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Feest op Koningsheert

Koning voorkwam.
Deze Berend Hendriks isin1876 op
54-jarige leeftijd gehuwd met de 22
jarige Geessien Nieboer. Zij kochten
via een publieke verkoping ook het
land plus behuizing aan de overzijde
van de weg. Dit had vOOr 1817ookal
bij de boerderij gehoord.
Berend Hendriks Koning over1eed in
1889.ZijnweduweGeessien Nieboer
hertrouwde in1891 met Popke Sto~

lenga van Zuidwolde.Uildit huwelijk
werden twee zonen geboren:Martinus
Henderikus en Hendrik.
De naam Stollenga kreeg nogal b~

~j kendheid in den lande door hun vee
. ,î lokbednjf. Martinus Stollenga huwde
_~ met Aa~e Margrietha Nienhuis en

•. bewoonde Koningsheert.Hijwerdop-
._. gevolgd door zijn zoon Frederik Jan

(Frits) Stollenga. diegehuwd ismet
Bertha Reinders.Zijwaren de laatste
bewoners van Koningsheert.
Een historische boerden) waar vanaf
1699 (of eerderQ agrarische activitei
ten midden inheldorp plaatsvonden.
Boeren en boerderijen zullen steeds
meer uit de dorpskernen verdwijnen
en plaats moeten maken voorandere
activiteiten. Als symbool voor dit g~
beurenen terherinneringaandevoor
malige boerderij Koningsheertschen
ken wij, agrariers. een bank aan de
bewoners van Gannerwolde,met als
vaste s1andplaats:opKoningsheert.
Hel geld hiervoor komt uit het iub~

leum in1993ter ere van het 1OO-jarig
bestaanvandevoormaligelandbouw
vereniging Garmerwolde.
Ikspreek de wens uildal U, bew0
ners, op deze bank heerlijk tot rust
mag komenenalmijmerend nogeens
terug denkt aan de agrarisd1e aétivi
teitenvan deze voonnalige boerd~

rij."

Het wasin 1871 dal debeide broers
Berend Hendriks en Tonnis Hendriks
Koning de boerderij die hier stond,
verwierven. In de achtergevel was
eensteengemetseld.gedateerd 1872,
met de naam Koningsheert; waar
schijnlijk is de steen door deze twee
broers (of een van hen) geplaatst.
In 1874 overleed Tonnis Hendriks
Koning, ongehuwd.
Vermoedelijk isde boerderij in 1879
verbouwd,want in een der gevels zat
nog een steen. gedateerd 1897.
waaropo.a.denaamBerend Hendriks

De prachtige antieke lantaarnpaal wordt met man en macht onthuld.
(Foto: Henk Remerie)

rij op deze plaats stond.
In 1817 werd door HendrikJans Ko
ning. gehuwd met Hilligje Hinderks.
wonende Ie Noorddijk, middels een
publieke verkoping enige landerijen
met behuizing gekocht; het betreft
hierditgedeefleaande westzijdevan
de Dorpsweg.
In 1857 overleed Hendrik Jans Ko
ning. Zijn vrouw en kinderen zetten
het bedrijf voort en kochlen levens
nog een boerderij,waar nuGroothoff
woont. Hier kwam Jan Hendriks Ko
ning te wonen.

Historie van hetpleinqe
Hierna ishet woord aan Bertus Mul
der, voorzitter van de landbouw
vereniging GarmerwoldeiTen Boer
e.o. Gebruik makend van de geg~

vensverzameld voor hettoekomstige
Boerderijenboek van de oude ge
meenteTen Boerplusdenodigeinfor
matie van Frits Stollenga. vertelt hij
het een en ander over de historie:
'Van de geschiedenis van de voor
malige Koningsheert zijn vanaf 1640
gegevens bekend.
Uitopschriften en spreuken op oude
balken uit de voormalige boerderij
blijktdaterreeds in t699 een boerde-

Ruim twee Jaar geleden kwamen de eerste bewoners van Koningsheert naar Garmerwolde. Het was eerst nog wel wat behelpen met allerlei
noodvoorzieningen: elektriciteit, riolering, blubberpad ...Maar nu Ishet project klaar! Ook de straat ligter Inen werd vrijdagmiddag 3oktober officieel
overgedragen aan de gemeente.

Jeziet het alvan verre:de v1aggeljes
wapperen vrolijk in de wind! Toeval
ligevoorbijgangers vragen zich afwat
eraan de hand is.
Tegen vieren strómen de mensen
toe;de eenna deandergaat Konings
heert nummer 4 binnen. Jan
Wigboldus. de ceremoniemeester,
opent de bijeenkomst o.a. met de
woorden: 'Erwas eens een jongelje•
Hann Jan Havenga -dat speelde met
zand en stenen. Toen hijgroter werd,
kreeg hij een baan bij aanne
mersbedrijf Doornbos in Groningen.
Maar hij wilde meer en ging weer aan
de studie.Op 1ju'ni 1964 startte hij op
24-jarige leeftijd een eigen bouwbe
drijf; de eerste opdracht kwam van
zijnvroegere werkgever.
AI gauw trouwde hij met zijn Hanny;
hetechtpaargingwonenaandeOude
Rijkswegnummer l1 (waarnuWiekel
woont).Ze kregen drie kinderen:een
meisjeen twee jongens. De zoonszijn
inmiddels allebei inhet bedrijfopge
nomen;Peterwisl meteen dat ie firn
merman wilde worden. maar Johan
heeft nog even getwijfeld: slager of
hondenfokker leek hem ook wel wat."



Hillie Ramaker-Tepper

Agenda

Na eenkort maar krachtigdankwoord
doorHarm Jan Havenga wordthet tijd
voorhet informeel samenzijnmeteen
hapjeeneendrankje. Bij de uitgang
wacht de bezoekers nog een pas
send presenlje.

zaterdag 1 november
De Leeuw: Een avond VOO( en door het
dorp; aanvafIQ 20.30 uur
woensdag 5 november
De LeelHI: bijeenkomst van de Platte
landsvrouwen;aanvafIQ 19.45UlJ'. Porn
poenerie-boerderij met Tineke Huizing
zondag 9 november
OSAconcert (organoloog)indeKlooster
kerk te Thesinge;aanvang 15.00 uur
zaterdag 15 november
Voor kinderen van 6 Vm 12 jaar; van
14.00 - 15.30 uur inde School te Ten
Boer:HetKindertheatermethetmodeme
sprookje "De prinses metde b1alNleha
ren".
zaterdag 22 november
Aankomst Sinterldaas inGarmerwolde;
waarschijnlijk rond 13.00 wr
maandag 24november
De LeelNl;aanvafIQ 20.00 uur:Najaars
vergaderi fIQ van deVerenigifIQ Dorps
belangen Garmerwolde
donderdag 27november
Koffiemorgen inKer1d1Om;aanvang 10.00
uur
In deLeelHI;aanvang 20.00 lAI': herfst
bijeenkomstvandeL.andboi.M'vereniging
GarmerwoldefTen Boer e.o. Dhr. P.
Doornbos vertelt eNer Zimbabwe (met
da's):ook niet~eden welkom.
zaterdag 29 november
Aankomst Sinterklaas in Thesinge om
14.00 uur
zondag 30 november
OSA concert in de Kloosterkerk te
Thesinge;aanvang 15.00 uur

in heteigen dorp naar een nieuwe
behuizingom tezien
-de Dorpsweg kwamerweergoed uit
tezien
- de bouwactM1eiten zorgden voor
veel afleiding (en soms ook watover
last)
-door de extra woningenkwamen er
wellicht mensen met kleine kinderen
naar Garmerwolde;en daarmee zou
onze school weer meer bestaans
recht krijgen.
- Garmerwolde werd een nog aan
trekkelijker dorp omtewonen.

Binnen maanden was de locatie
Dorpsweg 55 ontruimd en startte de
inschrijving van de uiteindelijkeijw0

ningen.
Het dorp leefdemee inverschillende
opzichten:
-mensen zagen eenmogelijkheid om

Het dorp leefde mee
Tot !;lot volgt de Vereniging Dorps
belangen.Een greepuitde toespraak
van voorzitter Jan Wigboldus:
"De gebouwenop lokatie Dorpsweg
55raakten meer en meer inverval en
zorgden voor irritatie bij dorpsbe
woners en gemeente-ingezetenen;
ookbijde passant riep hetvragen op.
Ondanks pogingenindierichtingkon
de gemeente geen oplossingbieden
en ook grote projectontwikkelaars
zagen van de onderneming af. En
opeens was daar hel gerucht dat er
belangstelling was om de locatie te
kopen, te ruimen en teherinrichten
met woningen; het aantal liep uiteen
van vier tot wel twintig ...

Gezinmet kwaliteiten
Ook Rederijkerskamer Wester doel
een duit in het zakje bij monde van
Oick Groenhagen: 'Hetgezin Haven
ga heeftzeer uiteenlopendekwalitei
ten. Hanny is een prima regisseuse
en actrice;HarmJan,Peter enJohan
zijnaltijdbereidons tehelpen met de
decorstukken. Bij een koninklijke
plaats hoort een koninklijkcadeau:
een zonnewijzer!"

Elkjaar volgt hertoetsing:aande top
komen is moeilijk, doch aan de top
blijven kost nog meer moeiteI Hel
certificaatwerdal een aantal maan
dengeledengehaalden isgeldig tot
24 maart 1998; daarna komen ze
opnieuw kijken."
Voor de jongens (Johan enPeter) is
er een grote vlag van het kwali
teitscentrum;HarmJankrijgteen klein
tafeMagge~e (verschil moet er zijn)
plus een aantal kwaliteitsstickers.

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Bovag-lid . Ofl . SUlukl Dealer

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Rijksweg 15 · Garmerwolde
!lJ D50 - 3D21624

Erl<enningscerolicaat
Bijeenkwaliteitslocatiehoorteenaan
nemervan kwaliteit.Dhr.H.Caspers,
waarnemend hoofd van hetN.V.O.B.
kwaliteitscentrum "de Erkende
Hoofdaannemer",heeft de eerbouw
bedrijf Havenga Bouw v.0.1. het
erKenningscertificaatteoverhandigen.
"Om het certificaat tebehalen moes
ten Harm Janen Peter acht dagen in
Groningen opdraven. Om aan de
strenge kwaliteitseisen te voldoen
moet jeo.a. duidelijke afspraken ma
kenmetde klant de onderaannemer,
enz.Ennatuurlijk iser geoontroleerd
ofhet ook daadwerKelijkzo gebeurt.

Alsdorp mogen we blij zijn met het
• planenhetdooIZettingsvermogenvan

Onder hettoeziend oog van velebelangstellenden plant Harm Jan Havenga de familie Havenga; Garmerwolde
een boom;dhr. vander Enden zorgt dalie errecht inkomt. (Foto HenkRemerie) magzich feliciterenmet deze onder

nemendedorpsgenoten.
Hetcadeau van devereniging Dorps
belangen, een wijnvat met bloemen
(leeg aangekocht!)staatreedsop het
middenplein:

gemeenschapterealiseren.Havenga
heeft risico gelopen, ondernemer
schap getoond. De gemeente Ten
Boer neemt de infrastructuur graag
over ...
Ook inwoners, gefeliciteerd!"
Bij een mooielantaameneen(Ieugen)
bankjehoorteen prullenbak.Jan WIg
boldus krijgt als voorzitter vanDorps
belangen een modeloverhandigd;de
gemeente zalzorgen vooreenaange
pasteversie. "Ietsduurder",glundert
Harm Jan.

HF3. W. Kool & m
"= installatiebedrijf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 541 6263
fax 050 - 5419969

Geweldige opsteker
Hierna gaal de meuteweer naar bin
nenen magonzenieuweburgemees
ter, de heer A1ssema, een woordje
zeggen:
"Eenopen plek met eenoude verval
len boerderij werd veranderd in een
prachtige woonlokatie: Koningsheert
(met een ti). In 2 112 à 3 jaar tijd
werden er een elftal woningen ge
bouwd;eengeweldige opsteker voor
hetdorp!
Het isvan belang dat erin elk dorp
regelmatig wordt gebouwd: een te
ken dat er leven is in de brouwerij.
Stilstand betekent achteruitgang; je
moetde leefbaarheidinstand houden
door voldoende woningen. Het blijft
noodzakelijk om daar als ge
meentebestuur achtertestaan.
Het valt niet mee om dergelijke pro
jecten in zo korte tijd in een kleine

Gas
Water
Electra

Officiële handeling
Na deze terugblik wordt de straat
officieel overgedragen aan de ge
meente Ten Boer. Burgemeester
Alssema onthult - met enige hulp
("Wil niet ...wil nier, ronstateert hij) 
een prachtige antieke lantaampaal,
geschonken door het boUYltedrijf;
gelijktijdig wordt degemeentevlag in
top gehesen.
Omdatwe nu toch buiten zijn, neemt
Oienke Oelissen hierna het woord:
"Ruimtwee jaargeleden kwamen we
naar Garmerwolde; sindsdien heb
ben we heel wat distels, puttertjes.
hazenen fazantengezien.Maar ook
veel bouwvakkers ... en noodvoor
zieningen. Op onze vragen over bu
ren,riolering,een weg ...antwoordde
Harm Jan steevast: "Het komt wel
goed ... morgen: Maar nu is de
Koningsheert dantoch klaar ..:
Namens de bewoners biedt zij Hanny
een prachtige luchtfoto aan; Harm
Jan mag eenboomplanten.Hetgatis
alklaar. "Gain Gaarmwàldergrond ...
gain k1aai",aldus een deromstanders.
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StoomDuitjes
• Te koop:
-kampeer1<.euken, 3pits.Tel. 5420729
-dagelijks verse karnemelk(11,- per liter) enroomboter (11 ,50per 250 gam).Vander
Woude,Lageweg 12

• Gratis aftehalen:
hardhouten builendelJ" 87x 201, met raam(borstwering 80cm). Tel.3023445

• Gezocht:
rechterschaats! Nog riet iedereen heeft zijn schaatsen waarschijrlijk uit het vet
gehaald,maardetrainingen opkunstijs zijnalweer begonnen.Bijdeeerste les bleek
Michiel opeenstwee linkerschaatsentehebben (merk Zandstra, model houtjes met
van die geleen rode kunststof banden,maat M).Ergens (waarschijrlijkinThesinge)
moet dus nog iemand zijn met twee dezelfde schaatsen! Zullenweruilen?Michiel
Weggemans, tel. 3023045.

~'
Wa.arbor g

Instal lat eu r

JoopA1ssema
21 mei 1949 inGroningen
mijnvrouw Auktje
driekinderen(23,20en 18jaar),vanwieeropditmoment
nog twee thuiswonen
Burgemeester van TenBoer; daarvoor wethouderin
Aduard,gecombineerd met eenbaan alsbedrijfsleiderbij
een bouwbedrijf ("Nee, dat beet elkaar niet. Wehadden
heelduidelijke afspraken.")
Politiek isalles, maar niet alles ispolitiek, door theoloog
prof.Runnia.Datgaatoverdekerkenpolitiekevraagstuk
ken
Licht klassiek
NEE
Da'slang geleden ...
IkkijknaarNova, omdat ikop dehoogtewil blijven van
maatschappelijkeenpolitiekezaken .
Nee, helemaal niet.Zou wel moeten. Fietsen doe ikwel,
liefst door het Groningerland
Een verademing. Er is een plaltelandsstructuur met een
stedelijke component.dat maakt het boeiend. Tot dus
verre ervaarikdemensen alsheel open en vriendelijk.
Ten Boeriseen mooiegemeentemeteen rijke historie;we
zouden daareen beter gebruikvan kunnen maken

o 0 ~000 centrale verwanning
gg gg0 elektrische instaffaties
00 00 't .
00 000 sam alf
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSrR~a ~
Oosterseweg tb - 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625

WIE IS••••?

Ten Boer:

Muziek:
Huisdier:
Laatste film:
TV:

Naam:
Geboren:
Getrouwd met:
Vader van:

Werk:

Laatsteboek:

Winkelcen trum Lewenborg
Kaju it 285 - !() OSO - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Diere nri emstraa t 204 - !() 050 - 5771306

Nieuweweg 3
!() 050 - 3123301

.Boekholt
O PT ICIE N S

Contactlen zen & Hoo rto est ell en

Oktober:paddestoelenmaand!Eenelfenbankjebij Mevr.H.Oudman-Huizinga
inThesinge. Sport:
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Berichten Dorpsbelangen Thesinge
8 oktober Idndermiddag in het Tref- nu eindelijkeens haasttemaken met over afbrekende takken ... en het mensen van openbare werken 'ver-
punt dewoningbouw. Naveel gesprekken. steeds weer door de wortels opge- heugen' zidl er al op. want graaf-
Het was vol inhet Trefpunt; vol met brievenen telefoon~es bleek dat het drukte voetpad. werkzaamheden inThesinge zijnbe-
stemmen van enthousiaste kinderen. werkte. AI vele keren iser met degemeente rucht door de oude resten van het
Hetwasdanookspannend!Declown We hadden natuurlijk ook steun van contact over geweest. Dus, dadlt klooster. Wieweet wat ernog opge-
Banus met zijn ondeugende plannen depolitiek:dePvdA, maar vooralook Dorpsbelangen, we zullen deproble- graven wordt!Lu~ Oomkeshoopteal
...endandedraJsdirecteurvanBrakel. het CDA, stonden met ons opéén lijn men eens aanschouwelijk maken. op een onderaardse gang.
die het allemaal zo goed bedoelde. en oefenden ophun manierdruk uit. Misschien helpt dat? Roen Koopman
Hetwaspradltig;juistdankzijdeover- Burgemeester A1ssema - met finan- verzamelde in een maand tijd een Voor derenovatievan desmederij
bekende trucs:ballonnen met water, den in zijn portefeuille . bleef niet enormehoeveelheidafgebroken tak- is weer een bedrag van f 25.000,-
taarten volscheerschuim ... Voor voI- toekijken, maar steldezidl actief op. ken. Dat maakte indruk. SlbsidievrïJQekomen. Hetmeestegeld
wassenen overbekend, maar voor De zaak is zo goed als rond. maar Met daarnaast nog deverklaring van is er. maar er moel loch nog een
kinderen nog steeds nieuw. moet alleen nog door deraad goed het Edondatdewortelsvandebomen bee~e bij.
De middag werd een succes. En nog gekeurd worden. de gasleidingen alraken en de säua-
bedankt, mensen van de soos, die tie gevaarlijkdreigtteworden. zullen Tot slot van de vergadering liet
deze middag hetTrefpuntzonderpro- Natuurlijk had Dorpsbelangen veel debomen waarschijnlijk snel gekapt Dorpsbelangen fotomontages zien
bleem aan dejeugdafstonden. vragen aanwethouder Boeis.De buro worden. Let wel: eerst gekapt en van deDijkmeteen nieuw oud soort

gemeester (deze keer alsvoorzitter) daarna gerooid.Natuurlijk zonde van lantaarnpaleneneengetekendeplat-
Sinterklaas inThesinge ecoter, lietteveel vragenniet toe en de bomen. maar ze stondenhelaas tegrondvande Havenmet een paar
Jongens en meisjes. noteer alvast ridlttedeblikvan devergadering naar opeen venkeerde plaats. Erzullenwel leilindes.bankjes ... en eengedeelte
even: 29november komt Sinterklaas de toekomst. In november komt er nieuwe geschikte bomen voor in de bestraat met klinkers. Een aantalbe-
inThesingeaan;om 14.00 uur.He- vanuitdegemeenteeenvoorstel over plaats gezetgaan worden. woners van de Dijk en De Haven
laas kregen we een brief van twee deuitgiftevandekavels. (Wattedoen wilden . als de gemeente voor het
baronessen:Luitelia en Kornelia. dat alsiedereendezelfde kavelwil?) Maar Het nieuwe fietspad langs het materiaal zorgt - zelf het wenk wel
zij de intocht inThesinge komenbe- daar zullen de 13 gegadigden zen Abbemaarkomt;metdeaanlegwordt uitvoeren i.s.m. Dorpsbelangen. Na-
oordelen op netheid. Steekproeven beridlt over ontvangen. begonnen in 1998. Het Hooghol~e tuurlijk geen adltiedag meer. maar
zullen worden genomen: zijn dena- blijft. Voor fietsers een enorme klus eenklusinoverleg metdegemeente.
gels schoon, de oren gewassen. de Dat Thesinge op dit moment karig in om de fietsen langs een geleidings- WethouderBoelszei tijdensdeactie-
stoepjes geboend? Waarom komen de speelvoorzieningen voor de baanomhoog teduwen!Volgensons. dag toch op de televisie, dat dege-
dietwee uitgerekendnaarThesinge? jeugdzit, heeftalles temaken methet ook bevestigd door anderen uit het meentehet initiatief vanburgers juist
Waarom gaan ze nietnaar Ten Boer traag op gang komen van dewoning- dorp. tehoog. De gemeente zal on- moestwaarderen enstimuleren?Dus
of Bedum? Vorig jaar zaten we met bouw.AI jaren geleden was immersal derzoeken of er niet een systeem vandaar.BurgemeesterA1ssema rea-
SnufenSnu~e.Zo iseriederjaarwat. gezegd dat het sportveldje met de bedacht kan worden, dat de fietsen geerde erg enthousiast op deplan-
Nou,beste kinderen:wij letten nietop toch gevaarlijke toegangsweg. niet toch makkelijker over debrug heen nen en waszeer tespreken over het
netheid. Wij willen graag een gezeI- ideaal was. Daarom zoudennieuwe kunnen. initiatief. En dhr. S. Wieringa ver-
ligeintocht en een gezelligslot inhet voorzieningen inhetwoningbouwplan Het eerste stukje van de bermen in zuchtte: "Het leek mij indetoekomst
Trefpunt. Laatdepaardebloemen dus opgenomen worden.De laatste fase Klunder zullen door het waterschap juist zoleuk om een plan te maken
maar u~ jeoren groeien. van hetplan isnatuurlijknog lang niet onderhouden moeten worden.ook al voor deHaven;maar dieThesingers

gereed;daarom zal de gemeente op kunnen madlinesernietbij.Helisniet zijn jeook altijd een slag voor."
Overleg met Ben W16ok1ober jl. voorstel van Dorpsbelangen een tij- detaak van degemeente.
Natuurlijkstondhetpuntwoningbouw delijke plek aanwijzenom speelvoor- Zo, nu bent uweeropdehoogtevan
bovenaan de agenda. zieningen neer tezetten. Het nieuwe rioleringsplan is klaar. een aantal zaken diebesproken zijn.
Vanaf de zomervakantie heeft Moet in december nog in de
Dorpsbelangen samen metdebewon- Ook de bomen aan de Molenweg raadscommissie besproken, maar Namens dever. Dorpsbelangen
ersgroepeen actieplan opgesteldom hebben te maken met het nieuwe wordtdaarna openbaar gemaakt. In Thesinge,
degemeente onder druk tezettenen plan. AI jaren klagen de bewoners 2004 is Thesinge aan de beurt. De Irene Plaatsman.

HOFSTEDE-
r-- SCHILDERS v.o.f.

Perfektie in haarmode

Wl ql)Hltl ~lr"" 1 6 9 79 1 c n 1 ('11 OO(' f
Tri c loon tU~UI JUll l ~ 1GOED VOOR UW GOED

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

Goederen gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

FA, GEERT BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
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Uitslag oktober-avond:
1. Mevr.W. Tammeling 7426
2. Dhr.M. Blink 6639
3.Dhr.A.M~der 6636
4. Mevr.M.Paps 6564

"De Soos"

SusandeSmidt

BurgemeesterAlssemapriktdeballonnendoor. (Foto: HansV.d. Brand)

onze nieuwe burgemeester en zijn
vrouw vonden het erg gezellig in
Thesinge;na 17uur brachten ze nog
een bezoek aan café t Jopke, waar
onderhet genot van eenborrelijeen
een hapjenog even nagenotenwerd.

speelde prachtige muziek en kinde
ren maakten met stoepkrijt mooie
straattekeningen.Een deskundigejury
wees in vier verschillende leeftijds
categorieën de volgende winnaars
aan:Matthijs Kol,Gijsv.d.Berg.Joost
v.d, Berg en Mark sarïo,
Ook de oliebollen van Riddering uit
Garmerwolde vonden gretig aftrek.
Intussen vonden in De Wingerd zelf
vele (handgemaakte) producten hun
weg naar de kopers.
AI met al kan worden teruggezienop
een bijzonder geslaagde dag. Ook

Elisabeth Tolenaar vertelt het een en ander overde tot standkoming van het
winkeltje. vlru. :hetburgemeestersechtpaar,Marja van Kuilenburg, Willeke
Huistra, Bisabeth Tolenaar en Metha Nijkamp. (Foto:Hans V.d. Brand)

Onder stralende weersomstandigheden werd opzaterdag 18 oktober
"De Wingerd" inThesinge geopend. Er stondenalheel wat mensen te
wachten toen burgemeesterAissema om tien uuropfermewijze vier
ballonnen doorprikte, deslinger doorknipte en het winkeltje officieel ~.

voor geopendverklaarde.Ineen korte toespraak preeshijdemoed en de
ondernemingslust van devierinitiatiefneemstersen sprak dehoop uit
dat deze bijzondere winkel een eigen plaats zou gaan krijgen in de
gemeente en omliggende regio.

Daarnastroomdehetwinkelije vol en
warenervele gelukwensen en bloe
men. In de tent was muziek en de
monstreerden creatieve dames en
een heer hun produkten. De hele dag
was ervan alles tedoen; er blijkt in
eigen dorp altijd weer veel talent
aanwezig.De Meul'ndaansers zwier
den over de straat.hetgeen vooreen
heuse file zorgde in Thesinge. Ze
volgdendaarmee de nieuwste trend
waar veel over gezegd en geschre
venwordt de laatst tijd,nl.die van de
"ont-haasting". Een blokfluitgroepje

Veel belangstelling
voor nieuwe winkel

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recep t ies
Vergaderinge n

Zale nverhu ur

Dorpshu is

"DE LEEUW"

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO ·5416244

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 · 3132453

creatief
centrum

Drogisterij· Pariumerie
Reiorm . Sehoonheidssalon
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Kinderen in RoeIDenie
De Stichting Kinder-Rijk InTenPost haaltelkJaar een groep kinderenuitRoemeense kindertehuizen (ofarme gezinnen)vooreen vakantienaar Nederland.
De familie Hartog inGarmerwoldedoetalvoorde vijfdekeer mee:de eerstelogeetjes waren van Hermlen(nu 18) haar leeftiJd; dit keer was Japke (12)
aan de beurt. Zij vertelthoe het Isomgedurendedrieweken dag ennacht meteen wildvreemd meisjeop te(moelen)trekken;haargrote zus maakt ons
deelgenoot van haar ervaringen in een Roemeenskindertehuis.

Japke Hartog met haar Roemeens
vriendinnetje: Denisa Vieriu. (Foto:
Harmke Hartog)

Roemeens
vriendinnetje
Dezevakantieheb ikeen Roemeens
vriendinnetje gekregen. Ze heet
Denisa Vieriu. Ze was bij onsvan 26
juli tot 14 augustus. dus drie weken.
Haar vader kan niet meer werken,
daaromhebben ze maar weinig geld.
Waarschijnlijk etenzemaaréén keer
per dag. Veel etenhalen ze uil hun
eigen luinije, waar ze allemaal in
meewerken. Ze at bij ons ook niet
veel :vooralgroentenatze niel.Alswe
gingen eten,nam ze altijd eenhandje

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

6

zout mee om over haar eten
testrooien.Zeeten daarbijna
alles met veel zout. Gelukkig
isheteten nielzo'nprobleem,
maar de taal wel. Ik kon he·
laas geen Roemeens en zij
geen Nederlands. Maar ge
lukkig kon ze een paarwoord·
jes Engels en dat kan ikook
eenbeeije.Soms kondenwe
elkaar niet begrijpen,dan lie
tenwe het maar zitten. Maar
ja,alsheteenswatbelangrijks
was,danwerd hetlastig. Daar
kwamen we altijd wel uil.
Meestal door iets uit tebeel·
den ennatuurlijk hadden we
ookeen woordenboek.

, Eventjes eruit
We speelden elke dag met
elkaar, maar ikvond het ook

leukomsamen ergens heen te gaan
en misschien zijookwel.We zijn,met
mijnmoederen zusje,eersl eendagje
naarGroningengeweesl.We hebben
daar kleren gekocht en ook veel ge
bouwen bekeken. Maar het ailer
leukste vonden Denisa en ik het
beklimmen van de Martin~oren .

We zijn ook nog eendagje naar de
dierentuin geweest.We hebben heel
veel dieren gezien. Denisa vond de
giraffes het leukst; ze was erhaast
niet bijweg te krijgen!
Maarjehoeftniet altijd ver te reizen,
om ietsbijzonders te doen. Wij troffen
het: naast ons huis kwam een leuk
festival over de middeleeuwen. Daar
hebben Denisa en ik aan meege-

Telefoon
06• 54 61 10 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Vmzaterdag
van 10.30

tot 18.00uur

Zondag
van13.00

tot 18.00uur

daan.Wijwaren hetvolk. We hebben
de eerste dag lekker geknutseldaan
een kasteel en kleren gemaakt. De
volgende dag hebben we even
doorgeknutseld en daarna geoefend
methetoptreden.Wij,hetvok,deden
zeifsnogeenEngelsliedjewat Denisa
mee konzingen.

Maar dedrie weken waren nog niet
voorbif ...
Mijnmoederbedachtietshéèél leuks.
Wegingen 'smaandagsvroeg metde
busende bootnaarSchiermonnikoog!
Toen we daarwaren,hebbenwe een
fietsgehuurd.Na hetdorp zijn we naar
de zee gegaan; ik ben directinzee
gedoken.Hetwasdiedag heelwarm,
dus het water ook. Denisa is helaas
niet zo'n zwemmer; maar ze heeft
zich wel vermaakt bij de zee, vooral
toende golven kwamen.
We zijnongeveer drie uur bijde zee
gebleven;daarnamoestenwealweer
naar de boot terug.

Terug naarhuis
Naweer tweedagen spelen en inpak·
ken,was hetdedag omtevertrekken.
Zeismetnogveelandere Roemeense
kinderenvertrokken. Zevondhetook
wel weer leuk om naarhuis te gaan.
Na een week heb ik nog een brief
gekregen van haar;daarin stonddat
ze het hier heel erg leukheeft gehad.
Ikvondhetook leuk; alisdrie weken
wel lang...

Japke Har10g

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

OpnaarRoemenië
Dit jaar ben ik in de vakantie naar
Roemenië geweest. Daar heb ik in
een kindertehuisgewerkt. Ikwasop
het idee gekomen,doordaterelkjaar
in de zomervakantie een meisje u~

een Roemeens kindertehuis bij ons
kwam. Van haar hoordeikeen beeije
hoe hetisineen kindertehuis: dathet
daar erg verwaarloosd is,datzebijna
geen eigen spulleijes heelt, enzo
voort. Dit jaar wilde ik daarom ze~

naar een kindertehuis in Roemenië
om ze~ te zienhoe hetdaar is,omhet
huiseenbeetjeop teknappen enom
met dekinderentespelen.

Extraspul/en
Op4 augustusvertrok iksamen met
vijf andere jongeren naar een
jongenstehuis in Ludus,eenstadjein
NoordwestRoemenië. Dereisging u~

van Yauth for Christ, een christelijke
jongerenorganisatie. Het leuke van
dezeorganisatie isdalYoutihforChrist
de groep ze~ heel veel laat regelen:
wat jeinhet kindertehuisgaat doen,
hoe je aan materialen gaat komen,
etc.Van tevoren haddenwe elkaar al
eenpaar keerontmoet:om kenniste
maken ... en om plannen te maken.
Wij wilden in het kindertehuis gaan
verven en met de kinderen spelen.
Omdat we niet zo'ngrote groep wa
ren, hadden we heelwat ruimteover
inhet busje om extra spullen mee te
nemen. Wij hebben toen speelgoed
meegenomen: ballen, een volley
balnet stoepkrijt, springtouwen, etc.
Enwe namen ook spullen mee voor

BOUW v.o.f,

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268



Hermien Hartog

ingegroeide nagels
eellvorming

likdoorns

voor
voetanamnese

massage
reflexzêne·

therapie

MARLEN Ir i. il
OSSENTJUK I }

Dorpsweg 18
Garmerwolde
050 • 5418468

allemaal v1e~es op mijn gezicht had
(sproeten) en toen ikzei dat dat alle
maalkusjesvandezonwaren,wisten
ze helemaal niet wat ze ervan moes
ten denken!

Afscheid
Nadrieweken moestenweweerweg.
Dat was helemaal niet leuk:afscheid
nemen van de kinderen die jenet een
beelje hebt leren kennen en vooral
datje ze daar achterlaat in een verve
lende situatie.
De kinderen hadden het erg leuk ge
vonden om met ons te spelen en
zeiden:"Watzullen we ons nu verve
len." En door de schoenmaker wer·
den we nog eens stevig omhelsd
omdathijzoblijwasmetdespullendie
hij had gekregen.
En als jedan weer thuis bent, merk je
pas hoe moe jebent!

van, maar dan hakken ze ergewoon
een gat naast in de wc-pot. Het stinkt
er vreselijk.
Ook van de douches en de wastafels
deed dehelfthetniet en het zag ererg
goor uil. Daarom hebben we de
douches.wc's en wasruimte schoon
gemaakt en geverfd (blauw met
oranje).Soms hielpen de jongensge
zellig mee, maar soms maakten ze
ook gewoon stuk wat wij hadden ge
maakt.

Nooit een knuffel ...
Ikvond de kinderen best crimineel.
Maarhoe langer ikinhet kindertehuis
was, hoe beter ikbegreep dat jege
woon zo wordt als jeinzo'n kinderte
huis opgroeit. De kinderen missen
zoveel ...
Vooral dat ze geen ouders hebben,
die van ze houden en voor ze zorgen,

vond ikheel erg. De kinderen krij
gen nooit een knuffel, rooit per
soonlijke aandacht, geen opvoe
ding ... ze moeten helemaal voor
zichzelfzorgen;zelfsdekleinehom
meiljes van vier kruipen zelf inbed
(met kleren en alaan) en worden
niet gewassen.
De kinderen willen allemaal vrese
lijk graag een beelje aandacht.
Daarom hebben we ook veel met
de kinderen gedaan. We hebben
drie dagen alleen maar met de
kinderen gespeeld: estafette ge
daan, gestoepkrijt, gevolleybald,

. touwtje gesprongen. 's Avonds
#deden we wel eens verstopperlje
, met een hele groep. En nog later

gingen we vaak met de oudere
jongens naar een cafeetje of
poolen.
Ik heb erveel plezier aan gehad,

dat ikeen beetje Roemeens heb ge·
leerd en ik heb er daar heel veel
bijgeleerd.Het was meestal erg leuk
om met de kinderen te praten. De
kleintjes waren heel verbaasd dat ik

Een stel kinderen inde rijvoor limo
nade. De laatste dag hebben we
daarop getrakteerd.Limonade iserg
bifzonder voor hen, dat krijgen ze
normaalnooit.(Foto:HermienHartog)

versleten;tot hun twaalfde hebben ze
geen eigen kleren en lopen ze vaak in
kleren dienietpassen.En toen ikeen
keer een jongetje zijnhaarwilde knip·
pen,moesten we eerst een hele poos
zoeken voor we eindelijk een schaar
en een kam hadden. Omdat ze zelfzo
weinig spulletjes hebben en omdatde
leiders niet het goede voorbeeld ge·
ven, stelen de kinderen heel makke
lijk. Daarom zat ereen goed slot op
onze slaapkamer en moesten we al
tijd erg goed op onze spullen passen.

Stinkend sanitair
De ergste ple~es in het kindertehuis
waren de douches,wasruimte en de
wc's. Vooral de wc'swaren een ramp.
De jongens krijgen geen toiletpapier
en in plaats daarvan gebruiken ze
soms hun schoolboeken. Natuurlijk
rakende wc'sdaarhopeloos verstopt

Niets van jezelf
In het kindertehuis waar ikheen
ging, zaten ongeveer230 kinderen
van 4 tot 18 jaar. De meeste zijn
jongens; er is een klein groepje
meisjes. Ze wonen in een wit flat· - '
gebouw van drie verdiepingen
hoog. Het gebouw is niet goed
onderhouden en het ziet erhele
maal niet gezellig uit. Met z'n ach
tenslapen de kinderen in een slaap
kamer. Behalve de bedden, slaan
erverder alleen kasten in de ka·
mer. De helftvan de kasten isstuk
en daarom moeten ze met twee
jongenssamen metéén kastdoen.
Je kunt wel snappen dat ze zo
helemaal geen privacy hebben.
De jongens hebben bijna geen eigen
spulletjes. Ze hebben bijvoorbeeld
geen zeep, geen speelgoed. De k1e·
ren die ze aan hebben zijn oud en

Geen sociale voorzieningen
In drie dagen zijn we naar Roemenië
gereden. Roemenië iseen arm land
en dat zie jemeteen: de wegen zijn
vreselijk slecht. in de dorpjes zijn de
meeste wegen zelfs niet verhard.Het
viel ook erg op dat iedereen in z'n tuin
maïs verbouwt ofkippen en een var
ken houdt, om toch iets extra's te
hebben. In Roemenië verdienen de
mensen heel weinig en er zijn veel
mensen werkloos. Sociale voorzie
ningen zijn er niet. Dus als er een
gezin is, dat weinig inkomsten heeft
(bijvoorbeeld boeren) ofwaarvan de
ouders gescheiden zijn ofalcoholist
zijn, komen de kinderen alsnel in
hetkindertehuisterecht. De meeste
kinderen in het tehuis hebben zo'n
soort achtergrond.

de schoenmaker inhet kindertehuis,
omdat hij nog maar erg weinig mate
riaal had om alle kinderschoentjes te
repareren.
De hele bus zat vol.

Siem
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer OSO· 3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àllE merken
auto 's in topconditie te houden en te brengen.

Op al onze reparaties
3 mná. bo>'ag garantie

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

Als uw auto 11

Jure"reparaties noJifJ. heeft..

LEDER EN MEUBELSERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20, Garmerwolde
tel. O5O-MZl205 / 5425049
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Donderdag 30oktoberwordtdelaatstewerkdagvan "Juf MarIa"; 1novem
ber gaathaarzwangerschapsverlofin.Vanaf diedatum neemtBettinaHiller
hetwerkin depeuterspeelzaal van haar over.

Afscheid peuterjuf

Ma~avanLieshoul (36) kwam in1992
samen met haar man Peler Egbers in
Thesinge wonen. Ze had een oplei
ding in hel jeugdwelzijnswerk en
werkervaring met jong volwassenen
en op kinderdagverblijven. In Gronin
gen voltooide ze ook nog eens een
studietheologie; hel afstuderen viel
bijna samen meldegeboorte van Jan
(bijna 2).

Geen vast patroon
In januari '93 begon ze op de
peuterspeelzaal inThesinge.Zeheeft
een duidelijkevisie op hetwerken met
heel jonge kinderen.waarvan ze zich
de laatste maanden erg bewust werd
loen de nieuwe peule~uf al samen
methaarwerkie.Ze denktookdathet
voor moeders wel eens moeilijk was
methaar mee te draaien, want een
vastpatroon vooreenochtend had ze
niel.
Hel kind en zijn belangstelling zijn
voor haar uitgangspunt Dat bete
kendedat er de ene keer om half tien
gegeten en gedronken werd, maar
een volgendekeer soms pas een uur
later.Oleen plan voor een bepaalde

aktiviteitkwam te vervallen;gewoon,
omdat de kinderen ietsanders aan
gaven.
Jonge kinderen hebbenheel basale
behoeften,bijvoorbeeld:"Hoekom ik
in die zandbak?"of"Hoe kom ikopdie
fiets?" Ma~ zal niet gauw zeggen:
"Nugaan we ditofdat doen."Nee,ze
verteli dat zij graag wil verven en"wie
heefterzinommeetedoen?" Peuters
zijnnog heel erg op de groep gericht
en willen er graag bijhoren en mee
doen. Een kind wat zich aanvankelijk
niet aansluit. komt daar even later
altijd op terug. Het regelt zich vanzelt
vaak wel;jemoelhel kind alleen even
de tijdgeven zijn eigen beslissing Ie
nemen.

Geen werkje gemaakt?
Het is heel erg leuk werk, maar hel
vraagt wel veel aeatiiviteitwal betreft
aanpak en dergelijke.Gamaar eens
een groepvan e~ peuterseenverhaal
voorlezen!
SintMaarteniseen van de moeilijkste
dingen inhet jaar.Het isde kunst om
meteen groep peuterseen lampionte
maken en hen zoveel mogelijk zelfte

....

Kan ik met de'nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

JufMarja neemt metgemengde gevoelens afscheid van de peuterspeelzaal:
ze zal haarpeuters missen!Unks: Marjan Veldman; rechtsachter: hetkoppie
van Cleo Veldman.

Susan deSmid!

Opvolgster
HaaropvolgsierinThesinge isBettina
Hiller (35)uilSalto. Bettina isde m0e

der van Josha (5) en heeft de nodige
ervaring met kinderdagverblijven;met
name met de zgn. Kindergarten in
Duitsland (ze komt oorspronkelijk uit
Duitsland).Ze heeftaltwee maanden
meegewerkt inThesinge enzit erdus
al een beeije in;zo isde verandering
voor de kinderen en hun ouders heel
geleidelijk gegaan. Bettina heeft er
veel zin in en ook há ár wensen we
veel succes enplezier inhaar nieuwe
baan!

gezochl moeten worden en dat zal
hoogstwaarschijnlijk tot een verhui
zing leiden. Een heel nieuw begin
dus.
Wijwensen Ma~a en Peterveel geluk
en succes!

Allerlei veranderingen
Nu het afscheid nadert, heeft Ma~
het erwel moeilijk mee. Ze heeft er
dubbele gevoelensover:enerzijdswil
ze wel graag eens ietsanders doen,
bijvoorbeeldietswaarin ze meer mei
haar studie theologie - en dan mei
name de ethische kant ervan - kan
doen. Anderzijds laat ze veel achter;
ze heeftveel mensen leren kennen en
woont en werkt hier met veel plezier.
Maar erzitten ook allerlei veranderin
gen inde lucht. Ma~a isinverwach·
ting en haarzwangerschapsvertofgaat
1novemberin.Een kindje erbij dus en
haar man zal de komende tijd zijn
opleiding tot anesthesioloog in hel
ÄlG afronden. Dan zal ereen baan

laten doen ... en niet leveel voor hen
temaken.
Het kwam nog wel eens voor dat
ouders een beeije teleurgesteld vroe
gen of erdie ochtend geen werkje
gemaakt was? Dan was ik de hele
ochtend druk met de kinderenbezig
geweestenwaservanallesgebeurd:
dingen die de kinderen bezig hielden,
waren besproken en uitgebreid aan
bod geweest. Maar hoe maak jedat
duidelijk aan de ouders?

Be! mei één vanonze hypolt1eek·
adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd Cats
telefoon (050) 3012848

Hypolt1eekvan deRabobankkan eigen
lijk alles. Heliseen nieuwe hypolt1eek
vorm,dieopgebouwd isuiteen leningen
een verzekering. En afhankelijkvan uw
wensen kunt udus sparen of beleggen
\100( uweindkapilaar. Zodanigdalualtijd
maximaal fiscaal voordeel heeft. Uniek
isdalude OpMaal Hypolt1eek opieder
momenl kunl aanpassen aan uw wen
sen enomstandigheden.
Meer weten?Ookdat kan.

Bedum-Ten Boer

..Allebeinetafgestudeerd fi(1 direct
aanhetwerl<. Mijnvriendwilmetefi(1 efifI
huiskopen. Kan dat nual? Wantechl
gespaard hebben we niet
Ja, dat kan.

..We ZJjn opzoek naar efifI hypo
theek waar we later weer uit kunnen
pune« Voor de studiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.
Uziel het Metde nieuwe OpMaal

..Wehebben eenprima inkomen.
Mijn vrouwwilstraks eenpaarjaarstop·
pen metwerken om\'00( dekinderfi(1 te
zorgen.
Dan wil/en we minder aan onze hypo
theekbera/en.kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
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050-3013830
0598-393504

Marijke vld Hem

Entree f 5,00 (CVgTBleden f 3,50;
kinderenVm 12jaar gratis).

isalseerste en als enige inNederland
afgestudeerdalsorganoloog enweet
dus echt alles van orgels. Hijzal zeil
opons orgel uit 1873 spelenen 0rgel
muziek uit deze eeuw laten horen.
•op30 nov.komthetensemble BLOS
uit Nijmegen naarons toe.Zij zingen
Engelse en Italiaanse liederenuitde
16een 17eeeuw,dieoverde liefdeen
hetlevengaan.

Op zaterdag 15 nov. van 14.00 tot
15.30 uurinDeSchoolteTenBoer;
entreef4,50.

Aanrader
Voorkinderenvan 6Vm 12jaarkomt
dit jaar het Kindertheater met hun
modernesprookje·Deprinsesmetde
Blauweharen".
De groep bestaatuit tien spelers,die
allemaal geweldigekostuumsdragen
en er een heledolle boelvan maken.
Het verhaal gaat overeen helelieve
koning, die een prachtige konings
mantel heeftvanhelebijzonderespek
jes!Spekjesnamelijkmettoverkracht
... Maarde koning is aloud en zijn
dochter,deprinses,heeftalleen maar
aandachtvoorhaarglanzendeblauwe
haren.Gelukkigiser eenjonge tove
naar uit een ver land die de Koning
gaat helpen.
De voorstellingwordt heel professio
neel uitgevoerden iseenechteaan
rader!! (Ook leuk als verjaardaqs
partijlje)

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

Wat er aan cu/luurnogkomen gaal

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO
Thesinge • Water Tel .
050 - 3024536 • C.V
Fax 050 - 3024693. Zink
• Dakbedekking

Aanhetbeginvandeze maand heeft
de Culturele Vereniging o.a. twee
voorstellingen aangeboden dieeen
kortenabespreking verdienen.

TeneerstedeToneelgroepDeFirma
die een stuk opvoerdewaarin jeals
toeschouwerhelemaalwerd"meege
nomen".Hetstuk gingoverhetwelen
wee vaneenfamilie dieeen hotellelje
heeft.Degezins-situatieswaren alle
maal heel herkenbaar, waardoor je
echt met ze ging meeleven. Je was
eigenlijk geen toeschouwer meer,
maar"speelde"mee endatwas een
bijzondere toneel-ervaring. Toneel
spel van grote klasse.Ukrijgtdekans
om ze op vrijdag 12 december met
hun nieuweproduktie inTenBoer te
zien. (zievolgende G&Tl

Tentweededepoppenkastvoorkin
derenvanaf 4jaar indebibliotheekin
TenBoer. Erwerden twee korte ver
haailjes verteld: over een vogelver
schrikkerdiegraag eenvriendjewilde
eneen kJeinmeisjedatzichverveelde.
De verhaalljeswarenheelleukendat
merktejegoedaandereactiesvande
kinderen: wanneer de kraai zich ver
stopthad, gilden allekinderenwaarer
gezocht moestworden:omhet mono
ster af te schrikken, werd er door
iedereenheftigmetde voeten getrap
peld;etc.Hetglaasjeranjaindepauze
tussenalle kinderboekenmaakte het
helemaal een feest.

Innovemberkuntuom15.00uurinde
heerlijk verwarmde Kloosterkerk in
Thesinge genieten van twee OSA
concerten:
-op9nov. speeltDrs.HansFidom.Hij

Natuurlijk moesten erindietussentijd komt? Wel:haareerstehondwaseen
nogenkelediploma'swordengehaald Cocker Spaniël en Diena heeft zich
endus begon Diena in 1992 met de altijd afgevraagd hoe een honden-
opleiding Hondentoiletteerbedrijl. trimster van zo'n haarbal toch elke
Naastdetheorie-lessen moest erook keerweer zo'nmooiehondkon ma-
stageworeen gelopen. Dit gebeurde ken. Toen aldacht zebijzichzelf:"Dat
tweemaalindeweekbijeen trimsalon wil ikookleren: En jeraad hetal:die
in Groningen. Doordat deze in een Cocker Spaniël heette TOMMY.
dierenspeciaalzaakisgevestigd,kwa-
men er heel wal verschillende dieren Willemien Bakker-Poekans
op de trimtafel. Niet alleen hondenen
katten werden er getrimd, maar bij
voorbeeld ook angora-konijnen. En
natuurlijk moesten bij allerlei vogels
en knaagdieren de nagels worden
geknipt.

Trimstudio Tommy

De modern ingerichte trimstudio van Diena 7ïchgelaar; haarbeide eigen
hondenvoelen zich erprima op hungemak. (Foto: Diena rtdlgelaat)

Diena Tichgelaar woont alweer bijna tien jaar met man en kinderen in
Garmerwolde. En, zoals zoveel inwoners van Garmerwolde deden (en
nog steeds doen), zijn ze aleen paar maal verhuisden verbouw(d)enze
hun huis. En toen het huis aan deOude Rijksweg 3helemaalnaarhunzin
was,werd de bijkeuken omgetoverd tot- watalvan het beginafaande
bedoeling was-een Trimstudio.

Eigen trimstudio
In september 1997 was het zover:
door mond tot mond reclame kreeg
Diena het zo druk dat ze haar eigen
trimstudiobegon.
En hoe ze aan de naam Tommy

Meerderediploma's
Alhoewel Diena inde twee jaar van
haar opleiding al heel wat praktijk
lessen hadgevolgden zelfshaardi
ploma al had gehaald, ging ze nog
vaaknaarhaarstage-adres: zewilde
graag nog meer ervaring en routine
opdoen! Inde totaal vier jaar dieze
hier werkte en leerde, heeftze • sa
menmetcollega's-veelkennisopge
daan bij het bezoeken van demon
stratiesenlezingen.
Ookde cursus dieren EHBOwerd in
1996 met eendiplomaafgesloten en
in 1997, tenslotte, heeft Diena het
noodzakelijke Middenstandsdiploma
gehaald.
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Wie wint er 1:000 gulden voor
leefbaarheid in de gemeente Ten Boer?
Voor de derde keergaat de gemeente Ten Boer de Aanmoedigingsprijsvan1000guldenuilreiken aan mensen diezich,aldan niet Inverenigingsverband,
Inzetten voor de vergroting van de leefbaarheidInde gemeente.

Het gemeentebestuur van Ten Boer gers een jeu de boule-baan aan te Voor de Aanmoedigingsprijszoeken de prijs in het vervolg niet meer te
looft deze aanmoedigingsprijs sinds leggen,doormetgroteinzeteen c1ub- we echteractiviteiten die eengrotere verdelen.
1995 uit. Ookdit jaarligterduizend huis voor een voetbalvereniging te reikwijdtehebben.
guldenklaarvooreenvereniging,stich· realiseren, door jaar in jaar uit een 9 Moet jeachteraf verantwoorden
ting,groepolpersoon, die zich op het geweldig voetbaltoernooi voor de 5 Wij zijn nog nooit opTV Noord wat jemet deprijsgedaan hebt?
gebied van welzijn, sport ol cultuur schooljeugd te organiseren, door ... geweest,komen wedan welInaan- Nee, wat een groep met deprijsdoet
verdienstelijkheeft gemaakt Zo kan je nog wel even doorgaan. merking? ishuneigenkeuze. Het kan aan een
Eenonafhankelijkecommissie,waarin Waarmeewe maarwillenzeggen:het Sommigegroepen zoeken de publici· extra activiteitbesteed worden,gaten
eikdorp isvertegenwoordigd, selec- kan op veel manieren. Er zijndage- teit,omdatdathun activiteitenonder- inde begroting kunnen gedicht wor·
teert uit de inzendingen een aantal lijks heel veel mensen bezig om de steunt en treden op diemaniermeer den ol het bestuur kan een lees~e

genomineerdenenuiteindelijkdewin- leefbaarheid inde eigenomgeving te opde voorgrond dan een groepdie 'in bouwen.
naar. bevorderen. de luwte'veel werK verzet Dat wil

echter niet zeggendat de ene groep 10Kan het voorkomen dat deprijs
De procedure isalsvolgt: 2Kan jejealsverenigingzelf aan- meerkans maaktdan de andere. niet wordt uitgereik1?
vóór 12 november moeten de kandi- melden ol moet jewachten totdat Inderdaad. Stel datmaaréén vereni·
daten bij de gemeente aangemeld iemand anders dat voor jedoet? 6Onze verenigingwilvolgend jaar ging meedoet,danwil datnietzeggen
worden. De commissie maakt begin Beidemanierenzijn mogelijk.Voorde een grote manifestatie organise- datdieene verenigingautomatisch 1
decemberdegenomineerdenbekend. beoordeling isniet van belang oleen ren,kunnen we daar nualeen prijs 000 guldenwint. Decommissie kijkt
Op het nieuwjaarsleest van de ge- groepzichzelfaanmeldtoldatzedoor voor krijgen? IJle krijgen namelijk altijdnaar de kwaliteit van de inzen-
meenleinjanuari1998 wordt de prijs anderen wordt voorgedragen. geen subsidie.) ding. En....uweet hoe dat gaat met
uitgereikt. De Aanmoedigingsprijsisgeen sub- overheidsgeld: wat niet wordt uiige·
Dusschrijl enovertuigdecommissie 3 Wij hebben twee jaar geleden sidiepo~e. Debeoordelingscommissie geven vloeit terug in de algemene
van üw voordracht voor deze aan- meegedaan maar wonnen toen beoordeelt activiteiten in 1997 erVol middelen.Dusgeenextraprijsin19981
moedigingsprijs! Het adres is: Ge- niets; kunnen we nu weer de jarendaarvoor. Maar ding gerust
meente Ten Boer, Aanmoedigings- inzenden? volgend jaar mee naar de prijs. Met vriendelijke groet,namens de
prijs, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer. Ja, dat kan. Dat een groep in een Commissie Aanmoedigingsprijs

vorig jaarde prijsniet heeft gekregen, 7 ikkeneen groepje mensen dat al GemeenteTenBoer
10vragen over de zegtnietsoverde kansenvoorditjaar. jarenveell voorouderendoet,maar
Aanmoedigingsprijs 1997 Het blijft een competitie tussen de die eigenlijk niet opdevoorgrond AlyPepping (050) 3023445 .
van degemeente Ten Boer groependiein eenbepaald jaarmee- willen treden,mag ikdieook voor-

doen. Bedenkweldateenaanvulling dragen?
1Leefbaarheid vergroten,hoedoe met belrekking tot de activiteiten in Jazeker, ziepunt 5. Maar stel nu dat
jedat? 1997meer gewicht indeschaal legt ze winnen ... danstaan zewel in het
Door te strijdenvoor het behoudvan dan alleen de vermelding: middelpunt van de belangstelling.
de school in je dorp, door cu~u re le 'ziede aanvraag uit1995'.
activiteiten te organiseren van Wit- 8 Kan de prijs verdeeld worden
tewierum totGarmerwolde,door met 4Mijnbuurman knipt mijnheg al- tussen twee gelijkwaardige lnzen-
enthousiasme maandelijks een krant tijd,kan hij die prijs krijgen? ders?
te maken, door met elkaar gebreken Uw buurman vergroot uw leefbaar- De eerste keer isde prijs inderdaad
inde woonomgeving aantepakken, heid doorde heg ne~es bijtehouden onde; meerdere groepen verdeeld.
door met een actieve groep vrijwilli- (als u dat tenminste op prijs ste~l . De commissie heeft echter besloten

I ~~
NIJDAM

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
Kent Uhem al?Frank Bolhuis.onze nieuwe bezorger voorRuischerbrug en
omgeving. (Foto: Henk Remetie)
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Wist hij niet beter?

groep
Beks Hypotheken
Burg.Triezenbergstraat 30 , 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

31 oktober 1997. L.E .L. Lens belt
zich klamme handen op jacht naar
de meest gunstige hypotheek.

Huize n en hypothe ken. Je kan het
natuurlijk allemaal zelf uitzoe ken. Als je
tijd en geld hebt. Maar als je verstandig
bent. schakel je gelijk de Beks Groep in.
De hypo the ekspecia iist bij uitstek. die
zaken doet met vrijwel elke Nederlandse
geldverstrekker. En je desgewenst th uis
voo rziet van een onafhankelijk gratis
hypotheekadvies . Dat is nie t alleen
vreselijk makkelijk. Maar bovenal erg
kostenbesparend en effi ciënt.

Op t2en t3september zijndedans/essen inGarmerwolde enThesingeweer
van startgegaan.Michelvan DijkenenLidiaWesters leidenvanafditseizoen
zelfstandig hun dansschool "danscentrum Step by Step". In Garmerv.ulde
wordt gedanst inDorpshuisde Leeuw en inThesinge vindt ditplaatsin het
Trefpunt.

q, defoto:Martinen Wilma Wierenga en Wim en Anita Staats inactie. (Foto:
PeterKruijt)

In principe zijn er drie groepen: cursusgestart:nieuwelingenzijnmeer
beginners, enigszinsgevorderd, en danwelkom!Telelonischein!ormatie:
gevorderd.Omdathetsomswatmoei- 0596 618 582,b.g.g. 06546 280 76.
lijk is een danspartnerop hetzelfde
niveau te vinden, is de "Thaisner"
dansgroep wat klein uitgevallen.
Hetiserechter nietmindergezel· 'l~.
ligom;deharde kern gáátervoor.
De lessenduren tol enmet decem
ber. Injanuari wordtereen nieuwe

Dansen in Garmer
wolde en Tbesinge

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

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

Op diverse onderdelen hebben de
raadsfractieskritiscl1ekanttekeningen
geplaatst. De dscesse ging vooral
over de staloppervlakte voor inten
sieveveehouderij,het welofniet toe
staan van windturbines, de haal
baarheidIwenselijkheidvan een rno
gelijke uitbreiding van het Ten
Boersterbos, het opnemen van de
gaslocatie Thesinge in het bestem
mingsplan enhetwelofnietbeperken
van demogelijkheid tot kassenbouw
voor nieuwe bedrijven.
Het college gaat zich opde reacties
vandepolitiek beradenen zal op10
december a.s. met een aangepast
voorstel in de Algemene Beleids
commissie terugkomen.

Sicco Laagland

-debebouwîngsoppervlaktemaghier·
van maximaal 5.000 m2zijn
- alsneventakvan een boerenbedri~

maximaal2.000m2stalopperv\akvoor
intensieveveehouderij toetestaan
•mogelijkheid vrijstellingtegeventot
maximaal 3.500 m2 staloppervlak
- eenbestaande intensieve veehou
derij maximaaI 3.500 m2sta~rvlak

toe te staan en de mogelijkheid tot
uitbreiding te bieden tot 5.000 m2
oppervlakte gebouwen
- maximum oppervlakte kassen 600
m2meteen vrijstelling lot2.500 m2
- torensilo's maximaal 14 m. hoog
(vrijstelling tot 18m.)
• windturbines mogen tot maximaal
15 m.ashoogle(vrijstell ing tot25m.)
-geenbosbouwbinnendegemeente
grenzen,weleventueeluitbreidingTen
Boersterbos
- leegkomende agrarischebedrijven
mogen alleen van functie verarde
ren,mits het gaatomeen inhetagra
riscl1 buitengebied passendefunctie,
incombinatie meteenwoonfunctieen
mits de bedrijfsactiviteitenbinnen de
gebouwen plaatsvinden

Nieuwbestemmingsplan
Buitengebied
In de Algemene Beleidscommissie
van 20oktober j.1. isde eerste aanzet
tot een nieuw bestemmingsplan
Buitengebied besproken.Het nieuwe
bestemmingsplan gaat bepalen wat
straks wel en niet inhetgebied buiten
dedorpskemenwordttJegestaan.Het
col lege steil o.a. voor.
• het buitengebied één gebiedsbe
stemming tegeven
·helagrariscl1gebruikdehoofdfunctie
telaten zijn
• een bouwperceel van maximaal 1
hectare toe te staan

Maarwelke concrete plannen staan
nouvoor Garmerwolde enThesinge
in debegrotingvoor 1998? Dit heb ik
voor ukunnen vinden:
• de peuterspeelzaal Ten Boer/
Thesingewordt met ééngroep uitge·
breid
-demeidoorns inde W.F. Hildebrand·
straat te Garmerwolde zullen alle
maal worden gerooidenworden ver
vangen door jongeaanplant
· het fietspad Stadsweg wordt nietin
2001 maar in f999 aangepakt
• reconstructie van fietspad The
singerlaan staat ook voor het jaar
1999 indeplanning
- de Schultingaweg en de Thesin
gerweg (vanaf Sint Annen tot de
Schultingaweg) zullen gedeeltelijk
worden gereconstrueerd en een
nieuwe astal~aag krijgen
·derestvandeThesingerweg in2000
reconstrueren
• vaststellen van de bestemmings
plannen Garmerwolde·integraal en
Thesinge-integraal
- het uitbreidingsplan Molenhom te
Thesingegaanuitvoeren
Misschien zijn deze plannen voor
Garmerwoldeen Thesingeeen reden
voor uom debegrotingsbehandeling
bij tewonen.

Op maandag 10 en woensdag 12
november wordt de beleldsbegro
tlng voor 1998 in de gemeenteraad
behandeld. De raadsfractiesgeven
dan hun reacties opde plannenvan
het college voorhetkomendelaar.U
heeft over de begroting allemaal al
een prachtige Informatiekrant van
de gemeente In de bus gekregen.
Vla deze krant nodigt het college u
ook uil om de begrotingsbehan
deling opde publieke tribune bij te
wonen.
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Banus en van Brakel zorgden voor een spannende middag met overbekende trucs.

Banus en van Brakel, hetkJ : circus van Nederland. Eerst had Matthijs Kol overgegeven. Daarna gleed Maryolein
Havinga erover uit Toen hetéindelijkbeginnen kon, was Banus weg. Alle goocheltrucs mislukten. En Banus had
gewonnen van Mr. Karate. Het was heel leuk.

OokEllen,I ngeen Marj on uitgroep7hebben op8oktobergenotenvan
de kindermiddag in hetfrefpunt.Zij maakten onderstaand verhaa ltje
pllö tekening:

Adm in istratie:
Peta Jurjens.
G.N. Schuttertaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld / 16,50p.j.
Post abonees / 29,50p.j.

Geen krant ontvangen of win Uextra
kranten?Bel Peta Jurjens:
0503023896.

Kopij Inleveren voor denoer
dag 20 november 19.00 uur.

Redactie Theslnge:
Peta Jurjens. RoeIieKarsijns, Truus
Top, Melha Nijkamp,
LudeKoi-SIatltler, Susan
de Smidl
Fotograaf:
Peter Kruijt05O·3021936
Eind -reda ctie:
ErlSBbeltlTolenaar,
DeDijk4, 050·3023795

Redactie Garmerwolde:
W'lemien Bakker-Foekens,
Gare!HazEMlld, JopieKappetijn,
Delta V.d. Molen, Harry Sluul
Fotograaf:
Henk Remerie05G-5419630
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Tepoer
Dorpsweg 26, 050·5415335

., ,

",
c;.

Kerkdiensten Wist U dat ...
Samen opWeg
2november
10.00 uur saw GK Thesinge,
Ds.W.Tinga-BosmalGroningen
5november
19.30 uur saw GKThesinge,
Ds.A. V.d.ZwaagiWildervank
Dankdagloogstdienst
16november
10.00 uur saw HK GarmelWOlde,
ds. S. Ypma. Zendingsdienst
Koffiena afloop
30 november
10.00 uur saw GKThesinge,
Drs.H.LeysselllBalk

Gereformeerde Kerk
2 november
14.30uurDhr.P.DoomIAppingedam

9november
09.30uurDs.T.HeslingilJSiddeburen
14.30 uur Ds.K. Meier/Grootegast
16 november
14.30 uur Os. F. de JongiHooger
smilde
23november
09.30 uur Ds. E. OiereenVHaren
19.00 uur Drs. T.J. OIdenhuislCoe
vorden,Grunneger dainst
30 november
14.30 uur Ds. G. UevaarVAduard

Ned. Herv. Gemeente
9novemberGanneI'MJlde
10.00 uur ds.E.J.StruiflOostelWOlde
23 november GannelWOlde
10.00 uur M. MetzlarlHouwerzijl

e het langzamerhand weer tijd wordt voor dejaarlijkse griepprik?Dinsdag 4
enwoensdag 5 november kunt Uweer inde praktijk van dokter Friezema
terecht;beide dagen tussen vijf enzes uur.
e dhr.B.P.Bolt inmiddelsisbenoemd lotdirecleur van debasisscOOol"deTil"
inThesingeen binnenkortaan z'nnieuwe loopbaanhoopt te beginnen? Erook
voor juf Wiea eenopvolgster wordt gezocht?
e onzenieuweburgemeester,dhr.A1ssema.ookoog heeftvoordeblitendorpen
enalop diverse bijeenkomsten isgesignaleerd? Vrijwilligerswerkvolgens hem
hetweefsel van desamenleving is?
e HetRode Kruisafd.TenBoeronlangshaarGO-jarig bestaan heeftgevierd? I

§rala'

sanitair en verwarming

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

TEL. 050-5493950 • FAX 050-5493673

Stoepemaheerd in Beynm
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 nnr

Onze Pizza's worden gratis
bij ft thuis bezorgd.
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