen samen te werken en er ont
stond een soort coöperatie. Van
een effectieve bed rijfsvoering
was geen sprake en pas in 1975
kon het bedrijf min of meer onaf
hankelijc van de staat opereren.
Er bleven echter tal van proble 
men in de bedrijfsvoering, ook na
de van staatswege opgelegde
splitsing van het bedri jf in een
"Tierproduk tion" en een "Püan
zenproduktion" . Na de omwen
teling van 1990 (val van de Ber
lijnse muur) werd het bedrijf in
1991 een BV en kreeg de naam
Belliner Agrar GmbH&Co . K.G.
Familieleden van de oorspronke
lijke eigenaar werden aandee l
houder, evenals de voormalige
leden van de coöperatie.
Het bed rijf beschikt over 1230
ha. akkerland en 500 ha. gras
land. Het melkquotum bed raagt
3,2 miljoenkilo.Erwerden nieuwe
machines gekocht en een graan
droger ij gebouwd met hulp van
de oorspronkeli jke eigenaar en
leningen bij de bank .

Huidige bedrijfsvoering
Er zijn drie groepen eigena ren
van het bedrijf, Piet en Heleen
Ritsema vormen een van de dr ie.
Pietwerd aangetrokken om spe
ciaal de modernisering van het
vee op het bedr ijf door te voeren.
Daar had hij wel ideeën over en
die leggen het bed rijf geen wind
eieren, blijkt na anderhalf jaar.
Zo zijn alle stallen verbouwd tot
moderne ligboxenstallenvoor de
800 koeien en is ook de hele
melkstal gemoderniseerd.
Erwordt op drie plaatsen gemol 
ken volgenshetvisgraatsysteem,
dat wil zeggen dat aan beide
kanten 14 koeien tegelijk gemol
ken kunnen worden . De afge lo
pen jaren werd hierin zo'n twee
miljoen gulden geïnvesteerd .
Er wordt hard gewe rkt aan ver
vang ing en verbetering van het
vee . Momenteel bestaat het me
rendeel van de veestapel nog uit
SMR koeien (Swart-Buntes
Milchrund) ,maar de bedoeli ng is
dat er steeds meer Holstein- .
Frisiankoeien uit Nederland voor



Het voormalig hotel-pension waar Piet en Heleen hun intrek hebben
genomen; ze bewonen het deel rechts van de voordeur.

vOor,iedereen die anders wil
~.~Ood. Banketbakkerij

Susan de Smid!

Gezinsleven
"De beide kinde ren groeien na
tuurlijk heerlijk vrij op hier," zegt
Heleen, "maar het leven is heel
anders als eerst." Zelf werkt ze
dus ook mee in het bedrijf. De
kinderen (2 1/2 jaar en 10 maan
den oud) gaan overdag naar een
soort kinderdagverblijf, de Kin
dergarten,waarzewisselend hele
en halve dagen zijn.
"We staan 'sochtends altijd vroeg
op, rond half zes, vanaf half ze
ven is de Kindergarten open. Het
is hier gewoonte dat de kinderen
vanaf 3 jaar daarnaar toe gaan
en pas vanaf zes jaar komen ze
echt in het schoolsesysteem (met
lerenen derg elijke) terecht. Voor
zieningen zijn er hier absoluut
niet in de buurt en het is de vraag
ofonze kinderen ooit naar zwem
les zullen gaan. Aan de andere
kant leren ze hier op het p latte
land misschien welmeer verstan
dige en zinnig e dingen, bijvoor
beeld welke paddestoelen je wel
en niet kunt eten ."
Piet en Heleen voelen zich goe d
thuis in Bellin en zien de toekomst
opt imistisch tegem oet. "Het zal
hard werken zijn, maar iedereen
staat hier altijd klaar voor elkaar
om te helpe n. De omgeving is
ons steeds vertrouwder, Gronin
gen is niet al te ver weg en we
hebben er vertrouwen in."
Wij wensen hen veel succes bij
de opbouw van het bedr ijf !

baar en merkbaar. Het is belang
rijk goed samen te werken en
mensen te blijven motiveren . En
nooit een dag vrij, je wilt erbij zijn
... er gaat geen dag voorbij of je
hebt contact met het bedrijf. Na
zo'n weekendje Groningen wil ik
ook graag weer naar huis, omd at
ik benieuwd ben hoe alles er bij
staat."

Overeenkomsten
Zijh er overeenkomsten te noe
men tussen jebestaan als ambte
naarenja bestaan alsmegaboer?
"Druk, druk, druk! Ook in dit werk
geef je leiding, maar de mensen
zijn heel anders. Nog een over
eenkomst is dat het werk altijd
spannend bl ijft; je beden kt aller
lei plannen en het is altijd de
vraag hoe zich dat ontwikkelt,
gaat het allemaal lukken? Dat is
enerverend ,maar nooit saai! Wat
ik nu doe is wel veel concreter,
het is niet alleen maar beleid van
achter je bt.treau.bed enken; de
gevolgen ZijlLook directer zicht-

terie had Piet veel te maken met
de regelgeving rondom het mest
beleid . Deze is in Nederland zo
ingewikkeld geworden, dat hij
zich goed voor kan stellen dat
dat aanleiding is voor veel boe
ren om hun heil in het buitenland
te zoeken. In Meck lenburg-Vor
pommern is een mesttekort in
plaats van een overschot.
De omstandigheden voor land
bouw en veeteelt zijn in Oost
Duitsland veel beter, het land is
groot en minde r verstedelijkt, er
graast nog geen halve koe per
hectareI

Datbrengt met zichmee datklein
schalig boeren er per definitie
onmogelijk is, het zijn haast alle
maa lmammoetbe drijven. Veel
g rond ... grote trekkers die per
jaar 2500 uur draaien; in Neder 
land bedraagt dit 500 uur. Even
een rondje over het land is er niet
bij,Piet rijd t ineen jaarzo'n 15000
kilometer over eigen land !
Er is een duidelijk verschil in het
niveau van landbouw en veeteelt
tussen Nederland en Oost-Duits
land. In Nederland zijn de techno
logie,de melkproductieen hetvee
veel beter. Bij problemen met het
vee consulteert Pietgeregeld tele
fonisch de veearts in Nederland
en spuitvervolgenszelfzijnkoeien.
Van de veeartsen in Oost-Duits
land heeft hij fl een hoge pet op .

Engelse runderen ges lacht wor
den, bl ijven de gezonde koeien
over. Ook naar de consument
hebben overheid en producen
ten een belang rijke verantwoor
celijkheid; eigen lijk zou de her
komst van het vlees du idelijker
aangegeven moeten worden.Het
registratiesysteem via de oor
merken is ook niet altijd water
dicht: er wordt wel eens een oor
merk verloren en met een grote
veestapel weet je niet om welke
koe het gaat en wordt het oor
merk gewoon vervange n door
een nieuwe .
Terug naar de bedrijfsvoering :
het aantal arbeidskrachten moet
met bijna de helft worden terug
gebracht; er waren er 32, mo
menteel zijn er nog 23, het stre
ven is 18. Dat is natuur lijk een
moeilijke taak, ze proberen zo
veel mogeli jk mensen elders aan
werk te helpen en verde r via na
tuurlijk verloop arbeidskrachten
af te stoten. Heleen neemt de
automatisering van de hele finan
ci ële en landbouwkundige admi
nistratie voor haar rekening .

Verschillen
In zijn vorige baan op het minis-

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Voor lIIo t OI"{ ' /I, /JI omjiets
offiets /lUW '

in de plaats komen. Die verkeren
in betere cond itie en de melk
productie ligt veel hoger. Vader
Ritsema en broer Jacob uit
Thesinge hebben een belangri jk
aandeel in de vervang ing van de
veestapel; zij selecteren in Ne
derland de beste koeien en zor
gen voor transport naar Berlin.
Verdere verbe tering moet ook
verkregen worden door zelf te
fokken. De melkp roductie is be
gin 1997 al met 5000 liler per dag
toegenomen. Dat is een goede
zet geweest, want de crisis rond
om de BSE affaire laat zich in
Duitsland goed voelen.'" In de
deelstaat waar Piét woórîi, werd
begin januari het besmette kalf
aangetroffen. Piet schat dat de
con sumptie van rundvlees in
Duitsland vele malen sterker is
terugg elopen dan in Nederland .
(Eind januari werd hij Voor de
radio door de NOS over;<Jit on
derwerp nog geïnterviewd).Voor
het eigen bedr ijf betekenen de
lage prijzen naar aanleiding van
de BSE affaire in elk ge'i al een
strop van 150 000 mark pefjaar.
Hij vindt dat er door de a1JlOritei
ten wel verstandig met .c;liiëri sis
omgesprongen wordt'::,Al s de
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zaal ook vol. Voor de spe lers is
het telkens weer spannend hoe
een zaal reageert. De genera le
voor een zaalmet kinde ren,geeft
een totaal andere reaktie dan de
volgende avond voor volwasse
nen. Als speler probeer je de
aandacht extra te trekken voor
de wat zwakkere grappen en
woordspelingen. Zo schijnen er
in de laatste voorstell ing flink wat
kleine details te zijn verande rd of
toegevoegd. Er staat nog een
voorstelling in Foxholgepland en
dan zit het seizoen erweer op.De
spelersen regisseur,Arend Kam-

pen,en de soufleuse,Welly Boer,
hebben van september tot fe
bruari oergeze llige repet itie
avonden gehad . Het decor, naar '
ontwerp van Tonnis Dijkema, is
door de groep zelfgemaakt. Ook
voor de prijzen van de tombola
brengen alle spelers iets mee.
De grimeuse, Alie Blaauw, le
verde zeer verzorgd werk af. De
muzikale omlijsting was op veler
verzoek in handen van Piet
Beukema, die van iedere avond
weer een feestje wist te maken.

Truus Top

Vijf heren , één gedach te: "Waar is nou dat rode doamesslipke
bleven?" v.l.n.r. Andries v.d. Meulen, Hans v.d. Brand, Joop B/aauw,
Gen Zwerver en Harry B/okzij l. (Foto: PeterKruijt).

V:I.O.D. Op slipjacht
Derk (Gert Zwerver) leent van Jenny (Greet Blokzl]l) een rood
damessllpje, Met dit gegeven begint de klucht In drie bedrij
ven door toneelvereniging VJ.O.D. uit Theslnge. Het stuk
speelt zich af In de woonkamer van het pension van de
boerenfamilie Wetman, De bitse vrouw des huizes Is een rol
waarin Roelie DIjkema w~r flink tekeer kan gaan. Zeker ook
haar man Albert (Joop Blaauw) moet het ontgelden.

Nadat alle drukte vanwege het nieuwe clubhuis wat was geluwd ,
probeerde iedereen de voetbaldraad weer op te pakken. Tijdens de
winterperiode werd door de senioren regelmatig in zaal en sporthal
getra ind en ook de jeugd maakte gebruik van de nieuwe Tiggelhal in
Ten Boer, terwijl voor alle D,E en F teams een zaterdag werd
georganiseerd met quiz, spel en video. Op 9 februari gingen ook nog
60 jeugdigen onder begeleiding naar de voetbalwedstrijd Groningen
- de Graafschap.
Waardering voor hetc lubje bleek ook uit de geste van de sponsoren.
Vlak voor de winterstop werden de teams van GEO 1 en GEO 2 van
nieuwe tenues voorzien. REGIO DIJKSTRA cv-sanitair uit Groningen
kleedde GEO 1 terwijl de TEGELGIGANT uit Zuidbroek zijn naam liet
vermelden op de kleding van GEO 2.

GEG-nieuws

Het team van GEO 1 in de nieuwe shirts van Reg io Dijkstra.
(Foto: Peter Kruijt).

bij elkaar en spreken een nachte
lijk transport van het slipje af. Dit
gaat natuurlijkookweermis,waar
door Albert er mee zit. De zus
komt tweemaal gillend uit haar
kamer, terwij l Loes een nacht
wandeling maakt met de zoon
Frans (Harrie Blokzijl).
In dit stuk is 't natuurlijk "eind
goed, al goed". Na een mannen
vergadering krijgt de onwetende
Loes haar slipje, dat ze niet eens
had gemist, terug van Jenny.

De eerste avond , 1 februari,was
de zaal iets meer dan halfvol. Het
was een genoeglijke, vrij rustige
avond . De tweede,op 8 februari,
was al snel uitverkocht aan een
overwegend jeugdig pub liek.De
laatste keer, op de 15e, zat de

Het rode slipje van Loes (Hennie
Reinders)wordt door Derk ineen
willekeurige jaszak gestopt op
het moment dat hij het wil terug
geven aan Jenny en de bazin
binnenkomt. De jas is van de
ongeh uwde inwonende broer
Bart (Andries van der Meuren).
Die raakt 't ook weer kwijt in de
jaszak van Albert. Dit wordt ont
dekt door zijn vrouw die dan zeer
achte rdoc htig wordt. Bij toeval
vind Jenny 't en verdwijnt 't in de
jaszak van pensiongas t Hans
(Hans van der Brand). Als de
bekakte zus van Loes (Jannie
Sibma) komt logeren en de gas
ten van kamer verwisselen,wordt
het volgen van het slipje ook voor
het publiek heel ingewikkeld .
Hans en Bart steken de koppen

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

HOF5TEDE-
,.,....---:::- SCHILDERS v.o.f.

Installatiebedrijf
-Thesinqe V.o.f.

e Ele'ctra Kerkstraat 1
e Gas 9797 PD Thesinge
e Water Tel. 050 - 3024536
,e C,V Fax 050 - 3024693
eZink

1111 I e Dakbedekking

050~3013830

0598:393504

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NM5 Bank
Administratie en
Be lasti ngadv iezen

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

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365
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Van de redaktie

"'...

ger opgeleide werkzoekenden
ondersteunt bij het vinden van
een (eerste) baan. Fotograferen
was vroeger een echte hobby
van me, die ik het afge lopen an
derhalf jaar wee r wat op gepakt
heb.Verdervul ikmijn vrije tijd het
liefst met kano ën, tuinieren, ko
ken en lezen.

LEDER- EN MEUBEISERVlCE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20. Garmerwolde

tel. 050-5421205 / 5425049

Peter Kruijt. onze nieuwe G&T-fotograaf voor Thesinge. (Foto: Lotte
Kruijt).

Mijn naam is Peter Kruijt en sinds
november vorig jaar maak ik in
Thesinge de G&T foto's. Ik ben
38 jaar. gebor en even ten zuiden
van de stad, en heb mijn hele
leven hier in het Noorden ge
woond . Sinds drie jaar woon ik
met veel plezier - in Thesinge. Ik
werk bij een organisatie die ho-

Jopie Kappetijn, een vertrouwd
beeld in Garmerwo lde .

Jop ie Kappetijn

dat ik nieuws uit de omgeving
krijg , zodat ik er een leuk stukje
over kan schrijven in de G&T.
Hopelijk lukt het mij om u op een
gezellige manier van nieuwtjes,
anekdotes of andere zin en/ot
onzin te voorzien. Maar dat moet
de tijd uitwijzen, want ik heb to
taal geen ervar ing met dit soort
werk. Maar ik heb er zin in en doe
mijn best. Tot ziensen tot schrijfs.

Mijn naam is Jopie Kappetl jn en
ik ben nog maar 40 jaar. Samen
met Henk , Mandy en Erik bewo
nen we nr. 54 aan de Dorpsweg
in Garmerwolde . Hier woon ik
vanaf mijn huwelijk in 1979
Daarvoor woonde ik 22 jaar aan
de Hddebrandstraat als Jop ie
Veninga En als u nu goed gere
kend hebt, mist er nog een jaar:
dat is mijn eerste levensjaar, d ie
brach t ik door in Woltersum.
Ik ben 19jaar werkzaamgeweest
b ij de Centrale Dienst voor In- en
Uitvoer; d it is een onderdeel van
het Ministerie van Economische
Zaken. Sinds vor ig jaar ben ik de
Firma Flokstra in Groningen gaan
"versterken". Want nadat ik een
poosje gestopt was met werken.
gingen mijn vinge rs weer kriebe
len en wat dat betreft ben ik bij de
Flokstra's op het goede adres.
Mijn hobby's zijn lezen. hand 
werken en natuurlijk knutselen. Ik
knutsel ook graag met kinderen.
Gelukkig hebben Mandy en Erik
vriendjes en vriendinnetjes die
dat ook leuk vinden en zo speel ik
wel eens voor knutseljuf.
De meeste mensen kennen mij
misschienwel van Dorpshuis "de
Leeuw' want daar ben ik natuur
lijk ook regelmatig te vinden als
"rech terhand" van Simon Ven
inga.
Verder weet ik eigenlijk niets over
mij te vertellen. Maar dat is ook
niet belangrijk;het is belangr ijker

Zoals U al in de vorige G&T hebt kunnen lezen, zi jn we er in
geslaagd de redakti e met twee nieuwe leden uit te breiden:
voor Garmerwolde een schrijfster en voor Thesinge een foto
graaf. Zi j stellen zich zelf even aan U voor:

De G&T heeft mij gevraagd om
de redaktie te komen versterken.
Omdat ik ja heb gezegd is het de
bedoel ing dat ik me even aan de
lezers voorstel.
Nou daar komt ie dan!

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Ka ju it 272 Granigen
tel. 050 • 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen

!l:JJmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d. Vee nstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thu is geb racht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haannode

\'/l y h u h l!io lr ital 6 9 79 1 cn Te n ü c e r
r c tetcon ( O ~O ) - JO:l:l 1~ 1

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt ,
kent slager Siegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272
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Woensdag 5 maart houdt Amor Cantandi een open repet itie
voor be langstellende n en aspirant koorleden in Menorah, Wig
boldstraat 3, Ten Boer. De avond begint om 20.00 uur met een
kopje koffie ; daarna gaan ze inzingen en repeteren tot ± 22.00
uur.
Iedereen die belang stelling heeft, is vanharte welkom! Het koor
telt momentee l zo'n 30 enthousiaste leden (uit Ten Boer en wijde
omgeving) en staat onder leid ing vande zeermuzikaal begaafde
dirigent Luuk Tuinder . Het repe rtoire varieert van (licht) klassiek
(concerten) tot modern gospelachtig (kerkdiens ten). Nadere
inlichtingen bij: Johanna Tonnis de Graaf, tel. 050-302 13 43.

Open repetitie

Harry Stuut

Nee, de kruising verdient nog wel
enige aandach t.
De afslag naar de waterzuivering
wordt binnenkortverbeterd:vanaf
Groningen zit er een lelijke knik in
de weg, deze zal vloeiender wor
den gemaakt. Verder zullen za
ken als verlichting en - natuurlijk
- asfaltering nog wel eens door
de ambte lijke molen gaan .
Laten we hopen dat volgend jaar
om deze tijd alles klaar is.

Oe opbouw van een asfalJweg.

; . -. '

ligt met losgereden asfalt kun je
ook nog lelijke beschadig ingen
aan je voertuig op lopen.

Wanneer is deze el/ende voor-
b " ?IJ.
Het volgende kwam mij ter ore:
Over het kruispunt is nog niets
bekend ,wantdaarzijn nog alwat
dingen niet in orde . Er wordt o.a.
geduid op verboes- en gebods
borden bij de Dorpsweg :erwordt
bv. niet verwezen naar de over
steekplaats voor fietsers.
Ook onderzoekt de Gemeen te
nog of de opst elstrook aan de
Dorpsweg (het gedeelte tussen
rijbaan en fietspad) wel volgens
de wet is. Vergel ijk hem maar
eens met de afslag Rijksweg/
Bovenr ijge .

Het asfalt
Eerst eens over de asfaltlaag of
beter g ez eg d over het ont 
brekende asfalt. Op de kru ising
Rijksweg/Dorpsweg en bij de af
slag naar de waterzuivering ligt
het asfalt al van voor de winter
open gefreesd . De opd rachtge 
ver had geen aannemer meer
aan het werk moeten sturen want
het jaargetijde (herfst) geeft een
zeke r risico. Het re-
sultaat was dan ook
niet mis: het kruispunt
en de afslag werden
slecht verlic ht achter
gelaten.Verkeerd ge- ,..".. ~-

plaatste reflectiebor
den en misleidende
belijning waren aan
lei ding voo r vee l k-----,~
sc hade.
Ook de winter heeft er .
z'n steentje aan bij ge- l- -'..2.-""-~~

dragen: de grootste vijand van
het asfalt - pekel - heeft goed
kunnen toeslaanI Het asfalt, dat
uit verschillende lagen bestaat,
heeft een open structuur. Door
hetopen frezenwordt deze struc
tuur doordrenkt vanwater, pekel,
etc. Daarbij komtde strenge vorst
in het asfalt en bevriest.
Door het bevriezen van het asfalt
en de belasting vanbuitenaf( ver
keer) breekt en scheurt het.
Dit is nu duidelijk merkbaar bij de
kr uising Rijksweg/D or pswe g .
Daar komt de onderlaag los te
liggen en verschijnen er gaten.
A ls je vana f Groninge n de
Dorpsweg in rijdt ,knal je door de
gaten. Doordat de weg bezaaid

Dat kun je rustig zeggen ! De N 360 heeft er regelmatig last van.
Aanrijdingen, ko pstaartbotsingen, etc•..• we horen en lezen er
regelmatig over. Veil igheid en snelheidscont roles zi jn al ja
renlang onderwerp va n gesprek tussen Provincie, Gemeenten
en de daarbij behorende commissies?

Blik op de ~eg!

Oe huidige situatie, als gevolg
van Koning Winter.

In 1996 was het dan zo ver: Gar
merwolde krijgt een ve ilig kruis
punt. Een kruispunt dat borg zal
staan voor ruim zicht en veilig
oversteken . Wekenlang waren
opstopp ingenen graafmac hines
het scenario van een ingrijpende
facelift.
Het eindresultaat is voor voet
gangers en fietsers goed te noe
men. Voor auto's zijn er toch wel
enige vraagtekens, maar daar
over later meer.

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.1. gedlplomeerd

W igboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050·3021905

gedip lomee rd
voo r koeien en sc ha pen

GARMERWOLDE
050 - 5424962

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude

Meerd ere behandel boxe n
en vanghe kke n, tevens

koeien en scha pen scheren

LOON BED RIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voetanamnese

massage
reüexzóne

therapie
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Theater te Water metde Revisor in de Kloosterkerk te Thesinge. (Foto:
Peter Kru ij"t).

Theater te Water in Thesinge

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 • 3132453

BOUW v.o.f.

9798 PA Go rmerwolde
Fox: 050 5419268

In memoriam

Hillie Hamaker-Tepoer

Op 30 januari overleed op 83-jarige leeftijd de heer Jan Uitham;
maandagmid dag 3 februari namen we massaal afscheid en brach
ten hem naar z'n laatste rustplaats, dicht bij z'n geliefde boerderij.
Jan Uitham was een begr ip in het dorp . een man die je niel gauw
over het hoofd zag.Hij had duidelijk eeneigen mening enschroomde
niet die kenbaar te maken:als hem iets niet zinde , trok ie aan de bel!
Zoals bv. bij het snoeien - of liever gezegd niet snoeien - van de
bomen bij de kerk (hij kon de kerk niet meer zienl) Maarals het gced
was, zei hij het ook! Ik herinner me bv. nog z'n levensgedicht in de
G&T van december 1993. Omdat het nog niet helemaal "liep", heb
ik het een beetje bijgeschaafd. De volgende morgen hing hij aan de
telefoon en meldde dat ie prima tevreden was over het resultaat. Hij
was er apetrots op: iedereen meest hel lezen en de foto bewonde
ren. Vele familieleden. vrienden en kennissen ontvingen een exem
plaar ... bewaar het goed , het is een fijne herinnering!
De heer Uitham heeft altijd op de boerderij gewerkt en hield van de
natuur, vooral van dieren ... en dan met name paarden. Veel
kinderen uit het dorp leerden destijds bij hem paardrijden; ook het
paard van z'n kleindochter hield hij goed in de gaten. Hij had ietsmet
het jonge volkje: niet alleen de kleinkinderen, maar ook de buurt
genootjes brach ten vele uren bij hem door: kijkend naar de televisie
en knabbelend op wat lekkers.
Hij was een gewiekste zakenman. Bij de keuring voor het rijbewijs
moest ie de spec ialist f 100,- betalen; dat was hem véél te veel! Hij
zei: "Ik geef joe f 50,- en gain cent meer: Waarop de dokter
antwoordde: "Als U niet betaalt, krijgt U Uw rijbewijs nooit weer:
Uitham: "Dat ken mie niks sche len: ik ken beter rieden zunder
riebewies, as zunder auto" en liep vastberaden naar de deur ... En
het lukte: de specialist nam genoegen met f 50,-!
Hij was altijd in voor een praatje. toonde belangstelling voor de
ander, kon smakelijk vertellen en besch ikte over een grote dosis
humor (n Mèns is nait mekt om te roken ... din haar der wel n
schösstain opzeten). Ook op onze koffiemorgens zullen we z'n
inbreng missen: hij dacht en deed altijd volop mee! Maar: er is een
tijd van komenen een tijd van gaan ... Of - zoals hij zelf zei - het leven
gaal door ...

Oude Ri jksweg 11
lel.: 050 5416501

M ODE

Susan de Smid!

Uw "enige"
kleoingzaak
in Ten Boer.

6~
V

Harma Dijstelberge
He ndrik Wesle rl lrul 26
9791 CT Ten Boer
Tel. OSO · 3023417

BI •
fu ••• _--"
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2lntiquitdten

in· en '(e/~oop van
mof/linle, ei~en, oud· en rlieuw grenen
•• Iu.. kaJooOrlih/••

Ingrid Ruslhoven
H. Weslerslraal 26 Ten Boer
({) 050 -3022333

Ruim.kolf.kn. ll",..rlirhti.g

loon lroo.luchl'" IJ
•• 1100. J. Kh.m...ktmp.. ~.'

grol.kall.lIi. , '.I
wo. Jlpitg.I... !jil'.t ~Iraai glalW.,k

Op donderdag 6 februari speelde Theater te Water, afge lopen jaar
nog bekroond met de cultuurp rijs van de provic ie Drenthe. in een
uitverkocht e Kloosterkerk de voorstelling De Revisor, geschreven
door de Russische sch rijver Gogol.
Het decor, een eenvoudige b lankhouten wand met versch illende
deu ren , doe t dienst als kleerkast, hotelui tgang, dorpsachtergrond ,
huisdeu r ... en roept tesamen met de Russiche snit van de kleding
(veel bont, gebloemde jurken met ingesnoerde boven lijfjes als
Baboeschkapoppen) een ec ht Siber ische sfeer op.
Per brief wordt aangekondigd dat de Revisor, een hoge ambtenaar
uit St. Petersbu rg ,op inspectie in het dorp zal komen . Hij is echter niet
als zodanig herkenbaar en elke vreemdeling kan dus de Revisor zijn.
De plaatselijke post besteller, d ie b ij alle brieven die hij bezor gt eerst
persoonl ijk kennis van de inhoud neemt, waarschuwt het school
hoofd. de ziekenhu isdirecteur . de hoofdcommandant van po litie en
de verdere dorpsbevolking . Iedereen is in rep en roer en alle
mogelijke maatre gelen worden getroffen om de Revisor een zo goed
mogeli jke indruk van het openbare leven in het dorp te geven. De
eerste de beste dronkaa rd d ie volledig platzak het do rp aandoet ,
wordt met alle ega rds ontva ngen.
Hij wordt overal rondgeleid, krijg t het beste voedsel en de beste wijn
d ie voorrad ig is, verlooft zich en passant met de dochter van de
politiecomma ndant, d ie zichzelf alop een hoge post in St. Petersburg
waant. Voor zijn vertre k leent hij van alle dorpsbewoners die afscheid
van hem komen nemen een slord ige paar duizend roebel en laat het
dorp tens lotte bijna blut en ontredderd achter. Dan komt de tijding dat
de echte Revisor zojuist zijn intrek in het plaatseli jke hotel heeft
genomen .
Voor de pauze hadden de toneelspelers wat moeite met de ruimte en
het spe len in de kerk, tijden s de tweede helft van het stuk hadden ze
hun draai gevonden en verliep de voors telling wat vanzelfsp reken
der. AI met al heeft de CVgTB weer een boeiende en humor istische
voors telling binnen onze gemeente weten te halen . die ook doo r vele
niet-Thes ingers bezocht werd. Een staande ovatie van een enthou
siast publiek beloonde de spelers.

6



Winkelc e nt rum Lewenborg Groni ngen Te l. 050 - 5410508

Drogis t erij . Parfumerie
Reform · Schoonheidssalon

VAN DIJKEN
Autoschade

Kollerljweg 14 Woltersum
Tel. 050·3021796

Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman over!

verlenen, omdat de firma Hof
stede nergens anders in Thesinge
het sch ildersbedrijf op een loka
tie kan bundelen. Het feit dat er
aan de Lageweg al een op slag
loods staat, maakt het missc hien
mogelijk dat ook de provinc ie
geen bezwaar zal hebb en tegen
vestiging van ee n niet-ag rarisch
bedrijf in het bu itengebied.

Sicco Laagland

O, ~t {)1/L'

"fI'/tf" J
, . e/. MWM,..,.

'H~ U ooIr tomI !!!

Ddmstf!fYlf!9 2 Slddf!blHen0598 . 431994
Groent! Zoom 1 Ten Boer 050· 302 1494

•••••••
5iem Dluk/cl

BOVAG Au1obodrii'

Bij SiemBijman is kwableUbelaalbaar

bouwplan aan de Lageweg ligt
ech ter een stuk ingewikkelder,
omdat het niet om een aanpas
sing binnen de be staande be
bouwing gaat. maar om vesti
g ing van een nieuw bedrijfspand
in het agra risch bui tengebied .
Zowel het bestemmingsp lan van
de ge meente als het streekp lan
van de provincie verzetten zich
hier tegen. De gemeenteraad wil
in meerderheid mede we rk ing

Roelie Dijkema

Z3aloptreden Wester

Op de jaarve rgadering van kaartclub "De Eendrac ht" d .d. 25 januari
jJ waren 24 van de 28 leden aanwezig . De dames Greet V.d . Meer e1)
Roelie Dijkema werden herkozen in het bes tuur. De kaartkampioen
van 1996 was Jaring de Wolft uit Zuidlaren. Hij behaalde 56359
pun ten over ach t kaartavonden. Tweede werd Betty Slage r uit
Thesinge met 52127 punten en de rde Greet V.d . Meer uit Bedum met
51534 punten. Zoa ls u ziet bestaat de kaa rtc lub niet alleen uit
Thesingers,maa rkomen de leden uit de wijde omtrek ,zoalsZuidlaren,
Hoogezand, Schermer, Woltersum , Appingedam en Bedum. Dat is
wel een teken dat het erg gezellig is op de kaartavonden. Wilt u ook
eens gezellig een kaartje leggen, kom dan eens lang s. We kaarten op
iedere laatste zaterdag van de maa nd in café Molenzic ht, aanvang
20 uur.

Kaartclub De Eendracht

Rederijkerskamer "Wester" gee ft op 22 maart a.s. haar zaaIuit
voering in Dorpshuis "De Leeuw". Aanvang 20.00 uur; entree f 7,50.
.Opgevoerd wo rdt: "Stamppot mou s mit worst" . Een pladdelandske
med ie in drij bedrieven deur M. de Bildt, in t Grunnegers bewaarkt
deur Henk Olthof. Na afloop dansen op live muz iek.
Voor inlichtingen en kaartverkoop : Janna Hazeveld , W.F. Hilde
brandstraat 35, tel. 541 47 77.

1
·..._·...·.......

· . OIr" ftlClilriM
· nwl~& Cflt1tcltd

· . Û'H "llf lWIIN1I1t
· . VtBoop IXtltio.'I,
· frMlkMI Xlil IJlMNiwfs
· . kuacitu

gelope n paar jaar 39 woningen
teveel heeft gebouwd , worden
die 39 er door de Provinc ie afge
trokken en blijven er maar 5 wo
ninge n per jaar over om te bou
wen. Daarmee komen de bou w
plannen in Thesinge, Ten Boe r
en Woltersum zwaar onder druk
te staan . Niet alleen het co llege
en alle raadsfracties, maa r ook
de vere nig inge n van Dorpsb e
langen van Thes inge en Wolter
surn, hebben een hartstochtelijk
plei dooi ric hting gede puteerde
Beukema ge houden om deze wo
ning toew ijzing toch wa t te ver
soepelen . De gedep uteerde ga f
in de vergadering een beetje
hoo p voor Ten Boer. Nog voor
het versc hijnen van de G&T zult u
waarschijnlijk het resu ltaa t al in
de kranten kunnen lezen.

Voorbereid ing sbesluit Boven
rijgerweg 19
De bewoner van deze boe rder ij,
de hee r Koekkoek, heeft een
bouwaanvraag ingedie nd voor
het vera nde ren van een deel van
de schuurruimte in ee n werk
plaats voo r de prod uctievan tuin
, park- en landschap sobjecten
en een verkoop-en expositieruim
te . Omdat het bou wp lan in strijd
is met het bes temmingsplan moet
ereen voorbereidmqsbestuitdoor
de raad wo rden genomen, om
het mogelijk te maken da t Koek
koek zijn plannen kan uitvoe ren.
Hetcollege is bereid het bestem
mingspla n te wijzigen , omdat de
wijziging binnen de bestaande
bebouwing wo rdt uitgevoerd .

Bouwplan van de firma Hofstede
uit Thesinge
De wens van de firma Hofstede
om bij de g lasloods aan de Lage
weg 15 een won ing met een be
dri jfspand te bou wen , is weer
een stapje dichter bi j de vervuI
ling gekomen. Net als b ij de Bo
venrijgerweg 19 moet voo r dit
bouwp lan ee rs t het bestem
mingsplan gewijzigd worden. Dit

Regio Groningen-Assen 2030
Met de Regiovisie proberen twee
provincies en vijftien gemeenten ,
waa ronder Ten Boer, hun be leid
ten aanzien van wonen , werken,
reereeren. natuurbehoud en na
tuurontwikkeling op elkaar af te
stemme n en gezamenlijk te ont
wikkelen. In d it grootse plan gaat
het er om doo r inter-p rovinc iale
sam enwerking met de stad Gro
ningen g renscorrec ties en herin
deling te voorkome n. Een sterke
stad is nod ig als motor voor de
reg io; gee n regio zonder stad.
Voorkomen moet worde n dat de
stad leeg loopt en da t de platte
lan dsdorp en w orden vo lg e
bouwd . Ten Boer krijgt in de Re
g iovisie de taak haar inwoner
aantalen daa rmee de voorzienin
gen op peil te houden .
Zijhet hieren daa rmet en ig gemor
en gesteun, uiteindelijk hebben
alle frac ties in de ABC de uit
gangspunten van de Regiov isie
onderschreven.Ook de raad van
Ten Boe rheeft op 6 feb ruari j .1. de
plannen goedgekeurd.

In de Algemene Beleldscom
missie (ABC) va n 5 februari
stond deRegiovis ie Groningen
Assen 2030 en het woningbouw
programma op de agenda.

Bouwen en Wonen
U heeft vast alveelove r de gevol 
gen van de provinc iale nota Bou
wen en Wonenvoo r de gemeente
Ten Boer gelezen . In plaats van
25 woni ngen per jaar, mag de
gemeente de volgende vier jaren
slech ts 15woningen per jaar bou
wen. Omdat de gemeente de af-

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en OUo Gron ingen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Ga rm erwo lde

T EL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

VAN 81een's
BAKKEQIJ

H. Weslerslraat 18 Ten Boer 050 - 302 1227
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Aktie Reparatie
Torenuurwerk
Mag ik even voorstellen? De uurwerkcommissie is op 13
februari bijeen gekomen en heeft het plan voor reparati e van
het uurwerk uitgewerkt. Indien veel dorpelingen· zon let atle 
meewerken, kunnen we medio juni weer vertrouwen op ons
uurwerk en zullen de tonen van de luldk lok ons leder uur
vertellen hoe laat het is.

Hel zou loch eeuwig zonde zijn als dil historische uurwerk verloren
ging ?

Namens de uurwerkcommissie
Jan van Dijk

"De Soos"
De kaartavond in februari heeft
de volgende stand opgeleverd:
1. J. Reinders 7414
2. J. Star 6738
3. J . Ramaker 6436
4. A. Mulder 6428

Meebetalers krijgen hun naam
vermeld op een blijvend bord in
de toren.
Er wordt een rekening bij de
RABO bank geopend .
Begin maart zal een informatie
folder door het dorp worden ver
spreid. Daarna komt een com
missielid langs voor overleg.
Eind mei zal het uurwerk weer
geïnstalleerd worden.
Rond 21 juni: feestelijke inge
bruikstelling.

Mono:
21 JUNI DE LANGSTE DAG,
HET UURWERK WEER
AAN DE SLAG.

In hel kort
De reparatie van het uurwerk
en wijzerplaten kost ongeveer
f 15.000,- Dit geld moet komen
uit het dorp (f 10.000,-) en van
fondsen (f 5.000,-)
Het dorpsgeld zal binnenkomen
middels reparatiecertificatenvan
f 100,-voorparticulierenen f250 ,
voor ondernemers.

bezocht worden om te praten
over de aktie.
Op deze manier hoopt de
uurwerkcommissief 10.000,-b ij
een te krijgen. Het resterende
bedrag willen we dan aan het
H.S. Kammingafonds en het
Anjerfonds Groningen vragen.
Indien een mede-dorpel ing een
ander fonds weet dat ook een
bedrag kan en wil schenken dan
hoort de commissie dat graag .
De betaling van de certificaten
kan gebeuren op een rekening
bij de RABO bank in Garmer
wolde . In de informatie folder zal
het nummer vermeld worden.
Na realisatievan dit projekt zalde
penningmeester in dit blad (G&T)
inzage geven van het financiéle
reilen en zeilen, zodat het volko
men duidelijkzal zijn dat het geld
goed besteed is.

wen van lagers, het vervangen
vande gewichtskabels,het reno
veren van de wijzerplaten etc.
etc .Ofdit gehele bedrag nodig is
kan pas bekeken worden als het
uurwerk uit elkaar is genomen.
Hetuitelkaarnemenvanhetframe
zal gebeuren op 6 maart a.s., de
leden Buringa en Van Dijk assis
teren dan klokkemeester Appel
boom.

De aklie
Om het benodigde bedrag bij
een te krijgen iseen bijdrage van
hetdorp noodzakelijk.Daarnaast
kan er een beroep gedaan wor
den op enkele provinc iale fond
sen. Deze zullen echter eerst bij
dragen als blijkt dat dit repara
tieplanook goed gedragen wordt
doorhetdorpzelf.Ditmeebetalen
van het dorp zelf willen we als
volgt organiseren.
Voor particulieren zijn er repara
tiecertificatenvan f 1OO,-tekoop,
voor bedrijven zijn er certificaten
van f 250,-. Bij betaling van het
bedrag krijgt de koper(schenker)
het certificaat. Daarnaast zullen
alle ce rtificaat afnemers met
naam op een bord vermeld wor
den. Dit bord komt onder in de
toren op een duidelijk zichtbare
plaats te hangen.
In de eersteweek van maart zui
len alle huizen in Garmerwolde
een folder krijgen met een na
dere uitleg over de aktie. Op het
einde van die week zullen alle
huizen door een commissielid

De werkzaamheden
Voor de reparatie is globaal een
bedrag nodig van f 15000,-. Dit
geld is nodig vooro.a.het stralen
van het frame, hetvervangenvan
uitgesleten ronseis, het vernieu-

De commissie
De commissie bestaat uit de vol
gende personen: Alef Rutgers
als voorzitter namens de kerke
raad, Jos Mocking als secretaris
namensde dorpsvereniging,Jan
Havenga als penningmeester ,
Bert Bwi nga namens de politiek
en Jan van Dijk als historicus,
Aan deze commissie is toege
voegd de heer Wim Appelboom
uit Middelstum, een autoriteit op
het gebied van oude toren
uurwerken.
Het doel dat de commissie zich
heeft gesteld is om het uurwerk
dat in de toren staat te repareren
op een zodanige wijze dat de
historische waarde behouden
blijft en dat de goede tijd weer
valt af te lezen van de wijzerpla
ten . De reparatie beteken t
daarom ook dat de wijzerplaten
opnieuw geschi lderd en de wij
zers opnieuw verguld moeten
worden.
Met de heerAppelboom is beke
ken hoeveel tijd de reparatie in
beslaggaat nemen.Volgenshem
kan de klok eind mei al wel
proefdraaien zodat we rond de
langste dag van het jaar het uur
werk weer feestelijk in gebruik
kunnen stellen.

1ó8g8 centrale verwarming
00 elektrische installaties

00 0 0 't '00 000 sant alf
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen
BOUWBEDRIJF

A.P. vd MOLEN
Trad itionele bungalowbouw - Zelf meewerken bespreekbaar
Volgens ons of uw ontwerp - Tevens onderhoud en renovatie

Installatietechniek

"AA 8 ... Zuidwolde
Telefoon 050·3012832 b,g.g. 06·526 19071

van bouwaanvraas tot sleutelklaar!

Meeuwstraat 2A 9191 GE Ten Boer

FaK050 - 302 40 81

Autotel. 06 • 52 632 384 Tel. 050 . 302 46 43
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HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

S.K. lwema

In klasse A krijgen L. van der
Molen en A. Start promot ie naar
klasse H. Omdat L. van der Mo
len met luc htbu ks geweer
schietenmaar liefstv ijfmaal twaalf
pun ten (het max imum watop een
kaart te behalen is!) heeft ge
scho ten, kon hij tevens een gou
den (geweer)speldje inontvangst
nemen.

Bel met één van onze
hypotheekadviseurs:
J . Arends tel.: 050-5416202
A.M.S. Kool tel.: 050-3022230

U ziet het. Met de nieuwe
OpMaat Hyp otheek van de
Rabobankkan eigenlijkalles.Het
is een nieuwe hypotheekvorm.
die opgebouwd is uit een lening
en een verzekering. Enafhanke
lijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen vooruweind
kapitaal. Zodan ig dat u altijd
maximaal fiscaal voordeel heeft.
Uniek is dat u de OpMaat Hypo
theek op ieder momentkunt aan
passen aan uw wensen en om
standigheden .
Meer weten? Ook dat kan.

..We hebb en een prima in
komen.Mijn vrouw WIl straks een
paar jaar stoppen met werken
om voor de kinderen te zorgen.
Dan wil/en we minder aan onze
hypotheek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waar we later weer uit
kunnen putten . Voor de
stud iefmanciering van onze
doc hter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebeinetafgestudeerde n
direct aan het werk. Mijn vriend
wilmeteen een huis kopen. Kan
dat nu al? Want echt gespaard
hebben we niet.
Ja, dat kan.

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

Op de jaarvergadering van s.v. " De Buurschutters" d.d. 28
januari 1997 stond als punt 12 op de agenda: De co mpetit ie
van het jaar 1996.

Kan ikmet de nieuwe
OpMaat Hypotheek ook...?

Joop de Haan (voorzitter) overhandigt het gouden geweerspeldje
aan Lucas van der Molen. (Foto: SK. Iwema).

"De Buurschutters"

De uitslag van de punten en/of
rangsch ikking luidt als volgt : .
Klasse H
(van 108 tot 113,99 punten) :
1. J. Tammenga ......... 112,67
Klasse A
(van 103 tot 107,99 punten) :
1. L. van de r Molen 110.83
2. A. Start 110,58
3. W. Offringa .... 106,47
Klasse B
(van 94 tot 102,99 punten):
1. W. Walters . 101,11
2. P. Stollenga 100,50
Pistool:
S.K. Iwema 55,33

naar een andere wand . Die kist
was van 5 of plaatS .Toen gingen
we ge loof ik naar plaat 7, maar
dat weet ik niet zeker en toen
g ingen we weer naar school.

kikker en beer
kikker zat aan de oever.
beer zat naast kikker.
dat vond kikker leuk!
en bee r?
dat wist kikker natuur lijk niet!
haas kwam eraan
en ging toen naast bee r zitten
en zei: kikker en bee r zullen
we varkentje laten sch rikken?
ja! ja !
dat is leuk!
maar varkentje had ac hter
een boom gestaan en
ze liep naar voren en riep
keihard : boe I hahahaha I

hihihi! oeoe! wat moet ik lachen.
hoe weet jij dat nou?
ik heb ac hter een boom gestaan!
oooo oo!
dat is niet ee rlijk hoor
zei kikker boos.
maar het was toch leuk!
zei varken.
toen kwam eend eraan.
toen zei kikk er: zullen
we tikkertje spelen?
is goe d ! zei

iedereen'''''';ik©

Woldweg 6-8 (tegenove r wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen -Ruisch erbrug

050 · 5416135

Inhet gemeentehuisvan Ten Boer
was een tentoonstelling "Prenten
voor kinderen" van de schrij ver
en illustrator Max Velthuijs Op
vrijd ag 14 februari namen de
groepen 1 tJm 5 van de OBS
Garmerwo lde er een kijkje.
Bij de illustraties stond aangege
ven uit welk boek ze kwamen . De
kinderenkonden kleine opdracht
jes uitvoeren, d ie te vinden waren
in een gekleurde kist naast de
illustratie. Ook konden ze bv . zelf
een verhaaltje b ij een illustratie
bedenken of de juiste volgorde
van het verhaal aangeven.
De 7- ja rige Mar ilyn Bakker
stuurde ons onderstaand verslag ;
ze be dacht ook een verhaal tje in
de stijl van Max Velthu ijs. Haar
zusje Marissa (5 jaar) maakte
een leuke tekening .

Prenten
voor
kinderen

Tentoonstelling
Vrijd ag 14-2-1997 stap te ik bij
Gerrie in de auto. Ik zat v ól ver
wachting in de auto. Sara, Inge,
juf Boukje,Gerrie en ik in de auto .
Toen waren we er.Eerstmoest juf
Boukje iets zeg gen tegen de
ouders. Dat was niet zo leuk. Wij
g ingen eers t naar plaat 23 of 22,
dat weet ik niet uit mijn hoofd Wij
moesten een soort vragen beant
woorden. Het was wel leuk, want
je moest wel naar 1 of p laat 1.
Daarom ook boek je voorlezen .
Dat was best leuk, wan t je kon
niet naar één van waar iemand al
staat. Dat wil niet. Eén van de
opdrachten was: dan had je een
blad die moest in een kist liggen.
Dan moest je dat blad in een
schilderij zoeken . Toen had Inge
hem gevonden. Toen gingen we

9



Foto van
de maand
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Contactlenzen & Hoortoestellen

• de Voorjaarsvergadering van
de Veren ig ing Dorpsbelangen
Garmerwolde op ma anda g 10
maart wordt gehouden?
• de subsidie aanvragen (voor
Garmerwo lderverenig ingen e.d.)
nog tot 1 april 1997 kunnen wor
den ingeleverd bij : G . Santing,
Oude Rijksweg 2 te Ga rmer
wolde?
• de Vrouw enraad Garmerwolde
op dinsdag middag 25 maart weer
met de 5S-p lussers gaat "noten
schieten " in "de Leeuw"? Het be 
g int om half twee.
• Dorpsbelangen Thesinge op
14 maart haar jaarvergad erin g in
café Molenzicht houdt? Het be
gint om ha lf acht. Een aantal be
stuursled en nemen deze avond
afscheid en er zal ook ee n nieuw
besstuurslid moeten worden ge
kozen. Siem Pommel (bekend van
Radio Noord) vo orziet de avond
van spitsvondig comme ntaar.

HetMaarbijdeLagewegna nvee
weken dooi en bemaling: de win
ter gee ft zich slechts langzaam
gewonnen! (Foto: Peter Kruijt).

Wist U dat ...

14.30 uur ds. Kalerberg , Bedum
9 maart
11.00 uur ds. de Vries. Kampen
15.00 uur ds. Scheltens. Lunteren
12 maart
19.30 uur saw GK Thesinge, ds.
Ypma
(Biddag voor Gewas en Arbeid)
16 maart
11.00 uur ds. de Vries. Kampen
15.00 uur ds.Scheltens, Lunteren
23 maart
10.00 uur saw HK Garmerwolde,
Ds.Ypma (Palmpasen)
19.00 uur ds. Oeelstra, Ballo
27 maart
19.30uurd s.v.d.Zwaag,Wildervank
(Witte Donderdag/ Avondmaal)
28 maart
19.30uurds .deJonge,Vries(Goede
Vrijdag)
30 maart
11.00 uur saw GK Thesinge, ds.
Ypma(Pasen)rn.m.v.Lovende Stem
men
31 maart
10.00 uur Paaszangdienst

Gereformeerde Kerk
2 maart
10.00 uur saw GK Thesinge. ds.
Ypma

Ned. Herv. Gemeente
2 maart
1000 uur sawGK Thesinge,
ds . S. Ypma
9 maart
10.00 uur Garmerwolde,
dhr. D. Vos. Groningen
12 maart
19.30 uur sawGK Thesinge,
ds. S. Ypma
(Biddag voor gewas en arbeid)
16 maart
10.00 uur Garmerwolde,
ds. W. v.d. Veen, Groningen
23 maart
10.00 uur saw Garmerwolde,
os S. Ypma
28 maart
19.30 uur Garmerwolde,
ds . S. Ypma
(Goede Vrijdag , H. Avondmaal)
30 maart
10.00 uur sawGK Thesinge,
ds. S. Ypma (Pasen)

Kerkdiensten

Stoomfluitje
• bomen kappen' bomen snoeien • tuinonderhoud .
Gebr. Jurjens, te l. 3023896

Nie uweweg3
rlJ 050,,3123301

Winkelcen trum Lewen borg
Ka juit 285 - rlJ 050 - 5414746

Win k elcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - 10OSO - 5771306
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