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Alscheid Burgervader
Op vrijdag 7 maart heeft burgemeester Blok officieel afscheid genomen van ziJn gemeente. Omdat niet Iedereen In de
gelegenheid was diedag naarTen Boer te komen, organiseerde de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwoldeeen verrassingsparty
op dinsdag 25 februari. Na afloop van de zakelijke vergader ing werd de burgemeester naar de grote zaal gelokt; tot z'n stomme
verbazing was ook z'n vrouw van de part iJ.

Garmerwolde neemt op ongedwongen wijze afscheid van haar
burgemeester; V.l.n.r. Wim Benneker, Mevrouw en Meneer Blok, Jan
Wigbo ldus. (Foto: HenkRemerie).

Volgens Jan Wigboldus (voorzit
ter van de Vereniging Dorpsbe
langen) heeft Garmerwolde re
den om dankbaar te zijn. Onze
burgervader heeft heel wat za
ken inhetdorp gerealiseerd.Denk
maar eens aan:
• de verwikkelingen rond de be
kabeli ng in 1991; een deel van
het dorp zou aanvankel ijk wor
den uitgesloten.
• de beschikbaarstellingvan een
geldbedrag voor de oudejaars
nachtviering.
• de realisering van de wijk Ko
ningsheert .
• de beide kruispunten op de N
360.
"In die 6 1/2 jaar hebben we U
leren kennen als een aimabel
mens met belangstelling voor de
buiten dorpen ", aldus de voor
zitter.

Aubade
Na deze lofwoorden volgt een
aubade door het Gemengd Man
nenkoor o.l.v. Hanny Havenga.
Uiteraard ontbreekt het Garmer
wolder lied niet; als laatste klinkt
• heel toepas selijk - "Scheiden
doet lijden,afscheid doet pijn ..."
Geen afscheid zonder cadeau 
tje! Voor Mevrouw Blok is er een
bloemetje (p lus n smok van de
veurzitter) en voor de burge
meester een wissellijst met het
logovan Dorpsbelangen Garmer
walde. (Als herinnering ; als ze er
op uitgekeken zijn, kan er alt ijd
nog iets anders achter).

Overdonderd
Een totaal overdonderde burge
meester reageert met de woor
den: "Ik moetzeggen,de opzet is
volkomen geslaagd; jullie heb
ben me echt een verrassing be
zorgd . Ik ben hier argeloos naar
toe gekomen voor een zakelijke
vergadering met één, voor mij,

noga l moeilijk punt op het pro
gramma.
De vergadering is prima verlo
pen . De voorzitter jaste er wel
snel door heen (dat is wel eens
anders geweest!) maar ik dacht:
hij is zeker goed geluimd en wil
snel naar huis.
Zo'n ontvangst ... daar réken je
helemaal nietop! Als je ditzo ziet,
bekruipt je het gevoel: ik had nog
niet weg moeten gaan ...
Maar om even op de lovende
woorden van de voorzitter terug
te komen: Heb Ik dat allemaal
gedaan? Nee, natuurlijk niet ...
het iseencollegiale aangelegen
heid: van het college van B&W
plus een loyaal ambtenaren
korps.Je moet het geluk hebben
mensen te treffen die hetzelfde
doel voor ogen hebben. Het is
niet allemaal mijn conto; het is
een zaak van meerdere mensen.

De contacten die je aan de basis
treft, zijn heel belangrijk!
Uiteraard levert de hoofdkern 
Ten Boer - de meeste problema
tiek en vraagt de meeste aan
dacht, maar dat wil niet zeggen
dat er geen aandacht is voor de
dorpen. We nemen niet voor al
tijd afsche id; m'n vrouwen ik
komen vast nog wel eens op de
fiets naar Garmerwolde .We heb
ben altijd een goed contact ge
had en Garmerwolde kennende
weet ik. dat ook m'n opvolger!
opvo lgster weer van harte wel
kom is."

Weinig belangstelling
Eerlijk gezeg d viel de opkomst
me tegen; als het Gemen gd
Mannenkoore rn ietgeweestwas!
Waren er zoveel mensen op va
kantie of zijn de meesten toch
naar het officiêle afscheidsfeest

in Ten Boer getogen? Maar het ·
was er niet minder gezellig om en
de heer en mevrouw Blok had
den volop tijd voor een praatje.
Mevrouw Blok wist er uiteraard
van. "Mijn man was nog maar net
weg, toen belde m'n dochter al.
Ze is eerst even gezellig komen
kletsen en heeft me daarna naar
Garmerwolde gebracht (je kunt
zo'n avond tenslotte niet samen
gaan !). Even voordat m'n man
wegging, heb ik hem nog voor
alle zekerheid gevraagd: Waar
moet je vanavond ook nog maar
weerheen? Inwelkgebouw?Heb
je er zin in?
Ik ben straks mijn vrijheid kwijt. 't
Zal wel even wennen zijn, zo de
hele dag thuis. Maar voor m'n
man natuurlijk nog het meest.
(Lachend) hij kan altijd nog gaan
stofzuigen .

Waarom naar Groningen ?
Dat hebben we 20 jaar geleden
alsamen afgesproken;napensio
nering wilden we terug naar het
centrum van Groningen. Weheb
ben er - samen met onze kinde
ren - acht jaar gewoond ... en met
plezier! Toen er sprake van dit
appartement aan de Kraneweg
kwam, hebben we het meteen
gekocht."

Het allerbeste
Een duidelijk geê motioneerde
voorzittersluitde bijeenkomstmet
de woorden : "Als vereniging van
Dorpsbelangen is het onze taak
het welzijn en de leefbaarheid
van Garmerwolde in de meest
brede zin vanhet woord te behar
tigen. We hebben altijd prettig'
samen gewerkt; ik wil de familie
Blok dan ook het allerbeste toe
wensen. Hartelijk dank en tot
ziens. Doeg '"

Hillie Ramaker-Tepper
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Falftilie Steenbeek naar Canada

DeFamilieSteenbeekop de stoep vande boerderij diezij binnenkort
verlatenvooreennieuwbestaaninCanada.V.l.n.r.Rommert,Sjoukje,
Gerhardus, klaas, Jentje en Jan. (Foto: Peter KruiJt).

Op 4 april vli egt de fam ilie
Steenbeek naar Toronto, Ca
nada. ZIJ hebben het bedrijf op
Achter-Theslnge verkocht aan
een gezin uit Bedum. Klaas en
SJoukje Steenbeek,dievanoor
sprong ult de buurt van Joure
komen, hebben hier 15 jaar
gewoond. De vier kinderen,
Gerhardus (14), Jan (12), Rom
mert (11) en Jent je (9) zijn er
opgegroeid.

Regelmatig viel er in de G&T iets
te lezen over hen: Sjoukje die zelf
boter maakte, Klaas die met zijn
koets met Fries paard ervoor jaar
lijks Sinterklaas inhaalde,Sjoukje
met de kalligra fie-cursus ,hetver
haal over de prijswinnende koe
." welwillend verstrekten zij op
ons verzoek alle informatie over
boerenzaken waar burgers vaak
geen weet van hebben. Jaren
lang zat Klaas in het schoolbe
stuur van de Til en in het kerkbe
stuur van de Hervormde kerk .
Ook Sjoukje was daa rin heel
aktief.
In Canada zoeken zij meer mo
gelijkheden om een bedrijfte run
nen en uitte breiden volgens hun
eigen ideeën; met minder regel
geving en eventuee l (als zij dat
willen) een toekomst voor de zo
nen in de agrarische sektor.Klaas
benadrukt dat het vertrek niet
door alleen maar negatieve re
denen tot stand kwam.Het beviel
hen heel goed in Thesinge.

Plannen
In apr il vorig jaar ging Klaas met
zijn broer, die een bedrijf in de
Flevopolder had, mee naar Ca
nada. De broer had toen al se
rieuze plannen om te emigreren
en is in december met zijn gezin
met 3 kinderen vertrokken. Ook
een zus van Sjoukje is hen al
voorgegaan In februari heeft dit

gezin met4 kinderen zich geves
tigd op 4 kilometer afstand van
het bed rijf waar Klaas en Sjoukje
in april gaan beginnen. De broer
van Klaas woont dan 40 km. bij
hen vandaan . Erwoontook nogal
wat andere familie inOntario.Toen
Klaas 17 was, is hij al eens bij een
oom en tante op bezoek geweest.
Of dit ook van invloed is geweest
op de keuze die ze nu hebben
gemaakt, weet Klaas niet.

Bouwen
Het bedrijf is 160 ha groot. On
geveer 15 ha. is bos en er loopt
een rivier achter langs. Direkt na
aankomst zal beginapril het plan
ten van maïs, lucerne (een grof
soort gras dat stikstofbindend is)
en soja beg innen. Deze akker
bouw op een lichtere soort klei,
uitgevoerd door een loonbedrijf ,
staat in dienst van de veeteelt
waarmee in september wordt
gestart. Het plan is dat er zo'n
100 koeien gemo lken worden .
Hiervoor heb je ook in Canada
een quotum-systeem. Via het

"milk marketing board" wordt het
quotum aangekocht. De make
laar, die voor hen heeft bemid
deld, begeleidt en adviseert hen
in het eerste jaar bij al dit soort
zaken .Ondertussen zal een aan
nemer het woonhu is opknappen
en een melk-en ligboxenstalbou
wen .

Omgeving
De kinderen gaan eerst allemaal
naar de "basisschool" die in Ca
nada tot en met 14 jaar wordt
gevolgd . Van de neven en nich
ten weten de jongens al dat de
leervakken meevallen en dat ze
zich kunnen concentreren op de
Engelsetaal .Alle schoolkin deren
worden door een speciale bus
met strenge vei ligheidsvoor
schr iften vervoerd. In Varna zijn
alle eerste levensbehoeften te
koop ; ook is er een kerk in de
buurt en zijn er verschillende
clubs . Jan kan er weer naar judo
en voor Jentje is er een scou ting
club . IJshockey is er een echte
volkssport. De kinderen vinden

het een spannende tijd en heb
ben er heel veel zin in.

Video
Klaas heeft in augustus, toen hij
in Varna was met zijn moeder en
zijn broer, een video gemaaktom
de kinderen een indruk te geve n
van huis en omgeving . Wij bekij
ken de video ook en zien een
glooiend landschap, bebossing
en her en der bebouwing . "Het
lijkt op Drente in 't groot," vindt
Klaas. "De dichtstbijzijnde stad
is Clinton . In de zomer is het er
iets warmer en in de winter iets
koud er. Je kunt er schaa tsen en
skiën op geringe afstand . Het
strand van het Huron-meer ligt
op 10 km. afstand. Het gebied
trekt 's zomers wel toeristen aan.
Onze toekomstige buren hebben
een "bed and breakfast" accom
modatie! Naar de stad Toronto is
het 170 km. en naar de Niagara
watervallen zo'n 250 km. rijden. "

Inpakken
Hun Friese paard is al overgevlo
gen in een container met nog
twee paarden van de broer van
Klaas. Ons paardenstamboek
geldt ook in Canada ,zodat Klaas
daar z'n hobby kan voortzetten .
De koets gaat mee en uit het
bedri jf een trekkeren het kleinere
gereedschap. Ook worden er
kru iwagens verscheept. "De
goede kruiwagens die we hier
gewend zijn, kun je daa r niet
kopen . Op advies van de make
laar nemen we ook het meeste
meubilair mee. Mocht de heim
wee toeslaan, dan is het belang
rijk dat je de oude vertrouwde
spullen om je heen hebt," aldus
Sjoukje. Alle huishoudelijke ap
paratuur is verkocht omdat je in
Canada een andere netspann ing
hebt. Doordat in septembe r de
koeien en het melkquotum al
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Van de redactie
Op het moment datwe dit schriJven, Is het nog guur bulten. Een
koude noordenwind blaast dwars door de net weer opgediepte
zomerjas heen en gisteren striemde de regen nog tegen de pas
gelapteramen. Maar als dezon schijnt en er een piekje uit de wind
te vinden Is, dan Is het heerliJk. Op zulke dagen zie Jelammetjes
In de wel springen en lijkt Iedereen bezig In de tuin. Het Is
onmiskenbaar: er zit voorjaar In de luchtl

Op de vlucht

Emma Weggemans
Nienke Busscher

Dit kan 10k in
Tliesinge!
In de nacht van zaterdag 2
maartwerd voorcafé Molen
zicht de fiets van Petra Dijke
ma uit Thesinge gestolen.Zij
had haar 1 jaar oude zwarte
city-bike merk : Rivel Outlaw,
op slot staan.Heel sneu voor
haar is dat z' hem niet had
verzekerd.

Mohammed zou best terug wi l
len, maa r dat kan nog niet. Hij
stuurt wel brieven of cassettes
met dingen erop, maar hij hoort
niks terug. Hij is wel blij dat hij in
Nede rland is en vindt de mensen
hier aardig . Hij kan best goed
Nederlands praten; het eerste
boek dat hij las was van Jip en
Janneke. Hij kent ook best veel
Nederlandse voetbalgroepen:
Ajax , PSV ... en op de t.v. in
Somaliê heeft hij tien jaar gele
den een wedstrijd van Gronin
gen tege n Frankrijk gez ien.
"Oalin iyo gon ," is zijn lijfspre uk,
het betekent "ik ben tegen gewe
ren."

Op 17 maart organiseerde de afdeling Ten Boer van de Stich
ting VluchtelIngenwerk een InformatIemiddag voor groep 7 en
8 van e.B.S. de Til in Theslnge.
De kinderen zagen eerst een video over de vlucht uit Somalië
en opvang In Nederland. Ze maakten opdrachten en bespra
ken de video. Daarna vertelde Mohammed Omar Horr l uit
Somalië ziJn eigen verhaal; hieronder volgt een verslag.

Mohammed heefteerst in Somalië
in de gevangenis gezeten in een
cel waar je net in kon staan en
verder niet bewegen. Er is een
heel streng bewind en als je zegt
dat je vindt dat er niet goed gere
geerd wordt , ga je meteen in de
gevangenis .Je kreeg er één keer
per dag eten ,wat in een raampje
gezet werd en daar moest je uit
eten omdat de cel verder te klein
was om je in te bewegen. Je
mocht ook maar één keer per
dag naar de w.c. en soms verga
ten ze je, dan moest je het maar
in je broek doen . Je mocht nie
mand zien en ook niet lezen . Zo
probeerden ze je gek te maken
en je werd gemarteld . Soms ging
er een gevangene dood.
Omdat het oorlog was, werden
de gevangenissenregelmatig be
stormd door strijders met gewe
ren.Op die manier is Mohammed
met zes anderen ontsnapt. Met
een vals pas poort kon hij zijn
land verlaten; hij g ing eerst naar
Canada, maar wer d gelijk door
gestuurd naar Nederland . Dat
was ac ht jaar geleden. Twee jaar
is hij hier geweest en toen kreeg
hij een verblijfsvergun ning .
In Somalië was hij leraar Frans,
maar omdat hier andere dip lo
ma's zijn, moet hij eerst nog an
derhalf jaar studeren. Hij weet
nog niet of hij dat wel wil en doet
nu vluchtelingenwe rk. Hij is een
nieuw leven begonnen, maar al
zijn familie is nog daar. Die heeft
hij zes jaar ge ledenvoor het laatst
gesproken.Veelgoede vrienden
zijn ook omgekomen.

Truus Top

Familie K. Steenbeek
RR# 1,Varna, Ontario NOM 2RO
Canada

WIJ wensen u een vrolijk Pasen!

en voor postabonnees van f27,50
naar f 29,50 . Voor postabon 
nementen stijgt de prijs wat meer,
omdat de oude prijs eig enlijk al
lang niet meer kostendekkend
was (en nog niet is).
Voor dit geld krijgt u 12 nummers
in de bus : zes met 8 pagina's en
zes met 12 pagina's. Het aantal
pagina's stijgt dus ook en zo is
het weer boter bij de vis!
Uiteraard zijn we zeer blij met
onze vaste adverteerders,d ieeen
be langr ijk aandeel in de finan
ci ën hebben .
Tenslotte willen we uw medewer
king vragen in verband met het
uiterlijkende inhoudvandeG&T.
Daarom treft u bij een van de
volgende kranten een vragenlijst
aan. We hopen dat u deze alle
maal invulten aanons terugstuurt,
zodat wij nog beter met de wen
sen van onze lezers rekening
kunnen houden!

waren verkocht, konden ze alles
vrij rustig regelen. Het jongvee
ging eind november de deur uit;
toen kwam de vorstperiod e en
hebben Klaas en Sjoukje geno
ten van de vrije tijd . Samen ver
reden ze o.a. de Noorderrondri t
ten. Nu nog opruimen en schoon
maken en de laatste dingen in
pak ken ... en ze zijn er helemaal
klaar voo r.Allemaal heel veel ge
luk toegewenst! Wij sturen jullie
de G&T op naar dit adres:

Een nieuwe lente een nieuw ge
luid, wordt weleens gezegd. Voor
de redactie van de G&T Express
betekent dit een tijd van bezin
ning. De papier-en drukp rijs is de
afgelopen jaren gestege n, maar
we zijn er altijd nog in geslaagd
de abonnementspri js voor u ge
lijk te houden:sinds 1985 is deze
niet mee r verhoogd! Bovendien
hebben we de laatste tijd regel
matig te kampen met ruimte 
gebrek .
We heb ben overwogen naar een
andere, grote drukker in de stad
te stappen ,die mogelijkwat goed
koper is. Maar als je het vrij mini
male prijsverschil afweegt tege n
goed e contacten , de bere ik
baarheid en het resultaat vaneen
goedverzorgde krant bij de druk
ker in Ten Boer, die we nu heb
ben, dan vervalt die optie . We
komen er dus nietonderuit om de
pri js voor de G&T wat te verho
gen: voor bezorgabonnees gaat
de pr ijs van f 17,50 naar f 18,50
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Op9maart jongstleden presenteerdeHenk BusscherultTheslnge
voor vr ienden het boekje dat hij schreef naar aanleiding van het
overlijden van zijn tienjarige zoon Remko op 21 oktober 1994.

Presentatie boek:
een jaar leven zonder Remko

In maart stonden In de ge
meentepollti ek van Ten Boer
tweeonderwerpen centraal : het
weren vaneenvarkenshouderij
en de bezuiniging op het
schoolzwemmen.

Schoolzwemmen
Tot nu toe kregen de kinderen
van de groepen 3 t/m 6 van alle
basisscholen van Ten Boer in de
zomermaanden twee keer in de
wee k een half uur zwemles, De
kinderen van de bui tendorpen
worden dan met de bus gehaald
en gebr acht. De kosten hiervan
bedragenvoor de gemeente jaar
1ijks een kleine zestig duizend
gu lden,
Het co llege vindt het sch oo l
zwemmen belangrij k om de kin
deren te leren zwemmen, maar
vraag t zich af of het niet wat
goedkoper kan, Een eigen bij
drage van de ouders is wettelijk
niet toegestaan en biedt dusgeen
mogelijkheid de kosten voor de
gemeente te verlagen , Om toch
te kunnen bezuinigen heeft het
coll ege de scholen en de raads
commissie voorgesteld voort aan
alleen nog de kinderen uit groep
3 en 4 één keer per week een half
uurtje te laten zwemmen. De
scholen,maar ook sommige frac
ties (GPV en PvdA ) spraken in de
raadscommissie hun twijfel uit
over de zin van slechts één keer
pe r week meer te zwemmen , Dat
zou beteke nen, dat de kinderen
nog slechts 10 uur zwemles zou
den krijgen ,Te weinig om te leren
zwem men,Zij hebben er dan ook
voor gepleit het schoolzwemmen
voor de kinderen van groep 3 en
4 (en voor de kinderen die nog

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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geen diploma hebben) besl ist op
twee keer per week te houden,
In de raad van 26 maart wordt
definitief over de inrichting van
het schoolzwemmen beslist.

Intensieve veehouderij
Het is al uitgebreid in de pers
geweest. Net als Veendam en
Harkstede. loopt ook de ge
meente Ten Boer de kans met de
komst van een varkenshouderij
geconfronteerd te worden, Heel
con c reet ligt er al een aanvraag
voor het dorp Woltersum,voor de
boerderij aan het Eemskanaal.
Het gaat in Woltersum om een
mammoetbedrijf van ongeveer
4200 varkens, Hoe dergelijke
bedrijven er uitzien, heeft u in
verband met de varkenspest uit
gebreid op de televisie kunnen
zien ,
Wolter sum , maar ook de pol itiek
van Ten Boer , zit bes list niet op
een dergelijke vorm van blo-in
dustrie te wachten ,Niet alleen uit
oogpunt van welzijn voor dieren,
maar ook uit oogpunt van de
ruimtelijke en de milieu-hyg ié
nische aspecten willen het col 
lege en de raadsfracties in over
grote meerderheid deze bedrij
ven weren , Veel dieren op een
beperkte ruimte,Devestigingvan
mammoetschuren past niet in het
land sc ha p . Het vele zware
vrachtverkeer voor aanvoer van
voer en afvoe r van mest en die
ren heeft een ver storende wer
king , De kans op stankoverlast.
Maar de mogelijkheden om der
gelijke bedrijven te weren zijn
zeer beperkt,De milieuwetgeving
is landelijk ge rege ld en biedt de
gemeente nauwelijks mogelijk
heid de afgifte van een milieu 
vergunning te weigeren,
Het enige mid del is een Bestem
mingsplan Buitengebied , dat de
vestigi ng van dergelijke grote
bed rijven niet toelaat. Helaas kan
het huidige Bestemmingsplan
van Ten Boer dit niet verhinderen,
De gemeente zal tot nu toe elke

Goederen gebracht in de
L. V.d . Veenstraat 3

.Garmerwolde (050-4 13045)
worden vrijdagavond
thu is gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

aanvraag, d us ook aanvrage n
voor Garmerwolde of Thesinge,
moeten goedkeuren,
Om dit alsnog te regel en moet
het Bestemmingsp lan Buiten
gebied zo gauw mogelijk worden
gewi jzigd , Maar dat gaat niet zo
maar; daar is een ingewikkelde
en lange procedu re voor nod ig.
Om dit toch te regelen zal het
college zo spoedig mogelijk met
een voorbereid ing sbesluit naar

De gebeurtenissen rond om het
overlijden van Remko en alle
steun die ze als fam ilie nadien
krege n, maakten zo'n die pe in
druk dat Henk de herinneringen
wilde vastleggen om niets te ver
geten, Schrijven over zo'n ingri j
pende ervaring is ook verwerken
en met name voor Nienke, Rem
ko's zusje, wi lde hij voor later
deze periode op papier zetten ,
Hij rea liseerde zich dat er al ve le
boe ken over d it onderwerp ge
schreven waren , maar zette zijn
idee door. Hij hoopt dat ook
ouders met gezonde kinderen
het boek lezen, omdat d it uitein
delij k iedereen zomaar kan over
komen. Hij staat er ook bij stil hoe
wij als mensen afscheid nemen
van onze die rbaren en vooral :
hoe moet je verder leven na zo'n
zwaar verlies?
De doo d van Remko maakt niet
alleen veel verdriet los, het con 
fronteerde Henk ook met andere
belangrijke gebeurtenissen uit
zijn leven , Het boekje is een zeer
persoonlijk geschreven docu-

Perfektie in haarmode

Wll lh u ld s lr .M I (; 979 1 cn Teil üo or
t c tc toon (U!JU I JO U 1 à 1

de raad komen, Is het vooroerei
dingsbesluit eenm aal genomen,
dan kunnen er vooruitlopend op
de wijziging van het Bestem
mingsplan geenaanvragen meer
worden ingediend ,
Dat biedt geen oplossing meer
voor Woltersum, maar voorkomt
de kom st van grote intensieve
veeho ude rijen naar de rest van
de gemeente,

Sieeo Laagland

ment,waari n Henk ook terug blikt
op het leven voor en met Remko,
Zo wordt Remko's over lijden als
het ware in een levensverhaal
opgenomen en smelten heden,
ver leden en toekomst samen.
De kinderen uit Thesinge maak
ten vele moo ie tekeningen voor
Remko en dorpsgenoten betuig
den hun steun . Enkele van deze
tekeningen en Iragmenten van
brieven illustreren ditontroerende
boek.
Henk en Reina hadden graag
meer dorpsgenoten willen uitno
digen bij de presentatie, maar 't
Jopke bood helaas te weinig pla
ats . De uitgave van het boe k,
getiteld ' Omdat Remkomaartien
jaa r mocht worden" is in eigen
beheer geschied. Wie het boek
g raag wi l hebben, kan het voor I
15,- bij de familie Busscher opha
len, Het is echter ook in de boe k
handel verkrijgbaar ol te bestel
lenonder ISBNnummer90-9010
284-1.

Truus Top en Susan de Smid!

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Slegers niet.

RA. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272



Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Garmerwolde: de oprit van Thesinge?
Op vrijdag 14 maart j.L hield de Verenig ing Dorpsbelangen van Thesl nge haar Jaarvergadering. Er waren de gebruikeli jke
agendapunten zoals notulen, f inancieel jaarverslag en het Jaarverslag van alle akt iviteiten.

De heer DH Smit overhandigtJelle van Zanten een oorkonde bij
zijn afscheid als penningmeester van de Uitvaartvereniging
Thesinge . (Foto: Peter Kruijt).

De wetzijnssub sidie. groot f
2900.- werd als volgt verdeeld:
- Ver. Dorpsbelangen f 1740,
voor kerstboom + verlichting,
Sinterklaasfeest,Nijjoarsveziede.
60+ reis en een feestavond '
- Damclub f 100,-
- Bejaardensoos f 200,-
- Zangkoor f 360,-
- Oranjecommissie f 500,-

Het bestuur had ook nog een
hele serie mededelingen :
e de woningbouw in Thesinge
zal vermoedelijk wel doorgaan,
maar wordt over tien jaar uit
gesmeerd i.p.v. zeven. ,
e de RABü wil haar bankge-

bouw voorlopig niet verkopen,
maar wil er een passende be
stemming aan geven waar het
heledorp iets aan heeft. Sugges
ties of aanvragen zijn welkom bij
Dorpsbelangen!
e het molenterras zal ook de
komende zomerelkezondagmid
dag geopend zijn en wordt be
heerd door de familie Goedhart.
e er zijn geen mensen meer om
de jaarlijkse tuinkeuring te ver
richten en met instemming van
alle aanwezigen wordt besloten
dat de tuinkeuring voorlopig ver
leden tijd is,
e wethouder en nu tevens waar
nemend burgemeester Boon is

in druk overleg aangaande het
aan te leggen fietspad van het
Hoogholl je langs het Kardinger
maar naarde Lageweg inThesin
ge. De verwachtingen zijn (voor
zichtig) optimistisch en wanneer
er overeenstemming wordt be
reikt, kan de uitvoering snel be
ginnen.
e de gemeente heeft de gymzaal
voor een symbolisch bedrag te
koop aangeboden aan Dorps
belangen; het onderhoud en be
heer ervan vragen echter zoveel
inzet dat de vereniging besloten
heeft ervan af te zien.
e de ouderensoos vraagt drin
gend om meerbelangstelling; de
opkomst is momenteel te gering!
e Dorpsbelangen doet op een
vrijdagavond in mei een laatste
poging de jaarlijkse (voormalig
koolzaad) fietstocht te orga
niseren; voorgaande jaren was
er op zaterdag slechtseen gerin
ge belang stelling.
e de contacten met Hesel blijven
voorlopig nog doorgaan; op het
programma staat nog een kano
aktiviteit.
e een voorstel om de contributie
van f 10,- voor gezinnen te verho
gen naar f 12.50 (voor alleen
staanden blijft het f 10,- en vanaf
18 jaar wordt je geacht zelf lid te
worden en vervalt dus het
gezinslidmaatschap) wordt vrij
wel door iedereen aangenomen.
Denieuwekascommissiebestaat
uit Tom Ensing en Johan Zijl.

Dan wordt de vergadering ruw
onderbroken door twee angst
aanjagende vreemdelingen die
het café binnen zijngekomen.Ze

hebben nog het meest weg van
AI Capone met hun lange leren
jassen, zonnebril en een hoed
diep over de ogen .Zonder enige
aarzeling nemen ze bezit van het
toneel en posteren zich midden
voor het bestuur, dat er opeens
verbijsterd bijzit. Op bevelende
toon blaffen ze drie mensen naar
voren: Heidema, Peter; vervol
gens Mollema. Jan en Dijkema,
Roelie; deze laatste blijkt zich
snel uit de voeten gemaakt te
hebben. De drie bestuursleden,
die juist deze avond feestelijk
afsche id zouden nemen,worden
o.a. beschuldigd van:
e volksmennerij, samenzwering,
omkoping massamediaenonder
mijning van het gezag van de
gemeente Ten Boer (Heidema,
Peter)
e dubbele boekhouding, sub
sidiemalversaties. persoonlijke
verrijking enwegs luizenvangeld
naar het buitenland (Mollema,
Jan)
e infiltratie in de dorpsgemeen
schap. samenzwering, verdwij
nen van archiefstukken en het
opzettenvaneen illegaalinforma
tiecircuit (Dijkema, Roelie)
Gelukkig spr ingt dorpsgenote
Betsy van Dijk voor het drietal in
de bres en vindt zij de moed alle
goede daden op te noemen die
zij be lang enlo os voor de
dorpsgemeenschap verrichtten!
De twee geheim agenten (naar
blijkt uit Garmerwolde en Sint
Annen afkomstig) zijn het echter
beu! Als zij op het gemeentehuis
komen is er voor hen geen geld
meer, want Thesinge is al ge
weest! De media komen ook niet

Drogisterij. Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

sanitair en verwarming

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

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Stadsweg 63 Ten Boer OSO 3021 383

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

U~OO
~~

, en-Boer 050 '·' 3022592 ·-Slnt"Annen 050'·-3021368
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Het nieuwe en het oude bestuur hier even op een (otO(Foto: Metha
Nijkamp).

Garmerwolde vergadert...
Niet op maandag 10, maar op 17 maart buigen zo 'n 55 mensen
zich over het wel en wee van Garmerwolde. Door de te late
beric htg ev ing aan Dorpsweg even (foutje! sorryI) stonden enkele
personen al een week eerder voor de deur!

meer , wa nt die zitten al in
Thesinge.Erwordt zelfs beweerd
dat Garmerwolde de oprit van
Thesinge is! Strenge straffen
worden geë ist:

Het tweede kruispunt is inmid 
delsverlicht, de uurwerkcomm is
sie hoopt dat we op de langste
dag weer klok kunnen kijken, de
voo rbereidingen voor de Feest 
week (op 20 en 21 juni) zijn al
weer druk aan de gang en ook
het Oranjecomité heeft z'n pro
gramma weer (b ijna) rond.
• Ook in 1997 komt er een tuin
keuringscommissie.
• Els Knol maakt zic h zorgen
ov er het aangezicht van de
Dorpsweg . Willen we uitbreiding
binnen de kernvan hetdorp (kerk,
pastor ie, school ... ) of willen we
het open karakter behouden?
Volgens het Voorontwerp Be
stemmingsplan mogen er be
drijfsact iviteiten plaats vinden ;de
inspraakronde komt nog .Advies
vandeh eerH.D.Tammeling : "Let

• Heiderna, Peter wordt tien jaar
lang advi seur van de gemeente
Ten Boer en mag zich niet meer
met Thesinge bemoeien!

op berichten in de Noorderkrant;
er wordt iede re week iets gepu
bliceerd." Het bestuurneemt con
tact op met de gemeente: indien
nod ig wordt er een speciale ver
gadering over belegd .
• Med io ap ril komt de gemeente
met plannen voo r de rioolover
stort bij de Familie Wolters aan de
W.F. Hildebrandstraat. Er is dui
de lijk meeraan de hand :er iseen
integraal plan bedacht voor de
gemeente.
• De bewoners van de W.F.
Hildebrandstraat maken zich zor
gen over de meidoorns: deze rij
is rede lijk uniek.De eerste onder
houdsplicht berust bij de Bouw
vereniging .
• Hoe kan de voo rrang op de
duiker richting Fledderboschwor
den geregeld?

• Mollema,Jan is gedurende vijf
jaar de vraagbaak voo r alle in
stanties in Ten Boer en mag zich
alleen dáá r met de feestweek
bemoe ien!
• Dijkema , Roelie tenslotte gaat
vijf jaar lang spreekuur houden in
Ten Boer voor mensen die infor
matie willen verspre iden; het is
haartenstrengste verboden zulks
in Thesinge te doen!

De zaal slaakt een zucht van
verlicht ing als de twee hun hielen
lichten.Gelukkig zijner dan mooie
woorden van Irene Plaatsman,
die de drie scheidend e bestuurs
leden op gepaste wijze in het
zonnetje zet. Roelie Dijkema, 18
jaar lang bestuursl id, wordt tot
ere-lid van de Vereniging Dorps-

"De sterkste zal overleven!" lijkt
me geen juiste kreet. Wat kan de
heer Griffioen hier aan doen?
• Volgens het convenant derge
meentes mogen er inTen Boer tot
het jaar 2000 slechts 20 wonin
gen per jaar worden gebouwd .
Hiervan komen er 10 in Ten Boer
en 10 in de buitendorpen;daarbi j
hebben Thesinge en Woltersum
voorrang.
• Parkeerhavens aan de Oude
Rijksweg?
Voor de won ingen van Herman
Havenga (nummer 9) tot en met
Jan Ebeling (numme r 14) is zo
veel ruimte dat er parkeerhav ens
kunnen worden gerealiseerd .
• Verp laatsing spee ltuin W.F.
Hildebrandstraat p lus jeu de
boulesbaan en tenn isbaan bij
GEO?
De gro nd is in bezit van de N.H.
Kerk :kunnen we deze grond ver
werven? De geme ente wil wel
planolog ische medewerking ver
lenen, maar investeert alleen in
speelvoorzieningen;de restmoe
ten we uit eigen zak betalen. De
kavel van het huidige speeltuin-

belangen benoemd. Met alge
menestemmenwordt RoelfKoop
man (al eerder bestuurslid) in het
bestuur gekozen.Henk Busscher
zal de functie van penningmees
ter gaan ve rvullen en Irene
Plaatsman wordt voorzitter.
De avond wordt bes loten door
de gortdroge humor van Siem
Pommel met zijn trom. Wat hij
daar allemaa l niet uitkrijgt ! Van
blues tot ta ngo ! Ondertussen
schoolt hij ons ook nog bij in de
nieuwste Groninger woor den: "n
kopsc hrabe rijkaast" is een
com puter en "n bultenbroezer"
een mountainbike! Wat "n kled·
derpuut" is, mag u zelf verz in
nen!

Susan de Smid!

tje komt vr ij, maar daar mag de
komende 4 jaar niet gebouwd
worden! Er bestaat een potje
"braakliggende grond in de be
bouwde kom"; misschien kan de
gemeente hier ge bruik van ma
ken. Is er wel voldoende draag
kracht voor een tennisbaan? De
dames van 't Riet en Hoeyen
bosch plus de heren Vos en Ha
veng a (Jan) én iemand van
Dorpsbelangen zullen zich hier
over buigen.
Als we dan toch bezig zijn, kan er
ook niet een soort clu bgebouw
voor de jeugd worde n geplaatst?
• Let op : de subsidies moeten
vóór 1aprilwordenaangevraagd !

Tot slot spelen we nog enkele
spe lletjes ouderwetse Bingo met
moderne apparatuur; Alco Mul
der (de Bingo-goeroe)geeft spel
leider Jos Mocking nog gauw
enke le aanwijzingen.

HillieRamaker-Tepper

OOG centrale verwarming
88°elektrische installaties

OG 0 0 "t'00 eoo sent 'aIr
0 00 0 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2832 b.g.g. 06 - 52619071
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Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen 'op maat
gemaakt

(eiken , beu ken, iepen,
kersen, enz .)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576

LANDBOUW

MECHANISAllEBEDRUF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines

, .. ' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 • 3021321



Rep etitie-a vond van "Wester"; v.l.n.r. Giek Gtoenneçen, Simon van
Weerden en Ha nnie Ha veng a. (Foto: Henk Remerie).

Stamppot mous met worst; n titel dij je de leste tled voak
tegenkommen. Verschaaidend veralnens hemmen dit stuk op
heur programmoa stoan. Ook Rederlekerskoamer "Wester" het
heur oog der op valen lotten. Dunderdagoavend 13 meert stap ik
tegen haalt negen de grode zoal van "de Leeuw" binnen. De
repetitie Is in volle gang; stiekem schoef Ik op n stoul ...

U ziet het. Met de nieuwe
OpM aat Hypotheek van de
Rabobankkaneigenlijkalles.Het
is een nieuwe hypotheekvorm,
die opgebouwd is uit een lening
en eenverzekering. En afhanke
lijk van uw wensen kunt u dus
sparenofbeleggenvooruweind
kapitaal. Zodanig dat u altijd
maximaalfiscaal voordeelheeft.
Uniek is dat u de OpMaatHypo
theekop iedermomentkuntaan
passen aan uw wensen en om
standigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Oetvoeren
t Volk str66mt binnen, der komt
gain end aan! t Is stampend vol.
k Ben bliede da ktstuk al zain
heb; deur t veule vo lk is t grond
waark haast nait te zain. Mor t
p lezaaier is de r nait minder om ;
der wordt meer as ains helderop
laagt! De lollech ies kommen
spontaan over, net of ze dij ter
plekke bedach t hemmen! En din
dij mooie Grunneger woorden en
oetdrukkens: op schobbede
bonk, kounawel,vernaweln,ha i
zit joe te nittjen. koaken op mekaar
en wegweden. tegen de wind in
pizzen, der zit gain sjas genogt
meer ach ter ...
En dat taaltje van Janna ! Echt
zoas veu lGrunnegers tegen nait
Gru nnege rs praaten: "Hij was
heel mal met de boerderij ... Wis
toe voor tijd niet ... Natuurlek kist
hier blijven ."
Je zo llen t nait zeggen, mor
Jannette Ganzeveld het nog nooit
zo n last van zenen had: as
z'achter deu r ston te wachten!
Ainmoal op t toneel was tover. t
Vaalt ook nait met om precies op
tied bi nnen te kommen! Mor
z'hemmen eer van heur waark;
j'heuren allain mor positieve
gel uden: prachteg ! schitterend !
hou kriegen ze t veur mekaar !

~~..;t ...
, .~ .

"

Hillie Roamokker-Tepper

Bel met één van onze
hypotheekadviseurs:
J . Arends of mw. A.M.S. Kool
tel.: 050-3012848

ken motten oproemd warren .
Wonsdagoavend wordt t defini
tief opbaauwd en du nderdag
oavend is de generoale. Din mot
t zotterd ag (22 meert) lukken; t is
n geoefende ploug, dus dat komt
we l go ud.

..AI/ebeinetafgestudeerd en
direct aan het werk. Mijn vriend
wil meteen een huis kopen. Kan
dat nu al? Want echt gespaard
hebben we niet.
Ja, dat kan.

Rabobank

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waar we later weeruit
kunnen putten. Voor de
studie financ iering van onze
dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja. dat kan.

Bedum-Ten Boer

..We hebbe n 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 be talen, kan dat?
Ja, dat kan.

Der vaal t nog hal wat te regeln. Is
alles go ud te zainofmot de bourel
nog wat aans hlnzet warren? En
waar latten we Pia? In n kaast ...
as televizieomroupster ... of toc h
mor gewoon in n spesjaal hokje?
t Is n gezellege bou rel; ook leden
d ij dJt keer nait speuien , denken
met. Ze bennen der nog nait ens
zo laank met bezeg: in december
hemmen ze de rollen lezen en in
febewoarie benn e n ze pas
begunt te speuien !
t Toneel ken d it maal nog nait
staa n blieven; de veurste blok-

VoUebak!

t Is d 'eerste keer dat er op t toneel
oefendwordt.Da's altled wat rom
me leg . de r gaait nog van alles
mis. t Is echt eve n wenn en ; de
souffleuse (Pia Paps) het t drok!
Mor al dounde gruien de speuiers
in heur rol; of en tau sc haiten z'in
de laag: t vaalt ook nait tau om
eerns te blieven as dij male Hannie
weer wat nijs oetvonnen het !
Kees Jansen (reg ie) holt het spul
goud in de gaaten; àf en tau geit
enogwat aanwiezens: "Most eer
de r kraben ... Denk om de go ie
deur ... Most wat wieder naar
veuren."
Ook t toneel mot nog aankled
warren: n fotoo tje hier. n sc hil
derijch ie daar. n bloumpot ... En
wat ducht joe van de spe uiers?
" Is dizze ho ud beter? " Di j
gehaktbaal smokt naar kouk! ...
en dewien is ook al nait te zoepen
(z'oefen alt ied met leg e flèzen).

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

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

I ~.\ ~
NIJDAM

Te koop:
• ANWB-fietsenrekvoordriefietsen;
brommer Yamaha DTMX. Tel. aso
302 3896.
. 4 stevige. blankhouteneetkamer-
stoelen. Tel. 050-542 07 29. .
• combi-kinderwagen (licht blauw)
met toebehoren f 175,-; 2 kinder
ledikanljes f 50 p.st. Tel. 050-302 21
81.

Stoondluitjes

WISt u date••
• het Garmerwolder Gemengd
Mannenkoor haar debuut buiten het
dorp heeft gemaakt in een snikheet
en uitpuilend café "de Beurs" in de
stad Groningen op vrijdag 14 maart
jl. op uitnodiging van het Groninger
smartlappenkoor EELSK? Behalve
in het Nederlands werd er ook in het
Gronings en het Grieks gezongen;
het GarmerwolderLied deed tot slot
de stemming tot ongekende hoogte
stijgen.
• toneelvereniging V.1.0.D.op don
derdag 3aprilnogmaalsop Slipjacht
gaat in "Ons Trefpunt"? Dankzij de
Vrouwenraad kunnendeSS-plussers
er dit keer van genieten; aanvang
kwart voor acht.
• er op zaterdag 5 april weer een
swingende zest iger-jaren avond
wordt gehouden in dorpshuis "de
Leeuw"?The Destroyers spelen lek
ker ouderwetse sixt ies-pop en
beatmuziek met een tintje blues.
Aanvang22.00uur,entreef7,50p.p.
• de Vrouwenraad van Ten Post op
dinsdag 22 april een busreis naar
Staphorst. Loenen, Rozendaal en
Staphorst organiseert? De kosten
bedragen slechts f 65,- p.p. (alles
inbegrepen). Ook uit onze dorpen
kunnennog enkele5D-plussersmee.
Info: 050-541 53 35.
• de Zonnebloemafd. Ten Boerop
zoek is naar vrijwilligers (mannenen
vrouwen) uit Garmerwolde en
Thesinge, die eenzame enlof zieke
mensen willen bezoeken en willen

I helpen bij Zonnebloemaktiviteiten
zoals de boottocht (dit keer op 28
april)en dewinkelochtend? Inlichtin
gen bij: Ria de Graaf tel. 050-30232
22 enMiekeTebbenstel.050-302 16
20.
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Geen krant ontvangen of wilt U
extra kranten? Bel Peta Jurjens:
OSO 302 38 96.

Administratie:
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Kopl) Inleveren voor donder
dag 17 april 19.00 uur.

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

Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld , Jopie
Kappetijn. Delta V.d. Molen,
Harry Stuul.
Fotograaf:
Henk Remerie OSO·5419630
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, OSO-5415335

Redactie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns.
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidl.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
Elnd·redactle:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4, 050-3023795

BEDACIU
ADRESSEN

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - !() 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - !() 050 - 5771306

Nieuweweg3
!() 050 - 3123301

De maartavond werd bezocht
door 16deelnemers. Deuhslag
luidt als volgt
1. R. Bouwman 7294
2; J. Reinders 6709
3: J . Ramaker 6277
4. J . Star 6267

"De SoOS"

Vermist
• Wieheeftonze(gecastreerde) kater
Nickygevonden?Hijis sinds 1omaart
verdwenen! Hij is zwart met wit en
heelt een wit puntje aan z'n staart;
ook heelt hij een wit vlooienband je
om. Tel. 050-54160 30.

Ned. Herv. Gemeente
6 april sawGK Theslnge
9.30 uur prof. dr. A.F.J. Klijn
13 april Garmerwolde
9.30 uur pro f. dr. H. te Velde/
Paterswolde
20 april sawGarmerwolde
10.30 uur dr. E. de VriesIKampen
Na afloop koffie drinken
27 april Garmerwo/de
9.30 uur ds . H. SchuurlZuidwolde
4 mei saw GK Thesinge
9.30 uur ds. S. Ypma

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Een nieuwe lente, een nieuw begin . In Garmerwolde werd de ooievaar vroeg gesignaleerd dit jaar.

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk
30 maart Eerste Paasdag
11.00 uur saw GK Thesinge. ds.
Ypma
31 maart Tweede Paasdag
10.00 uur Zang & Muziekdienst
6 april
9.30 uur s a w GK Thesinge, prof.
Kleinl Haren
14.30uurdrs . Reenders/Amsterdam
13apri/
9.30 uur ds . van Loo/Rijssen
14.30 uur ds . Wes te rne ng/
Idskenhuizen
20 april
11.00uur SaW HKGarmerwolde ,dr.
de VriesIKampen
19.00 uur dhr. Doorn/Appingedam
2 7 april
9.30 uur dhr. Dijkstra/Gasseiter
nijveenschemond
14.30 uur drs. HoekstraIEmmen

Foto van de maand (Foto : Henk Remer/e).
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