
R ei THESINGER
E SS

Maandeliiks Nieuwsblad voor Garmerwolde
Thesinge en omstreken

23e iaargang ianuari 1998

Be'W'oners van t Plaaintje
Nu de Konlngsheerl (biJna) gereed Is,leek het ons leuk om eens nader kennis Iemaken met de bewoners van "t Plaalnlje".Wie woonl waar?

Debewoners van 't Plaaintje";alleen deZijlema'sontbreken. Door een ongeluk zitRiek Bouchiertijdelijk ineen
rolstoel. (Foto: Henk Remerie)

Familie Feenstra
Ze zijn niet moeilijk tevinden: hun
huis heet de Lelie en ze bewonen
nr. 1 van Koningsheert.
Jan en Dina zittenalaan de koffie
als ikkom,want ikbennatuurlijk 'te
laat'. Ik mag trouwens Janen Dina
zeggen; dat heb ik wel even ge
vraagd:Feenstra en vrouw Feenstra
willen zeniethoren. Iktref het,want
het is hun 34e trouwdag (dus wat
lekkers bij de koffie). "Morwiedoun
der niks aan; Jan wil vanoavond
gewoon naor schaiten tou ....
Voordat ikhet vergeet, wil ik even
terugkomenop de eerstezin,nl.De
Lelie. Het isde naamdiedearchi
tect aan hun type woning heeft ge
geven.
De Feenstra's wonen in Garmer
wolde vanaf 16 juni 1997 ... en met
veelplezier.Ze hadden eenslagerij
in Ruischerbrug; bij velen wel be
kend.Ook deden zealmeeaanhet
verenigingsleven in Garmerwolde;
dus helemaal vreemdzijn ze niet.
Van oorsprong komt Dina uit Hark
stede en Jan heeftzijnhele leven in
hetzelfde huis inRuischerbrug ge
woond. Tijdens hun verkeringstijd
moest Jan altijd op de fiets naar
Harkstede en of hij nou náár Dina
gingof vàn Dina kwam: hij had altijd
wind tegen!Na hun huwelijkzijn ze
in het geboortehuis van Jan gaan
wonen.Daar hebben zetwee doch
ters gekregen, Christina en Janet,
die allebei inmiddelsgetrouwd zijn
en kinderen hebben. Eén van de
drie kleinkinderen (Madeion) isaan
wezigbij dit gesprekje en zet zelfs
nog ietsop papier.
Na het stoppenmetdeslagerij wil
den ze graag kleiner gaan wonen
en gingen hieren daar watrondkij
ken.Ze kwamenalgauw inGarmer
wolde terecht: omdat ze er al zo
bekend waren ... en uiteindelijk is
het (volgens Jan Feenslra) maar
éénstraat verder. Aannieuwbouw

werd niet gelijk gedacht. Het liefst
hadden zeeen kanten klaar, gezel·
lig, huis met aangelegde tuinen zo
weinig mogelijk toestanden; maar
waar vind jedat?
H.J Havenga had nog plannen en
daarzijnze zich ingaanverdiepen.
Na het bekijken van hethuis van de
familie Bouchier was het snel voor
elkaar en kon de bouw beginnen.
Het bevalt ze uitstekend inGarmer
wolde en "t plaaintje" is hartstikke
gezellig.Hun eersteoud-en-nieuw
viering hebben ze als fantastisch
ervaren:bijdetoren en daarnanaar
de Leeuw. "Glasbier hier,glas bier
daor ... man, man,wal was t gezeI
leg!"
Mijn eindconclusie is dan ook: t
binnen Gaarmwèllders!

Koningsheert2
Edwin van den Enden en Petra
Jünke zijn de bewoners van Ko
ningsheert 2.

Edwinwerkt bij Hooghoudt BV. Dal
iswel te merken:bij de koffie vraagt
hijofiker eenlikeurtjebijwil gebrui·
ken en laterop deavond krijgikeen
glas jus d'orange enweer devraag
ofhij eriets door moet doen. Pelra
werkt bijTimmer en Schaap Bouw
stoffen. Vanzelfsprekend hebben ze
hun eigen keuken daar gekochl;
het is werkelijk een schitterende
keuken met een schiereiland.
Edwinen Petra hebben eerst inde
W.F. Hildebrandstraat gewoond;
maar de ruimte, die ze daar had
den,vonden ze teklein. Hel was de
bedoeling om te gaan uitbreiden.
Maar vader en moeder Van den
ënden gingen aandeKoningsheert
een dubbele woning bouwen en
degene, die samen met hen zou
bouwen,zag er vanaf. Vandaardat
de families hebben besloten om
samentebouwen.
Architect Schaaphokheeft helont
werpgemaakt: hetis de vormvan

een oude Saksische boerderij.
Het leuke aan Koningsheertvinden
beide dal het nieuwbouw is, die
toch primaindebestaande dorps
kern past.
Pelra vindtoudennieuwviering niet
echl het leukste jaarlijkse feesi,
maar samen met Edwin hebben ze
een gezellige jaarwisseling gehad.
Wel merkt Petra op dat er bij de
familie Bouchier een mooie boom
met verlichting isvernield; dal was
toch niet nodiggeweest.

Koningsheert 3
De bewoners van Koningsheert
nummer3zijnCor en Diny van den
Enden.
Cor en Diny komen van oorsprong
uit Groningen, maar voor Cor zijn
werk moesten ze naar het eiland
Texel.Daar hebben ze, samenmet
hun twee kinderen. drie jaar met
veelpleziergewoond.InGroningen
woonden ze ineen flatmei balkon



en op Texel kwamen ze in een
benedenwoning met tuinte wonen.
Na die rlr;e j2ar moest de familie
Van den Enden terug naar vaste
wal.
Terug inGroningen merkteCor dat
de ruimte,die hijop Texelhad,hem
wel erg goed beviel. En zodoende
zijnze, na enig speurwerk, inde L.
van der Veenstraat te Garmerwol
de terecht gekomen; waar ze leuk
hebben gewoond.
Op een gegeven moment waren
beide zonen het huis uit en begon
het idee tekomenom terug te gaan
naar Groningen. Maar op dat mo
ment deed zich ook de kans voor
om te gaan bouwen aan de Ko
ningsheert ... Cor heeft altijd inde
bouw gewerkt en hetwonen inGar
merwolde beviel uitstekend; van
daarhetbesluit om inGarmerwolde
te blijven. De buitenkant van hun
woning is door de firma Havenga
gebouwd en zelf heeft hij de bin
nenkant prachtigafgewerkt.
Ze hebben alweer twee keergezel
lig Oud en Nieuw gevierd op Ko
ningsheert (in familiekring).

Koningsheert 4
Nu ishet er 's avonds nog donker,
maarééns wordtdithetdomeinvan
Harm Jan en Hanny Havenga-Ja
ger. Hoewelze er nog niet wonen,
h6ren ze er bij! De beide zoons,
Johan (27) en Peter (25), blijven
metz'ntweeën aan de Oude Rijks
weg.De aanwezigheid van een kan
toortjewijsteropdat HarmJanvoor
lopignog nietvanplan iszich terug
tetrekken.
Omdat een oud huis 'iets heeft',
vind je er diverse oud-aandoende
elementen (de indeling van de ra
men, brede kozijnen, enz.). "AI
doende hebben we nog van alles
aan het oorspronkelijke plan veran
derd; dat is het voordeel als je de
tijd hebt," aldus Hanny en Harm

Jan. "Een nadeel is dat iedereen
weetdat jenog goed woont en dus
wel kunt wachten: dit komt er nog
even tussen door, dat moet nog
gebeuren ..."
Maar Hanny hoopt ernu toch echt
gauw intekunnen.
"tKomtwelgoud..:, islnait,Haarm
Jan?

Koningsheert 5
Metde verhuizingnaar de Konings
heert werd inhuize Kattenberg de
discussie 'verhuizenofniet' geslo
ten.Aan de Grasdijkweg,waar Gert
en Anneke sinds 1978 woonden,
beviel het goed;maar na jarenvan
verbouwingenwildeGert graag naar
een nieuwbouw huis. Anneke en de
kinderenGert-Jan, Marieke en Ta
mara hadden daar niets op tegen,
alshet gezinmaar inGarmerwolde
bleef wonen.
Zehoudenvanhetdorp. Met name
degemeenschapszinen de onder
linge betrokkenheidwaarderenze.
"Het dorp isaktief, gezellig, jekunt
er jezelf zijn,"zeggenzowelAnneke
alsGert. Het helegezin maakt dan
ook een aktief deel van de dorps
gemeenschap uit. Gert, in het da
gelijks leven technisch medewer
ker bij een bouwcoöperatie, sport
wekelijks en speelt, evenals zoon
Gert-Jan, saxofoon bij de Harmo
nie; Anneke is momenteel als on
derwijzeres verbonden aan 'onze'
basisschool. Ze is mede gangma
ker van de jaarlijkse kinder-aktivi
teiten.Dochter Marieke speelt bari
ton bij de' Harmonie. Ze iseen en
thousiast zwemsteren scouting lid.
Tamara staatop het punt met mu
ziekles te starten ... alhoewel ik
tijdens het interview begreep, dat
zedit zelfnog nietweet!OokTamara
zwemt graag.
Het nieuwe huis aan de Konings
heert bevalt prima. Vooral Anneke
kan haar tuinier-hobby vrij baan

geven.Eerst was het wel spannend
wie ermet hen aan de Koningsheert
zou komenwonen.Het kontakt met
de buren blijkt prima. Het gezin
heeft dan ook geen spijt van de
verhuizing.
Iedereen heeft wat hij of zij wilde:
nieuwbouwinGarmerwolde!

Koningsheert 6
De familie Flokstra woont al sinds
1983 in Garmerwolde. In dat jaar
verhuisden ze van Oosterhooge
brug naar de L. vander Veenstraat,
waar ze een groot aantal jaren met
veel plezier woonden.
Jan (45) en Bouchien (44) runnen
samen een uitstekend lopendewin
kei in schilder- en handvaardig
heidsbenodigdheden in de Stoel
draaierstraat in Groningen. Jan
zwaaitde scepter overhet schilder
materiaal en Bouchien is verant
woordelijk voor de handvaardig
heidsafdeling.
De interessen van beiden zijn in
hun nieuwe huis goed te herken
nen: spiegels, poppen en mooie
boeketten vallen direct bij het bin
nengaan vanhet huisop.De woon
kamer is bijzonder weergegeven
door de schuine muur, die de keu
ken afscheidt. Aan de muur diverse
schilderijen en zeefdrukken. Als
kunstliefhebbers gaat het hen aan
het hart, dat de zaak zo weinigtijd
laat voor museumbezoek. Geluk
kig konden ze, na een drukke pe
riode, onlangs enige tijd vrijmaken
voor een bezoek aan het Groninger
Museum. Ze genoten er van de
overzichtstentoonstelling van de
Parijse couturier Alaia.
Dochter Marianne (17) is leerlinge
aan de Commerciële School, een
MBO opleiding in de stad Groninger
wijk De Wijert. Ze is in Garmer
wolde opgegroeid,maar raakt door
school en leeftijd wat meer stad
gericht.Ze isinhetdorp vaak op de

fiets tezien; op weg naar vrienden
ofvriendinnen.
Het gezin Flokstra neemt in het
dorp een duidelijke plaats in. Vooral
Jan isvaak daar 'where il ishappe
ning'. .

Koningsheert 7:
Oienke, Ruud, Gerben en Hiske
Oefissen
GroningenofMaastricht:eerstkomt,
eerst maalt. Een nieuwe werkgever
(AZG) kaapte de Delissen voor de
neus van Limburg weg. Dienke en
Ruud: geboren Wageningers, bei
den verpleegkunde A-opleiding,dan
B en management in Groningen:
beiden werkzaam inde psychiatrie.
Ruud is coördinator van een dag
bestedings-centrum, Dienke coör
dineert de acute psychiatrische op
name inhet IJ\l..G.
Vanuit het midden van het land naar
Garmerwolde ging via een tussen
stap: Lewenborg.De eerste vijf jaar
waren gepland; toch duurde het
verblijf zo'n17jaar.Je weet hoe dat
gaat: de kinders komen,groeien op
en gaan dichtbij naar school; pas
na de basisschool begon Lewen
borg tejeuken.
Bij toeval werd tegen deaanstaande
nieuwbouw in Garmerwolde aan
gelopen. Hoewel ernog geen huis
stond, konden ze zich al wel een
redelijk beeld vormen hoe de Ko
ningsheert er uiteindelijk uit zou
komen te zien. De verwachting is
uitgekomen: geen dag spijl. Naast
wonen inhet dorp wordt erook aan
het dorp gewerkt: door deelname
aan diverse commissies, zoals de
Feestweek, deGarmer &Thesinger
Express en de Cultuur-historische
commissie.
En Gerben en Hiske? Wel iets lan
ger nodig om tewennen: de afstand
naar oude vrienden werd ineens
een stuk groter. Maar ook Garmer
wolde had vrienden tebieden; ook

groepBeks Verzekeringen
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (OSO) 3022191

Namen zij onnodige risico 's?

10 december 1997.
Personeelsvereniging
'O ns Jaarl ijkse Uitje ' koerst af
op een vroegtijdige après-ski.
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Gezellig dollen in de sneeuw. _ . 'e:.'..' . ~ ' .1
Jezelf afmatt en t ijdens ski- e n ~). . $ r ,.;:l)~/
ande re sportlessen . En aan het einde .:lt ~ -::cr
van de dag een uitbu ndige après-ski voor de :< ~. '._'"'-' ~ '
noodzakelijke ontspanning. N iet s is zo leuk als J .Y -n

een wintersportvakantie . Totdat het verkee rd gaat
en ie blessures en ongelukken krijgt die je leven L
aar dig kunnen o ntregelen . Dan is het prettig als je
ee n reisverzeke ring bij Beks hebt afgeslot en. Zo sluit
je elk onnodig risico uit. Kan je niks gebeuren.
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Rijksweg 15 ..Garmerwolde

I() 050 .. 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Bovag·lId - 011. Suzuki Dealer

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Gas
Water
Electra

M Fa"W" Kool & zo-= insta lla tiebedrijf
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tijdens oud en nieuw, dat in het
dorpshuis isgevierd.

Koningsheert 8
Als je de Koningsheert opdraait.
heb jeaan jerechterhand nr.B:het
huis waar de familie Bouchier all B
maanden woont. Daar druk ikop de
bel en word hartelijk welkom gehe
ten door de heer des huizes.
Voordat ikm'n gat aan de stoel heb,
staat eral een kop koffie voor me
klaar en voel ikme er gelijk op m'n
gemak. Zelfs durf iktevragen waar
het toilet is: ze hebben er zelfs
drie! !!
Het gezin bestaat uitvier personen:
Thea, Ton en hun twee zonen Tom
en Riek. Ton en Thea hebben een
fotozaak in de Nieuwe Ebbinge
straat te Groningen. Tijdens het
gesprek blijkt dat deze zaak alda
teert van voor de eerste wereldoor
log, dus waarschijnlijk wel bekend
bij velen. Ton maakt inprincipe de
foto's en Thea behartigt alle ove
rige zaken zoals: foto's uitzoeken,
plakken, inlijsten, reclame en de
boekhouding.
De oudste zoon, Tom, is 17 jaar en
doet ditjaar examen VWO 6; Riek,
de jongste, is 14 en gaat naar de
Wilgenborgh in PaddepoeI. Beide
jongens gaan dagelijks op de fiets
naar school (weerof geen weer).
Ze zijn tijdens ditpraatje niet thuis,
maar volgens hun ouders hebben
ze het prima naarhun zin inGarmer
wolde.
Oorspronkelijk komt Thea uitHar
lingen en Ton uit Groningen. Sa
men hebben ze eerst vier jaar in
Eelde gewoond en daarna zijn ze in
de Ulgersmaborg inGroningen gaan
wonen.
Op mijn vraag: 'Waarom Garmer
wolde?" krijg ikals antwoord dat dat
eigenlijk nietbewust gekozen is.Ze
zochten een twee-onder-sen-kap

woning met een grote garage; in
ieder geval met bergruimte voor
Ton zijn grote hobby: de zeilboot.
Hun eerste keus ging uitnaar Zilver
meer (achter Lewenborg) ; maar
daar was te weinig ruimte (voor de
boot).
In dekrant lazen ze een advertentie
van defirma Havenga en dachten:
laten we maar eens gaan kijken.Bij
Hannie aan de keukentafel, onder
het genot van een lekker bakje kof
fie, was het toen snel geregeld.
Het eerste half jaar viel Thea be
hoorlijk zwaar en wou ze wel krui
pend terug naar deUlgersmaborg;
maar nu vindt ze het prima zo. Ton
vond het gelijk dik in orde. Het is
een gezellig pleintje geworden:oud
en jong door elkaar. Prima dus!
Wat ze zeker als zeer positief erva
ren, is de sociale controle: dat is
toch zeker wel het warme van het
dorp.
De oud-en-nieuwviering vonden ze
enig: om twaalf uur de klok luiden,
onder het genot van champagne,
en daarna feest in de Leeuw. Vol
gens hun zeggen: perfect!
Waar ze Nieuwjaarsdag wel van
baalden,was devernieling van hun
Koreaanse spar. Waarschijnlijk
dachten 'ze' dat het zomaar een
kerstboompje was, maar dat was
dus niet zo.
Maar ach, ze blijven hierdoor wel in
Garmerwolde wonen ;goed hè?

Dorpsweg 55
Geert Jan Zijlema en Gré Zijlema
Gorter wonen alweer ruim een jaar
inGarmerwolde; om precies tezijn:
vanaf zaterdag 22 november 1996.
Geert Jan iseen geboren Braban
der (van Groningse ouders) en Gré
werd geboren inOldekerk. De laat
ste vijf jaar woonden ze ineen twee
onder-een-kap woning inTen Boer.
Hun wens:een vrijstaand huis,dicht-

bij de stad maar wel landelijk, is
thans invervulling gegaan. Doordat
Harm Jan ontzettend veel rekening
heelt gehouden methunwensen, is
het echt 'hun' huis geworden. Ze
zijn erdan ook zeer content mee en
hebben er nog geen dag spijt van
gehad. ("Een oud huis bv. een pas
torie isook prachtig, maar dan moet
jewel twee gouden handen hebben
... en tijd,"aldus Geert Jan).

Geert Jan en Gré Zij/ema-Gorter.
(Foto:Henk Remerie)

Ze hebben hier een mooie lap tuin,
Geert Jan kan lekker inde garage
klussen en bijmooi weer kunnen ze
lekker buiten zitten. 'Bovendienheb
ben we het erg getroffen met de
mensen om ons heen.Garmerwolde
is een leuk dorp met een heel ac
tieve gemeenschap. Sinds kort zit
ten we beiden op badminton (een
mooi kluppie) en inseptember gaan
we samen met 'het buurtje' naar
dansles. Met oud en nieuw zijn we
ook samen naar het dorpshuis ge
weest; dat was heel gezellig '
Beiden werken inde gezondheids
zorg:Geert Jan in'deBrink' teVries
(verstandelijk gehandicapte kinde
ren: meervoudig gehandicapt, diep
zwakzinnig) en Gré inverpleeghuis
'Coendershof" (oudere mensen,so-

matische patiënten). De kinderen
(drie jongens en drie meisjes inde
leeftijd van 1Btot 27 jaar) zijn alle
zes de deur uit. Heteerste kleinkind
iser:sinds kort zijn ze detrotse opa
en oma van dekleine Loes.
Beiden houden van detuin. Geert
Jan wil veel over auto's en muziek
weten en Gré is gek op puzzelen
(legpuzzels van 1000stukjes,kruis
woordraadsels, de kerstpuzzel in
het Nieuwsblad van het Noorden,
enz.); ook mag ze graag handwer
ken. De Zijlema's houden van rei
zen:afen toe gaan ze op vakantie;
het favoriete land is Frankrijk.

Dorpsweg 53:
Ria, Wie/se en Mirjam Oosting
Als Tolbert het niet meer is, ga je
eens om je heen kijken. En als je
hier dan ineen ver verleden aleen
half jaar hebt gewoond, als je hier
familie hebt gehad ('oomWimvan
Duinen"; aan dat weggetje langs
het Thesinger Maar). als jedande
nieuwbouw hier ziet staan, en bij
aanbellen gastvrij wordt ontvangen
... dan isde keuze snel gemaakt.
De goede eerste indrukken zijn al
leen maar bevestigd; ze kwamen
dan ook op het juiste moment inhet
dorp: vlak voor de feestweek en
oplevering van het gerestaureerde
uurwerk.
Wietse (ooit schilder I) neemt zijn
langere reistijd naarde PTTinLeeu
warden (afdeling postcode beheer)
voor lief. Ria isblij ineen wat com
pactere omgeving tussen de men
sen te zitten. Ze zit ondertussen
niet stil : ik heb haar laatst betrapt
met de armen onder het gips ... niet
ten gevolge van een breuk, maar
door kunstnijverheid!
Voor Mirjam was de stap erg moei
lijk: het werk én alle vrienden bIe
ven achter inTolbert, wat t6ch best
een stuk reizen is. Toch heelt ook
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Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 • 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

verzorgde voeten
komen verder

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns
voor

voetanamnese (i •••••••••••••• jmassage
reflexzöne

therapie

MARLEN

OSSENTJUK ) •••••••••••••••••• l
Dorpsweg 18

Garmerwolde. ~....... . .... . .... . . ... . . I050 - 541846~

LOO~EDRUF

W. LODE

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

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610



Oud en Nieuw in Garmerwolde:

Slepen of slopen?

Ouden Nieuw-disco in"DeLeeuw";V.l.n.r.JanGroenhagen, Sietze Vliem
en Matthijs Welling. (Foto: HenkRemerie)

dj's. Zij waren op de uitnodiging al viel. Met zeer klein verschil won
aangekondigdals:djRose,djVuur- Beat Jack Rapper. Hij kreeg een
pijl,"AdVisser",dj???,dj Fagget en prachtige medaille en cd-bon. Ook
Beat Jack Rapper. Zij werden zo deandere dj'swerden beloondvoor
nodig bijgestaandoor de lokaledj's hun inzet en enthousiasme.
Matthijs, Sietze en Jan. Een des- Het feest duurde tot in de kleine
kundigejury lettebijdebeoordeling uurtjes.
o.a. op kleding, muziekkeuze en Garmerwolde kan tevreden terug-
act. De zeer uiteenlopende pro- kijkenop een zeer geslaagde jaar-
gramma's zorgden ervoor dat er wisseling.
voor iedere smaakwat tegenieten Mieke Welling-van der Linden

vonden. Een nog veel zwaardere
antieke boerenkarwerd grondig ge
sloopt (en overigens een paar da
gen laterdoor dezelfde club keurig
opgeruimd).
Voor alleduidelijkheid: slepen, dat
h66rtbij oud &nieuw. Erdoen nog
altijd smakelijke verhalen deronde
over vroeger,toen zeeen complete
wagen bovenop het dak van de
schoolinstalleerden.Slepen isleuk,
slopenniet.De jongens die hetver
schilnietweten,moeten bijdeoude
garde maar 'ns vragen naar die
sterke verhalen van vroeger.

Elisabeth Tolenaar

binnengereden. Gelukkig liep dat
allemaal goed af.
Ná twaalven was het in elk geval
feest: hardstikke gezellig,veel men
sen op straat, vrolijke drukte inhet
Trefpunt -eenleukereoud &nieuw
viering kun je niet bedenken.
Hoewel? Er waren toch weer een
paar van die akkefietjes. Bijvoor
beeld: een loodzware (niet te ver
slepen,dachten deeigenaren)aar
dewerken pol met struik verdween
inhet Maar en werd kapot terugge-

Thesinge, kwart over twaalf: het
dorpliep uit en ademde pure kruit
damp in.AI gauw verzamelde zich
een menigte op Srnldshouk, waar
spontaan een gezamenlijkvuurwerk
werd afgestoken. Zullen we dat al
vast afspreken voor volgend jaar?
Het was meteen feest. Met devin
gers indeoren wensten we elkaar
"bestewensen" of 'veulzegen".
Voor een iets uit dehand gelopen
vuur was eerder op de avond de
brandweer alinvol ornaat het dorp

een groots feest voor Iedereen

Dat Oud en Nieuw ook gezellig en
zonder incidenten kan verlopen,
hebben debewoners van Garmer
woldeweereens bewezen!Hetwas
één groot feest in Dorpshuis "De
Leeuw' ;jongen oud zijnhet nieuwe
jaareensgezind en zeer vrolijk be
gonnen!
Het bestuur van deStichting Dorps
huishad traditiegetrouw samen mei
een groep jongeren en vrijwilligers
een programma bedacht en alle
dorpsbewoners enhun gasten uit
genodigd om het nieuwe jaarvanaf
01.00 uur tekomen inluiden.
Een record aantal - bijna 225 -per
sonen hebben aan de uitnodiging
gehoor gegeven en om 02.00 uur
was het feest danook invollegang.
De zaal was omgetoverd in een
heuse disco.De bezoekers konden
het nieuwe jaar starten met een
"borreltje vanhet bestuur".

Gast-dj's
Hoogtepunt van het feest was het
optreden van deverschillende gast-

- Ingezonden -

Geachte redactie,

Is het echt waar da t de ber
genop Nieuw-Zeeland 20 km.
hoog zijn? Ik dacht dat de
Himalaya,8400 -8800 m.,
één van de hoogste zo niet
de allerhoogs te was . Hoe
hoog moeten vliegtuigen wel
vliegen om over die bergen
heen te komen?
J. Star-Wassens

Naar aanleiding van dit schrijven
hebben wij onze aardrijkskundige
kennis eenswat opgefrist.
De hoogste berg ter wereld is de
Mount Everest (inhet noordoosten
vanNepal);deze is 8848 meter en
ligtin deHimalaya(=hetdak van de
wereld). De hoogste berg op het
Noordereiland van Nieuw-Zeeland
is Ruadehu (2797 mtr.) en op het
ZuidereilandMount Cook(genoemd
naar captain Cook); deze is 3764
mlr. (Misschien leuk om teweten:
op Mount Cook ligt een hele grote
gletcher,genoemd naar deGronin
ger zeeman Abel Tasman.)
Hetkan dusniet anders ofwij heb
ben een tikfout gemaakt: er staat
een nul te veel!
Fijn,datwe zulke oplettende lezers
hebben!

zij haar plekje in ons dorp gevon
den. Oud en Nieuw werd voor de
eerste keer in het dorp gevierd;
eerst bij de buren, daarna met een
paar honderd dorpsgenoten in 'De
Leeuw'.
Ze vinden het jammer dat ze nog
niet iedereen kenden !

Ruud Delissen, JopieKappetijn,
Hans Klamer, Hillie Ramaker

en BinekeVeninga

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparat ie

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6. 9791CR Ten Boer
Telefoon (050) - 3022151

HOf5TEDE-

G.N. Schutterlaan 2
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 5 0 - 3021574

4



Scheurkelender wist zollerdag 10 jannewoarle 1998: lied veur de [aar
lekse Nljjoarsveziede van de Pladdelandsvraauwen.

Nijjoarsveziede Gaarmwól

Nijoarsveziede Thaisn

Vóór twaalven stonden degezinnen
klaar: champagne onder de arm,
glazen in de hand en de spieren
opgewarmd. Klokslag twaalf hing
deeerste aan het louw en luidde de
klokmet volle klank in een poging
het vuurwerk de baas te blijven.
Gedurende het eerste kwartier van
1998 groeide hetgezelschap onder
de klokkentoren tot zo'nvijfentwintig
personen. Zeker voor Harm Win
ters,maar ook voorde andere aan
wezigen, was deze happening het
waard om bijdevolgende jaarwis
seling herhaald teworden.

Ruud Delissen

Harm Winters kijkt neer op 1997. (Foto: Bouchier)

Onder het toeziend oog van koster
Harm Winters hebben enkele ge
zinnen uitGarmerwolde gezamen
lijkhet nieuwe jaar ingeluid.Jaren
lang was het Harm, die direct om
twaalf uur een sprint naar de klok
kentoren trok om daar de klok te
luiden. Voor hem geen vuurwerk of
een glas champagne. Met nieuw
jaar hoort de klok geluid: en dat
deed hij- alleen - alacht jaar lang.
Dit jaar meldden zich enige tijd voor
de jaarwisseling hulptroepen:de fa
milies Bouchier, Delissen en Kat
tenberg boden aan hem bijteslaan.
Hel werd een ware happening.

InluidingNieu~jaar

De tombola bröcht goud geld in t
loatje en ook gingen der petten en
T-shirts vanThaisn van de haand.
Dou de leslen noar hoes gingen,
was de nacht al wied vorderd; tot
volgend joar lu!

Susan de Smidl

Hai Fret zeu"en kienáers
mit ain knorrefJ tule]

Wel is fJroot op oarde
Dat is laanfJe Roulf

Di; de kranten rond brenfJt
Deur t fJe/ralle 10ufJ

Mor dat kin hom nait sc/relen
Want /raiFret tied..erdrief.

toatsie dus;a!lain haarThomesvoar
ofen touwat moeite met destoere
woorden! Noa de brandewien met
rezienen bröcht We!ly Boer onder
begelaiden van deBoetenbaintjes t
Thaisner Volkslaid ten geheure;dat
gait zo:

Börgmeester Alssemoa en zien
vraauw beleefden heur eerste nijo
arsveziede hieren teoordallen noar
t tiedstip dat zai kroug verluiten,
ging t heur best noar t zin! Korvan
Zanten (jr.) haitte ze van haarten
welkom, en vertelde derbie dat de
geluden positief warren mor dat de
Thaisners nog wel benijd warren
hou oferinIgebruukwas.Nou.ook
datleek wel goud dus!
De Boetenbaintjes lusterden mei
bekende laidjes en laidjes van heur
nije e.d.d' aovend op;dat lukt heur
altied wonderwel in Thaisn. De
stemmen zat ergoud inen hal wat
luzongen en klapten meI. Alje van
Bolhoes haarweer hal wal grappen
en grollen en tot slöt schonken z'
ook nog !Wij vanheur nije c.d.'sas
prieskes veur delombola!
Thomesvoar en Pieternel haren ale
hoogtepunten en biezunderheden
van t àfgelopen jaar weer veur ons
verzoameld en ikgeleuf nait dat ze
wat vergeten haren! n Ha!le pres-

Op 10 jannewaorie j.l. huil Oörpsbelangen heur nijoarsvezlede in café
Meulenzlcht, woarveur zo as gewoonlek weer hal wat belangstellen was.
Gelukkeg hufder galnend teleursteld worren; en al lag der dingaln snij
en was der galn vorst: I café zat wel aan nek tou vol!

0' ètdaûen Gaarmwol het op dit
moment 82 leden (jong en old). Elf
doames bennen derthalle joarwèst
en kriegen ncorsoageopspeld;ook
Simon dalt indevreugde.
Ons erelid,Vrauw van Huus,schrift
datt heur prima bevaalt in Bloem
hof;deur de getyple notulen blift ze
goud opd' hoogte.

Doul
t Doul van de verainen bestaait 
volgens de veurzitster - oet vief
sterren:
1. tleggen van nije contacten
2. tonimoetenvanvriendinnen
3. soamen gezellege dingen doun
4. d' informatieve ster
5. rust en ontspannen

Zangspul
De jannewoarie-oavend is altied n
hal geze!lege oavend;ook de part
ners bennen van haarten welkom.
Dit keer kennen we kieken en lustern
noar 'deWaddenzangers"oet Den
Andel; zai brengen n zangspul in
drij dallen over d' halle previnzie.
In t eerste dal nemen z' ons met
noar nold veerhoes inde datteger

joaren (verkeern,voaren opnschip,
smokkeln, degevolgen van decri
ses: waarkkwiet,oorlog intboeten
laand ...)
Bie t twijde dal belannen w' in n
olderwetse koamer met n bozzem
en nopen heerd. (De verteller
miemert over vrouger: maaikermis
in stad, oet vrijen op Polderziel,
d'ollespeulman,ons mouderke,de
klokken van t börgje ...)
tOaarde dal begunt in de Veen
kolonies;mellontginnen van tveen
inStadsknoal en omgeven.Netuur
lek komt ook 'De Knoalster Lore
laai"op de proppen.
In Uskwert bliekt n legende te
bestoan over kruus stelen. Ook rog
gemouer, t zeewiefke en wadden
duvel kommen aan bod.
t Gehal wordt besloten met nstuk e
wat Grunneger metzingers.
Zunne genogt bennen deverskes
oet t eerste dal achter indezoal hal
slecht te verstoan. Deur n beter
gebruuk van demikrefoons gait het
bie I twijde en daarde dal oareg
beter.

Hillie Roamaker-Tepper

•

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg 3
<ti 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuil285 - <ti 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenr iems traal 204 - <ti 050 - 5771306
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Zwarte Markt Beverwijk

Wie is ... Ben Bolt?
Geboren:
Getogen:

Beroep:
Eerste baan:

Ten Boer:
Thesinge:

Kinderen:

Schoolkinderen:

Opvoedmethode:

Leermethode:

Ouders:

Vrije tijd:

Op 28juni 1949 inGroningen
Aande Nieuweweg inGroningen, waar zijn vader
banketbakker was
Onderwijzer, al 25 jaar.
Andijk, Noord-Holland. Dat was wennen. Alsjedaar
eenafspraak maakt om acht uur, steekt dat niet zo
nauw.
Daar heb ikdaarna gewerkt en we wonen er.
Mooi dorp. Leukom met een klein team tewerken.
Maar we blijven wel inTen Boer wonen. Deafstand
tussende dorpen is klein; maar deafstand met de
ouders, da's misschien lastiger. Ikhoop dat ze mij
wetentevinden, en andersom.
Zelf hebben we erdrie: twee jongenseneenmeisje,
tussen 14 en 16jaar. Eentje is aluit huis.
Daar moet je sociale mensen van maken, die zich
laterinde praktijk staande kunnen houden. Dat is
nog belangrijker dan eenacht voor rekenen.
Ikwil wel streng zijn. Kinderen willenhun grenzen
weten. Jemoet ook zienwie eenschouderklopje
nodigheeft enwiejuist niet. Wat ik niet wil, iseen
kind vóór de klas latenafgaan; al helemaal niet bij
zwakkere leerlingen, want die zijndan altijddeklos.
Wij werken met ervaringsgerichtonderwijs. Je gaat
dan soepeler met het rooster om. Na een onweer
bijvoorbeeldbegin jenietmetrekenen,maar met het
weer.
Heb jenodig, zeker ineen kleine school. Niet zozeer
voor onderwijstaken, maar wel bij allerlei zaken
eromheen.
Knutselen, bouwen en computeren.

Elisabeth Tolenaar

(Foto:RoelieKarsijns)

Even voorstellen .....
Hetonderwijzend team van Chr. Basisschool "DeTil" In Theslnge.

Naeenonrustigbegin van het schooljaar hebbenalle kinderenweer een
'eigen' jufofmeester. Aan de lachendegezichten opde foto isteziendat
deze er wel zinin hebben.
Links boven staat Ben Bolt;hij isdedirecteur en geeft les aan groep7en
8. Greet Veenkamp staat naast hem; zij is sinds jaar en dag in dit
schoolgebouw te vinden. Momenteel begeleidt ze groep 3 en 4. Janny
Procee geeftaanalle groepenles;ze isiniedergevalopmaandagenvaak
opvrijdag op'deTil'aanwezig.Linksvoor zeteltJessicaKloosterhuis;de
kinderen van groep 5 en 6 zijn erg blij dat zij in oktober een vaste
aanstelling kreeg. Daarnaast zitNellie Tel; zij heeft sindsdecember de
jongste kinderen (groep 1en2) onder haar hoede.

Zaterdag 7 maart gaat er vanuit Thesinge een bus naarde Zwarte
Markt inBeverwijk. Wiewil ermet ons mee?

Vertrek: ± 08.00 uur ('t Trefpunt, Thesinge)
Kosten: ± I 35.. (incl. entree Zwarte Markt)
Terug: nog niet bekend

Opgave voor 25lebruari bij Jellie Holstede (tel. 302 1957) ofLucie
Kol (tel. 302 21 81)

(

Krachtpatser(s) gezocht
Wie was sterker dan hij dacht en heelt mijn fiets inelkaar geramd? .
Het geschiedde op woensdag 14 januari (rond 19.00/19.30 uur) bij de
fietsenstalling aan de Rijksweg inGarmerwolde.lsde daderi zijnde daders
zo sportief zich te melden? Ook mensendie iets hebbengezien, worden
verzocht te reageren.
FamilieVliem, tel.050 - 541 63 41

VANDIJKEN
Au toschade

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

6

Teleloon
06-54611091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30

lot 18.00uur

Zondag
van 13.00

lot 18.00 uur

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 541 6501

SOUWv.o.f.

9798 PA Ga rmerwalde
Fax: 050 5419268



Juf Wya. temiddenvan haarThesinger leerlingen. v.l.n.r.FeitzevanZwol,
Vincent Boswijk en Ellen Kruizenga. (Foto:Jeanet Tilman)

Na 5 jaar en 1 maand werken aan de P.C. Basisschool "de Til" In
Thesinge, is Wya Kloosterhuis uit Ten Boer vertrokken naar Houten
(Utrecht). Ze woont daar sinds 1december vlakbi j, Inhet dorpVianen.

Pionier juf
Wya Kloosterhuis

Namens Dorpsbelangen
Irene Plaatsman

Truus Top

Over de bouw is uitvoerig overleg
geweest met de architect. Er ko
menveelwerknisseninhelgebouw.
zodatdeleerlingen veel zelfstandig
kunnen werken. In delokalen, die
ookwatruimerdangebruikelijkzijn,
is rekening gehouden met cornpu
teraansluitingen.Ditvoorbereidend
werk heeft Wya een uitdaging ge
vonden. Dat is voor haar ook het
aantrekkelijkevan deze nieuwejob:
letterlijk van de grond af aan met
iets nieuws beginnen!

Veel geluk!
Intussen is Wya al een beetje ge
wend in haar flatje in Vianen. In
haar kamer kijkt ze geregeld naar
haar afscheidskado van de kinde
renuitThesinge:eenmetmozaïek
steentes ingelegde tafel. En het
ladenkastje. dat ze kreeg met alle
bureaubenodigdheden, is haar op
school al heel vaak van pas geko
men.
Het deed haar heel goed dat ze
zoveel kerstkaartjes toegestuurd
kreeg.Wya,veelgelukvoorde toe
komst'

I.V.m. gemeenteraadsverkiezingen

Forumavond

Op2maart, vlakvoordegemeenteraadsverkiezingen,organiseertde
VerenigingDorpsbelangenThesingeeen boeiende,prikkelendeforum
avond inhetTrefpunt.Allepo6tiekepartijen uitdegemeenteTen Boer
zullendoor hun lijsttrekkers vertegenwoordigd worden.
Dit is uw kans om devertegenwoordigers van de partijen te leren
kennen; ze vragentestellen.
De voorbereidingen voor de avond zijn al in volle gang: Wout van
Duuren zal op zijn eigen wijze een terugblik geven op vier jaar
gemeentepolitiek; Hans Weggemans zal dediscussies leiden.
Nadere informatie volgt.

wordt uitgenodigd om mee te den
kenendus doe jeeenberoep opde
eigen creativiteit.Heelkenmerkend
voor het E.G.O. onderwijs isdatde
betrokkenheid van de kinderen in
het leerprocesvooropstaat. Deleer
kracht heeft een begeleidende rol ;
tenzij het kind meer sturing nodig
heeft."

lets nieuws!
In Houten pioniert zij ineenwijk die
nog grotendeels inaanbouw is.Op
20 januari was het noodgebouw
zover klaardatde eersteleerlingen
ontvangenkondenworden. Wya is
begonnen met tien leerlingen. die
verdeeldzijnoverdegroepen1Um
4. Met de openbare en de R.K.
school zit de P.C. school vanWya
en haar beide collega's voorlopig
onder hetzelfde dak. Totaal zijner
nu tien leerkrachten en dat aantal
zal toenemen met het binnen
druppelen van nieuwe wijkbewo
ners.l nhetbeginvan hetjaar 2000
isdeverwachtingdatdeP.C.school
afgebouwd is en het leerlingen
aantal tussen de 450 en 500 beo
draagt.

E. G.D.-onderwijs
Wya heeft zich in haar Thesinger
periodeverdiept in het E.G.O.·on
derwijs. Als ik haar vraag naar de
belangrijkstekenmerkenvan deze
manier van werken, volgt er een
heel enthousiast verhaal: "E.G.O.
staatvoorErvarings Gericht Onder
wijs. Jebiedthetonderwijs "opmaar
aan. Dat wil zeggen dat het kind in
situaties gebracht wordt waarinhet
zo zelfstandigmogelijkaan de slag
gaat. Het doel is het kind zelf de
manier te laten ontdekken van het
omgaan metbijvoorbeeld bepaalde
materialenenproblemen. Het kind

Op 27 november heeft zij afscheid
genomen van haar leerlingen uit
groep 1en 2doorze te trakteren op
een bezoek aan"het Noorderbad"
in Groningen. Dit is tegenwoordig
eenenormeoverdekte speeltuin. 's
Avonds was er gelegenheid voor
de oudersenbelangstellendenom
afscheid te nemen. Deaankleding
van de ruimte naast de kleuter
afdeling was geheelinde sfeer,die
Wya met de kinderen ook altijd
maakte. Bij kaarslicht, met een
drankje en hapje,hadzealle tijd om
met iedereennogeven persoonlijk
tepraten.

Siem
BOVAGAutobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer OSO' 3021494

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

Op at onze reparaties
3 mnd. bo~a9
9"rantie

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

Als uul auto
'dure' reparaties nodifJ heeft..

LEDER- EN MEUBELSERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20, Garmerwolde
teL 050--5421205 / 5425049
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Stijldansen is in! 'De Soos'
Op 24 december 1997 wasereen Kerstnachtbal lndorpshuis "DeLeeuw"
te Garmerwolde; verzorgd door dansschool "Step by Step" van Michel
van Dijken en L1dla Westers.

Op hetKerstnachtbalwordt instijlgedanst...
(Foto:CarinBuringa)

UitslagJanuari'98:

1.J.Leugs 6778
2. J. Reinders 6402
3.A. Mulder 6303
4. K. Wierenga 6293

Nieuwe leden zijnvan hartewel
kom;erwordt elke tweede vrijdag
van de maandgespeeldindorps
huis "De Leeuw·, Garmerwolde.
Inlichtingen bij G. Bouwman tel.
050·541 65 03.

57623
561 76
55700
54795
54810
54561
54510
54136
53785
53729
51 716
45020
38025
35918
24516

1. A. Mulder
2. J. Star
3. J. Reinders
4. Mevr. D.V.d. Molen
5. Mevr. W. Tammeling
6. J. Ramaker
7.J. Leugs
8.H.J. van der Molen
9.J. vander Molen
10. G. Bouwman
11. Mevr. T.Mulder
12. M. Blink
13. K. Wierenga
14. Mevr. M. Pops
15.B. Buringa

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050- 5410508

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

De einduitslag van decompetitievan kaartklub "DeSoos" teGarmer·
wolde luidt als volgt:

Wist-u-dat ...
• er op 29december1997 een soort vervolgisgeweestop de avond inMolenzicht
metverhalenover Thaisn vrouger? Deavond werdgehouden incafé t Jopke en
Dorpsbelangen heeftereen heuse professionele videofilm vanlaten makendoor
ArendKampen c.s. De beelden moetennog gemonteerd worden,maar indeloop
van ditjaarhooptDorpsbelangen defilm uitte brengendiedan voorbelangstellen
den tekoop zal zijn!
• deplannen voorde nieuwbouw aande Molenhorn teThesinge steeds verder
vorderen? De kavels zijn alle uitgegeven en de eisen waaraan de woningen
moetenvoldoen, zijnbekend.Binnenkort zal begonnen worden met het bouwrijp
maken van de grond. De grote gele containers op "Smidshouk· hebben daar
overigens niets mee vandoen,die zijnvande EDDN.We houden uop dehoogteI
• de'stokoude'waterpomp vande 'Scheuvel' hel heeft begeven endevereniging
eennieuwe pompheeftmoetenaanschaffen?Dal de vorstdaarop heeftgewachll

Kerstnachtbal
Deopkomst bij het Kerst
nachtbal was zeer goed;er
moesten zelfs kaarten bij
besteld worden.
Het was dus moeilijk om
heltelbegeerde toegangs
bewijs te bemachtigen.
Eenieder zag er stijlvol en
sjiek uit op Kerstavond.
Michel verzorgde zelf de
muziek; zelfsdeKerstman
verraste ons met een be
zoekje. Hij danste hier en
daar even met éénvande
gastenenzorgdevooreen
eerlijke trekking vandelo
terij. Hierna werd hetkoud
butlet. aangeboden door
Michelenlidia,officieelge
opend.

Tussenbal
Op 24 januari was er alweer een
bal: het Tussenbal. Op dit bal ver
zorgde nietMichel demuziek,maar
Harry's One Man Show Band. Al
leen in de pauze's zorgde Michel
voor de bekende, gezellige mee
zing en -dansnummers, zoals de
Zeemanswals. Ook dit was weer
een gezellige engeslaagdeavond
met veel '(dans)plezier.
U begrijpt: de danslessim worden
gegeven door professionele men
sen; voor de meeste dansersstaat
gezelligheidbovenaan.Wiltumeer
informatie, beltu dan gerusteens
met Michel en lidia, telefoon0596
61 8582.

Willemien Bakker-Foekens

Er wordt al sinds 1995 danslesge
gevendoorMichel en lidia.Sinds 1
augustus 1997 is Danscentrum
"StepbyStep"ontstaan en worden
erdanslessen gegeveninAppinge
dam, Oosteinde, Delfzijl, Stedum,
Thesingeen Garmerwolde. AI sinds
hetbegin iserveelanimoeniseral
een uitbreiding geweest van twee
groepen,viadrie groepen naarvier
groepen: beginners, gevorderden,
ver-gevorderden en zeer ver-ge
vorderden.Stijldansen(QuickStep,
Engelse WalsenTango),Latin-dan
sen (ChaChaCha,Jive en Rumba),
en gezellige dansen als May Fair
(quickstep),Zeemanswals,Vakan
tiedans. Sirtaki, enz.

ltIunber
antiek

Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meube len

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M,I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

I.\~
NIJDAM

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
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Bestemmingsplan
Buitengebied
De atgelopen maand Is bil vrijwel Iedereen een brief van de gemeente
bezorgd waarin de lntormatle-avcndoverhet nieuwebestemmingsplan
van degebieden bulten de kernen werd aangekondigd.

Op de Nieuwjaarsvisite van de gemeente Ten Boer reikte wethouder
Peter Boon de aanmoedigingsprijs uit aande spelers van "De Rijgen.

1994: toneelgroep -De Rijge - speelde 'n morsige hippie-familie, v. l.n.r.
Herbert Koekkoek, Gonnie Pater, Tjipko Visser (gastspeler), Jochum
Admiraal, AlyPepping, Neflian Dijkema en Kees Faber.

Cursus

viltfiguren maken
in de Wingerd

11 februari

19.30 uur

derij. Deze activiteit wordt nietals
een te stimuleren ontwikkeling be
schouwd.

Karel Drabe

(en eventueel 9. 30 uur)

Geen houtteelt en windmolens
Nieuwe ontwikkelingen indeagra
rische wereld als houtteelt (aanleg
vanbossen opde weiden en akkers
voor houtproduktie) zijn niet goed
mogelijk in het nieuwe bestem
mingsplan.Erkomtdusde komende
tien jaar niet meer bos. Het plaat
sen van meer dan 60 meIer hoge
windmolens voor elektriciteitspro·
duktie is naar alle waarschijnlijk
heidevenmin mogelijk, evenals de
aanlegvaneen windmolenpark.

Minder bouwregels
De regelgeving voor het bouwen
van een tweede burgerwoning en
bedrijfsgebouwenophet(bedrijIs)·
terrein is mindergedetailleerd ge·
worden. Maar de regels zijn nog
niet zo eenvoudig datdeze in een
paar zinnen zijn samen te vatten.

Natuur en historie
Wat betreft de natuur en hetland
schap zijn verschillende landschap
pelijke elementen - zoals wierden,
maren en opstrekkende versave
Iing . als waardevol gekenmerkt.
Het gevolg hiervanisdatbij ruilver
kaveling niet alles mogelijkzal zijn.
Natuurgebieden waren er niet en
zullen erook niel komen.
Tenslotte zijn er nog stukjes met
geologische en historische waar
den. Hiervan zijn ermaar een paar
... omdat gekozen is alleen die te
vermelden,diebescherming behoe
ven.Naar mijn mening had dalwel
wat uitgebreider gekund.
Het isdebedoeling dathelconcept
van het bestemmingsplan in het
voorjaar definitief is.

Weinig veranderingen
Inhetnieuwebestemmingsplanblijft
debestemming van vrijwel het hele
buitengebied wat ie al was, name
lijk "landelijk gebied". Aan de eco
nomischebezigheden inhet lande
lijkgebied,dezogenaamde functie.
verandert ook weinig: deze blijft
agrarisch.Andere economische ac
tiviteiten (bijvoorbeeld recreatie,
campings) zijn daarbij onderge
schikt aan de agrarische hoofd
functie. Wel is er in het bestem
mingsplan specialeaandachtenre
gelgeving voor intensieveveehou-

De brede aankondiging wekte de
indruk datergrote plannenbeston
den ... endanslaatmijnfantasie op
hol. Komt erbijvoorbeeld eenhoge
snelheidsspoorlijnvan Garmerwol·
de naar Thesinge (geschatte reis·
tijdca. 60seconden;minderdan de
tijd die ik nodig heb om naar de
brievenbus te lopen), of komen er
jachthavensinhet Damsterdiep,ol
overal nieuwe wijken?
Dat bleek allemaal niet het geval.
De redenen voor het nieuwe be
stemmingsplan voor de"buitenge
bieden" (dat wil zeggen: buiten de
kernen) waren heel eenvoudig:
a)het oude was tien jaaroud.en na
tien jaar moet een bestemmingsplan
opnieuw bekeken worden
b) er bestond zorg over de rnoçe
lijke vestigingvannieuweintensieve
veehouderijen van bijvoorbeeld
bedrijven uit Brabant.

050-3013830
0598-393504

, . - I
1 ,/ ,-

, " ..
~

J ,
t ' ,t,

- -''. I, " I "

Truus Top

'De Rijge- bestaat uit vijf spelers:
Jochum Admiraal . sinds kort Mar·
griet van Dam, Nellian Dijkema.
Kees Faber en Herbert Koekoek;
Gonnie Pater is ereven tussenuit.
Deregisseur isooknet nieuw:Ron
van Lente.
Wie nogveel meer wil weten. kan
zich voor f 30.. per jaaraanmelden
als 'Vriend van de Rijge- en krijgt
dan in februari de periodiek -Bij
gepraat met Rijgepraat" plus twee
kaartjes voor devoorstelling.

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

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.t,
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 POThesinge
• Water Te1. OSO-3024S36
• C.V , Fax OSO-3024693
• Zink
• Dakbedekking

Aanmoedigingsprijs
voor "De Rijge"

Aan speler Jochum Admiraal, die
definanciënvan degroep beheert,
stel ikdevraag oferalplannen zijn
voor de besteding van def 1000...
'De Rijge" heeft een verlanglijstje
endaar staan pruiken en licht op.
Eén pruik kostal gauwf 200..
Naast de reguliereoptredensklust
'DeRijge"ookregelmatigbijom het
hoofd financieel boven water te
houden: ze verzorgen optredens
'op maat", zoals het optreden bij
hetalscheidvan burgemeesterBlok.
Ook voor bedrijven en instellingen
wordt degroep gevraagd; erstaat
zelfs een bruiloftopderol.
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Wim Holtman speelt het hoog!

Wim Holtman en Henk Tammes omhet poolkampioenschap Thesinge.
Wim Holtman besliste de wedstrijd inzijn voordeel. (Foto: PeterKruijt)

Aanvragen
Welzijnssubsidie
Dorpsbelangen Theslnge en Garmerwolde hebben wederom de
taak de welzijnssubsidie van de gemeente Ten Boer teverdelen.

Thesinge:
Integenstell ing tot vorige jarenzijner geen vaste aanvraagformulie
ren.Daarentegen dient een getypte aanvraag ingediend teworden
volgens de volgende inrichting:
1. Naam, adres, telefoonnummer, bank- of gironummer van de
aanvragende instantieof personen.
2. Het gevraagde subsidiebedrag, bestedingsdoel en motivering.
Ookdienthieraangegeven teworden ofandere subsidiebronnen zijn
aangeschrevenen welke overige financieringsbronnenlinkomsten de
aanvrager heeftvoor ditbestedingsdoel.
3. Tot slot dient aangegeven teworden hoe groot de groep isdie van
de aanvraag profiteert.

De CVgTB in februari
Ook In het nieuwe jaar organiseert de Culturele Vereniging gemeente
Ten Boer veel culturele evenementen: toneel, Bewegen Op Muziek,
Engelse liederen ...u hebt het weer voor het uitzoeken!

De totale aanvraag mag niet groter zijn dan 1 getypt velletje A4.
Garantiesubsidies zullen nietmeer worden verstrekt; alle toegekende
subsidies zullen worden uitgekeerd.
Deaanvragen dienenvóór1 maart 1998 inhet bezit tezijn van de
penningmeestervanDorpsbelangenThesinge:Henk Busscher,G.N.
Schunerlaan 4, Thesinge.

Garmerwolde:
DeGarmerwolder verenigingen hebbeniets langer tijd: hun aanvra
gen voor 1998 kunnen nog tot 1april a.s. bij de Vereniging Dorps
belangenworden ingediend. Specialeaanvraagformulieren zijnver·
krijgbaar bij: Geesje Santing, Oude Rijksweg 2, Garmerwolde; tel.
050-541 33 03.

• Donderdag 5februari komtThea
ter teWater naar Garmerwolde met
het stuk: "Hoge Ogen" oftewel
"Great Expectations"; een van
Charles Dickens mooiste werken.
Aanvang 20.30 uur.
Weesjongen Pip slijt zijn leven als
hulpje indesmidse van zijn zwager.
Hij droomt echter vaneen rijketoe
komst. Maar wat gebeurt er, alshij
dit geld ook werkelijk krijgt?
In verband met de te verwachten
drukte is reserveren aanbevolen!
(tel. 302 35 44) Toegang: f 12,50
p.p. (leden f 10,-)

• Bewegen Op Muziek in het
Groene Kruisgebouw teTen Boer

Twee zaterdagen(7en 14 februari)
kunt u met uw kleine(n) een soort
introductie meemaken van een op
16 februari testartencursus.Kleine
kinderenlerenop een speelse ma
niermuzikaal bewegen opKinder
liedjes, spelletjes enz.
Het wordt gesplitst in twee groe·
pen:
. kinderen van 11/2 tot 2 1/2 jaar:
van 10.00 tot 10.30 uur'
-van 21/2 tot4jaar:vanaf10.30tot
11.30 uur
Dé manier om met uw peutersop
eenleuke manier kennis temaken
met dit nieuwe onderwerp! Om de
prijshoeftuhet niet Ie laten: f 3,50
(leden f 2,50)

• Zondag 15 februari is er een
OSA-concert in deKloosterkerk te
Thesinge; aanvang 15.00 uur.
Noud Jaspers, bariton, en Martijn
Jager, piano, brengen Engelse
liederen uit deze eeuw (werk van
Ralph Vaughan Wiliiams en Gerald
Finzi).
Toegang f5,- (leden f 3,50); kinde
ren tot 13 jaargratis.

CVgTB

~I
Waarborg

Installateur

GO ~1iJ&®0 centrale verwarming
@O (l)(!:lO . . 0

€DO 00 elektrische installaties
@O @O Ot °
@@ @®0 sem aIr
@@@@)@ loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATS-lij ~. B' ~,
Oosterseweg tb" 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 -3012832 b.g.g. 06 ·52619071
Fax: 050 - 3010625

Ten Boer 050 ·3022592 · Sint Annen 050 · 3021368

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050·3021227

Voor aardappelen, groenten, fru it, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman
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Bel Annie Groeneveld
050 - 302188

Stoomiluitjes

U wilt afvallen, aanko
men of meer energie

voor uw sport.

• Te koop: Super Nintendo met
tien spellen, waaronder Donkey
Kong 1en 3; vraagprijs f 499,-,
Tel. 050-541 50 02.
• Te koop: Mammoet-skelter en
stereotoren.
Tj. van Houten, tel. 050-302 32 39
• Te koop: Dwerghamsterhok met
rad, huisje, bakje, flesje en twee
verdiepingen: f 60,-.
Tel. 050-302 36 49

Uziethet.MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uil
een lening eneenverzekering. En af·
hankel ijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaal Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten?Ook datkan.

..Wehebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerken omvoordekinde·
ren tezorgen.
Dan wit/en weminderaan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei netafgestudeerd en di
rect aanhet werk. Mijn vriendwil met
een een huis kopen. Kandat nu al?
Wantecht gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

woensdag 4 februari
19.45 uur
De Leeuw: Jaarvergadering plus
drie dimensionale dia's bij de
Plattelandsvrouwen.
donderdag 5 februari
20.30 uur
De Leeuw: Theater te Water met
'HogeOgen".
zaterdag 7 en14 februari
10.00 uur
Gebouw Kruisvereniging Ten Boer:
Bewegen op muziek (peuters).
zondag 15 februari
15.00 uur
Kloosterkerk Thesinge: OSA-con
cert.
donderdag 19 februari
10.00 uur
Kerkhörn: Koffiemorgen.
woensdag 25 februari
14.00 uur
De Leeuw: Volksdansen, sjoelen
en zijde-schilderen bij de
Plattelandsvrouwen.
maandag 2 maart
Het Trefpunt: Forumavond i.v.m.
gemeenteraadsverkiezingen
zaterdag 21 maart
20.00 uur
De Leeuw:Rederijkerskamer 'Wes
ter"met 'Rebulieom nauto".

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

Agendaratie. Met behulp van de Stichting
Woonhuisconsument en Dorps
belangen Thesinge ishetgelukt om
door het Scholtenfonds een subsi
die van f 50.000,- beschikbaar ge
steldtekrijgen.
De resterende f50.000,-wordtdoor
de gemeentebijgedragen uitdepost
'Stads-endorpsvernieuwing".
Op 28 januari jJ. is de raad van
harte akkoord gegaan met ditvoor
stel.De realisering van een smede
rij -museuminThesinge past prima
in de opdracht aan de schakelge
meentenZuidhorn,Winsum,Bedum
en TenBoer ommeer tedoen aan
de ontwikkeling van,bijhet landelijk
gebied passende,voorzieningenop
het gebied van recreatie en toe
risme.
De bouwtekeningen van de teres
taureren smidse laten zien dat na
de restauratie Thesinge een prach
tig historisch pand rijker is. Het ge
restaureerde pand zal een aanwinst
zijn voor het centrum van Thesinge.
Elisabeth besloot haar verhaal in
1993 met de vraag: 'Waarwachten
we nog op?" Het antwoord was na
tuurlijk: 'Geld,"
Geld isernu Oo ' ennu hoeft erniet
meer teworden gewacht.

Sicco Laagland

N.B. De reslauralle van desmederij
en de plannen voor het museum
zijn uiteraard In nauw overleg met
Arend Kampen gemaakt.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

creatief
centrum

IndeGarmer &TheslngerExpress
van maart 1993, la let wel: maart
1993, schreef Elisabeth Tolenaar
een artikel over Theslnge in het
jaar 2000.

Inhetjaar 2000 zouvolgensElisa
beth de smederij het toeristisch
middelpunt vanThesinge vormen.
De smederij die Anjes Kampen in
1968 achterlier.toen hij verhuisde
naar Hoogezand, omdat er voor
zijn groeiend bedrijf in Thesinge
geen ruimte meer was.
In 1948 had Kampen de oude
smidse, inclusief gereedschap,ge
kocht. Bij zijn vertrek in 1968 bleef
aldat oude gereedschap achter.
Dorpsbelangen Thesinge heeft al
vele jarende wens de oude smidse
van Kampen als een historisch mo
nument voor het dorp te behouden
en een srneoerä-museum op te zet
ten. Een smederij-museuminThe
singe zou niet misstaan bij de oude
Kloosterkerkende prachtige koren
molen. Maar ja,door gebrekaan de
broodnodige subsidies kon deze
wens voorlopig niet in vervulling
gaan.
Vele jarenhebben Dorpsbelangen
Thesinge, de gemeente Ten Boer
en Kampen gepoogd de benodigde
gelden te vergaren. In 1995 isnog
eens uitgerekend,daterf200.000,
nodig isvoor de restauratievande
smidse ende schuur.

I Vijf jaar na het artikel vanElisabeth
ishet dan toch gelukt: de twee ton
is beschikbaar. De eigenaar Kam
pen steekt f 100.000,-inde restau-

of'==[d- SLAGTER
l..-~W~ONlNGIN R ICHTlNC MEUBflMAlC(II'

5tadsweg 63 Ten Boer OSO 3021383

..We zijnop zoek naareen hypo
theek waarwe later weer uit kunnen
puffen. Voordestudiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Bel met éénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd cals
telefoon (OSO) 3012848
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Foto van de Jnaand

Niet-gepland kerstlam
Inhet voorjaar (vanaf begin maart) ishet heel gewoon dat erlammetjes geboren worden; maar met Kerst???
De familie Havenga aande Grasdijkweg kan er over mee praten: bij het tellen vande schapen ontdekten zij tot
hun stomme verbazingeen laminhet land! Dat was helemaal niet gepland !Ze hadden een stel niet-zwangere
schapen aangekocht!Ondanks het ongewone jaargetijde maken moeder en kind het goed.(Foto:Henk Remerie)

REDACTIE

Redactie Garmerwolde:
WillemienBakker·Foekens, Ruud
Delissen, Karel Drabe, Carel
Hazeveld, Jopie Kappetijn, Hans
Klamer, Detta v.d. Molen, Harry
Stuut, Bineke Veninga.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Elnd·redactle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

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

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

Abonnementsgeld f 18,50p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.

Geen krant ontvangen ofwiltUextra
kranten? Bel Peta Ju~ens :

050 302 3896.

Kopij Inleveren uiterlijk don
derdag 19 februari 19.00 uur,
liefst eerder.

Kerkdiensten
GEREFORMEERDE EN HER·
VORMDE KERK

Vanwege het feit, dat de gerefor
meerde kerk in Thesinge momen
teel gerenoveerd wordt, zijn alle
morgendiensten in februari geza
menlijk.Demiddagdiensten vinden
plaats inOns Trefpunt.

1 lebruarl
10.00 uur Garmerwolde
ds. M. Mulder/Assen
14.30uur Thesinge
ds. T.de Jong/Hoogersmilde
8 lebruarl
10.00 uur Garmerwolde
dhr. HW. Slob/Groningen
14.30 uur Thesinge

drs. J.P. StrietmaniWagenborgen
15 lebruarl
10.00 uur Garmerwolde
ds. S. Ypma
Dienst inEngelse stijl, m.m.v. het
koor Venite Cantemus uitBedum.
Koor, gemeentezang en gespro·
ken woord vormen samen een
ononderbroken liturgie. De Iiede·
ren gezongen door het koor slul
ten aan bij de gemeentezang. De
gemeentezang wordt doorhetkoor
begeleid met een eigen koor-

zelling. Ook het orgel speelt een
belangrijke rol in het geheel. De
gemeentezang wordt in het Ne
derlands gezongen, alle liederen
zijnwel van Engelseoorsprong ol
hebben een Engelse melodie.
14.30 uur Thesinge
drs.T.J.Oldenhuis/Coevorden
22 lebruarl
10.00 uur Thesinge, Kloosterkerk
ds.S.Ypma
14,30 uur, Thesinge
ds.J.P. Kakes/Roden
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Stoepemaheerd in Beyum
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pizza's worden gratis
bij u thuis bezorgd.

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en OUo Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -5493950 - FAX 050-5493673


