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De geheilften van het stadhuis
Het zal Je maar overkomen: Je hebt een baan alsbode ophet stadhuis van Groningen en jewoont enwerkt inbetrekkelijke anonimiteit. Van

I • deene opdeandere dag ben je een bekende Nederlander en wordt Je benaderd doortelevisieploegen van sas 6,RTL 4endeVARA voor
Interviews. Jekuntnietmeer anoniem over deGrote Markt lopen, iedereen lijkt Je teherkennen van TV Noord ...

Herkent u hem? In Thesinge kennen wij Henk Tammens in spijkerbroek
met trui of klussend met de overall aan; als u hem op de Grote Markt
tegenkomt. is hij inzijn ambtelijkkostuum!(Foto:Henk Blouw, Buro Commu
nicatie Bestuursdienst Gemeente Groningen)

zijn, omdat het paar geen eigen
getuigen heeft meegenomen; zo
als die ene keer met dat oudere
echtpaar, dat voor de tweede keer
trouwde. Samen kwamen ze bin
nen, totover hun oren verliefd en
zeer ontspannen. AI pratend en
koffiedrinkendwerd hethuwelijkvol
trokken, met Henk alsgetuige.
De plechtigheid mag een half uur in
beslag nemen, of je nu met zijn
tweeën komt ofmeteengevolg van
honderd man, De contrasten zijn
somsgroot: inleeftJïdvanhetbruids
paar (iemand van 70 met iemand
van 20 jaar) of in situatie. Zo heeft
Henk wel even"moeten slikken toen
er twee mensen trouwden, waar
van er een niet lang meer te leven
had.Maarjemoetjegezichtweer in
de plooi hebben als een volgend
bruidspaar met veel tamtam en
poeha binnenkomt. Spontaan een
dansje maken met de bruidop het
ritme van Afrikaanse trommelsheeft
hij ook aleens gedaan.Nee, huwe
lijken vervelen niet gauw.

Meerdere locaties
Sinds begin van dit jaar ~ordt er
weer inhet stadhuis getrouwd; het
afgelopen jaar pendelde Henk voor
een huwelijk op en neer naar het
provinciehuis,vanwege eenverbou
wing inhetstadhuis. Hij vindtzelfde
zaal inhet Provinciehuis mooier en
ook het aanrijden van de stoet isop
het Martinikerkhof mooier. Met
nameopvrijdag ishet een rommeltje
voor het stadhuismet aldiemarkt
kramen.
Er wordt gekeken naar meer moge
lijkheden voor trouwlustigen in de
stad, want eristoch sprake van een
dalendebelangstelling voor een hu
welijksvoltrekking inGroningen. De
provincie bijvoorbeeld met zijn vele
mooieborgen vormt een aantrel<ke-
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van zijn tijd aan huwelijken. Henk
ontvangt de bruidsparen en hun
gevolg, stelt henop hun gemak en
zorgt ervoor dat alles op rolletjes
verloopt. Dat de getuigen op de
goede plek komen tezitten,de gas
ten op goede volgorde binnenko
men ...Heel wat paren heeft hijaan
zich voorbij zien trekken en Henk
kan erbijzonder smakelijkoverver
tellen. Soms moet hij ook getuige

wel en niet kan zeggen en dat isook
een voorwaarde voor het beroep
van bode.

Huwe~kenenonwangsren

Je zou het bijna vergeten,maar een
bode doet voor het grootste deel
vele andere dingen dan een burge
meeslerbijstaan intijden van crisis.
Met name in de periode van mei tot
september besteedt hij wel 60%

Hetoverkwam HenkTammens (34)
uitThesinge, sinds vier jaar werk
zaam als één van de acht bodes in
dienst van de Bestuursdienst van
de gemeente Groningen.Toevallig
degene die hetdichtst bij de burge
meester stond, op de hoorzitting in
deOosterparkwijk, tijdens de raads
vergadering en na het dramatisch
aftreden op 28 januari jJ.
In1996 was hij ook alprominentin
het nieuws, toen er actie gevoerd
werd door woonschepenbewoners
en ereen grote woonboot pal voor
het stadhuis op deGrote Markt lag.
Hij opende toen de deur voor de
actievoerders en nam een petitie in
ontvangst.

Mediabode
Dit alles leverde hem de bijnaam
'mediabode' op. Zelfblijft hij nuch
teronder alle tumult en alleen TV en
Radio Noord stond hij tewoord; de
overige omroepen weerde hij af,
want: 'Omwie gaat het nu eigenlijk ./
nog?', zoalshij zelfzegt. Zijn hoofd
stond er ook niet erg naar, want
twee dagen voor het aftreden van
burgemeester Ouwerkerk, op 25
januari, werd erin het gezin Tam
mens een dochtertje geboren:
Emma. Een bijzonder bewogen tijd
dus voor Henk; maar een beetje
leuk vond hij het ook wel, al die
aandacht. Hijisechterblij ver van al
dat stadsgewoel tewonen en ook
dat het nu toch weer wat rustiger
wordt.
Door zijn werk en contacten metde
gemeentebestuurders kent Henk
vele geheimen van het stadhuis.
Dan leest hijbijvoorbeeld iets inde
krant, wat hij een week eerder al
wist. Of iemand probeert hem uitte
horen over wat een collega gezegd
heeft. Maar deze geheimen zijn bij
hem goed bewaard;hij weet wat hij



lijkalternatief.Behalve het stadhuis
denkt de gemeente aan het Pro
vinciehuis,het Stadspark Paviljoen
en het Groninger Museum.

Kopstukken
Dat is het feestelijke deel van het
takenpakketvan een bode.Henkis
eerder verschillende jaren als kei·
nerwerkzaamgeweest, o.a. bij het
Familiehotel in Paterswolde en bij
Koos Kerstholt. Daar heeft hij wel
profijt van, want je kunt hem ook
paraderend meteen blad mettwaalf
volle koffiekopjesindegangen van
het stadhuis tegenkomen. Alles
klaarzetten voorvergaderingen,de
overheadprojectorinstalleren en het
geluidcontrolerenennaaftoopweer
opruimen.
Dat zijnberoepvele uiterstenkent,
blijkt ook uit de ontvangsten. Die
variëren grofweg van vijf tot drie
honderd personen. Een boze bur
ger,diezijn gramophetstadhuiskwijt
wil, wordt als eerste met de bode
geconfronteerd. Datmoetdansoms
met de nodige tact opgelost worden.
Maar een uur later staat minister
Jorritsma op de stoep voor een
onderhoud met de burgemeester.
Diewordt dandoor de bode in een
wachtkamer gelaten, vankoffie en
een krantje voorzien, terwijl Henk
haar komst bij de burgemeester
meldt. Zo heeft hij velekopstukken
vanhet huidigkabinetweleensaan
zich voorbij zien trekken. En na
tuurlijk ook de hoofdrolspelers uil
hetdrama dat zich deafgelopentijd
op het stadhuis afspeelde.
Je hoeft geen specifieke opleiding
voor het beroep van bode te heb
ben. "MBO niveau," vertelt Henk,
"maarweloveralverstandvan heb
ben en verschillende eigenschap
pen zoals een goed gevoel voor
verhoudingen, mensenkennis,
fingerspitzengefühl en stres
sbestendigzijn:

Gas
Water
Electra

HFa. W. Kool &zn
"" i n s ta llatiebed rijf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
te l 050 - 5416263
fax 050 - 5419969
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Vooral dat laatste was belangrijk
gedurende de spannende maand
januari; de laatste maand samen
metburgemeester Ouwerkerk,naar
op 28 januari zoublijken.

Afscheidvandeburgemeester
Met denieuwe -waarnemend-bur
gemeester (H . Lammers) hebben
debodes inmiddelskennisgemaakt.
Dat was wel even een vreemde
gewaarwording voor Henk! Hij
mochtde nieuwe burgemeesteront
vangen en naar zijn kamerbegelei
den;daar zat iedan ... nog tussen
despullenvanOuwerkerk.
Het personeel, gemeentebestuur
ders en relaties hebben afscheid
van de heer Ouwerkerk genomen.
's Middags was er voor zo'n hon
derd naaste medewerkers (w.o.
Henk) een lunch. Ouwerkerk hield
zelf een toespraak, waarin hij beo
danktevoor degoede tijddie hij in
Groningen had gehad; hetgeen 
evenals'savonds bijhet afscheidin
de Martinikerk - de emoties niet
onberoerd liet.
De afgelopen periode kenschetst
Henk als een film, waarvan je een
slechteindevermoedt,maarop een
goed einde hoopt, tegenbeter we
tenin.Op de middag van 28 januari,
nog vóór de "laatste" raadsver
gadering, voeldehijaldat het aftre
denvan de burgemeesternabij was.
Gewoon door kleine signalen en
alert te zijn; mensenkennis mis
schien.Hij "wist" datOuwerkerkhet
niet zou redden.
Hijbetreurt hetvertrek enomschrijft
Ouwerkerk als een prettig en ge·
makkelijk man die weinigeiste. Hij
bleefaltijdvriendelijk, maaktegraag
een grapje en liet de zorgen van
"zijn" bode gewillig toe, weigerde
nooit iets. Een bode bewaakt ook
de tijd en alseen bespreking uitliep
en de burgemeester zich meteen
naar een volgende vergadering

Voor motoren, bromfiets
offiets I/aar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid · OU. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg15- Garmerwolde
® 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

moest spoeden, zorgde Henk dat
ereen snelle lunchklaarstond. Als
hij al vier koppen koffie ophad,
zorgde Henk voor een glaasje fris.

Beveiligingsbeambte?
Hij maakte het proces van de vele
aanvallen en felle kritiek op zijn
baas van nabij mee. De hoorzitting
in de Oosterparkwijk vond hij erg
moeilijk. Hij ging mee als verte
genwoordiger van het stadhuis en
omdezaken een beetje indegaten
te houden. Zo wees hij de 14
cameraploegen hun plaats, soms
meerdere malen als ze toch teop·
dringerig werden. Hij zat recht te
genover de burgemeester en kon
alles goed volgen. "Ik ben geen
beveiligingsbeambte en ben datook
niet gewend, maar op zo'n avond
wordt jetoch indie rol gedwongen",
zegthij.De vele, soms hardekritiek
en opmerkingen raakten hem ook.
Hij zag de emoties, die de burge
meester parten speelden. Maakte
het heleproces van zeer nabijmee,
tot aande laatste avond.
De foto op de voorpagina van het
Nieuwsblad op29januariwas veel
zeggend; drie mensen: de burge
meester, achter hem zijn • ietwat
verschrikt uitziende - secretaresse
ennaast hemzijnbode,diehem de
raadszaal uitloodste, met waak
zame blik om zich heen kijkend.

Politiek, een hard vak?
Daar kan Henk het wel mee eens
zijn. Maar als jeeraan begint,weet
jedat jerisico'sloopt en niets zeker
is,vindt hij ook. Hij ziet wethouders
en raadsleden (ambtelijk) ruzie
maken en boos zijn, later op de
avond wordt er dan gezamenlijk
weer eenborreltjegedronken.Maar
erisook ruimte voor een geintje en
humor.Henk mag graag een grapje
maken en wordt dan ook geregeld
als de grappenmaker van het stad-
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G.N. Schutterlaan 2
9797 PC THESINGE
Telefo on 0 5 0 - 3021957
Fax 050 - 30 21574

huis gezien. Als een wethouder tij·
dens een vergadering bijvoorbeeld
vraagt waarom hij toch altijd als
laatste "bediend" wordt, en Henk
antwoordt dat hij nou eenmaal niet
zijn favoriete wethouder is, wordt
hem dit geenszins aangerekend.
Toen het eens erg laat werd na een
collegevergadering en er een wat
jolige stemming hing, heeft Henk in
vol ornaat (met toga!)voor de grap
twee wethouders met elkaar in de
echt verbonden.

Door zijn huidige baan is hij veel
meer bij de politiek betrokken en
geinteresseerd geraakt, waar hem
depolitiek vroeger nietveel zei. Hij
doet zijn werk in Groningen met
veel plezier en geniet van de bonte
stoet van burgers, bruidsparen en
hoogwaardigheidsbekleders. Maar
soms ishet vuurwerkinde politiek
en raak je daar als bode zijdelings
bij betrokken. Ziedaar het beroep
van bode: boeiend, afwisselend,
soms spannend, maar onderschat
het niet; iets voor umisschien?

Susan de Smidt

Gooi niets weg!

Het isde bedoeling ook ditjaar inde
laatste weekvande schoolvakantie
iets voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd teorganiseren.
Hiervoor kunnen we weer van alles
gebruiken: lakens, lappen stof, vi·
trages,wol,kralen,grote kartonnen
kokers (b.v. van vloerbedekking),
enz. enz. U kunt het zo gek niet
bedenken, of wij kûnnen er iets
mee! Neem· voordat U iets weg·
gooit • voor alle zekerheid even
contactopmet Anneke Kattenberg,
tel. 541 4035.



Een grondige opknapbeurt
De Gereformeerde Kerk In Theslnge heeft last van ouderdomsverschijnselen. Het kerkgebouw wel te verstaan. Daarom wordt er al een
maandlang aan hetInterieur van deIn 1876 gebouwde kerk gewerkt

trouwe leden

Roe/ie Karsijns-Schievink

de maand maart worden bewon
derd. Dan hoopt men weer teker
ken in het gebouw. Nu worden de
morgendiensten in de Garmer
wolder Kerk ofde Thesinger Kloos
terkerk gehouden en de middag
dienstenvindenplaats inOnsTref
punt. In ieder geval iszeker dat de
Gereformeerde KerkmetPasenop
zijnpaasbest is uitgedost. Dankzij
de inspanningen van vele vrijwil
gers!

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Het interieur van de Gereformeerde Kern inde steigers ...
(Foto: Wolter Karsijns)

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

bollen te sorteren. Jong en oud
zetten zich hiervoor in. Dit alles
bracht zeer veelgeld in hellaa~e .

Het startkapitaal voor de renovatie
was,mede hierdoor,snel gevormd.
Om de renovatie geheel tekunnen
bekostigen, zullende komendeja
ren nog wel meer acties moeten
worden gehouden.

Resultaat
Het resultaatvanallewerkzaamhe
den kan waarschijnlijkhalverwege

Het zangkoor "Lo
vende Stemmen"
heeft dit jaar twee
jubilarissen; op 2
februari il. reikte
Inge Ridder hen
eenaandenkenuit.
Thomas de Vries
uit Ten Boer ont
ving een schaal
omdat hij maar
liefst 50 jaar lid is
geweest. Anna
Vink-Ridder ont
vingeenketting;zij
isal35jaar lid van
het koor. (Foto:
PeterKruijt)

Acties
Om de nodige gelden bijeentekrij
gen, zijn er vooraf verschillende
acties ondernomen: een verkoop
avond,maandelijkse collectes voor
het renovatiefonds en hetaanspre
ken van degeldelijke reserves van
de kerk. De werkzaamheden van
een grote groep mensen in de
bollenteelt hebben heel wat geld
opgebracht. Vorige zomer ging 
vier zaterdagen lang - een groep
naar Hoogersmilde,om op het land
lelies inhun bloei tesnoeien, zodat
de groeikrachtvoor het vormen van
de bol werd gebruikt. Vervolgens
ging inde winter, tien zaterdagen,
een groep van acht mensen naar
een bollenschuur om de geoogste

Huldiging

Van 'smorgensvroegtot'savonds
laatiser altijdwel eengroepjege
meenteleden bezig in het, anders
door de weekzostille,kerkgebouw.
Muren worden van een nieuwe
stuclaag voorzien, de vele ramen
worden stukvoorstukopnieuw gekit
en geverfd, en het plafond wordt
grondiggereinigd en gesausd. Net
als bij elke opknapbeurt komen er

I heel wat"verrassingen"aan het licht.
Het meeste werk gebeurtdoor vrij
willigers. Dit om de (hoge) kosten
enigszins te drukken. Daarom iser
ook gekozen voor de stille winter
tijd. Op het land en in de tuin kan
nog niet worden gewerkt. En de
winterschilderspremie speelt na
tuurlijkook een rol.

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453 NIJDAM

sanitair en verwarming

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

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
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Vingerhaakrecord
Wat begon atseen weddenschap tussen twee buurmeisjes liep uit opeen record.
Eénkilometer vingemaken moest gehaald worden ...endatlu/cle met dehulpvan vele
medeleerlingen ruimschoots I De uitdaagsIer lll/cleerde opeen grote zaksnoep.
(Folo: RoeIIe KarsiJns)

TheaterteWater: "Hogeogen"
Stampvol washel indorpshuis"de Leeuw· inGarmerwolde op 5februari. De reputatie van deze theatergroep
is alombekend en de Culturele Vereniging van de gemeenteTen Boer wist van tevoren dat dit optreden een
succeszou worden.Decreatieve decorwisselingen inhet boeiende verhaal van Charles Dickens volgden elkaar
inhoog tempo op.Indeaankondiging middelsde nieuwsbriefvan deCVgTB isdehamvraag ofdehoofdrolspeler,
een armewees, het mooie rijke meisjezal krijgen. Na allerleiomzwervingen gaat deze droom invervulling en
heeft het publiek genotenvan een kostelijke avond.

Truus Top
Theater te Water staat garant voor
een boeiendeavond.
(Foto: HenkRemerie)

"De Soos"

Winnaars februari-avond:
1. G. Smit 7602
2. G. Bouwman 6572
3. M. Blink 6501
4. M. Pops 6466

Wist-u
dat ...
• erop zaterdag 31 januari veel
mensen tevergeefs naar de brie
venbus liepen? Door ziekte bij de
drukker kwam ons januari-nummer
pas op woensdag 4 februari ge
reed. Het lag dus niet aan de
bezorgers!
• de voorstellingen van VIOD dit
jaar wegens ziekte niet door kon
den gaan? We vinden het allemaal
erg jammer ... en sneu van alle
moeite; volgend jaar beter?
• erop 16mei inThesingeweerde
twee·jaarlijkse rommelmarktgehou
den wordt? Er zijn niet alleen twee
dehands goederen te koop, maar
ook de mooiste perkplanten en ge
raniums; de opbrengst is bestemd
voorhet plaatselijk jeugdwerk.

Stoomnuitjes

• gevraagd: buitenschoolse op
vang.
Onze dochter Robin gaat maandag
15 juni a.s. naar de basisschool.
Vanaf die dag zoeken wij buiten
schoolse opvang op maandag,dins
dag en vrijdag 's ochtends en 's
middags; nietinvakanties.
Kitty Swiggers en Hans Klamer,
Lageweg 16, Garmerwolde, 050 
5415411 .
• gevraagd:bolderkar, tel. 302 36
49.
• te koop: donkerblauwe, stoffen
zitzak (f30,-) en een schoolstoeltje
(f 10,-). Tel. 302 30 45.
• te koop: 2 + 3-zits bankstel,
blauw/grijs gewerkt.Tel. 541 6116.

.

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 • 5422252

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

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

Tevens:
Suede-reinig ing
stoppage en
kledingreparalie

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6 9791CR Ten Boer
Telefoon (050) · 3022151



NieuW'e peuterjul
Op een zeer koude woensdagavond, alweer een poosje geleden,
gingen vierdames vanuit Garmerwolde naar Theslnge. Peuterspeel
zaal Benjamin was onsdoel i.V.m. een kennismakingsavond met de
nieuwe peuterjuf Bettina HIlIer. Deze avond had ook een creatief
doel: hetmaken van een handpoppetje.

Met zo'n twaalf moeders (waar wa
ren de vaders?) zaten we ineen wel
heel erg koude peuterspeelzaal. Met
koffie en warme Glühwein bleven
we toch nog redelijk warm en kon
den aan de slag. Terwijl wij pro
beerden een handpoppetje in el
kaar teflansen, vertelde Bstäna één
en ander over zichzelf.

Wie isBettina?
Betnna heeft een zoontje van vijf
jaar en komt uit Stungart (Duits
land). Ze werkte daar tien jaar als
kleuterleidster in een Kindergarten.
Dit iseen soort peuterlkleuterschool
voor kinderen van 3 tot7 jaar. Nu
woont ze alweer bijna zeven jaar in
Nederland, eerst in Den Haag en
sinds twee jaar in Baflo.
Betûna werkte als invalkracht op
een kinderdagverblijf in Den Haag
en Winsum en issinds 1september
dus op de peuterspeelzaal in
Thesinge tevinden.

Bedum. Dit was een groots water
festijn; wat de kinderen natuurlijk
geweldig leuk vonden.

Haar eigen ideeën
De eerste stap buiten devertrouwde
sfeer van het gezin is voor een
peuter meerdan alleen maarvriend
jes maken. Hiyzij hoort nu bij een
groep; samen delen kan bijvoor
beeld nog leuk zijn als jeeen potje
verf ofplaksel moet delen,maar die
mooie trekker? Dat doet een pijn!
Uitleg en afspraken doorde leidster
zijn dan heel belangrijk. De sociale
ontwikkeling krijgt op de peuter
speelzaal alle kansen. Het is van
grootbelang de kinderen terespec
teren en inhun waarde telaten. De
peuterspeelzaal isgeen voorberei
ding op de kleuterschool; maar van
aldatspelen, leren even aantafel te
zinenofineen kring naar een boekje
teluisteren en rekening tehouden

Bettina Hiller vindt het leuk om kin
deren testimuleren.

met anderen, pikken de kinderen
wel een graantje mee voor later.
Benina vindt het heel leuk werk om
kinderen testimuleren.Uit zich zelf
zullen kinderen bepaalde activitei
ten niet snel kiezen; samen met
anderen is het wat anders en met
een beetje hulp lukt het best.

Beltina Hiller en
Willemien Bakker-Foekens

Agenda
zondag 1maart
15.00 uur
Kloosterkerk Theslnge: OSA-eoncert
maandag 2maart
20.00 uur
Het Trefpunt: Forumavond i.v.m.
gemeenteraadsverkiezingen '
zaterdag 7maart
10.00 - 12.00 uur:
De School, Ten Boer: 2ehands kinder·
kleding· en speelgoedbeurs
zondag 8maart
20.15 uur
De Leeuw:Vrouw Holland
woensdag 11 maart
19.45 uur
De Leeuw:Lezing doorMevr. Sijden uit
Nieuwoida over 4kinderen en 8pleeg
kinderen (Plaltelandsvrouwen)
zalerdag 14 maart
15.00 uur
OBS Garmerwolde:kindermodeshow
donderdag 19 maart
10.00 uur
KerkhOrn: Koffiemorgen
zalerdag 21 maart
20.00 uur
De Leeuw: Rebulie om nauto
maandag 23 maart
20.00 uur
De Leeuw: Voo~aarsvergadering van
de Vereniging Dorpsbelangen Garmer-
wolde '

Het begin
Ze heeft twee maanden rneeqe-
draait met Marja om volledig inge- Kinderkleding- en speelgoedbeurs
werkt te worden. Op 30 oktober
hebben wij afscheid genomen van
Marja en Benina runt nu zelfstandig De Vereniging van Peuterspeelzalen inThesinge en Ten Boer organiseert
de groepen. Ze doet dit natuurlijk op zaterdag 7maarta.s. een beurs waar u2e hands kinderkleding- en
weer op haar eigen manier en heeft speelgoed kunt kopen en verkopen. Tijd: 10.00 . 12.00 uur
hier zo haar eigen ideeën over.Eris Plaats: Partycentrum 'DeSchool', Gaykingastraat 17, Ten Boer.
bv.methetthema WATER gewerkt;
Bstûna heeft dit met de kinderen Voor nadere informatie en/of reservering van een tafel kunt U contact
besproken en bevoeld en ter alslul- opnemen met Tineke Scheedler, tel. 302 40 49 (op werkdagen van 9.00
ting ging het hele spul zwemmen in - 13.00 uur)

vrijdag 3april , .,~,

Geheel verzorgde boottócht van de
Zonnebloem.lnl. en opgave bijRenate
Dijk, tel. 3021370 (voor Thesinge) en
Hillie Ramaker, tel. 541 53 35 (voor
Garmerwolde)
woensdag 8april
14.00 uur
De Leeuw; noten schieten voor 55+
(Vrouwenraad)
zaterdag 25 april
De Wingerd,Thesinge:Voo~aarsmarkt
met o.m. ruilbeurs van tuinplanijes en
demonstraties schaapscheren

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

Namen zij onnodige risico's?

la december 1997.
Personeelsvereniging
'Ons Jaarlijkse Uitje' koerst af
op een vroegtijdige après-ski.

ve:
.;:."1-\... \

-',, ' , ~\
~ iA· .'::\

1, ~~i~::".,...·:" i.':.'" •
~ ~~o. , j , • . \ ~.'. ...~" ~ -

Gezellig dollen in de sneeuw, .. ' ~
Jezelf afmatten tijdens ski- en ~). .;#1 ~/ r;.~,""'"

-"~,L' _ ...,.7 .-andere sportlessen. En aan het einde
van de dageen uitbundige après-ski voor de ~~,~., '
noodzakelijke ontspanning. Niets is zo leuk als : .... .-1!.......
een wintersportvakantie. Totdat het verkeerd gaat ~

en je blessures en ongelukken kri jgt die je leven l
aardig kunnen ontregelen, Dan is het prettig als je
een reisverzekering bij Beks hebt afgesloten. Zo sluit
je elk onnodig risico uit . Kan je niks gebeuren.

~t 1Át uktr "9 ~d~{_.. Be 5
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Na de herfstvakantie zijn acht kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 begonnen met schaakles op OBS
Garmerwolde onder leiding van Marijke.

".-

De Eendracht"
vergaderde••
Opdejaarvergaderingvan kaart
club De Eendracht inTheslnge,
gehouden op 31 januari incafé
Molenzicht waren 20ledenaan
wezig. Mevrouw Kampen en de
heer A.ten Cate werden herko
zen In het bestuur. Mevrouw
Zuidema had zich niet weer be
schikbaar gesteld: na 23 Jaar
verliet zij het bestuur.We hopen
haarechter nog vaakopde kaart
avonden tezien.Voor mevrouw

.Zuidema werd deheer R. Koop
manln het bestuur gekozen. Hij '.
nam debenoeming aan.
Het voorstel van Janny Sibma
om hetaantal doormarsen op te
tellen die in een jaar gespeeld
werden, werd aangenomen. Af:.
gesproken werd om de.' beker!!
van de derde prijs daar In heli
vervolg op tezellen.
Het voorstel van Johan ZiJl om
als iedereen past niet langerop
een zoek tespelen, haalde het
niel
Sien Steenhuls uit Wo~ersum
werd de kampioen dtt jaar, met
53 449 punten. Tweede werd G.
Boer met 53 148 en derde me
vrouw V.d. Meer (Bedum) met
52 909 punten.
Na afloop werd ergekaart om
een mooi prijsje. De competitie
is hiermee weer van start ge
gaan. Nieuwe leden zijn van
hartë welkom. Er wordt gekaart
op iedere laatste zaterdag van
de maand In café Molenzicht.
De avond van 29 februari isech
ter.verschoven naar 7 maart;
aanvang 8 uur.

jW·
V';;&·· W

Zijn er kinderen die zelf mee willen
doen,dan kunnen dieom 14.30 uur
(onder begeleiding van vader of
moeder) bij het speellokaal komen
om tepassen en teverkieden (mcat
92 tlm 152). Vooraf even aanmel
den iswel prettig (bijTiny Smit 050
541 71 78), maar op '1 laatste mo
ment beslissen kan uiteraard ook.

De kleding komt van Koekeloerie,
kinderkleding, uit Ten Boer: een
vrolijke. draagbare en betaalbare
mode. die na afloop kan worden
gekocht.

Op zaterdag 14 maart laten kinde
ren inhet speellokaal van de basis
school Garmerwolde de nieuwe
kindermode zien voor deze zomer.
Demodeshow begintom15.00 uur.
Alle kinderen en hun ouders zijn
van harte welkom.

(groot)ouders. De kinderen hebben
deze schaak·periode als zeer leuk
ervaren en willen allen graag vol
gend seizoen verder gaan met de
volgende 'Stap"inhet schaken.

Willemien Bakker-Foekens

Kinder

modeshow

Garmerw-olde•In

De uitslag
Team 2(volgensMarijke isdittradi
tie) behaalde de laatste plaats.
Team 1werd derde en ging dus net
niet door naar de halve finale.
Het was een erg leuke en leerzame
middag en na afloop hebben ze met
z'nallen nog een pata'[e gegeten.

Feestelijk einde schaakseizoen
Weer een dag later werden de be
haalde diploma'sop school feeste
lijk uitgereikt in aanwezigheid van

gevormd van vier kinderen; deze
moesten 'strijden" tegen teams van
basisscholen uit Lageland. Haren
en Paterswolde. De twee beste
teams gingen door naar de halve
finale inWinschoten.

Diploma uitreiking door Marijke aan Marieke &RikZijlstra.Jelle Vos.Ame
& Edwin Stiksma, TimKressin en Marilyn Bakker (Erik van Bruggen zit
verscholen achter Rik). Foto:Sjoukje van Buiten.

Het schaaktoemooi
Een drukke week voor de 'scha
kers' ... want op 28 januariwerd het
Basisschool Schaakkampioen
schap van de Koninklijke Neder
landse Schaakbond (KNSB) gehou
denin Haren.Erwerden twee teams

Schaken ismoeilijk
Elke dinsdagmiddag,na schooltijd,
werden de schaaklessen gegeven
op drie niveaus: stap 1,2en3. Het
is een moeilijke, maar leuke sport
en utteindelijk heeft iedereen het
schaken redelijkonder de knie ge
kregen. Op 27 januari hebben alle
kinderen examen gedaan.Niet alle
kinderenhebben hetgehaald,maar
ze hebben wel een heel leuke tijd
gehad op dinsdagmiddag.

Schaken

~I
Waarborg

Instlilluur

.. (9 centrale verwarming
: elektrische installaties

:: ••: sanitair
••••• loodgieterswerk

zJnkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

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

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050- 5415222

Ook tevinden Inde Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Voor Iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij
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~CVgTB Een terugbUk ••••

Algelopenzaterdag waren ervoor detweede keer ongeveer tienpeuters
om eens te 'kijken" en te luisteren naar de liedjes van de "Muziek
Mevrouw". Else Marijke Schot nam ons, peuters en ouders, met ze~

gemaaktekikkers meenaardewaterkant waar weallemaal luidruchtighet
kwaken van deze springers nabootsten, op stoelenklommenenmet lange
linten en ... zo gaan de wieken (van de molen) zongen. Vele oude
bekendenkregen eennieuw muzikaal jasje.Het was echt eenhelebonte
ochtend waar met namedekleintjes zichtbaar van genoten.
Ook de ouders hebben dit blijkbaar zo ervaren, want de aansluitende
cursus (georganiseerddoor Thuiszorg) kon vanstart gaan. Vier breedlachende schutters met hun welverdiende bokalen; v.l.n.r. W.

Walters, A.J. Start, L. V.d. Molen en P. Stollenga. (Foto: 5.K. Iwema)

KlasseB
(van 94 tot102.99)
1. P. Stollenga 101.94
2. W. Wolters 99.92
Pistool:
S.K. Iwema 58.67
De "Enne de Jong Bokaal" is ge
wonnen door P. Stollenga: hij was
het hoogst inde Bklasse.

S.K. lwema

De Buurschutters

~an ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

Op dejaarvergadering van s.v. "De BuurschuIlers"d.d. 17 lebruari 1998
stond bij punt 13van deagenda: De competitie van het jaar 1997.
Deuitslag vandepunten en/ol rangschikking luidtals volgt:

Klasse H
(van 108 tot113.99punten):
1. J. Tammenga 113.93
2. L. V.d. Molen 111 .39
3. A.J. Start 110.39
KlasseA
(van 103 tot107.99):
1. W. Offringa 107.32
2. S.K.lwema 107.13
3. T.B.C. Remkes 104.03

, Fobie: zondag 22 maart in de
Kerk teWoltersum;aanvang 15.00
uur. Leden I 5,-/ niet ledenI 7,50.

Reserveren: 050 - 302 37 23

Ditblazersensemble,datmaar liefst
13 man sterk is, heeft debekende
' Drei Groschen Oper" van Bertolt
Brecht op een hele eigenzinnige
manierbewerkt. Uzultde beroemde
liedjes wel herkennen, maar ....
anders.
Ook muziek van IgorStrawinsky en
stukken van eigen makelij.
Laat uverrassendoor deze popu
lairemixvanlolk,klassiek, jazz etc.

sketches - die ze vaak zeil hebben
geschreven -staan vol metherken
bare teksten over onrust, onbe
stemde angstgevoelens en andere
dagelijkse ellendigheden. Maar dit
alles wordt ruimgerelativeerd door
hun humor en het bedrieglijk on
schuldige stemgeluid van de da
mes.Hun oogverblindende presen
tatie maakt deze voorstelling boven
dien een genot voor het oog.

• Vrouw Holland: zondag 8 maart
om20.15 uur in De Leeuw teGar
merwolde. LedenI 10,- /nie1-leden
11 2,50.

Deze vier dames plus een pianist
zijndeontdekking vanhet Noord
Nederlands Liedjeslestival!!!
De liedjes en cabaretachlige

Wat komen gaat ...
• Inde Kerk van Thesinge vinden

, weer diverse OSA concerten
plaats.
Op zondag 1maart: Moutarde,om
15.00 uur en op zondag 5 april,
eveneens om 15.00 uur, zal een
Gronings koor liederen zingen die
bij dePaastijdhoren,

Ook eensucces was het optreden
, van"crann". De kerk inThesinge

was helemaal vol eniedereen was
enthousiast overdeze Ierse Volks
muziek.
De legenden en sagen, dewhisky
en het prachtige landschap waren
erbijna inte"zien". We nodigen ze
zeker nog eenkeer voor u uit!

Bifbinnenkomst zijn de peuters nog watschuchter, doch allengs worden
zevrijer (Foto: Henk Remerie)

..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werken om voorde kinde·
ren tezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo·
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan.

..AI/ebei nel afgestudeerd endi·
rectaan hetweri<. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan dal nu al?
Wanl editgespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijn opzoek naareenhypo
theekwaar we fater weer uitkunnen
putten.Voor de studiefinancieringvan
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dal?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziel hel. Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan el
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uil
een lening eneen verzekering. En al
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal.Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Belmet één vanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends ol SJoerd Clts
teleloon(OSO) 3012848
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Fotovandemaand Kerkdiensten REDACTIE

-'. ""J

1maart
10.00 uur: saw Garmerwolde
dhr. H. WesterinklGroningen
14.30uur: drs.H. HoekstraIEmmen
8maart
10.00 uur: saw Garmerwolde
prof. H. teVelde/Groningen
14.30 uur: drs. W.J. Scheltensl
Lunteren
11 maart
19.30uur: saw GK Thesinge(')
biddag voor gewas en arbeid, ds. S.
Ypma
15maart
10.00 uur: saw Garmerwolde
ds. S. Ypma
14.30 uur: drs. T.J. Oldsnhuis/
Coevorden

, 22 maart
10.00 uur: saw GK Thesinge
ds. E.J. Slruif/Oosterwolde
14.30 uur: ds. T. de Jong/
Hoogersmilde
29maart
09.30 uur: HK Garmerwolde
ds. A.F. KristensenIGroningen
10.30 uur: GK Thesinge
dr. E. de VriesIKampen
14.30 uur: ds. J. BakkerlTen Boer

ni.v.m.de renovatie van de kerk in
Thesinge wordt de dienst van 11
maart mogelijk nog gehouden in
Gannerwolde.

Redactie Garmerwolde:
Wlllemlen Bakker·Foekens. Ruud
Delissen. KarelDrabe. Carel
Hazeveld, Jople Kappetijn, Hans
Klamer, Detta v.d. Molen, Harry
Sluul, Bineke Veninga.
Fotograaf:
Henk Remerle 050 ·5419630
Elnd·redactle
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335

Redactie Theslnge:
Peta Ju~ens , Roelie Karsijns, Lucie
Kol-Slachter, Peler Kruijt.
Melha Nijkamp. Susan deSmid!.
Truus Top.
Fotograaf:
Wolter Karsljns 050·302 2071
Elnd·redactle:
Elisabelh Tolenaar,
De Dijk4,050·302 37 95

Administratie:
Peta Ju~ens ,

G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge. 050-302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

Abonnementsgeld f 18,50 p.j.
Postabonnees f 29.50 p.'.

Geenkrant ontvangen ofwiltUextra
kranlen? Bel Peta Ju~ens:

050-302 38 96.

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

Een beeqe winter inGannerwo/de ... (Foto: Winy Remerie)

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoest ell en

Nieuweweg 3
Il> 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuil 285 - ® 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoe I
Dierenr iemstraat 204 - Il> 050 - 5771306
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Rederijkerskamer "Wester"

Op zalerdag 21 maart a.s. geeft Rederijkerskamer 'Wester' een uitvoe.
ring indorpshuis 'DeLeeuw".Opgevoerd wordt: Rebulie om nauto;door
J. Hemmink-Kamp. Dit blijspel indrie bedrijven is in 't Gronings vertaald
door Bonna Kuiper-Raa~es.

Aanvang: 20.00 uur; entree: f 7,50. Kaarten in voorverkoop bij Janna
Hazeveld, W.F. Hildebrandstraat 35, Garmerwolde; tel. 541 4777.

§,rala'
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.


