G
Maandeliiks Nieuwsblad voor Garmerwolde
Thesinge en omstreken
23e iaargang

april 1997

Door de bank genomen •••••')
Eind 1989 we rden spiksplinternieuwe Rabo-bankgebouwen in Thes lnge en Garmerwolde in gebruik genomen. Een veiliger en
vriendelijker onderkomen voor het bankpersoneel en de klant.
Het is nu 7 jaar later'... Het bankgebouw in Th esinge doet als zodanig geen dienst meer en de bank in Garmerwolde Is beperkter
opengesteld. En tot overmaat van ramp Is vraagb aak Jacob Arends ook nog uit het gezichtsveld verdwenen . We voeien ons
wel een beetje door de bank genómen. Is dit terech t?
Hierover ging ik in gesprek met
Jolanda Spraakman, één va n de
nieuwe gez ichten achter de balie
in Ga rme rwolde . Zij runt op
woensdag- en donderdagmorgen de lopende bankzaken. Haar
(op dat moment door een keelonts tek ing gevelde) co lle ga
Corine Petersen is op dinsdagmorgen en vrijda gmiddag het
aanspr eekpunt.
Oe inkrimp ing van de ope nings momenten en -p laatsen lijkt klantonvriendelijk; is dit ook werkelijk
zo?
In Thesinge zat drie keer en later
twee keer per week een bankbediende die de klanten uitThesinge
aan geld en goede raad hielp.
Datwas natuurlijk prac htig, maar
kon dit ook uit? Nee dus. Na rijp
beraad is besloten met de zitting
in Thesinge te stop pen . Ook in
Gármerwolde is de bank minde r
freque nt geopen d . Daarentegen
is ereen geldautomaat geplaatst,
zodat we flappe n kunnen tappen, 24 uur pe r dag. Ook de
bereikbaarheid per telefoon is
uitgebreid : buiten de openingsuren is de telefoon doorgesc hakeld naar de hoofdvestiging .
Jolanda legt de filosofie hierac hter uit.
Meer specialisatie - Betere service
De hande lingen die voorheen
door een (dure) all-rounder werden g edaan, kunnen voor een
deel doo r het baliepe rsoneel en
de geldautomaat worde n over genomen. Daardoor komt ermeer
tijd en pe rsoneel vrij voor specialistische taken.Jacob Arends bijv.
is vanaf maart werkzaam als
hy p ot he ekadv iseu r voo r het
werkg eb ied van de Rabobank
Bedum-Ten Boer. Net zoa ls de
ande re spec ialisten is hij voor de

Het nog in geb ruik zijn de bankgebouw in Garmerwolde. (Foto: Metha Nijkamp)

klant beschi kb aar op afroep en
op de tijd die de klant uitkomt,
ook 's avonds.Jolanda en Corine
houde n de zaak draaiende en
maken een afspraak met één van
de adviseurs, indien daaro m gevraagd wordt.
Wat merkt de klant ervan?
Voor de bepe rkt mobiele klanten
uit Thesinge is de bank het minst
bereikbaar gewor den .Vaak worden door familieleden of buren
de geldzaken geregeld .Het pasje
met pin-code moet dan uit handen worden gege ven, of je bent
afhankelijk van vervoer door derden . Weer een stukje zelfstandigheid verdwenen .
Ook voor de mensen uit Garmerwolde is het wenn en . Velen
van hen had den nog niet eens
een bankpasje.Jaco b kende hen
immers, en het bankrekeningnummer zat bij hem ook "in het
hoofd". Nu er "vreemde " gezichten achter de ba lie zitten, is het
wel nodig je pasje te tonen. En als

je buiten de openingstijden geld
nodig hebt , moet je ook nog pinnen. "Dat lijkt eng er dan het is",
vertelt Jotan oa. Zij gaat op verzoek van de klant mee naar de
geldautomaat en doet de handelingen voor. De meesten verzuchten dan: "Is dat alles, dat vaalt
mie tou." Als men het na één keer
niet snapt, kan er gerust nog een
keer een beroep op de baliemedewerker gedaan worden .
En tijdens de open ingstijden kan
men altijd ge ld aan de balie krijgen,
Storing en
Alle apparatuur is storingsgevoelig ; ook de geldautomaat. Na
installatie van de automaat is er al
een paar keer een storing geweest. Eén van d e oorzaken kan
zijn dat de automaat niet gewend
was aan atmosferische omstandigheden,Afkomstig uit een door
weer en wind besch ermd "hokje"
in Ten Boer moet het appa raat in
Garmerwolde blootstaan aan re-

gen, hagel en sneeuw. Ook het
feit dat het een tweede-handsje
is, werkt natuurlijk niet mee, Maar
het is niet prettig als je wilt pinn en
en dat rotding doet het niet! Missc hien helpt een afdakje?
Oe toekomst is d ichterb ij dan je
denkt ..
In de afgelopen decennia is er op
het gebie d van automatisering
erg veel veranderd . En er gaat
ook nog heel wat verande ren.
Thuis je bankzake n doen, is allang ingeburgerd; al b lijven bezoekjes aan de ban k noodzakelijk. Veel ondernemers rege len
hun bankzaken al per computer
en in de toekom st zal dit wel
gemeengoed worden , Als je in
de jaren zeventig tijdens je vakantie in Norg ge ld wilde opnemen, werd er telefon isch toestemming aan de bank gevraagd,
Nu kun je bij wijze van spreken in
Timboektoe geld pinnen,
Ook de ch ip-knip doet zijn (voorzichtige) entree. Nog dit jaar zul1

lenalleRabo-bankpasjesmet pincode vervangen worden door
pasjes met pin-eode enchip-knip.
Met deze c hip-knip kun je betalen zonder geld op zak. In een
folder, verkrijgbaar bij de bank,
kun je hierover meer lezen. Het
pasje kan in de toekomst ook
worden gebru ikt bij andere instellingen zoals bibliotheken.

baa n bij het ontp looie n van
aktiviteiten in het ge bouw .
In Garmerwolde staan Jolanda
en Corine uit Ten Boer klaar met
ge ld en ze zorgen voor goede
raad(gevers). Door de bank
genomen is de bankservice in
onze (kleine) dorpen accept abel.
Roelie Karsijns-Schievink

Wennen
Het is wennen : andere gezichten, andere loc aties en vreemde
apparatuur. Maar desondanks
blijft de Raboba nk geldza ken
regelen. In Thesinge is het ban kgebouw als zodanig niet meer in
gebruik. Het bouwsel wordt in
eerste instantie niet verkocht. Het
Rabobestuur wil er wel iets mee
doen: zij geeft Thesingers ruim

Jolanda Spra akman , één van de
nieuwe gezic h ten bij de
Rabobank in Garmerwolde. Wegens ziekte staat Corine Petersen,
het andere nieuwe gezicht, niet
op de foto. (Foto: Roelie Karsijns)

GEO feestdagen
De laatste jaren begint het al een beetje gewoon te worden; het
voetbalseizoen wordt afges loten met enige aktiviteiten die geld
opleveren, sportief zijn of gewoon feest zijn.
Alle aktiviteiten vinden plaats op 29, 30 en 31 mei a.s. in of rond de
feesttent op het GEO terrein.
Zo is er weer een grote curiosarommelmarkt op donderdag 29
mei. U kunt ook goede ren ter
beschikking stellen. Deze moeten wel in goede staat zijn. Geen
bedden en grote meubelen .
Dond erdagochtend 29 mei halen we bij U de spullen weg wanneer U die langs de kant van de
we g zet, in Garmerwolde of
Thesinge. Woont U elders of wilt
U de spullen eerder kwijt, belt U
dan met mevr. Ypey, 302 17 14.

18.30: bed rijven volleyba l toernooi;
groot luchtkussen voor de jeugd
21.00: live-muziek van "That's tt"
zaterdag 3 1 mei
09.00: jeugdvoetbal wedstrijden
16.00: senioren wed strijden
21.00: groot jaren '60f eestm .m.v.
"the Javelins"
Kaarten zijn verkrijgbaar in GEO
clubhuis en bij Houthandel
Nijdam in Ruischerbrug (f 12,50)
of aan de tent (f 15,-).

programma:
donderdag 29 mei
18.30: rommelmarkt
vrijdag 30 mei
10 30:rest verkoop rommelmarkt

Wij hopen op net zo'n spetterend
feest als vorig jaar.

Schaatstraining Op
Kardinge succes
De IJsvereniging PRESTO te Garmerwolde is dit jaar begonnen met
schaatstraining op Kardinge. Een groep van ongeveer 15 personen
van 7 - 65 jaar trainde iedere vrijda gmiddag van 5 tot 6 uur ond er
leiding van een schaatstrainer. De trainingen werden afgesloten met
een examen, waardoor alle deelnemers in het bezit kwamen van een
officiee l KN SB-di pl om a . Oo k bij de we d st rijd en voor
natuurijsverenigingen van het KNSB-gewest Groningen werd bewezen dat de schaatstraining succesvol is gewee st: er werd goed en
hard geschaatst. Sarah Veenstra werd eerste in de categorie tot
negen jaar en Mandy Kappetijn haalde een derde prijs in de categorie
10 en 11 jaar.
Alle deelnemers vonden de schaatstraining een succ es en hopen op
een vervolg in 97/98 .

Trainer Jaap Hartog felic iteert Mandy Kappetijn, Cathe lijn Spijker en
Seren Veenstra me t het behalen van hun schaatsdiploma. (Foto: Henk
Remerie)

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
Installatiebedrijf
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Prima service en reparatie

Engelbert
050 - 54 162 17
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Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Ook te vinden In deWinkelcentrum van Beyum en Selwerd

Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 • 5415222

VRAGENLIJST
1. Hoe vindt u dat de G&T Express er over het algemeen uitziet?

o Redelijk

o Goed

o Matig

0 Slecht

2. Wat vindt u van het formaat?

o Goed

o Redelijk

o Matig

0 Slecht

3. Wat vindt u van het lettertype; is de krant goed leesbaar?

o Goed

o Redelijk

o Matig

0 Slecht

4. Wat vindt u van de verhouding prijs-kwaliteit?

o Goed

o Redelijk

o Matig

0 Slecht

5. Vindt u de artikelen doorgaans leuk en leesbaar?

o Goed

o Redelijk

o Matig

0 Slecht

6. Welke onderwerpen zou u in de toekomst in de krant willen zien?

7. Vindt u dat er speciaal aandacht nodig is voor de kinderen?

o Ja

o Nee

8. Wat vindt u van de foto's?

o Redelijk

o Goed

o Matig

0 Slecht

9. Bent u voldoende op de hoogte van de mogelijkheid voor advertenties, gratis Stoomfluitjes voor abonnees en waar u copy kunt inleveren?

o Ja 0

Nee

10. Hebt u verder nog opmerkingen/suggesties? (gebruik eventueel achterzijde) .

U kunt de vragenlijst inleveren bij Hillie Ramaker , Dorpsweg 26 in Garrnerwolde ofbij Susan
de Smidt, Kapelstraat I in Thesinge ofbij een van de overige redactieleden bij u in de buurt
(zie redactiebalk achterop de krant) . Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De redactie van de G&T Express.

Oranjefeesten
Ook dit jaar wordt er in onze dorpen feest gevierd op Koninginnedag .
Het thema in Garmerwolde is muziek; het programm a ziet er als volgt
uit:
• vanaf 10.30 uur:
Optocht door het dorp met versierde wag ens en fietsen, begeleid
door vrolijke draaiorgelklanken . Start: pa rkeerp laats GEO.
's Middag s trekken we naar het
speelveld aan de Oude Rijksweg
met:
• vanaf 13.30 uur:
Kindermarkt plus p layba ckshow
• vanaf 15 30 uur:
Gekostumeerd volleyba ltoernooi
voor de oudere jeug d en volwassenen;voor de kleintjes is er poppenkast.
• Aansluitend volgt een barbecu e. Als U wilt zitten, moet U zelf
een stoel meeneme n; de Oranjecommi ssie zorgt voo r tafels.

In Thesinge wordt het morgenprogramma om 8.45 uur geopend
do or de Thai sn er Blo azers .
Aansluitend zijn er spelletjes O.i.d.
voor de kinderen uit groep 1-4 en
een playbackshowvoo rgroep 5-8.
Vanaf 13.30 uur zijn er weer spec taculaire kart-races op de Kerkstraat, deelname vanaf 12 jaar.
Ook vana f 13.30 uur (en niet
sóc htends zoals voutief in het
programmaboekje is vermeld)
kunnen kinde ren op het schoolplein terec ht met hun speelgoe d
en aanverwante artikelen voor de
vrijmarkt!
Op eigenverantwoordelijkheid en
zelf een kleedje en wisselgeld
mee nemen.
Discotheek First Move verzorgt
de muziek, het terras is op en en
catering aanwezig ! Voor de kinderen is er een springkussen!
Na afloop prijsuitreiking in café
Molenzicht; muzikale omlijsting
door Piet Beukema.
Het kan niet op ! Vrijdagavond 2
mei is het feest in Ons Trefpunt
met:
• vanaf 19.00 tot ± 20.30 uur:
grandio ze kinderdisco; toegang
gratis!
• vanaf 21.00 uur: swingende
muziek van de topformatie "Spare
Time".

"De Soos"
De uitslag van de kaartavond in
april luidt als volgt:
1. M. Blink
6794
2. D. V.d. Molen
6553
3. B. Buringa
6547
4. J. Star
6426

SV de Buurschutters

~t
Luchtgeweer
schieten
Op 25 maart had sv "de Buursc hutters' sv 'The Cartwright s"
uit Ten Post uitgenod igd voor de
tweede gezellige onderling luchtgeweerschieten in dorpshuis "de
Leeuw ".
De hoogste sc hutters deze keer
ware n:
J Bouman
113 p.
L. V.d. Molen 114 p
J. Tammenga
114 p.
Het verenigingsgem iddelde van
deze keer was:
Ten Post 106,6 p. en sv "de
Buursc hutters" 106,3 p.
Algemeen winnaaris "Cartwright"
met 106,3 punten (Buursc hutters
104 ,3 p.).
Individueel werd gewonnen door
J . Tammenga: na gelijke stand
met L. van der Molen en Van de
Leest (uit Ten Post) bleek zijn
derde kaart het hoogste aantal
punten te hebben.
Siso-Klaas Iwema

In de G&T van maart heb ik u
al iets gemeld o ve r de politieke discussie over de vo orgestelde b ezui ni g ing op he t
schoolzwemmen . Het co ll eg e
wilde i.p.v. alle baslsschootkinderen van de groepen 3 ti
m 6 in de zomermaanden twee
keer in de week een ha lf uur
zwemles te geven, voortaan
alleen nog de kinderen uit
groep 3 en 4 éé n keer per
week een half uurtj e laten
zwemmen.
De scho len en de fracties van
GPV en PvdA vonden dit een
onverantwoorde afbraak van het
schoolzwemmen. De co llegepartijen CDA, W O en 0 '66 steun den
in de raadscommissie het co llege voorstel en dus leek het er
op dat het co llege zijn zin zou
krijgen. In de raad van 26 maart
zou er over het voorstel worden
gestemd. Om nog een poging te
wag en het schoolzwemmen te
redden dienden GPV, PvdA en
AB een motie in met het voorstel
de kinderen uit groep 3en 4 twee
keer per week een half uur te
laten zwemmen . Tot niet geringe
verbazing van een ieder onde rtekend en ook de co llegepartijen
deze motie en stemde dus de
hele raad tegen het co llegevoorstel. Waarom de co llege pa rtijen zo plotsklaps van ge dac hten zijn verande rd kan ik u niet
zeggen. Missc hien druk vanuit
de ach terban of de komende
verkiezingen? Het doet er ook
niet toe,het schoolzwemmen blijft
in ieder geval (voorlopiq'P) voor
de kinderen behouden .

Vrijstelling OZS voor sportverenigingen?
Het bestuur van GEO heeft onlangs duc htig van zich laten horen. Stukken in de krant en verhalen op de rad io over de OZBaanslag van f 2.668 ,- en de slep e nde discussie ove r d e
huurtarieven. En GEO wordt op
zijn wenk en bediend ! In april
praat het co llege met de voetba lvereniginge n over een nieuwe
huursystematiek en op 14 mei zal
het voorstel in de ABC besp roken
worden . In de volgen de G&T zult
u kunnen lezen, hoe de disc ussie
is verlope n. Inmiddels heeft de
PvdA -fractie in de ABC van 2
april de wethouder gevraag d om
sportverenigingen vrijstelling van
OZB te geven. Dit ge beurt nu ook
al voor bijvoorbee ld : ke rken,
natuurterreinen en kunstwerken.
Wethouder Bonn heeft aangegeven dit een goed e ge dach te te
vinden en mee te nemen in zijn
tarievenbeleid. Wie weet krijgt
GEO nog een financ iële meevaller.
Onderhoud wegen
In de ABC van 2 ap ril heeft wethouder Boels het Wegbeheersplan 1997 gepresenteerd . Vele
wegen in de gemeente verkeren
in een slech te staat van onderhoud en moeten nodig aangepaktwo rden. Maar zoals zo vaak:
het geld, om alles in één keer te
doen, ontbreekt. Dit jaar wordt de
kwa litatief slec htste we g : de
Kollerijweg in Woltersum,als eerste aangepa kt. Dit gaat meer dan
een miljoen kosten. Voor de komende jaren hebben de SchuIting aweg , de Thesingerweg, de
Thesingerlaan en de Molenweg
een hoge prioriteit.
Sicco Laagland

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Installatiebedrijf
Theslnqe v.o.f.
•
•
•
•
.
•

Electra
Kerkstraat 1
Gas
9797 PD Thesinge
Water
Tel. 050 - 3024 536
C.V
Fax 050 - 3024693
Zink
Dakbedekking

tel.
tel.

050-3013830
0598-393504

Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbou wmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
OSO • 302132 1
3

Tuinobjecten in
Thesinge
Een nieuwe lente, een nieuw begin. Dat geldt zeker voor
Herbert Koekkoek (49 jaar) die In de monumentale boerderij
aan de Bovenrijgerweg 19 woont. Van huls uit bioloog heeft hij
eerst een aantal jaren zelf lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Later hield hij zich bezig met het opleiden van leraren
voo r het voortgezet onderwijs: eerst aan de Pedagogische
Academ ie en tot voor kort bij de Universiteit In Groningen. Na
23 jaar In de onderwijswereld zegt hij deze vaarwel. Tijd voor
een nieuw begin.
Overstap
Je hoort het weleens vaker: mensen die, najaren in dezelfde werksoort, op een dag ineens het
kloeke en vaak ook moedige besluit nemen het roer geheel om te
gooien . Van een zeker bestaan
met een vast salaris naar een
bestaan dat veel ongewisse r is,
waarin je wel iets doet waar je je
hart in kunt leggen, maar waarvan het zeer de vraag is of je er
überhaupt van kunt bestaan.
Een bestaan waarin geen vaststaande werktijden meerge lden,
lijkt heel aantrekkelijk. Maar je
hebt er veel zelfdisci pline voor
nodig ,want gewerkt moet er worden ... en vaak nog veel harder
en langer ook! Geen rozenge ur
en maneschijn dus , maar een
uiterst spannende strijd om het
bestaan. We zijn dan ook beo
nieuwd naar de beweegredenen
van Herbert Koekkoek, die deze
stap hebben veroorzaakt.
"Het is uiteraard geen besluit dat
je van de ene op de andere dag
neemt, bij mijzelf is het toch een
denkproces van zeker twee jaar
geweest . Na al die jaren in het
onderwijs, waarover je natuurlijk
toch bepaalde idealen of tenminste een duidelijke visie hebt, begon het bij mij te wringen dat je
van al je inspanningen maar weinig terugz iet. Begrijp me goed, ik
had een prima baan aan de Uni-

versiteit met ook betrekkelijk veel
vrijheid en de contacten met studenten waren altijd plezierig . Met
sommige oud-studenten heb ik
nog steeds contact; die houden
me op de hoogte van hun entwikkelingen en dat vind ik erg leuk.
Maar de verande ringen in het
onderwijs gaan uiterst langzaam .
We waren bv. in de jaren zeventig met projecten bezig waarin
zelfsta n dig heid
en
zelfverantwoordelijk leren cen traal stonden.Dat bleekheelgoed
mogelijk: leerlingen krijgen zo
meer plezier en motivatie in het
leren;ze worden minder "scbools"
behandeld. Passinds kort is daar
ook landelijk in hetonderwijs veel
aandacht voor. Het is onmogelijk
om al die jaren veel zorg en aandac ht voor het leerproces van
anderen te hebb en, zonder aandacht en zorg voor je eigen motivatie en plezier. Dat is een valkuil waar ook ik in viel.
Ik wist heel goed wat ik wilde,
maar kreeg onvoldoende greep
op mijn "product". Ik ging te veel
voorbij an mijn eigen gevoelens
en op een geg even moment kun
je dan gewoon niet verder."
Creativiteit
"Zo'n denkp roces is onomkeerbaar: je realiseert je dat en moet
er iets mee doen, je kunt het niet
negeren. Niet iedereen is in staat

De kiekendiel; één van de metalen tuinobjecten die Herbert Koekkoek
heeft ge maakt. (Foto: Peter Kruijt)

te besluiten iets heel anders te
ga an doen. Sommigen nemen
een tijdje afstand en kunnen het
daarna weer hanteren; in ieder
geval moet je voor jezelf zorgen
er anders in te komen te staan. Ik
zag voor mezelf niet nog eens
vijftien jaar weggelegd in het onderwijs. Ik zou dolg raag iets anders gaan doen ... iets waar ikzelf
plezier in had enmijneigen ideeën
en c reativiteit in kwijt kon; maar
wat?
Ik schreef wel eens een verhaal
en bedacht er één, waarin een
scholier- die zich gevange n voelt
in het onderwijs - zoals elke morgen op de fiets stapt, maar ... de
andere kant op gaat en zomaar
een eind weg fietst. Op een gegeven moment komt hij bij een
smid terecht en vindt daar wat hij
zoekt.
Een paar dagen later was ik eruit.
Verb ouwen, metse len , electriciteit, afvoer aanleggen en der·
gelijke had ik allemaal al eens
ged aan en kon ik dus. Daarvoor
biedt ons huis ruimsc hoots de
gelegenheid . Maar één ding kon
ik nog niet en wilde ik graag leren:
dat was lassen, met metaal werke n . In de Stadswerkp laa ts

FA. GEERT BElGA
FIETSE,~ .

Reparatie alle
merken fietsen
4

Decora tief en functioneel
Zijn ideeën en ontwerpen spruiten bijna allemaal voort uit zijn
belangstelling voor de natuur: de
biologie. Wie het erf betreedt,
ziet direct een grote metalen spin
staan: zeer herkenbaar als zodanig met echte iele, langgerekte
spinnenpoten. Het sp innenlijf
bestaatuit een bakje,waarin bloemen of plantjes gepoot kunnen
worden . Herbert heeft er wat
graspolletjes in gezet; dit is zijn
punkspin. Maar als je er bijvoorbeeld klimop in zet die zich naar
beneden toe om de poten kan
slingeren, krijg je meer het idee
van eenharige spinmet behaarde
poten.
Het is verrassend te zien wat je

HOF5TEDE;r:---::-

!NJmerij ter Veer

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
te l. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

volgde ikeen lascursusen merkte
gaandeweg dat ik het erg leuk
vond en goed in staat was om
ideeën uit te voeren en de dingen
die ik graag wilde maken ook
maakte. Zo ontstond het idee om
een metaalatelier te beginnen ."
In de grote sc huurwerd een werkruimte aange legd waar Herbert
alles kan doen, alleen voor het
snijden moet hij ergens anders
heen.

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.
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SCHILDERS v.o.f.

met metaal kunt doen en hoe de
ontwerpen stuk voor stuk beweging en zwierigheid uitdrukken .
Zo hangt er in de werkruimte een
kleine replica van een kerstenge l
(in werkelijkheid 4 meter breed
en 2,5 meter lang) die hij voor een
tuincentrum maakte. De engel is
gemaakt van ijzer en lood en lijkt
werkelijk te vliegen , met wapperend gewaad achter zich aan .
Behalve dat zijn ob jecten - die hij
voornamelijk voor buiten maakt decoratief zijn, zijn ze ook functioneel. Zo staat er in de tuin een
soort rozenklimmer, maar heel
anders dan je ze meestal in
tuincentra
aantreft:
de
rozenklimmer moet het plezier
uitdrukken dat je kunt hebben
van je werk in de tuin. Weer andereontwerpen benad rukken dat
het soms ook ploeteren is in de
tuin. Hij is bezig met een ontwerp
voor een tuinstoel en er is ook een
tuintafeltje, een soort blad op een
metalen poot die je overal in de
aarde kunt prikken om een kop
koffie op te zetten. Het idee hiervoor was de waternavel. een
plantje dat veel op Schiermonnikoog voorkomt. Er komt ook
nog eenwaslijnhouder, inde vorm
van twee figuren die een lijn strak
trekken, met een vrolijk wapperend vaantje er bovenop.
Herkenbaar en betaalbaar

Een me taalatelier waar tuinobjecten gemaakt worden, dus.
Herbert ziet zichzelf niet als kunstenaar. "lkrnaak functionele dingen ,die de herkenbaarheid moeten vergroten van hetgee n waarvoor het gemaakt word t. Er is een
directe relatie tussen het object
en de omgeving of het product
waarvoor het staat.Eenvoorbeeld
hiervan zie je bij het gebouw van
Centraal Staal langs de Zuidelijke Rondweg , waar men een
hele grote schakelketting overheen gelegd heeft. Zelf vind ik
het niet echt mooi, maar het idee
spreekt me aan: namelijk een
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blikvanger voor wat men daar
maakt ...allerlei spullenvoorschepen:
Naast de boerderij ligt het pas
aangelegde rietveld met helofytenfilter,waarmee rioolwatergezuiverd en eventueel hergebruikt
kan worden. De gemeen te heeft
de boerderij als proef uitgekozen; in de wijk Lewenbo rg ligt net
zo'n veld, maar dan veel groter,
waarop 200 huishoudens zijn
aangesloten. Op het veld groeit
riet en boven rietvelden vind je
vaak bruine kiekendieven. De
bruine kiekendief scheert ook boven het rietveld van Koekkoek ,
maar dan van metaal.
In opdracht van de gemeente
maakte Koekkoek bovendien een
ontwerp dat du idelijk maakt dat
zich hier het helofytenfilter bevindt en bezichtigd kan worden,
Op 30 mei vindt er een officië le
opening voor genod igde n plaats,
op 31 mei kan ook het publiek er
terecht.
Het is de b edo eling om het
metaalatelier vanaf juni op vrijdag en zaterdag voor p ubliek
open te stellen en verder op afspraak. De ob jecten zijn prettig
gep rijsd;van f60,-vooreen tuintafeItje tot f 200,- voor een spin.
Daarvoor hebt u dan wel iets
bijzonders , wat u ook nog goed
kunt gebruiken! Waarschijnlijk
zullen enkele van zijn objecten
ook tentoongesteld worden in
tuincentra.
Hoe deze omwenteling in zijn
bestaan uitpakt, zal de toekomst
moeten leren . Een goede bekende van hem heeft ook iets
dergelijks van de grond proberen te krijgen, maar het is niet
gelukt er een bestaan van op te
bouwen.
Vanwege zijn leeftijd moetHerben
wel besch ikbaa r blijven voor de
arbei dsmarkt en het is dus nog
de vraag in hoeverre hij van het
metaalatelier werkelijk zijn werk
kan maken.

Een g rote metalen spin met iele, langgerekte spinnenpoten. Afhankelijk van watje in he t "lijf" p lant,maak je je eigen spin. (Foto: Peter Kruijt)

Voorlopig is hij blij met de keus
die hij gemaakt heeft en heeft hij
veel plezier in zijn huidige bezigheden. "Het grote versch il met
mijnvorige werk is het direct zicht-
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Susan de Smid!

Nickyis
terug!
Kater Nicky is terecht! Hij heeft maar liefst vier weken en twee
dagen opgesloten geze ten op de zolder van een der buurtgenoten. AI die tijd kreeg hij niets te eten of te drinken! Het is een
wonder dat ie nog leeft!
De vrouw des huizes had wel iets gehoo rd, maar dacht dat het
ratten of muizen waren ... en durfde niet gaan kijken; de man
dacht dat het lawaai van buiten kwam.
Het arme beest is drie pond afgevallen : vóór het avontuur woog
ie negen pond; erna slechts zes! Hij was helemaal schor en liep
de hele dag te mauwen. En maar kopjes gev en ...
Uiteraard is de familie Groenhagen dolgelukki g dat hun lieveling
weer boven water is!
Dus mensen: als U iets hoort ... ga voor alle zekerheid even
kijken!
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bare resultaat en daar geniet ik
van."
Wij wensen hem veel succes!

centrale verwarming

00 elektrische installaties
00
00
Ot °
00 000 sent air
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

§.rala'

Stoepemaheerd in Beymn
Telefoon 050 - 5411677
Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pi.zza's worden gratis
bij 0 thuis bezorgd.

Installatietechniek
Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2 8 32

b.g.g. 06 - 526190 71
5

Noten schieten

FeestweekGarmerwolde

Op d insdagmiddag 25 maart konden de 55-pl ussers weer noten
schieten in "de Leeuw". De spe lers werden in drie groepen verdeeld ;
de uitslag luidt als volgt

De Fee stweekc ommissie heeft haar prog ramma weer bijna rond ;
zoals U ziet worden de act iviteiten dit keer uitge smee rd over meer de re perioden . Houdt U/houden jullie de data alvast vrij?

groep 1
1. Etty Bouwman
- 43
2 . Tiny Mul de r
- 56
3 . Trijn Havenga
- 93
poedel:
Willemien Rozema met ..... - 168
g roep 2
1. Arie Steenhuis
- 82
2. Aa ltje Steenhu is
- 87
3 . Alc o Mulder
- 88
poe del :
Wietske de Vries met ...... . - 143
groep 3
1. Sytze Rozema
2. Jo Reind ers
3 . Jan Star
poedel:
Menk Pop s met

Het gaat zo'n middag niet om de
pri jzen ( sp rutleraa ier , k ie vietsaaier, houn deraaier, tuuda aie r, neuten , n bloumke ...)
maar om de sfeer ! "Geef mie de
koege l mor weer ... di n zei k ze
der apmoal even ófwuppen." Eén
speelster zei: "t Lukt mie toch nait
... ik ken net zo goud ach tersteveuren stoan goan ." Ze draa ide zich - onder g rote hilariteit om en ... go oide min 19; de laat ste drie noten bleven lig gen! Doe
haa r dat maa r eens na!
Hillie Ramake r-Tepper

+ 48
+ 34
- 32
- 148

Er lagen maar liefst 30 noten op
een rij; "naast schie ten " leverde
10 minp unten op . Zoals U ziet.
lukte het slechts twee pe rsonen
om in de p lus te blijven ; de rest
gooide allem aal in de min. Het is
Trijn Havenga één keertje gelukt
om ze er alle 30 in één worp af te
goo ien; Etty Bouwman deed het
voor eentje minder: 29 !

Bedankt
Hier bij wil ik iedereen bedanken voor alle be langstelling - in de vo rm van bloemen , kaarten, enz . - tijde ns
mijn ziekenhuisopname en
bij m'n thuis kom st.
Fam. R. Dolfijn

Vr ijdag 20 jun i
Een avon d vóó r en d66r de jeugd
met d isco en karaoke.
Locatie: "Jägermeister".

voo r een eigen prog ramma in de
laatste week van de sc hoolva kantie. Loc atie : naast Dorpsweg
36 .

Zaterdag 21 j uni
• Van 10.00 tot ± 14.00 uur:
boott ocht voor alle 50-plussers in
de gemeente Ten Boer.
Va na f o nze opstapplaats in
Gar merwolde ma ken we een
be sloten rondvaart door de stad
Groninge n met een luxe partyboot
van de firma Koo l. Dit geeft een
hee l and ere kijk op de middel eeuwse patrici rshuizen , d e
p rach tige bruggen en de ve le
to rens met hun eeuwenoud e
historie.
Kosten: f 15,- p .p. (inc lusief koff ie
+ b rood jes).
Aanmelden b ij: Hillie Ramake r,
tel. 54 1 53 35.

Op woen sdag 6 en do nde rdag 7
aug ustus gaan we terug naar de
Middelee uwen met rid ders en
jonkvrouwen; beide dage n van
10.00 tot 14.00 uur.
Er hebben zich reed s zo'n 40
kinderen aan geme ld, maar er
kunnen nog mee r bij! Ook zijn er
nog een aantal vrijwilligersIsters
nod ig om de jeu gd te begeleiden. Wie mel dt zich?

• Vanaf 14.00 uur :
waterspektake l op en rond het
Damsterd iep met:
• parc oursrace
• badk uiprace
• sterkste man/vrouw van Garmer wold e
Ind ivid uele deelname.
Tussend oor is er een waterlotto
met als hoofd p rijs f 400,-! Ballen
à f 2,50 per stuk ; 5 voo r een
tientje .
• Vanaf 2 1.00 uur:
Feestavond m .m.v. "d e DAZband ".
Locatie : dorpshuis "de Leeuw".
6 en 7 augustus
Aangestoken door de kinderspe lweken in o.a. Ruischerbr ug
hebben we voor de kinderen in
de basisschoolleeftijd gekozen

We houden ons tevens aanbevolen voor :
• grote kartonnen dozen (van bv.
wasmachines; hoe groter hoe lieve r!)
" oude gordi jne n, vitrag es, lakens , lap pen stof, kralen , resten
hout, wol, leer, enz.
Info: Anneke Katten berg , tel. 54 1
40 35 .
Artiesten gevraagd
De laatste activiteit vindt p laats in
dorpshui s "d e Leeuw" op zaterdag 1 november; het wor dt een
avond vóór en d6ór het dorp
m.m.v. het d uo Wim en René.
We zijn op zoek naar (ve rbo rge n)
talent: alle soorten artiesten zijn
van harte we lkom ! We de nken
bv . aan : accordeon, piano, blok fluit. gitaar, trom pet, zang, dans,
cabaret, sketches , voo rdra ch t,
goochelen ... Kortom : voor elk
wat wils.
Jong en oud , iede reen is wel kom! Wie durft?
Aanmelde n zo sp oed ig mogelijk;
het liefst vóór 15 mei a.s.bijGeesje
Santing , tel. 54 1 33 03 .

Drogisterij. Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon
Als bank in de buurt weten we wat er bij
u allemaal om de hoek komt kijken .
De Ra b oba nk i.. een bank met
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Win kelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
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sanitair en verwanning
I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorp sweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Halfjaarlijks overleg Thesinge/Ten Boer
In een nieuwe samenstelling Is op 15 april JI. In café Molenzicht het halfjaarlijkse overleg gehouden tussen Dorpsbelangen Theslnge
en B & W van de Gemeente Ten Boer. Nieuw aan de tatel van Dorpsbelangen was Roeit Koopman, terwijl de B van " b urgemees ter"
miste en derhalve loco-burgemeester Boon en loco-Ioco burgemeester Boels de Gemeente vertegenwoordigden.
Ik kon het niet laten te vragen of
de heren niet eenvoudig éénmaal loco voor hun beider namen
weg konden strepen , opdat er
toch nog een ec hte burgemeester met ons aan tafel zou zitten.
Beide heren glimlachten slechts
en de enige react ie die wethouder Boels, als lid van de vertrouwenscommissie wi lde geven ,
was: •Jullie zullen tot juni of juli
moeten wachten voordat jullie
wetenwiedenieuweburgemeester wordt. " Gelukkig heeft de benoeming van burgemeester Irene
Plaatsman in Thesinçe niet zoveel tijd gekost!
Woning bouw en straatnamen
Als eerste agenda punt is er gesproken over de woningb ouw in
Thesinge. Het lijkt erop dat de
provinc ie het groene licht geeft
voor de bouw van 6 of 7 woningen in Thesinge tot het jaar 2000.
De gemeente wil alle kavels voor
deze woningen tegel ijk uitgeven,
zodra er met de chris telijk gereformee rde kerk ove reenstemming is bereikt over de parkeerplaats. Na 2001 worden de overige kavels volge bouwd . Overigens is dit goed nieuws voor de
b ewoners van de Molenweg ,
omdat de twee-ond er-één-kap
woningen, die hun vrije uitzicht
zouden gaan belemmeren, nog
minstens tot 200 1 op zic h laten
wachten. Of deze ruimere fasering van de kavel uitgifte en woning bouw consequenties heeft
voor de exploitatiekosten en de
daarrneesamenhangende kavelprijs wordt momenteel door de
Gemeenteonderz ocht.lnm iddels
heeft ook de cu ltuur-historische
werkgroep, net als Dorpsbel angen ,straatnamen voorgesteld en

B & W beraden zich nu over de
volgende namen : Molenhorn ,
Wiekslag , Emanuel Genningastraat (een predikant uit de 17e
ee uw). De Ing he ( =g roen e
weide), Thetsestraat(een Maltese
ridde r die het klooster gesticht
zou hebb en), Germaniastraat en
Eitje Stuurwoldstraat. Keuste over
dus! Laten we duimen da t de
keus valt op de Thesinger keus!
Hondenpoep
Als volgen de ag enda punt is
gesproken ove r de overlast in het
dorp doorhondenpoe p (persoonlijk vraag ik me dan direct af hoe
het zit met paardenpoep op de
stoep of krolse poezen die midden in de nacht mijn moestuin
overhoop halen en ongevraagd
bemesten, maar goed!) . Zowel
Dorpsbelangen als de Gemeente
onde rkennen dit prob leem. De
Gemeente heeftec hter het duideliJke standpunt dat de oplossing
bij de mensen zelf ligt: honden eigenaren, neem een schepj e
mee als U Uw hond uitlaat en ruim
het gedeponeerde op ! Zelf zou ik
deze oproep van harte willen
ondersteunen, maartegelijkertijd
op willen roepen tot tolerantie,
want waar mensen en dieren met
elkaar leven, kan het voorkomen
dat we af en toe last -van elkaar
heb ben.
Bestemming gymlokaal
De verhuur van het gymlo kaal
door de Gemeente wil nog niet zo
lukken. Als Dorpsve reniging hebben we te kennen gegeven het
gebouw niet over te willen nemen
en de Gemeente zal zich nu buigen over de aanvragen die er
ligge n om het gebouw een bestemming te geven . We hebben

I.\~

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

wederom de toezegging gekregen dat ditCollege het gym lokaal
niet zal sluiten nu de sporthal
gerealiseerd is.
Onderhoud wegen en paden
Terugkerend age ndapunt is het
(ge brek aan) onde rhoud van de
wegen in en om Thesinge . Het
College gaf aan dat het nieuwe
wegenbeheersplan nu klaar is.
Wij krijgen binnenkort een uittreksel met de voor Thesinge relevante informatie.Medegedeeld
werd echter, dat het fietspad
Thesingerlaan in 1999 voor groot
onderhoud in aanmerking komt
en het fietspa d Oude Stadsweg
in 2001. De Gemeente zal wel dit
jaar de bermen langs de Stadsweg 3* maaien, zodat er zich
geenkinderenmeer bijtegemoetkomende fietsers in de brand netels hoeven te werpen om een
botsing te vermijden . Laten we
met elkaar hopen dat het goed
gaat. Noodsituaties zullen prioriteit krijgen . En over dit laatste kan
nu juist gediscussieerd worden .
Immers, moeten we wachten tot
er een ongelu k gebeurt op de
Oude Stadsweg? Moeten de bermen langs de Lageweg en andere Gemeentewegen nog verder verzakken en er meer auto's
over de kop gaa n voordat we met
elkaar erken nen dat er hier nu al
sprake is van een noodsit uatie?
Geld dwing t echter tot het aangeven van prioriteiten; dit ervaren we dagelijks aan den lijve in
onze eigen kleine huishouden tjes. Maar toch .....
Overigen s, een bestrep ing aanbrengen op de Lageweg mag
wettelijk niet, daar is de Lageweg
te smal voor.

Beter nieuws was er te melden
omtrent het fietspad naar ons
Hoogholtje. Met financ iële steun
van diverse zijden en na intensief
overleg met de landeigenaar
hoopt de Gemeente na de zomer
te beginnen met de aanleg van
dilloeristische fietspad.Voor wie
de Oude Stadsweg dan te gevaarlijk vindt.
Wensen en mededelingen
Verde r is er gepraat over onze
wens antieke lantarenpalen te
plaatsen langs de Dijk en wellicht
ook andere plaatsen in het dorp,
de overlast die de bewoners van
de Molenweg hebben t.g .v. de
bomen aldaar, en het onbeg rijpelijke provinc iale besluit om de
kanobewegwijzering in blauw-wit
uit te gaan voeren i.p.v. groenwit. Verbranden van bedrijfs- en
ander afval in de Gemeente Ten
Boer mag nog steed s niet, tenzij
in een allesbran der (Overigens
kun je tegenwoordig ook allesbranders kopen voor in de tuin; ik
weet niet wat de bepalingen hieromtrent zijn).Op 30 mei wordt het
helofytenveld (lees: rietveld) aan
de Bovenrijgerweg officieel geopend in aanwez ig he id van
milieugedep uteerde Van Dijk en
op3 1mei is er van 13.00 tot 16.00
een open dag voor geïnteresseerden .
Ondanks de korte agenda , werd
het toc h nog rond half elf voordat
Irene de vergadering kon sluiten.
Enik wil dit stukje besluiten met te
zeggen dat we het niet altijd over
alles met de Gemeente eens zijn,
maar dat we - zoals altijd - co nstructief en gezell ig met elkaar
overlegd heb ben.
Henk Busscher

Wat was hier aan de hand?
Minste ns ee nmaal pe r jaar ging hij
ech t he lemaa l out.Als hij ziin dos is
BXTC kwa m sco ren tijde ns de
traditionele Seks Ho use Party.
Dat overbeken de gele plaatje
waa r gee n enkele brom mer
zonder kon.Verkr ijgbaar in
vers chillende var iaties.

De 'Spartamet' van 150,Bromfietsen en scooters van af

f 155,.

Toe n hij bf] dea ler BX cash had afgerekend,
kr eeg hij er niet alleen een bijpassende brom-

fietsverzeke ring bij maar bo vendie n geheel gra tis
een no-r isk bevestigingsadvies. Dat was pas
t rippe n!
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Burg. Tr iezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer tel. (OSO) 3022191

groep
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Foto van de maand

REDACTIE

ADRESSEN
Redact ie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld , Jopie
Kappetijn, Delta v.d. Molen,
Harry Stuut.
Fotograat:
Henk Remerie 050-5419630
Ei nd-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335
Redact ie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
deSmidt.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
Eind-redactie:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4. 050-3023795

In Theslnge zijn veel klachten over overlast door hondenpoep. Op het sportveldje, op straat, pal
vooreen deur ofhekje •.. sommige hondeneigenaars staan erbIJ en kIjken ernaar! De kinderen zitten
regelmatIg onder de poep en ook als het donker Is, ben je nIet altIjd op zo 'n glIbberpartij voorbereid.
Dat het ook anders kan, blijkt uit deze foto : Henk van Zanten en Janita Bijma gaan nooit met hun
hond op stap zonder poepschepje! (Foto: Peter Kruijt)

Wist U dat ...
• de SS-plussers op d ond erdagavond 3april hebben genóten
van de jacht op het rode slipje? Er
heerste een uitstekende sl eer e n
iedereen was vol lol over de spelers!
• de collecte voor he t reum afonds in Thesinge I 8 18,25 heeft
opgeb racht en in Garmerwolde I
434,30?
• er in Thesing e weer gebasketbald kan worden? De ring pl us
net zijn weer hersteld!
• he t Mo lente rras in Thesing e
vanaf 30 a p ril weer ope n gaat? U
kunt e r elke zondagmiddag terecht, behalve a ls he t regent .

StoomBuitjes
Te koo p :
• brommer Yamaha DTMX. Te l.
050-30238 96 .
• 2 paardrijcaps maat 53 e n 2
paar rijlaarzen rnt . 34/35. Tel. 050 5419386.
• 3 paardrijbroeken : maat 146,
maat 170 (rib) en maat 40 (rib);
leren rijlaarzen maat 40, rubber
rijlaarzen maat 42 en rolschaatsen maat 39 . Te l. 050-541 60 49 .

Nie uweweg3

q; 050 - 3123301
Wink elcentrum Lewe nbo rg
Kajuit 285 -

q; 050 - 54 14746

Winkelcentrum PaddepoeI
D ierenriemstraat 204 -

8

q; 050 - 57713 06

Administratie :
Peta Jurjens,
G.N. Schulterlaan 36.
9797PC Thesinge, 050-' •
3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

'.
.

Abonnementsgeld f 18,50 p.(
Post abonees f 29,50 p.j.
Geen krant ontvangen of wilt U
extra kranten? Bel PetaJurjens:
050 302 38 96.

Kopl) Inleveren voor donderdag 22 mei 19.00 uur.

Kerkdiensten
,.

Ned. Herv . Gemeente
4 mei
9.30 uur SOW GK Thesinge,
ds. S. Ypma.
11 mei
9.30 uur Garmerwolde,
dhr. E.R.T. V.d. WaterNries
18 mei Pinksteren
9.30 uur SOW Garmerwolde,
ds . S. Ypma.
25 mei
9.30 uur Garmerwolde.
Prof. dr. H. te Velde/Paterswolde
1Juni saw GK Theslnge,
ds . S. V.d. VeerlStedum
Na afloop koffie drinken
Gereformeerde Kerk
4 mei
9.30 uur SOW GK Thesinge,
ds. Ypma
19.00 uur ds. Meier/Grootegast
8 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur ds . OldenhuislCoevorden
11 mei
10.30 uur dr. de VriesIKampen
14.30 uur drs. Menkveld/Winschoten
18 mei Pinksteren
9.30 uur SOW HK Garmerwolde,
ds. Ypma
14.30 uur ds. Lievaart/Aduard
25 mei
9.30 uur dh r. Dijkstra/Gasse lternijveenschemond
19.00 uur ds. Oldenhuis/Coevorden
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