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Hoezo een oud uurwerk?
Een verhaal met een lange geschiedenis nadert nu zijn einde. Het oude uurwerk van de toren in Garmerwolde is op 21 juni na
een algehele restauratie/reparatie weer in werking gesteld. Dat die restauratie mogelijk is geworden heeft een lange
geschiedenis gekregen en heeft veel mensuren gekost. Daarover gaat dit artikel.

Jan van Dijk , Bert Buringa en W,lIemAppelboom zijn druk in de weer
met de restauratie van het aloude torenuurwerk van Garmerwolde.
(Foto: Els Knol-Licht)

Hoe de bal g ing rollen
Ongeveer 4 jaar geleden bleek
dat het luidwerk van het uurwerk
niet meer kon werken omdat er
een onderdeel door metaalmoe
heid was afgebroken. Het tijd
gedeelte werkte nog wel. Echter
twee jaar later bleek ook dat deel
van het uurwerk niet meer vooruit
te willen. De tijd in Garmerwolde
bleef staan. Velen viel het wel op
dat je de uren niet meer kon afle
zen van de wijzerplaat. maar na
enkele maanden was ook dat
gesleten; Garrrerwolde had ge
woonweg geen tijdsaanduiding
meer.
Eén van de huidige uurwerk
commissie led en had ec hte r
belangstelling vooroude uurwer
ken. Hij mocht het uurwerk bekij
kenen kwam tot deconclusie dat
ons dorp weleenerg mooi juweel
in haar bezit had. Hij zag dat het
uurwerk gebouwd was volgens
de traditie van voor het slinger
uurwerkvanChristiaan Huygens.
In wezen was het een uurwerk
met een "waag" onrust. Het zou
toch zonde zijn dat zo iets moois
weg zou kwijnen op de toren
zolder! Het commissielid sprak
hierover met meerdere mensen
uit het dorp. Ook zij vonden het
jammer dat dit uurwerk voor het
dorp verloren dreigde te gaan.

Oe commissie
In het najaar van 1996 kwam dit
onderwerp, de slechte staat van
het uurwerk, op een bijeenkomst
weer ter sprake.Daarwerd afge
sprokenomeencommissie inhet
leven te roepen die zich voor de
restauratie van het uurwerk zou
inspannen. Toen bleek dat het
gemisvande uuraanduiding veel
mensen aan het hart ging Bin
nen twee dagen was er eencom
missie d ie vond dat het uurwerk
met slagwerk weer moest lopen.

AI snel, op de tweede vergade
ring, werd het motto vastgesteld
"21 juni de langste dag, het uur
werk weer aan de slag".
Omdat binnen de commissie te
veel uurwerkkennis ontbrak, is er
via de stichting Oude Groninger

Kerken gevraagd waar we die
know-how konden krijgen. Het
resultaat was dat de commissie
versterkt werd met de heer W.
Appelboom uit Middelstum,auto
riteit op het gebied van oude
torenuurwerken.Toenwas de uur-

werkcommissie compleet. On
danks dat de samenstelling wel
bekend zal zijn, willen we toch
nog evende commissievoorstel
len: Alef Rutgers, voorzitter, Jos
Mocking secretaris,Jan Havenga
penningmeester, Willem App el
boom kennisman en de leden
Bert Buringa en Jan van Dijk. In
samenspraak met Appe lboom
bleek dat - indien de werkzaam
heden wat mee zaten - we die 21
juni zouden kunnen halen. Daar
vanuit gaande zijn we gaan wer
ken en heb ben we een tijd
planning gem aakt. Daarnaast
werden de taken verdeeld en
werd er informatie ingewonnnen.

Oe werkzaamheden
Begin april werd door Appel
boom, Buringa en Van Dijk het
uurwerk uit elkaar genomen om
dit door een straalbedri jf schoon
te laten stralen. Aangezien het
een erg oud uurwerk was, moest
er zeer zorgvuldig mee omge
gaan worden . Stralen met staal
was uit den boze; met ijs zouden
deonderdelen nietbeschadigen
Na het stralen bleken twee
tandwielen van brons te zijn en
de lens van de slinger van koper.
Omdat het kale smeedijzer erg
vatbaar is voor roestvorming,
werd informatie ingewonnen bij
Gerrit WiekeI. Hij adviseerde een
coating die een groot afsluitend
vermogen had en die de struc
tuur van het gietijzer geen ge
weid aandeed. Vervolgens zorg
den Karin en Reinier Buringa er
voor dat de vele onderdelen per
fect geschi lderd werden ; de be
geleiding was natuurlijk in han
den van vader en commissielid
Bert.De andere commissieleden
hielden zich bezig met het ver
werven van de benodigde gei
den . Hiervoor werden brieven
geschreven,huisbezoekenafge-



De vernieuwde wijzerplaat; geen IV maar1I11! (Foto Els Knol-Licht)

legd en vergaderin gen gehou
den.

Inmei
Middenmeiwerd duidelijk dat de
commissie op het goede spoor
zat. Voor wat het uurwerk betreft
zat hetwerk niet erg tegenen ook
de financiéle ondersteuning van
het dorp was erg goed. Slechts
een enkele keer werd op het ver
zoek om financi ële steun nega
tief gereageerd. Toch was dat
niet willen of kunnen meedoen
slechts zo'n 4% van de totale
vraag . We kunnen rustig stellen
dat het hebben van cu ltuur
elementen uit een ver verleden
de bevolking van Garmerwolde
niet siberisch laat. Hiervoor van
uit de uurwerkcommissie hulde:
we stonden bepaald niet alleen!
In de tweede helft van mei werd
met het opnieuw installeren van
het uurwerk begonnen. Appel
boom had het er druk mee en
kreeg af en toe assistentie. Nu
het uurwerk vorderde, werd er
ook gedacht over de wijzerpla
ten. Ook deze zouden bij de res
tauratie meegenomen moeten
worden. De firma Hofstede werd
benaderd met het verzoek om te
komen overleggen. Ock in deze
was de kennis van commissielid
Appe lboom belangrijk. Het kerk
bestuur liet weten dat zij ook fi
nancieel deelnamen.Tevensgin
gen ze er voor zorgen dat ge
pland schilderonderhoud aan
toren en kerk voor 21 juni zou
worden uitgevoerd.

De laatste loodjes
Voordat hij advies zou geven ,
wilde Appe lboom de wijzerpla
ten van dichtbij bekijken om tot
een historisch juiste instructie te
komen. Infinancieelopzichtwerd
aan Hofstede gevraagd om dit
goede doel financieel niet al te
zwaar te belasten, waarop Harm
Hofstede de commissie duidelijk
maakte dat het streven van de
commissie hemookdierbaarwas.

Nadat de steigers geplaatst wa
ren,konAppelboomdewijzerpla
ten inspecteren. Hij kwam tot de
conc lusie dat de kwaliteit van het
eiken houtwerk eigenlijk nog
prima was. Alleen in de olie zet
ten was daarvoor voldoende. De
wijzerplaat zelf en de wijzers
moestenweleen grote beurtheb
ben. De grote wijzerplaat is op
gebouwd uitvier koperen platen,
die op de houten achtergrond
waren vastgenage ld; vele van
die nagels waren verdwenen .
Daarnaast was het schilderwerk
en het bladgoud niet meer vol
doende. Kortom: er moest wel
één en ande r aan gebeuren.
Aangezien het al bijna juni was
geworden, kon het opknappen
bijna als de laatste loodjes wor
den opgevat. Naast het oliën van
het houtwerk zijn de wijzerplaten
in de menie gezet en daarna in
de blauwe verf. De wijzers zijn
met bladgoud vergu ld en de
cijferring is van lichtgrijze verf

gemaakt. Wie nuvoor de tijd naar
de toren kijkt, ziet een zeer inge
togen wijzerplaat met wijzers die
de voornaamheid van de tijd uit
stralen.

Afstellen
Toc h was het werken aan de
wijzerplaten niet het laatste wat
er moest gebeuren . Het uurwerk
was namelijk nog niet afgesteld
met het gewicht van de wijzers
aan het werk. Ook het afstellen
van de vierwijzers (aan elke kant
twee) nam veel tijd en energie .
Appel boom is vele keren van de
klokkezolder naar beneden ge
gaan • en weer naar boven 
voordat hij tevreden was. Twaalf
uuraande zuidkant moest name
lijk ook precies twaalf uur aan de
noordkant zijn. Daarnaast moest
de lens van de slinger op goede
hoogte gezet worden omdat an
ders het uurwerk te snel of te
langzaam zou lopen.En dan nog
de kabels, die toch vernieuwd

De tijd stond even stil ...
(Foto: Els Knol-Licht)

moesten worden.
Omdat het uurwerkgeheelgeres
taureerd en afgesteld was, liep
het eigenlijk heel licht. De restau
rateur kwam toen met het idee
om de klok op het halve gewicht
te laten lopen, zodat het opwin
den slechts één keer per twee
dagen moest gebeuren. Niet het
gewicht werd in tweeën gesne
den, maar de kabel werd in een
lus gehangen;hiervoor was twee
keer de lengte nodig. Een toen
optredend probleem was het uit
zichzelf in elkaar draaien van die
twee kabelde len. Ook dat pro-

Gas
Water
Electra

l'oor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bov ag -lid - 011. Suzuk l Dealer

Als uw auto 11

durellreparaties nodifJ heeft..

••• wordt het tij d om eens een offerte bij
BOVAG garage Slem Bijman aan te vragen !I!

Siem

Siem 8ijman heeftmoderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à1l.e merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer OSO , 3021494

Op al Dnze reparaties
3 mntl. bD~a'l '1arantie

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima servi ce en reparat ie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag geslote n

Rijksweg 15 - Garmerwolde
ro 050 - 3021624Harkstederweg37

9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

HFa. W. Kool" m
"'= in s tallati ebedrijf

2



bleem wer d ech ter op gelost en
nu behoeft het uurwerk en slag
werk slechts één kee r in de twee
dagen te wor den opgedraaid .

Oe ingebruikstelling
Op zaterdag 21 Juni werd om
kloks lag kwart voor zeven de
lu idkl o k van de toren in
Garmerwolde geluid .Reden voor
dat lang aanhoudend ge luid was
de inge b ruikste ll ing van het
gerestaureerde uurwerk.Om ze
ven uur precies zou dat weer zijn
taak aanvaarden,na een pe riode
van zeker vier jaar van gedwon
gen rust.
Vee l mensen gaven gehoor aan
de uitnodig ing en togen richting
to ren . De voorz itte r van de
restau rat iecommmiss ie heette
iedereen hartelijk we lkom . Hij

nodigde de voorzitter van de
dorpsverenigi ng uit om de han
de ling , die nod ig was om het
uurwerk weer te laten lopen, uit te
voeren. Die handeling was het
doorknippen van een op span
ning staand koordje. Nadat voor
zitter Jan Wigboldus dat gedaan
had, sloeg het uurwerk zeven.
Het uurwerk was begonnnen met
zijn, hopelijk lang, tweede leven.

Cultuur en leefbaa rheid
Nadat het klokgeluid was weg
gestorven, richtte Wigboldus het
woord tot de genodigden en
c o mmi ssie leden. Hij gaf de
commissie een grote pluim op de
hoe d voor hun inzet. Daarnaast
beklemtoon de hij dat zulke initia
tieven als da t van de uurwerk
commissie nod ig zijn om de lee f-

ba arhe id in een do rp gaande te
houde n. Daarom was het ook zo
verhe ugen d dat zeker 95 % van
de bevolking deze ac tie voor het
uurwerk heeft gesteun d . Hij was
b lij voorzitter te kunnen zijn in een
dorp waarmen klaarbl ijkelijk zich
ééndrac htig wilde inzetten voor
cultuur en de reeds ge noemde
leefb aarheid . Hij sprak dan ook
van een vern ieuwd kloppend hart
dat daar op die uurwerkzo lder
van de toren voor ons allen de tijd
staat weg te tikken.

File
Voorzitter Alef Rutgers nodigde
na de toespraak van Wigboldus
de gasten uit om gezamenlijk
met de uurwerkcommissie het
glas te heffen en daarbij een ha
ring te eten . Hieraan werd ruim

gehoor gegeven. De sfeer wa s
perfec t. zelfs het weer werkte op
dat moment mee. Tevens was er
de mog elijkheid om hetwerkende
uurwerk op de zo lder te beki jken.
De bela ngsteling was zo groot
dat er even sprake was van
filevorming voo r de trap .

We kunnen conc luderen dat het
opnieuwi ngeb ruik stellen van het
uurwerk erg leuk is ver lopen. Het
belangri jkste ec hter is het feit dat
Garmerwolde op de langste dag
van het jaa r wee r kan rekenen op
een pe rfect lop end oud uurwerk
met prach tig ge schil derde wij
zerp laten en vergu lde wijzers.
Namens de uurwerkcommissie

Jan van Dijk

Nanda-o evy van der Veen, Folkert van Zanten en Sandra Sado
vermakenzich best op de openochtend.(Foto:Annemarijke Boonstra)
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nen beg innen . Alle ouders wor
den bij deze nog eens van harte
bedankt; we hebben , de nk ik,
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Nu maar hopen datwe geen peu
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het een komen en gaan van be
kende - en vooral ook nog onbe
kende - gezichten.
De handel bloeide daa rbij weel
derig ; vandaar dat we - na aftrek
van de gemaakte kosten - nog
zo 'n f 300,- overhielden om nieuw
spe elgoed aan te schaffen. Wat
een fantastische opb rengst na
zo'n geweld ige ochtend !

Half augustus hopen we dat het
eerste nieuwe spul gearriveerd
is, zod at we werkelijk nieuw aan
een nieuw peu tersp eeljaar kun-

Volop belangstelling
Zo vlot als de voo rbereiding ver 
liep, zo gladjes en vroli jk verliep
de oc htend .Grabbelen, schm in
ken, vissen vangen, een natje en
een droogje ... in alles was voor 
zien . Natuurlijk kon je ook in de
klas met al het speelgo ed spelen
en was er een uitgebre ide stand
met informatie over de pe uter
speelzaal , het opgeven van je
kind en de werkzaamheden van
het bestuur. In de gang konden
herinneringen aan vervlogen tij
den wo rde n opgehaald aan de
hand van een serie oudere en
nieuwere foto's. Als grote "trek
ker " moet hier ook onze gran
dioze kleding-, speelgoed- en
kinde rkunstverkoop genoemd
worden.
Aan be langstelling heeft het ons
wer kelijk niet ontbro ken: op een
zonovergoten speelplaats was

Het leek een goed idee om ons
als peu terspee lzaal een s wat
mee r in de buurt te laten zien .
Bovendien kon er zo kennis ge
maakt worden met ouders en kin
der en, die in de ve rre of nab ije
toekomst van de diensten van de
pe uterspeelzaal gebru ik zouden
maken . Het was een p lezier om
met de huidige oudergroep een
der gelijk evenement te organise
ren; bovend ien kan de peuter
speelzaal wat extra financiéle
middelen zeer goed geb ruiken!

Op zaterdag 6 juni heeft onze peuterspeelzaal in Theslnge
haar deuren geopend voor een leder die bij ons een kijkje wilde
nemen en wat nader kenn is wilde maken. Het Initiatief tot deze
" open ochtend" is genomen door de ouderraad van de peuter
speelzaal " Benjamin" In samenwerking met "JUf Marja " .

Open ochtend
Benjalllin
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Garmerwolde wandelt ...
Zoals u waarschijnlijk wel weet, werd de avondwandelvierdaagse In Ten Boer d it keer gehouden op 2, 3, 4 en 5junl. Mevrouw
Veen, van de Wedmanstraat In Ten Boer, was gaarne bereid ons en ige uitleg te geven: " Landelijk worden de tochten al 53 jaar
georganiseerd; Ten Boer doet er zo'n 25 Jaar aan mee. De o rgan isatie is In handen van Volksvermaken Ten Boer; je kunt kiezen
ui t 5, 10 en 15 kilometer. Uiteraard ka n Iedereen Indi vi d ueel mee lo pen, maa r het Is ook heel geschlk1 voor scholen.

Hè. hè ... dat zit er op; nu nog het ererondje. (Foto: Marie JoséKressin)

Na afloop van de tocht worden de kinderen opgewacht doo r de
ouders. Hier Suzanne Kressin. Erik Kappetijn en TimKressin met de
roos van de Fam. Veenstra. (Foto: MarieJosé Kressin)

Verschil/ende routes
"Iedere avond krege n we een
andere route; de tweede avond
moesten we zelfs dwars door de
li g boxenstal va n de familie
Langereis! De route door het dorp
zelf was niet zo leuk; je weet niet
wanneer je er bent! Je denkt dat
je er bent en dan moet je nog
weer een eind !"
De derde avond kwam ik meer
dere groepen wandelaars tegen,
maar hoorde niemand zingen;
doen ze dat niet meer?

Schema
Diena en juf Boukje hebben sa
men een loop/r ijschema opge
steld .Lieske en Diena werden de
vaste begeleidersvoor de 10 kilo
meter; de derde avond krege n zij
spontaan gezelschap van Marga
van Dijk en Margreeth Woppen
kamp . Voor de 5 kilometer kwa
men wisselende ouders; ieder
liep een of meer avonden mee.
"Per keer hadden we drie bege
leiders gevraagd, maar iedere
avond waren ertoch weer ouders
die spontaan meeliepen. Dat was
het leuke eraan , dat ze enthou 
siastmee liepen !Uiteindel ijkheeft
iedereen klaar gestaan: de kin
deren op en neer gebracht en/of
spontaan meegelopen."

het vervoer en de begeleiding .
De dag erop kreeg ik al die pa
piertjes al weer terug; dat ging
razendsnel!
Lieske Mandema gaf zich spon 
taan op voor de 10 kilometer; dat
vond ik wel leuk. Ook waren er
twee kinderen die al van school
af waren, maa r toch graag mee
wilden lopen."

voor de 10kilometer. Toen heb ik.
samen met Boukje, een briefje
gemaakt en gev raagd of de kin
deren mee mochten doen en of
de oude rs mee wilden helpen bij

Razendsnel
"Dick heeft het op school ge
vraagd ; uit groep 3, 4 en 5 meld
den zich 20 kinderen voor de 5
kilometer en uit groep 6,7 en 8 11

Heel gezel/ig
Diena Tichgelaar van de Oude
Rijksweg in Garmerwolde deed
het vroeger zelf ook altijd via
school en vond dat heel gezellig .
"Als gezin liepen we de laatste
avond al wel vaak mee in Gronin
ge n (de laatste avond is altijd het
leukste) .
Op de ouderavond had ik het al
eens naar voren gebracht. Toen
ik Volksvermaken Ten Boer over
eventuele deelname door de
Garmerwolder school bena
derde,waren ze meteen heel en
thous iast en stuurden insch rijf
formulieren plus twee pamflet
ten; een heb ik op school opge
hangen en een bij de Rabobank.
Later hoorde ik dat ze het al vaker
van plan waren geweest. maar er
pas weer aan dachten als ze de
kinderen zagen lopen."

"De Huifkar", "De Fontein" en "De
Poort" doen al jaren mee , Ten
Post heeft aanvankelijk ook mee
gedaan ,maar organiseert het nu
zelf; in het begin deden ze het
onder de mantel van de Vereni
g ing voor Volksve rmaken Ten
Boer. maar nu doen ze het zelf.
Je moet lid zijn van de wandel
bond en hebt drie weken tijd om
de avondwandelvierdaagse te
organ iseren; in bijzondere ge
vallen kun je dispensatie aanvra
gen . Vandaar dat de wandel
tochten niet overal in deze lfde
week worden gehouden.
De schoo l van Lage land doet al
voor de 14e keer bij ons mee . En
nu dus ook Garmerwolde; jam
mer genoeg is Thesinge nog niet
van de partij."

HOF5TEDE-
.....-- SCHILDERS v.o.f.
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"We hebben wel geprobeerd de
oude wandellied jes met ze te zin
gen, maar dat wil niet meer. Drie
meisjeszongen allerlei liedjesvan
Marco Borsato. daar zat ook wel
een leuk tempo in."

Zo maar wat ervaringen ...
"Een paar jongens waren nog
maar net de hoek om; de rugzak
ging open en er werd weer ge
snoept.
Twee meisjes liepen met een
' wezel", een soort pluche beest.
Daar waren ze voortdurend mee
aan het spe len.Op een gegeven
moment kwam hij ondereen auto
en verloor een oog ... toen waren
ze in tranen."

Spandoek
Het isgebruikelijk dat de kinderen
de laatste avond met een span
doek van de school lopen, met
allekinderenerachteraan. Mees
ter Dick en Winy Remerie hebben
samen voor een spandoek ge
zorgd.
"Die laatste avond - toen we dach
ten dat we alles al hadden gehad
- moesten we nog heel Ten Boer
door! Dat was sjokken geb lazen!
Met de meda ille op de borst, de
mooi verp akte roos van Jan en
Cathrien in de hand en bloemen
van thuis ... Sarah Veenstra vond
die roosmaar niks;geenwonder :
zij zit altijd al tussen de rozen!"
aldus Diena

Hartstikke leuk
"Dekinderendeden fanatiekmee;
sommige waren overdag ziek,
maar liepen 's avonds toch weer
dappe r mee. Een verjaarspar
tij tje moest ge wo on "omge
batterijd " worden! De kinderen
deden er ontzettend vee l voor :
ziek of niet, feestje of niet ... er
m6est gelopen worden! En dat
terwijl je in principe één avond
mag missen!" Met zo'n reactie
van de kinderen is het hartstikke
leuk om te doen ! Volgend jaar
weer ;misschien doen er dan nog
meer kinderen mee .

Motorclub Thesinge; v.l.n.r. Alex Mol/erna, Bertus Schu urman , Johan
Oomkes , Bert Mol/erna met Jesslee Blaauw en Erwin Meijer. Arend
Hoekstra en bijrijds ter Petra ontbreken. (Faro: Henk Remerie)

Thesinger Motor
Toertocht
Zaterdag 14 juni 1997 was de eerste Thesinger motor toertocht. 's
Morgens om 9.00 uur zouden we verzamelen op de smidshoek. Om
± vijf over negen waren vijf van de zes motoren aanwezig, waarvan
één nog een kleine reparatie moest ondergaan. Nadat de motor was
gerepareerd , konden de foto's worden gemaakt. Omdat het inmid
dels al half tien was geworden , werd besloten op weg te gaan . Maar
de zesde rijde r had geluk: hij kwam ons tegen en kon keren.Zo reden
we uiteindelijk met zes motoren (zes rijders en twee bijrijdsters)
richting Ommen,waar we de Salland route zouden beg innen. Na een
kop koffie gedronken te hebben in Ommen kon de tocht beginnen.
De route was in een mooie omge ving met allemaal landweggetjes
door de natuur van Twente. Om ± 13.00 uur hadden we een
lunchp auze; tijde ns de pauze viel de enige regenbui die we die dag
zoude n kriJgen ... dus daa r hadd en we geluk mee.
Nadat we de route van 110 km hadden gereden, konden we
beginnen aan de terugweg naar Thesinge. Omdat we niet over de
snelweg terug wilden, werd er een alternatieve route bedacht door
Bertus Schuurman.
Rond 18.30 uur waren we weer terug in Thesinge; met 330 km op de
teller. Er werd direct gevraagd wanneer de volgende tocht moest
worden gehouden. Er is nog geen datum bekend, maar men wil dit
seizoen nog graag een toertocht organiseren. Als u graag mee wilt,
kunt u co ntact opnemen met Bertus Schuurman.
De route op zich was heel erg mooi en de tocht zeer gezellig, dus ...
voor herhaling vatbaa r!

Wist U dat ...

• de Fam. Ridd ering uit Garrner
wolde ernstig gedupeerd is door
de diefstal van hun kermi s
attractie?Dekosten draaien door,
maar de verdiensten liggen stil!

• er op vrijdag de 13e (juni) op
raadselachtige wijze een bruine 
op slot staande - herenfiets (merk
The Speed ) uit de fietskoepel in
Garmerwolde is verdwenen? De
heer M.Goedhart uitThesinge wil
z'n eigendom graag terug ; wie
heeft iets verdachts gez ien?

• er inThesinge een aantalheren
zijn, die onlangs Abraham heb
bengezien?o.a.JanJoling, Klaas
Meijer, Harm Hofstede, Ad van
Zalk en Jan Mollema. In Garmer
wolde kwam Sara langs bij Henny
Bos.

• meester Gert de Boer op stap
gaat naar Huizen?

• jonge poesjes een eigen wille
tje hebben en zich niet zonder
meer bij hun moeder vandaan
latenhalen?DeheerRokstraheeft
het ondervonden!

Stoomfluitjes
Te koop:
• ± 2000 dakpannen Tuile du
Nord,tegen elkaannemelijk bod.
Tel. 302 26 01

Te koop:
• Harmonium, voor elk aanne
melijk bedrag. Tel. 30221 18

Te koop:
• Zwarte Vespa Ciao , met
sterrewielen, Leo Vinci uitlaat.
Tel. 3021293

Hillie Ramaker-Tepper
Eén van de zes motorrijders

-Ten-Boer 050,,'3022592 ,,-Slnt"Annen 050-·-3021368

Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Vamor L,M.I. gediplomeerd

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30uur.

Examentraining
per computer

Autorijsc~ool

VRIESEM~

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050·5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

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

~:~.• .J ' .

J .,;::::::;iiilI.l"lIn11.1't

MEUBElMAKERIJWONI NGIN RICHTING

1 tB- SLAGTER

Voor aardappelen, groenten, frui t, exotische vruchte n

en primeurs gaat U naar de echte Groenteman
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Vollut in de ~U.T.
Sinds april vorig Jaar is Roelf Koopman uit Theslnge gestopt
met werken. Door een overgangsregeling, die heel deftig
" thuisdetachering" heet, hoefde hiJ niet met de werkgever
naar de nieuwe bedrlJfslocatie In de Eemshaven. Roeit werkte
bij de Hunzecentrale EPON (Electriciteit Productie Oost- en
Noord-Nederland) In de stad. Met een kleine groep van zo'n 12
oudere werknemers was hij daarde hekkensluiter. Dezemaand
kwam hiJ In de pré-VUT en In juni '98 Is hiJ aan de echte VUT
toe, als hl] 61 jaar Is.

Roeit Koopman uit Thesinge is gestopt met werken en zit momenteel
in de pt é-VUT. (Foto:Peter Kruijt)

Werkzaam leven
"Na de lagere school ging ik aan
't werk bij boer van Hemmen op
Achter-Thesinge. Na twee jaar
kwam ik bij van Zanten in Gar
merwolde.Toen moest ik indienst
en heb daarna twee jaar in
l.Jmuiden in de hoogovens ge
werkt. Ik was geen studiebol en
van verder leren was toen nau
welijks sprake.
Ik ben geboren op "Tip" op Ach
ter-Thesinge;oudere Thesingers
weten vast wel dat er tussen Bus
en Elema op het puntvormig stuk
grond een huis stond. In ons ge
zin was ik een nakomertje: mijn
zus is 10 jaar ouder en mijn broer
13 Jaar ouder dan ik. Met mijn
ouders heb ik na mijn lagere
schoolt ijd aan de Dijk nr. 18 ge
woond en op m'n 27e ben ik
getrouwd metJanny uitTenBoer.
We woonden ook aan de Dijk,
metdrie gezinnen,op nr.6.Sinds
deze huizen aan de Molenweg
staan, wonen wij hier. Dat is al
weer ruim 29 jaar; met ons zijn
nog twee gezinnen de eerste
bewo ners . Ik was inmiddels
vrachtwage nc hauffeur en dat
bleef ik tot het bedr ijf 15 jaar
geleden failliet ging en ik werke
loos werd. Dat was een "minne"
tijd:de beide dochterswaren nog
thuis enop die leeftijd valthet niet
mee weer aan de bak te komen.
Na twee jaar had ik het geluk dat
ik bij de EPON aan 't werk kon als
schoonmaker.Datmaaktemijniet
uil, als ik maar kon werken. De

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman over!
KollerlJweg 14 Woltersum
Tel. OSO - 3021796
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werksfeer was er heel goed en
de werkzaamheden breidden
zich nog wat uit. Ik heb er nog het
diploma kraandrijven behaald.
Ondertussen was ik ook nog be
heerde r van "Ons Trefpunt" ; dat
heb ik 14 jaar gedaan, tot 1987."

Het eerste jaar vrij
"Dit jaar is omgevlogen! Vanuit
het bedrijf werd je goed voor
bereid op de VUT.Erzou ook nog
een vervolg op komen samen
met de partners, maar daar heb
ik niets meer over gehoord. Ik
bennuhuismanwantJannywerkt
als receptioniste bijZorgcentrum
Patrimonium. Er is in huis niet
zoveel te doen en met koken red
ik me best. De nodige klusjes in
huis en tuin, klaverjassen op de
club en de toneelrepetit ies zijn
steeds terugkerende activiteiten.
Deaanloop van de kleinkinderen
is voor ons echt gen ieten. Laatst
zijn we naar de dierentuin ge
weest met de twee oudsten van
bijna zes en vier. Dat we daar
voor nu tijd hebben en fit genoeg
zijn, is wel heel veel waard .
Wat ik toch wel rnis.,is de ge
sprekken en de grappen en grol
len met de collega's. Gelukkig
heb ik met twee van hen nog veel
contact zodat we die sfeer nog
eens terug kunnen halen.
Het verzoek van Dorpsbelangen
om lid te worden van het bestuur
heb ik zwaar overwogen.Zo'n 20
jaar ge leden heb ik ook in het
bestuur gezeten, maar toen was

Telefoon
06 - 54 61 10 91

Dage lijks geopend van :

Dinsdag Vm zaterdag
van 10,30

lol 18.00 uur

Zondag
van 13,00

lol 18.00 uur

dat een stuk eenvoudiger. Nu
komen er allerlei zaken op je af
waar je toen geen bemoeienis
mee had; overleg met de politiek
en alle lopen de ac tivite iten
voortzetten. Na zo'n succesvolle
periode van Dorpsbe langen er
bij komen, isvoormijn gevoel een
extra belasting . Ik heb dan ook
bes loten het eerst een jaar te
proberen. Het is een leuke club
mensen en de maandelijkse ver
gaderingen heb ik met plezier
bijgewoond ."

Verjaa rdag
Op 16 mei j.1. is Roelf Koopman
60 jaar geworden. In overleg met
vrouw en dochters zou er op die
dag inEextgegetenworden.Toen
zij klaarwarenvoorvertrek,kreeg
schoonzoon Edward Oudman
een "heel belangr ijke klant" en

werd er nog een uurtje op hem
gewacht. Tegen 20.00 uur reed
Roelf door hel dorp en zag wal
bekende auto's staan en ook flink
wat drukte bij "Ons Trefpunt".Tot
zijn verbazing stond de auto van
Edward er ook en Roeit werd er
nietsvermoedend op af gestuurd
om Edward op te trommelen. Dat
werd voor hem een leuke binnen
komst toen familie, vrienden en
oud-<::ollega'shemloezongen. Hij
snapt er tot op de dag van van
daag niets van dat hij van de
voorbereidingen doorJanny niets
heeftgemerkt .Helwerd eengrool
feest waar hij zelfs dagen later
nog helemaal beduusd van was.

Truus Top

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
050 - 5416244



Er was veel belangstelling voor de Roefeldag Ten Boer. (Foto: Henk Remerie)

Bedum-Ten Boer

Een reis
om de
wereld
begint
bij u

om de
hoek

Rabobank

Roelie Karsijns

zet al vliegend een persoon af
door midde l van een lang touw.
Deze persoon moet op de
"rampplaats" redd ingswerk
zaamheden verrichten en wordt
na het afsteken van vuurkogels
ook weer door de helikopterop
gepikt.
Een leuke afsluiting van een
leuke morgen.

de kinderen aangegeven inte
resses.

Reddingsaktie op het sportveld
Aan het eind van een morgen
Roefelenkrijgt iedereeneen ijsje
en al likkend wandelen we vanaf
"de School" naar een trainings
veld van de voetbalcub om daar
een reddingsactie van de Ko
ninklijke Luchtmacht te bekij
ken. Een dreunende helikopte r

Kies Techn iek
Dit was de leus van de zes
jongens waar ik de begele idster
van was. Ze zetten een stekker
in elkaar bij Wijnenga, monte-
ren een houten bodemplaat in
een bestelwagen bij aannemer
Pot en gaan een klein model 
vlieg tuigje in elkaar zellen bij
de modelbouwclub uit Appin
gedam. Als klap op de vuurpijl
krijgen we ook nog een vlie-
gdemonstratie. Wauw! Van te-
voren zijn de groepsbestem-
mingen al met zorg samenge-
steld door de organisatie. Er
wordt door hen zoveel mogelijk
rekening gehouden met de door Een dreunende helikopter zet een persoon af ... (Foto: Henk Bemeste)

Bedrij vigheid
In de gemeente Ten Boer is
heel wat te beleven . De kinde
ren konden kiezen uit zo'n 75
snuffelplaatsen. Ook landelijke
instanties als het Rode Kruis en
de Luchtmacht doen mee. De
hele morgen waan je je in een
wereldstad: ambulances , poli
tie- en brandweerwagens rij
den af en aan met gi llende sire
nes. Elk jaar wordt een "bui
tendorp" ingeschakeld bij de
Roefeldag . Deze keer is het de
beurt aan Woltersum. Met gra-
tis bussen worden de deelne-
mers naar deze plaatsvervoerd.

Roefelen, wat Is dat ? Dit
Vlaamse woord betekent :
snuffelen, onderzoeken, nieu
wsgierig maken. Op zaterdag
14Juni zijn erblJna500 nieuws
gierige kinderen met zo'n 70
begeleiders'aanwezig op het
dorpsplein van Ten Boer.
Rondom de In de vroegte op
gezette Rode Krulsttent ver
zamelen ze zich om te kunnen
snuffelen biJ een drietal in
stanties In Ten Boer of Wol
tersum.

Organisatie
De plaatselijke organisatie is al
bijna een jaar in touw geweest
om deze vijfde Roefeldag tot
een succes te maken. Deze vijf
Ten Boerster vrouwen zoeken
naarstig naar sponsoren, deel
nemende bedrijven , bezoeken
scho len en zorgen dat zo'n dag
letterl ijk op (Gado)rollet]es
loopt. Alhoewel de Roefelkrant
anders doet vermoeden, steunt
de stichting Jantje Beton maar
op summiere wijze de Roe
felactiveiten. Om het gebeuren
voor alle deelnemers gratis te
laten zijn, moet er heel wat geld
op een andere wijze binnenko
men. En dat is weer gelukt,
dankzij de sponsoren en de
gratismedewerking van diverse
instanties.

Rodelen
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Winkel •In het "bankje"
Thesinge krijgt er vanaf het komende najaar een heuse winkel annex theeschenkerij bij . Stel je voor: op vrijdagmiddag te voet
naar de winkel om nog vlug voor het weekeinde een verjaarscadeautje voor je zwager te kopen, gezellig even blijven kletsen,
kopje koffie of thee erbij, stukje home-made appeltaart .•• straks kan dat gewoon In eigen dorp. Dankzij ons aller Rabobank,
trouwens.

V.OF. "Oe Wingerd"; v.l.n .r. Marja van Kui/enburg, Willeke Huistre, Metha Nijkamp en E/isabeth toteneer.
(Foto: Hans v.d. Brand)

Metha Nijkamp (van de Schut
terlaan), Willeke Huistra (Ludde
straat),MarjavanKuilenburg (ook
Luddestraat) en Elisabeth Tole
naar (De Dijk) liepen al geruime
tijd rond met plannen voor "iets
leuks". In december '96 kwam
het nieuws dat het bankfiliaaltje
dicht zou gaan. Dadelijk met de
Rabo gebeld.Zet maar 'nplanop
papier, zeiden ze daar. Zo ge
zegd, zo gedaan. En na lang
wachten, heen en weer gepra at
en nog meer wachten , is het nu
eindelijkzover:de Rabobank stelt
het gebouwtje voor tenminste
twee jaar ter beschikking van de
gloednieuwe V.O.f. "De Wingerd"
(u weet wel, die snelgroeiende
plant die met de seizoenen mee
kleurt en die niet van ophouden
weeti).

Wat gaat Oe Wing erd allemaal
doen?
• Ten eerste: een winkeltje met
een koffie- en theehoek.Dan heb
je overdag in het dorp weer een
plek waar je zomaar eens heen
kunt lopen en waar je elkaar te
genkomt De producten liggen in
de landelijke woon- en leefsfeer:
vaneen mooieantieke spiegel tot
een simpele gehaakte pan 
nenlap , van een zelfgemaakt
houten laarzenrek tot een stukje
geitenkaas, voor elk wat wils, en
vooralookvoorelke portemonnee
wat wils.
De Wingerd wil de producten
voor een belangr ijk deel ook uit
eigendorp betrekken,zolang het
maar in de sfeer van de winkel
past.

Het winkeltje gaat om te begin
nen twee dagen per week open:
op vrijdag en zaterdag. Natuur
lijk komt er 's zomers ook een
piepklein terrasje bij, voor de
gezelligheid en voorde langs
fietsende toeristen.

• Ten tweede : het organiseren
van inbrengmarktenmetspeciale
thema's, zoa ls een planten 
ruilbeurs in het voorjaar, een
speelgoedmarkt.eenkerstmarkt
Bijzulkegelegenheden (eenpaar
maal per jaar) kan iedereen uit

het dorp z'n waren inbrengen.

• Ten derde : het organiseren
van workshops op het gebied
van creatief doe-het-ze lven, zo
als decoratieve sch ildertech
nieken, kransen maken van
brooddeeg, tuinornamenten gie
ten uit beton (of wat er verder aan
sprankelende ideeën uithet dorp
komt).

Nou, u bent weer op de hoogte.
Dan weet u tenminste wat er aan
de hand is als u de komende

zomermaanden allerlei activiteit
ziet in en rond het bankgebouw
tje. De datum van open ing is nog
nietbekend,maarzalwaarsch iin
lijk ergens eind september of
beg in oktober liggen . Met vra
gen , opmerkingen en/of ideeën
kunt u zich wenden tot de boven
genoemde vier ondernemers.

ElisabethToIenaar

ldunber
lUttiek

Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat
gemaakt

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

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576
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ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voetanamnese

massage
rellexzêne·

Iherapie

MARLEN
OSSENTJUK

Dorpsweg 18
Garmerwolde
050 - 54 18468

Kleur-kopieën
bij ons al

2 5 0
vanaf ,

BLUE MULE TEN BOER

VAN &leen's
BAKKERIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 - 3021227



Veel kijkplezier
Op donderdagavond de 12e juni is het om een uurof zeven een
drukke boel In de hal van Ons Trefpunt te Thesinge. Tientallen
ouders zoeken een plekje in de, eigenlijk te kle ine, zaal;
nerveuze artiesten drentelen heen en weer, en op de onher
kenbaar geschminkte gezichten staat de spanning te lezen.
Eindelijk Is het dan zover. De jaarlijkse voorstelling van
basisschool de Til kan beginnen. Wekenlang is er geoefend,
zijn er decors gemaakt en is er naar bijpassende kleding
gezocht.

Circus Santilli
Meester Gert de Boer heet ons
allemaal welkom bij c ircus San
tilli. De groepen 5 en 6 heb ben
methulp van jul Jessica een echte
circusvoorstell ing voorbereid .
Elke act wordt aangekondig d
dooreen spreekstalmeester . Het
aanbod is afwisselend : spetter s
van lintenmeiden, hand ige goo
chelaars met hun onm isbare as
sistenten, lenigeacrobaten .grap 
pige c lowns. een schi tterende
voorstelling van de sterkste man,
een zwaardenact, een elegante
evenwichtsdanseres, een
spiegelact vantwee jonged ames
en last but not least een act van
een dompteu r met levens
gevaarlijke zwarte panters. Leuk
om te zien, deze voorstelling met
oog voor humoristische details.
Na deze spann ing en sensatie
zijn we wel toe aan een bakkie
troost ol een glaasje Iris.

Strandpaviljoen
Na de pauze presenteren de
groepen 7 en 8 een (alscheids)
musica l getiteld :
"Stranc pavilioen de Lange Pier".
In de musical is de zomer al
begonnen (wannee r beg int die
van 1997 ?). Het toneel is veran
derd in een zonnig strand. De
kleine uitbater van een strand
pav iljoen beg int samen met zijn
personee l weer met zijn werk
zaamheden voor het zomersei-

Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501

zoen. Het zit hem niet mee. een
projectontwikkelaar probe ert op
allerleimanieren roet in het water
te gooien. Zelfs de burgemees
ter kan er weinig tegen doen. De
viswedstrijd wordt verstoord. de
miss-verk iezing wordt een mis
(s)lukking , het paviljoen wordt
door vandalen beklad . Maar ge
lukkig is het niet één brok ellen
de . Twee mensen worden hevig
verliefd en aan het eind komt
alles weer goeo . De projectont
wikkelaar krijgt spijt en helpt de
eigenaarmet hetopk nappen van
zijn paviljoen.

"Ons vertrouwde p lekje ruilen wij
nu in.
Wat ervoor in de plaats kom t ?
Een spannend nieuw begin. "
De laatste musical voor de kinde
ren van groep 8 onder regie van
Joanne v.d. Meulen en Sjanie de
Raad zit er weer op . Het is altijd
weereen hele klus om én de tekst
én de liedjes er weer goed in te
krijgen. Maar het is weer gelukt,
al is er af en toe iemand weleens
zijn of haar tekst kwijt. Jammer
dat de bel ichting niet beter gere
geld is,de prachtig geschminkte
gez ichten komen daardoor niet
opt imaal uit.MeesterGert deBoer
sluit om een uur of tien deze. ook
voor hem laatste, musica lavond
af.

Roelie Karsijns

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwalde
Fax: 050 5419268

Oe groep en 7 en 8 runnen een strandpaviljoen ... (Foro:Henk Remerie)

Hallo lu,
t Was mie t wiekendje wel, dij 20 en 21 juni! Sekom overaal was wat
te doun: in Thaisn, Gaarmwöl, Stad (Landenweek). Ten Boer ,
Woltersum (kermis), Garrelsweer, Noorddiek ..... Kannen ie makkelk
kaizen ol haren ie ook wel naar meerde re dingen tou wild?
t Is toch wat, dat dat apmoal toug lieks mout ! Kin der nou nait wat beter
overlegd warren? As wie as buurdörpen nou ais ain cent roal adres
creëerdenwoaraleactiviteiten meld werren?Din kannen je daar even
noar tau bellen om te vroagen ol der al wat aans te doun is.
Aigelk is dat n toak van de Gemainte, in soamenwaarken met
Dörpsbelangen ... mor meschain kennen wie as G & T daar ook wel
wat aan doun! As joe mie nou ais aal joen activiteiten tousturen, din
mok ik daar n soort agenda van; aal maand vertel ik joe wat ol der dij
maand te gebeuren staait. Ook de dingen wiederop hol ik bie; ain
telefoontje en joe waiten of der al wat te doun is.

Hier alvast n veurproelke:
5 augustus
viswedstrijd voor de jeugd uit Garmerwolde en Thesinge . Deelname
vanal 8 jaar; je moet kunnen zwemmen.
6 en 7 augu stus
kinderactiv iteiten voor alle basisschoolleerlingen in Garmerwolde.

Hou Iiekt joe dat? Zol dat gain halle verbetern weden?
As ie nou ook nog even veur d ' informoatsie zörgen ,din is t vumekoar;
mien adres staalt achter op kraant.
Ik ben benijd '

Hillie Roamokker-Tepper

1680 0 centrale verwarming
08

0
elektrische installaties

00 00 't'00 000 sent air
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTR~ B. lA. Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2832 b.g.g. 06 - 526 190 71
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gemeenteraad . In de loop van 0 Ki ViII •
1998 kan de pro vincie de plan- e ppen I a.
nen dan def initief goedkeuren .

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek ook...?

Willemien Bakker-Foekens

Vallende deur tje
Met een soort p lank/trap je kunnen de krielk ipje s een lekker warm
p laatsje zoeken in het hoger ge legen bin nenverblij f van de Kippen
Villa. Bovenaan d it plank/trapje ziteen soo rt deurtje da t naa rbeneden
kan (vallen).
Dit va llende deurtje baart mij nu de meeste zorgen. Ik bedoel maar:
krielkipjes , lekkervetmesten, een mesje onder dat vallende deurtje en
hup, je heb t een g uillotine!
En straks is het weer Kerst. Dus als Gerrit straks naast de verf en lak
ook ineens kippen te koop aanbied!.. .....?

Doordat zoon Rolleen vertrouwd logeeradres voor z'n drie krielkipjes
(moeder kip en twee kuikentjes van ± een maand oud) zocht,
be landden ze tijdelijk aan de Oude Rijksweg . Maar de logeerpartij
groe ide uit tot een blijvert je ; overigens tot volle tev redenheid van
moede r Willy.
Maa r toen moesten ze natuur lijk wel een fatsoen lijk onderkomen
krijge n I En dus g ing Gerrit maar eens aan de slag; achterin de
bedrijfsopslag van zijn verfzaak beg on hij te knutselen.
Maar wat een redelijk onderkomen had moeten word en voor d rie
krielkipj es , is uitgegroeid tot een eno rm kippenhok . Een enorm moo i
kippenhok; een zog enaamde Kip pen Villa!
De Kippen Villa is gemaakt van hout. Uiteraard heeft Gerrit de juiste
middelen in huis om de Kipp en Villa te voorz ien van de juiste laklaag.
Natuurlijk moes t de Kippen Villa wind - en toc htvrij gemaakt worden.
Dus er kwam glas in de Kipp en Villa; niet zomaar g las, nee ....., HR
glas. Ikvraag mij af of Gerritvoor dit HR-gl asookeen subsidieaanvraag
heeft ingediend bi j het Energiebedrijf.......

Je zal maar kip zijn en biJde familie Wiekei (komen te) wonen.
Dan krijg Jeop z'n minst een onderkomen waar JeU tegen zegt.
En dan te bedenken dat Gerrit helemaal geen kippen wildel

Sicco Laagland

Gymlokaal Thesinge
De zinken dakgoten van de gym
zaa l in Thesinge moeten worden
vervangen, omdat deze indertijd
verkeerd zijn aangebracht. Nieuw
zink , vervanging van het ve rrotte
houtwerk en bijschilderen gaat
ruim twaalfdui zend gulden kos
ten.

Straatnaamgeving Thesinge
Het coll ege heeft besloten de
raad voor te ste llen de nieuwe
straat in het uitbreidingsp lan The
singerpark in Thesinge de naam
"Molenhorn" te geven. Het ad 
vies van de Cul tuurh istorische
Werkg roep (CHW) om een histo
rische naam te gebruiken is niet
overgenomen.DeCHWopteerde
voor : De Inghe (groene weide),
Thetsestraat (de stic hter van het
klooster) , Emanuel Gemminga
straat (een voormal ig predikant),
Eitje Stuu rwo ldstraat en Ger
maniastraat (he t oude kloos ter) .
Dorpsbelangen Thesinge von d
dit maar niks en had veel liever
Molenhorn ol Meulenh örn . Het is
uiteindelijk "Molenhom" geworden.

Oe brug in Garmerwolde
De brug over het Damsterd iep in
Garmerwolde moet een g rote
onderhoudsbeurt hebben . De
staalconstruc tie van het draaige
deelte en de leuningen moet en
aangepakt worden . Om het ijzer
werk te kunnen gritstralen, moet
het b rugdek er uit. Dit zal in het
najaa r van 1997 gaan gebeuren.
De totale kosten bedragen een
ton.

Herziening bestemmingsplannen
De oude bestemmingsp lannen
van Thesinge en Garmerwolde
moet en nod ig wo rden herzien .
De procedure tot herz iening is al
in 1992 gestart!Door de ontwikke
ling van het plan Emmerwolde en
de structuu rvisie Ten Boer-dorp
heeft de herzieningsprocedure
flinkevertrag ing opgelopen. Door
de uitbreidingen inThesinge (plan
Thes ingerpark, 6 woningen tot
het jaar 2000) en in Garmerwolde
(p lan Koningsheerl, 14 woningen
gereed en nog 1 te bouwen) zijn
er intusssen wijzigingen opge
tred en, die nog in de bestem
mingsplannen verwerkt moeten
worden . De plannen hebben alle
inspraak en het formele vooro
ver leg met de prov inc ie doorlo
pen . De nieuwe bestemmings
plannen zullen nu ge reed wor
den gemaakt en in oktober van
dit jaar ter v isie worden ge legd.
Daarna volg t vaststelling door de

In de raad van juni ziJn een
aantal onderwerpen aan de
orde d ie Ga rmerwolde en
Theslnge direct aangaan: her
ziening oude bestemmings
plannen van kern-Theslnge en
kern -Garmerwolde, straat
naamgevingThesinge,de brug
in Garmerwolde en gymlokaal
Thesinge.

sanitairen verwarming

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

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewe nborg Groningen 050 - 5410508

Oe Kippen Villa van Gerrit Wiekel; geheel naar eigen ontwerp . (Foto:
Henk Remerie)

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

U ziet het. Met de nieuwe
OpMaat Hypotheek van de
Rabobankkaneigenlijkalles.Het
is een nieuwe hypotheekvorm,
die opgebouwd is uit een lening
en een verzekering. En afhanke
lijk van uw wensen kunt u dus
sparenofbeleggenvooruweind
kapitaal. Zodanig dat u altijd
maximaal fiscaal voordeel heeft.
Uniek is dat u de OpMaat Hypo
theekop iedermomentkuntaan
passen aan uw wensen en om
standigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waarwe la ter weeruit
kunnen puiten. Voo r de
studiefinanciering van onze
dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

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

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..We hebben een prima in
komen. Mijn vrouw wilstrakseen
paar jaar stoppen met werken
om voor de kinderen te zorgen.
Dan willen we minder aan onze
hypotheek betalen, kan dat?
Ja, dat kan.
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Mooie afsluiting
voetbalseizoen
Eind vorige maand draafden alle GEO aanhangers nog één
keer op om aan defeest-drle-daagse mee te helpen en te doen.
Er werd gevolleybald, gevoetbald en gefeest en de jeugd
vermaakte zich al die dagen In en op het luchtkasteel. Ook de
oudste jeugdleden, het A· en C-team (er is momenteel geen B·
team) presenteerden zich nog een keer.

Het C-team behaalde een vierde p laats . (Foto. HenkRemerie)

Voetballers gezocht
Het komend seizoen wil de voetbalvereniging G.E.O. met drie
zaterdagelftallen in de competitie uitkomen. Momenteel heeft de
vereniging 41 zaterdagsenioren; voor drie elftallen is dit eigenlijk te
weinig . Daarom is de vv GEO zowel voor het eerste, tweede als ook
voor het derde zaterdagteam op zoek naar een aantal enthousiaste
voetballers. Heb je in het verleden je sporen op het veld verdiend of
wil je voor het eerst eens in teamverband voetballen , neem dan
contact op met voorzitter Bertho Top (050-302 12 93) of secretaris
Arend Koenes (0527-25 10 03).

Het A-team werdkampioen in hun klass e; in een heelseizoen hebben
ze slechts één wedstr/Ïd verloren ' (Fora: Bouchier)

Oe jeugd maakte volop gebruik van het springkussen; hier Marc
Lukken, Marieke Z/Ïlstra en Rail van de r Tuuk. (Foto. Henk Remerie)

"'_.

LEDER- EN MEUBEISERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg zo. Garmerwolde

tel. 050--542iZ05 / 5425049

Vakantiepret begint mees
tal met de luxe folder van
het reisbure au. Helaas ~ ~
eindigt ze soms VOOrt ijdig -

me t o nverwachte misère. -e» ~
Een botsing met een links-

rijdende Brit. Diepzee. ~~r;,/~-" : -.::""':'?_- -:-- .. .."
~~~k~:s~:~ i:~1i:~~a~:; je -~..-E-9~ :;~ '~-~!:.>-::"~
geld en papieren vandoor -----
gaat. Dan is het pre tt ig als je een reisverzeker ing bij
Beks afges lote n hebt. Samengesteld naar eigen wens ,
desnoods vlak voor je vertrek. Zo sluit je elk risico
uit . En kan je blijven geniet en als het even tegenzit .

ts het nu uit met de pret?

groep
Heks Verzekeringen
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

26 juni 1997. SpanjegangerTh. ten Post ziet zi jn vakantie in
het water vallen.

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

II'\ ~
NIJDAM
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Natuur in Garmer wolde: is het niet prachtig, zo'n uitgebloeide paardebloem ? "As je in ain keer alles van
zo n poester ófbloazen kannen, mag je treeuwen! " (Foto.' Henk Remerie)

Kopij Inleveren voor donder
dag 24)u1l19,OO uur.

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

Admin ist rat ie:
Peta Jurjens,
GN Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32 07.05.749

Abonnementsgeld f 18,50 p.].
Post abonees f 29,50 p.].

REDACTIE

ADRESSEN

Redac tie Garmerwolde :
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld , Jopie
Kappet ijn, Detta v.d. Molen,
Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redactie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidt.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
Eind-redactie :
Elisabeth Telenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Nieuweweg3
~ 050 - 312330 1

'Boe kholt
O PT ICI E NS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenb org
Kajuit 285 - ~ 050 - 5414746

Wi nkelcentrum Paddepoei
Dierenriemst raat 204 - ~ 050 - 5771306

De eerstvolgende keer is op
vrijdag 4 ju li .

Uits lag j uni 1997:
1. J. Leugs 64 93
2. A. Mulder 6465
3. H. V.d. Molen . 6383
4. J . v.d. Molen . ..... 6344

"De Soos"Zwemelu1l
Ten Boer
Op de recreatieve provin
ciale kampioenschappen in
Winschoten d .d . 7 juni be
haalde de zwemclub Ten
Boer in totaal 13 medailles,
waarvan 6 goude n!
De twaalfjarige Annet Sneek
uit Thesinge veroverde er
maar liefst twee: goud voor
schoolslag enzilvervoorrug
crawl!
Een prestatie waar we als
dorp best trots op mogen
zijn.

(\\\ 1Ri8 /

~"
Q,.

Iv ~~.... .".- ..
,
mn §rnln'

Stoepemaheerd in Beyom
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
v an 16.00 tot 22.00 URr

Onze Pizza's worden gratis
bij u thuis bezorgd.

Gereformeer de Kerk
13 juli
1900 uur ds. B. BorgerfTen Post
27 Juli
19.00 uur drs. D. Weste rnengl
Idskenhuizen

Kerkd ie n s t e n

6 juli
1100 uur sawGK Thesinge,
ds. JP . Strietman/Wagenborgen
13 juli
9.30 uur sawHK Garmerwo lde ,
ds. S. Ypma.
2Djuli
10.30 uur sawGK Thesinge ,
dr. E. de VriesfKa mpen
27 juli
9.30 uur sawHK Garmerwolde,
Prol. dr. A.F.J . Klijn/Haren
3 augustus
9 30 uur sawGK Thesinge

Foto van de maand
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