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Raadsverkiezingen 1998
Grote opkOlDst · ook van de jeugd
De gemeenteraadsverkiezingen van 4maart zijnvoorbij, deuitslagen bekend endepartijennog inonderhandeling over decollege-vorming.
Drie G&T-verslaggevers gingen op pad om te praten met dorpsgenoten dieonsstraks in degemeenteraad vertegenwoordigen. Wie zijn
het en wat zijn ze van plan?

Eerst nog even wat algemene ach
tergrondinformatie.
De opkomst in de gemeente Ten
Boer was goed:gemiddeld 74%. In
Thesinge werd nog net rond de
klok van acht uur 's avonds 80%
gehaald. De betrokkenheidvan de
burgers op het platteland bij de
gemeentepolitiek isdus beduidend
hoger dan indegrotere steden.
Met name inThesinge vielop dater
veel jeugd stemde, niks desinte
ressedus bijonze jeugd.Om twaalf
uur's middags had nog maar zo'n
20% gestemd: De mensen op het
stembureau kregen het wat druk
ker - na vier uur vooral - en tussen
19 en 20 uur werden ook nog heel
wat stemmen na het werk uitge
bracht.Tijdens dedag vinden ver
schillende contröles plaats, zoals
de hoeveelheid stembiljetten die
uitgegeven wordt, de nummers van
deoproepkaarten,het aantal biljet
ten dat indestembusgedeponeerd
wordt. Uiteindelijk worden bij het
tellen delijsten eerst gesorteerd op
partij en daarna worden de voor
keursstemmen geteld; erkan dus
weinig mis gaan omdat de cijfers
voortdurend met elkaar vergele
ken worden en moeten kloppen.
Helaasmoest één stem inThesinge
worden afgekeurd, omdat de beo
trokken persoon alle hokjes voor
zijnIhaar partij had roodgekleurd
en dat mag niet! Dit schijnt al tij
dens een aantal verkiezingen te
zijn voorgevallen, dus wie de
schoen past, trekke hem aan!

Belangstelling voor politiek forum
groot
In Thesinge vond op2 maart een

ReintJurjens (Foto: Henk Remerie)

politieke forumavond plaats, geor
ganiseerd door Dorpsbelangen
Thesinge,om de kiezers (metname
de zwevende, en dat bleken er
nogal wat te zijn bij het begin van
de avond!) wat meer houvast te
geven bij hun keuze.
De belangstelling wasgrooten alle
programma's van de partijen wa
ren zowel door Wout van Duuren
als Hans Weggemans grondigbe
studeerd en met elkaar vergele
ken. Maar zoveel viel er niet te
vergelijken en verschillen waren
dan ook nauwelijks aan te tonen.
Wout van Duuren sprakzijnhumo
ristisch commentaar op de partijen
enhun programma'suit en consta
teerde tenslotte somber dat geen
van de partijen zijn stem kreeg;
daar werd je als kiezer ook niks
wijzer van ! Hans Weggemans
leidde de discussie in goede banen
en probeerde hier en daarhet poli
tieke vuurtje wat aan tewakkeren.
Het publiek had ook een aantal

vragen en aan het eind van de
avond bleken er toch veel minder
zwevende kiezers over te zijn, zo
dat het doel van Dorpsbelangen
gehaaldwerd en ervaneengezel
lige en welbestede avond gespro
ken kan worden.

Het vervolg
Bij het ter perse gaan van deze
krant waren de onderhandelingen
overdecollege-vorming nog volop
aan de gang.
Zeven vandedertien zetelsgingen
naar CDA (4) en PvdA (3) die bei
den één zetel winst boekten. een
meerderheid dus en het lijkt dan
ook voorde hand liggenddat Reint
Jurjens (PvdA) samen met Peter
Boon (CDA) enburgemeester Als
sema het nieuwe college zullen
gaan vormen.
Daarbij zijn devolgende portefeuil
les teverdelen: sociale zaken, on
derwijs,cultuur/recreatie/sport'toe·
risme, verkeer en vervoer, econo-

mische zaken en werkgelegenheid,
milieu, welzijn en ruimtelijke orde
ning. De burgemeester heeft tradi
tioneel algemeen bestuur en open
bare orde onder zijn hoede.
GPV en Algemeen Belang kregen
elk twee zetels (geen versehuivin
gen) en D66 en WD ieder één
zetel en moesten er dus één af
staan aan CDA en PvdA.
Omdat CDA en PvdA maar een
krappe meerderheid hebben in de
raad. zal het nieuwe college zeker
proberen om een programma in
elkaar tesleutelen dat ook bij één
ofmeerandere fracties steun krijgt.

Kunst en hondenpoep
Om ueen indruk tegeven watude
komende vier jaar van onze lokale
bestuurders kunt verwachten, gin
gen wij op bezoek bij de plaatse
lijke coryfeeën inonze dorpen. Wij
stelden o.a. vragen over onderwer
pen die ook op de forumavond aan
bod kwamen, zoalshoe de politiek
denkt deburgers meer bijdepoli
tiek te kunnenbetrekken, prioritei
ten die hoog op het verlanglijstje
staan van Garmerwolde en
Thesinge, kunst in het dorp waar
voor dan weer een dorpswacht
aangesteld moet worden om het
beeld te bewaken en hoe je kunt
voorkomen dat die grote herders
hond van de buren een dikke drol
draait aan de voet van datzelfde
beeld, maar vooral : wie zijn zij en
wat drijfthen?

Reint Juriens
Reint Jurjens, S1 jaar, sinds '93
woonachtig inThesinge. daarvoor
in Garmerwolde.



Beroep: onderwijskundig beleids
medewerker in dienst van de ge·
meente Groningen voor het basis
en speciaal onderwijs sinds '85,
daarvoor zelf voor de klas van de
basisschool na een opleiding aan
wat toen nog de 'Kweekschool'
heette.

Waaromin de politiek?
"Vroeger thuis werd bij ons alveel
overde politiek gepraat. Naast een
regionalekranthadden we ook een
landelijk dagblad en zo werd mijn
interessegewekt.Op mijn achttien
de werd ik lid van de PvdA en ben
dat met eenonderbreking van en
kelejaren, totop hedennog. Inde
gemeenteTen Boer werd ikactief
lid, eerst als fractievolger, toen
fractielid en nu voorzitter. Ik vind
het leukom - buitenm'ndagelijkse
werk om. me met andere onder
werpen, die dichtbij het dorp en de
burgers staan, bezig tehouden."

Dit heeftReintop zijn verlanglijstje
staan:
• Kunst in de dorpen: hoe, wat,
waar?
Dit was speciaal een idee van de
PvdA, vandaar dat wij er graag
meer over willenweten.
Ju~ens vindt dat kunst een bee~e

de sjeuvan hetleven isen datonze
dorpen wat dat betreft best een
bee~e versiering kunnen gebrui
ken. Te denken valt aan een mooi
objectlbeeldje bijvoorbeeld inThe
singe bij de haven,waar toch alwat
plannen zijn voor eventuele aan
passing en in Garmerwolde op de
hoek V.d. VeenstraallOorpsweg.
Bij de nieuwbouwplannen zou wat
vanhet gelddaarvoorbestemdkun
nen worden voor de aanschaf van
kunst en verder zou de invulling
natuurlijk in nauw overleg met de
betrokken verenigingen vandorps
belangen moeten gebeuren.

U wilt afvallen, aanko
men of meer energie

voor uw sport.

Bel Annie Groeneveld
050 - 3021887
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• Betrokkenheid burgers bij de
politiek:
Die zou vergroot kunnen worden
door een aantal maatregelen, zo
als een goede inspraakverordening
enbij hetontwikkelenvanbepaalde
plannenburgers gericht uit tenodi
gen en vragenmee tedenken,al in
het voortraject. Eenbelangrijke rol
voor Dorpsbelangen dus?Ja!
Een goed voorbeeld hoe het niet
moet, vindt Ju~ens de plannen voor
nieuwbouw in Thesinge in 1996
toen een projectontwikkelaarinop
dracht van de gemeente een volle
dig plan klaar had, dat door de
bevolking absoluut niet gewenst
was!
• Prioriteiten voor Thesinge:
· nieuwbouw Molenhorn
• fietspaden Thesingerlaan (1 999)
en Stadsweg (binnenkort)
- smederij-museum
- komst van de manege aan de
Lageweg
- onderhoud wegen en riolering
- ontwikkeling havengebied
- verlichting Thesinge (begin in
1998:meer lichten enbeter,ookop
De Dijk)
• De dorpsconciërge:
Ook een idee vande PvdA.Dit zou
een parttime functie moeten zijn
(Melkert·baan) dieinmeerderedor
penwerkt aanhetonderhoud,even
tueel gecombineerd met eenklus
sendienst voor ouderen engehan
dicapten.
• Hondenpoep:
Vindt Ju~ens in eerste instantie
een verantwoordelijkheid van de
eigenaren. Het probleem is • vol
gens hem -inde buitendorpen min
der ernstig dan inTenBoer (maar
hijwandeltdanook nietzovaak in
Thesinge!). Geld van de honden
belasting kan volgens hem wel in
gezet worden terbestrijding van de
hondenpoep.

Gas
Water
Electra

KFa, W, Kool & zo
"" inst a lta tieb edrijf

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

Krijgenwe in Ten Boer ook stern
computers?
Jurjens: "Néé! Want het is te duur
ener zouden minder stembureaus
komen (zeker niet inGarmerwolde
en Thesinge). In onze gemeente
zijn nu acht stembureaus; alleen
Wittewierum, Winneweer en tel
lens moeten naar Ten Post."

Ben Bolt (Foto: Wo/ter Karsijns)

Ben Bolt
Ben Bolt. 49 jaar, woont in Ten
Boer maar werkt sinds '97 als
schoolhoofd in Thesinge. Hij is
raadslidvoor het CDA.
Waarom in de politiek?
'Ikben vooral geïnteresseerdinde
lokale politiek en vind het leuk op
diemanier dingen tekunnen doen
voor burgers."
• Betrokkenheidvande burgersbij
de politiek.
Dit moet vooral via praktische za
ken, vindt Bolt. De politiek moet
oog hebben voor de plaatselijke
belangen.Eengoed voorbeeldvindt
hij deactiedag inThesinge. Opde
kandidatenlijst van een partij moe
ten ook mensenuitdedorpen staan;
die weten wat er leeft. Bovendien
krijgen deze mensen veel voor
keursstemmenbleek uitde afgelo
pen verkiezingen.

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid . OU. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15- Garmerwolde
({) 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

• Prioriteiten voor Thesinge:
• nieuwbouw Molenhorn
• smederij·museum
- riolering
- veiligheid bij het oversteken van
de schoolkinderen
· fietspad langshet Abbemaar
• belangrijke rol voor Dorps
belangen
• Dorpswacht:
Inverband met de veiligheidwil het
CDA een soort dorpswacht, diede
oren en ogen moet zijn voor de
politie. Erzouden er twee aanqe
steld moeten wordenvoor de hele
gemeente. De dorpswacht kan ook
vragen van burgersbeantwoorden,
bijvoorbeeldoverdebeveiligingvan
jehuis.Dedorpswacht moetjeveel
zien op straat.
• Hondenpoep:
Daar moet wat aan gedaan wor
den; bijvoorbeeld door van de
hondenbelasting gratis poep
schepjeso.i.d.uittereiken en even·
tueel verbodsborden teplaatsen.

Jan Joling
Jan Joling, CDA, heeft het druk
naastzijn werk op de boerderij.
Maandagavond: vergadering.
Dinsdagavond: vergadering.
Woensdagavond: vergadering.
Donderdagavond: vergadering.

Jan Joling (Foto: Wolter Karsijns)

HOfSTEDE-

G.N. Schut t erlaan 2
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574



"Vrijdag niks?"
"Nee, maarmisschien wel zaterdag
morgen:
Behalve boer met 45 hectare wei
degrond (eneigenaarvandemooie
boerderij aan de Thesingerweg,
gebouwd in 1874) en gemeente
raadslid isJan Joling ook nog be
stuurslid van de landbouworga
nisatie NLTO. Dat maakt hem een
soort bemiddelaar. Aan de ene kant
is er de gemeente: die wil graag
weten wat de boeren ergens van
vinden. Aan de andere kant zijn er
deboeren: die willen graag op de
hoogte zijn van wat de gemeente
van plan is.
Jan Joling is in de gemeenteraad
geen nieuw gezicht. Medio 1996
trad hij aan als vervanger van het
raadslid Van der Laan;inderaads
periode daarvoor had hijaleen half
jaar "vervangende dienst" verricht
voor het toenmalige raadslid Plei
ter. "Verderheb iktwee volle perio
des in desteunfractie ofwel scha
duwfractie gezeten. Dat heb ikzelf
als heel positiefervaren. Jevoedt
defractie;jehebt ook invloed. maar
dat isachter de schermen. Jewordt
erniet op aangesproken. Dat ver
andert als je inderaadsfractie zit.
Uit Thesinge komt nu Peter Heide
ma inde steunfractie. Daar ben ik
blij mee, want hij woont echt in
Thesinge - ik niet - en hij weet
precies wat erinhet dorp leeft. Dat
is belangrijk:

Vanwaar komt je politieke belang
stelling?
"Vanhuis uit. IJ< zat heel vroeger al
bij de" AR-JOS, de jongerenorga
nisaties van deARP. Mijnopa was
raadslid inBeilen;eigenlijkzat mijn
hele familie - vooral van moeders
kant - indeprotestants-christelijke
politiek. Dat leefde heel sterk bij
ons. Maar dat was wel in een an-

dere tijd. Toen keken de mensen
op naar een minister. Je liep niet
zomaar binnen bijeen burgemees
ter. Dat gebeurt nu wel. Het be
stuur isveel toegankelijker gewor
den:

Welk onderwerp wordt in de ko
mende raadsperiode belangrijk?
"Wat mij betreft: delasten voor de
burger.Alswe nietoppassen, wordt
Ten Boer een dure gemeente, en
dat mag niet. We zitten nu - als je
dat vergelijkt met deandere plaat
sen indeprovincie - in de midden
moot. Ikzal eralles aan doen dat
we daar ook blijven:

Harm Tammelina:
Raadslid voorhetAlgemeen~e'
lang
Harm Tammeling, geboren en ge
togen in Woltersum en thans wo
nende aan deLageweg in Garmer
wolde, is een veteraan inhet poli
tieke leven van Ten Boer. AI vroeg
was hij geïnteresseerd indedorps
politiek, maar voelde zich niet poli
tiek verbonden met een van de
grotere partijen. Na enkele jaren
op de achtergrond te hebben
meegedraaid. sloot hij zich in1974
aan bij de "Lijst van der Molen"van
degelijknamige Hendrik,uitWolter-

Harm D. Tammeling (Foto: Henk
Remerie)

sumo"Lijst van der Molen" werd
enige tijd later "Lijst Tammeling".
Toen de partij werd uitgebreid.
veranderde denaam in"Algemeen
Belang", een onafhankelijke poli
tieke beweging met hart voor de
dorpen.
Door zijn ruime ervaring kan hij
goed overzien wat erinde afgelo
pen kwart eeuw - wat het raads
werk betreft - is veranderd. Het
grootste verschilisweldehoeveel
heidtijd die het kost om goed voor
bereid deraadsvergaderingen inte
gaan. Was het vroeger bijna vol
doende om de stukken te lezen
(zo'n10 A4-tjes),tegenwoordig zijn
destukken vele centimeters papier
dik en moeten vergaderingen van
commissies en de fractie worden
bijgewoond. Eigenlijk is het bijna
een tweede baan die, wil je alles
goed bijhouden, soms zo'n 20 uur
in de week kost. De steun van het
gezin is onontbeerlijk; alleen dan
"blijfthet leuk en schitterend werk",
aldus Tammeling. Het is ook ver
antwoordelijk werk en als jedoor je
plaatsgenoten wordt gekozen,moet
jedie verantwoordelijkheid ook ac
cepteren - iets wat de zogenaamde
"lijstduwers" zich kunnen aantrek
ken!
In september zit hij 25 jaar in de
gemeenteraad. Soms dwalen de
gedachten naar detoekomst, wan
neer het tijd wordt om terug te
treden. "Maar ikgeef de partij niet
weg! - daarvoor is er teveel ener
gie ingestoken en ishet raadswerk
té veel een deel van m'n leven
geworden: Voordat het zover is,
wil Tammeling nog graag een paar
zaken afgerond zien. De realisatie
van een goed fietspadenplan inde
gemeente is daarbij een van de
belangrijkste onderwerpen.
We sluiten dit gesprek af met de
vraag of hij als politicus nog een
goed advies voor de jeugd heeft -

Bert Buringa

en die heeft hij, en eigenlijk geldt
dat voor iedereen:"Wees, ook inje
eigen belang,geïnteresseerd inde
politiek.Nait stemmen .... Nait soe
zen!"

Bert Buringa
uit Garmerwolde:
bijna raadslid voordeVVD
Druk, druk, druk. Hij is moeilijk te
bereiken, en stemt daarom in met
een telefonisch interview;nèt op
tijdvoor deG&Ttrouwens,want hij
had dejas alweeraan.
Zo'n 30 stemmen te kort. Toeval.
Voor hetzelfde geldheb je30 stem
men meer, dan krijg jedie restzetel
en zit jeinde raad,omdat jetweede
op de lijst stond. Dat mag je trou
wens geen echte "bevordering"ten
opzichte van de vorige keer noe
men (4eopde lijst) -daarvoor ishet
té moeilijk om andere capabele
mensen te vinden. Een gemeente
istegenwoordig net een bedrijf, het
bestuur wordt steeds ingewikkel
der, waar je specialisten en erva
ren krachten voor nodig hebt. Maar
wórd jegekozen, dan moet jeinde
raad, is het principe. In die zin
verschilt Buringa niets van

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

sanitair en verwanming

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

NIJDAM
HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

3



Opwonsdagoavend 1Bmeert holdt Rederiekerskoamer"Wester" heurgeneroalerepetitie. Asik binnen
kom, zitten ze nog gezelleg aan de kovvie. t Wachten is op Ton Werdekker: hai kin aal ogenblikken
binnen kommen ...

Rebulie Olft n auto

Rebulie om n aula; meI mekaar op pelrel liedens de generoale.
(Foto: Henk Remerie)

D'oelvoeren
Zotterdag 21 meert is t zowied: de
zoallopt lekker vol. Met publiek is
toch nog hal wat aans as der zunder:
t gelaag, gefluit, geklap ... dutwat!
Ve uraal Opoe en dij baaide
kirrelswievenoogsten veul succes,
mor ook d'aandre speuiers klnnen
der wat van.
Goud doan, jonges! (en wichter
netuurlek).

Hillie Roamokker·Tepper

Q:l zaterdag 1B april is er in dorpshuis 'de Leeuw' weer een
gezellige zestiger-jaren avond m.m.v. "The Destoyers",
De aanvang isom 22.00 uur,deentree f 7,50 en werekenen erop dat
het - net als vorig jaar - weer een volle bak wordt!!!

Terug in Garmerwolde!!!

goud, ook d'holden is belangriek
(draaien met t kontje, en zo).

t Gehal wordt kritisch bekeken; dij
even nait metdut, denkt met. Kees
Jansen geft de leste aanwiezens:
wat meer noar rechts zodat de
mensentbeter zainkinnen,nextroa
spotje opt toneel, n jas aan bie t
vissen, enz.
Tevreden proaten ze nog even noa:
t stuk iskloar, ze gonnen der veur!De lol straaltdervanóf Dij vraauw

lustemmechiesbennen japrachteg
om te doun! Jan Groenhoagen is
gladofgunsteg opzien pa:hai haar
ook wel zo'nrolhemmen wilt !tWas
vast wel n mooi mokkeltje wèst ...
din haar snor der wel of mouten,
Jan!
Endin datbraaien enhoaken!Dick
en Dienco hemment spesjoal veur
dit stuk leerd. Nait allain t hoar ent

Doar is eaal: bepakt enbeloaden.
t Is toch wat: as je n poar doagen
veur dezoakopstap wèst bennen,
net terugkommen...endinook nog
repeteren motten!
Nognkop kovvie ...ent spul gaait
lös, Opoe (Hanny Hoavenga) zit
kloar veur destart. tOldske ontgaait
niks; ze dut leventeg verslag van
alles wat er in dij halle schiere
stroat gebeurt ...
Moeke Hofman (Janna Hazeveld)
wringt zuch in ale bochten om der
biete hOren; z'het zuch in kop zet
dat er n auto kommen mot. As de
buren (dij rokkenjoager en de
vraauw) ook nog even metdallen
dat ze der op reken dat Pa (Ton
Werdekker) regelmoateg veur
groates taxisjefeur speuit,isdegort
haldaal goar.
MorMoeke holdtnait optezoezen,
z'het der alles veur over ... as ze
nou es n poar kostgangers nam
men !
Twij kammeroaden van t waark
schawenroad:asMoeke en doch
ter Crijn mokken z'heur opwach
ten.

Tenslotte ...
Rond het verschijnen vandeze G&T
zullen ze erinTenBoerwel uitzijn
enbekend maken hoe deRaad en
het College er precies uit gaan
zien. Eén ding is zeker: voor de
(nieuwe) wethouders géén pluche
indegemeente Ten Boer, ze zitten
metdeburgemeester opkunstleer,
hetgeen vooral in de warme zo
mermaanden nog wel eens wat
plakkerig is! Dat voorkomt waar
schijnlijk wel dat ze te lang blijven
plakken,ietswatde huidigewethou
ders indemedianogal eens verwe
ten wordt.
Wij wensen hen veel succes de
komende vier jaar en rekenenerop
dat ze goed naar ons blijven luiste
ren!

Susan de Smidl,
Elisabelh Tolenaar

en Hans Klamer

Tammeling.
De gevoelensover hetmissenvan
dezetel zijn trouwens tegenstrijdig.
Het is aan de ene kant natuurlijk
ontzettend jammer voor de partij,
maar aan deandere kant ...een 1
mansbedrijf, de inzetdie het kost
omhet raadswerk goed tedoen ...
persoonlijk komt het goed uit. Als
politiek geïnteresseerde komt
Buringa niet los vandegemeente
politiek: hij blijft in de schaduw
fractie en komt naar de partij-bij
eenkomsten.
Gevraagd naar een adviesvoor de
nieuwe aanwas onder de stem
mers: "Gá stemmen. Maar: stem
niet zomaar opbasis van één klein
onderwerp dat je toevallig oppikt
(dat heet: "de waan van de daç",
red.); dus verdiep je eerst in de
achtergrond van de partijen, weet
waar zevoor staan: Ook hierkun
nen Tammeling en Buringa uitste
kend door een (weliswaar brede)
deur.

FA.GEERTBELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snortietsen

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
kledingreparatie

GOED VOO R UW GOED

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6.9 791 CR TenBoer
Telefoon(OSO) · 3022151

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

"vetkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
"Ondemouä van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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Info-avond riolering
Het isalweil 00 jaar geleden datdeeerste rioolbuis werd aangelegd,
ennu- in 1998 - is vrijwel iedereen hierop aangesloten. Riolering is
niet een onderwerp waar de gemoederen hoog over oplopen, en
wethouder Boon is dan ook blij dat een rioleringsplan wettelijk is
voorgeschreven. Het lijkt hem nieteen onderwerp waar depolitieke
partijen in de gemeente grote zetelwinsten mee kunnen boeken,
want riolering is toch wel duur, ligt onder de grond, enhet is veel
leuker voordatgeld bijvoorbeeld een sporthal neer tezetten. Toch
is riolering heel belangrijk voordevolksgezondheid, hetmilieu, en
deafvoer van regenwater (zonder riolering staan na een regenbui al
gauw destraten blank enklotsthetwater in dekruipruimtes ende
kelders).

Een paar jaar geleden heeft de
gemeente een rioleringsplan opge
steld. Dat bleek - bijnader inzien 
niet zo'n goed plan, omdat de be
staande riolering er veel slechter
aan toe was dan gedacht. Nogal
wat buizen zijn verzakt en ge
scheurd,waardoorwaterwegloopt.
Kortom: het financiële plaatje ver
anderde dusdanig door het geble
ken achterstallig onderhoud, dat
maar een geheel nieuw plan isop
gesteld voor de periode 1998·2004.
In ditnieuwe plan zijn drie onderde
len:
a) vervanging en onderhoud be
staande riolering
b) dekwestie van de overstorten
c) de kwestie van de aansluiting
van woningen die nu nietzijn aan
gesloten.

Vervanging en onderhoud
InGarmerwolde isde staat van de
riolering redelijk tot slecht. Er wordt
voor f 750.000 aan onderhoud en
vervanging verricht, en erwordt dit
jaar mee begonnen.

De overstorten
Niet alleen water van huishoudens,
maar ook het regenwater wordt

afgevoerd via het riool. Als het veel
regent, kunnen de pompen en bui
zen ditwater niet meer verwerken;
en daarom isinGarmerwolde in de
Hildebrandstraateen buffer,die het
teveel kan opvangen. Maar ook
deze buffer kan vol raken, en dan
loopt het water - ongezuiverd! . de
sloot in.Dat ismogelijk vervelend,
want vee - dat uitdeze sloten drinkt
• kan mogelijk ziek worden.
Voor Garmerwolde komt er een
nieuwe buffer en overstort bij het
GEO terrein (de oude wordt opge
heven). Deze buffer is groter, en
bovendien kan het vuil erin bezin
ken zodat wat erin desloot komt in
veel gevallen schoner isdan inde
oude situatie. De qrootte van de
buffer isconform de regels zodanig
dat het gemiddeld niet meer dan 3x
per jaar zal voorkomen dat op de
sloot geloosd moet worden.

Nieuwe aansluitingen op hetriool
In Nederland isca. 98% aangeslo
ten op het riool, de resterende 2%
niet. Die 2% van zeg 4 miljoen
woningen, dat isca. 80.000 wonin
gen,vormen bij elkaar toch wel een
hele stad die ongezuiverd loost. In
Ten Boer zijn het 226 woningen. In

• ik dacht - 1993 is er een wet
gekomen die verbiedt dat na 2004
ongezuiverd geloosd wordt. De ge
meente heefthiervoordezorgplicht.
maar .... niet tot elke prijs!Op pro
vinciaal niveau geldt de volgende
richtlijn (en die is voor alle pro
vincies ruwweg gelijk): als het mo
gelijk is een groep huizen aan te
sluiten waarbij de gemiddelde prijs
per aansluiting kleiner is dan f
17.000, dan is de gemeente ver
plicht deze voorziening aan te leg
gen. InTen Boer zijn er57 van de
226 waarvoor de gemeente ver
plicht is riolering aan te leggen,
want alleen voor deze woningen is
de gemiddelde prijs lager dan f
17.000. De overige zijn te duur.
Deze aansluitingen moeten voor
einde 2004 gerealiseerd zijn: in het
rioleringsplan staan ze gepland voor
het jaar 2004. Voor Gamerwolde
zijndat 16 woningen aan de Lage
weg, Stadsweg en Dorpsweg;en in
Thesinge 28: aan de Molenweg,
Bovenrijgenweg, Thesingerweg en
Thesingerlaan.

Kleine zuiveringssystemen
Blijven er167 woningen over,waar
onder die van ondergetekende, die
niet aangesloten worden. Echter,
voor eind 2004 moet eriets van een
zuiveringinstallatie komen, want
daarna mag immers niet meer
ongezuiverd geloosd worden. Daar
bij doet de gemeente niets. want
deze woningen waren immers te
duur.
Dit schoot een aantal aanwezigen
op de info-avond in het verkeerde
keelgat. Ishet dan niet mogelijk dat
de gemeente gezamenlijke inkoop
regelt, oftechnische ondersteuning
geeft?
Op veel van ditsoort vragen moest
de wethouderde handen ten hemel
heffen, en het antwoord schuldig

blijven. Dit ligt niet aan de wethou
der maar aan de regelgeving. Het
punt is namelijk dat er landelijke
wetgeving is, provincialeregelsen
provinciaal beleid, dan zijn er nog
de handhaving en vergunning van
de waterschappen en waterkwa·
Iiteitsbeheerders. en tenslotte nog
de gemeentelijke zorgplicht. In dit
oerwoud van instanties weet ei
genlijk niemand de weg. In ambte
lijk jargon : het beleid en
beleidsinstrumenten zijn onvol
doende getoetstaan respectievelijk
uitvoerbaarheid en doeltreffendheid
in de praktijk.
In de praktijk zal het. denk ik, niet
zo ingewikkeld zijn. Veel kleine
zuiveringssystemen zijn alvele tien
tallen jaren beproefd (o.a in het
buitenland), zuiveren bijna net zo
goed als de grote installatie bij het
Eemskanaal in Garmerwolde, en
de kosten zijnveelal niethoger dan
voor degenen die wel aangesloten
zijnop het riool.

Over deze kleine systemenkomt in
de toekomst een informatie dag/
avond : wij houden uop de hoogte.

Karel Drabe

Stoomfluitjes

• Af Iehalen door liefhebber/ver·
zamelaar: IBMXT computer (51/2
inch floppy) ; Olivetti elektr. schrijf
machine (metinstructieboekje).Th.
Remkes, tel. 302 21 94.
• Te koop: z.g.a.n. damesrijwiel.
J. Star, tel. 541 6227.
• Te koop: vogels (zebravinken).
H.C. Hazeveld, tel. 54147 77.
• Te koop: een partij blauwe coni
feren, ruim een meIer hoog. Tel.
5416093.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050• 5416244

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Dorpshuis

"DB LBBUW"

Pedicuren 11
Voetreflexzone Therapie .-~

_~B_e. enha~~

Telefoon (050) 541 84 68
Lid N.P.O. K," .K. nr. 02049495

PRAKTIJK
Winkelcentrum Setwerd

verzorgde voeten
komen verder

LOONBEDRIJF

W. LODE

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

Lageweg20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon050- 5418610
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Van de redactie ...
U heeft het waarschijnlijk al gezien: de redactiecolofon heeft de
nodige veranderingen ondergaan. Onze noodkreet om hulp heeft
maar liefstvierGarmerwolder schrijversopgeleverd:RuudDelissen,
Karel Drabe, Hans Klameren Bineke Veninga! Uheeft inmiddels al
van hun schrijfkunst kunnen genieten. Doordat Peter Kruijt, onze
Thesinger fotograaf, is verhuisd naar Lewenborg, wordt het foto
graferen overgenomen door Wolter Karsijns; Peter blijft nog wel
voorons schrijven. Ruud, Karel, Hans'en Bineke en Wolter stellen
zichzelf even aan u voor:

werkend in Amsterdam · was dat
toch wel even slikken.
In maart 1987 werd de grote stap
gezet, en na een paar jaar wilden
we alniet meer weg uit het Noor
den.
De eerste vier jaar hebben we in
Lewenborg gewoond; toen liepen
we tegeneen huis-met-achterstal
lig-onderhoudaan inGarmerwolde.
Binnen twee weken was de koop
gesloten en begon een periode van
verbouwen,diezo'ndrie jaar heeft
geduurd. Bijna gesetteld kwam
dochter Robin; twee jaar en een
nieuwe verbouwing later gevolgd
door zoonJap.
Inmiddelswerk ikal weer ruim tien
jaar in Haren, bij het Rijksinstituut
voor Kust en Zee waar ikvoor drie
dagenindeweek alsprojectleider
Milieuchemieeensteentjebijdraag
aan een schoner wordende zee:
water, bodem, en de daarin wo
nendeplanten endieren.Eenvierde
dag werk ik mee aan een groot
Internet-project over de Wadden
zee (Ga kijken op www.wadden·
sea.org).

Hans Klamer (Foto:HenkRemerie)
De meeste Klamers hebben hun
wortelsinhetnoorden '" ~ ikook:als
nazaat van Gertes Klamer, wiens
zoon Geert Klamer rond 1710 in
Anloo werd geboren en in 1738 in
Eelde met Grietje Derks trouwde.
Ikzelf ben geboren en getogen in
Den Haag en heb scheikunde ge
studeerd in Amsterdam. Na twee
jaar werk op de Vrije Universiteit
solliciteerde ikopeen baanbijRijks
waterstaat in Den Haag. Op het
sollicitatiegesprekwarendeeerste
woordenvan mijntoekomstigebaas
dat er"iets"was veranderd wat de
functie betrof: de standplaats was
veranderd van Den Haag in Gro
ningen '" ~ back to the roots! Voor
een randstedeling met Brabantse
vriendin Kitty - allebei wonend en

Appingedam gedaan,waarna ikge
studeerd heb in Groningen en ge·
promoveerd ben in Amsterdam.
Sinds ongeveer 76 woon ik in "t
Ridderborghje";inmiddelsmet twee
zonen.
Alhoewel ik zo onderhand al vele
tientallenjaren in'tGroningsewoon,
heb ik nog steedsmoeite met Gro
nings. Aan onwil heeft het nooit
gelegen, wantde leraar Duits ver
teldeons al dat je met Gronings in
de hele kuststreek van Duitsland
terechtkan totaandeOostzee.Dat
kloptals eenbus hebikgemerktop
vakanties:Gronings iseeninterna
tionale taal!
ZelfvindikhetThesingerGronings
het mooist: het is helemaal niet
knauwerig , en bijna zangerig, Het
lijkt mij nog eens aardigalserooit
eens een festival "Groninger dia
lect" komt waar alle soorten Gro
nings,endat kan dus ookuitDuits
land, tehoren zijn en waar bijvoor
beeldeen publieksprijsje wordt uit
gereiktvoor het mooiste Gronings.

De middelbare school heb ik in

Karel Drabe
Mijnouderswoonden inIndonesië,
toen ik geboren werd. Bij hun ver
trek naar Nederland reisde mijn
broertje gratis mee, want hij was
nog niet geboren. Omdat mijn
ouders vergeten zijn mijn geboor
teakte mee te nemen- uweet wel,
sinds Napoleon moet van alles en
nog wat bij de burgerl ijke stand
aangegeven worden - kan ik niet
bewijzen dat ikKarel Eildert Drabe
heet, en ooknietdat ik zo oud ben
als ik zeg te zijn (47).

heid-ismijn absoluutfavorieteboek,
Frank Zappa de meest aanspre
kende muzikant.

Zo'n 47 jaar geleden ben ik in
Wageningen geboren. Na enkele
omzwervingen kwam ik met mijn
vrouw (eveneens Wageningse) in
1977 inGroningente wonen. Hoe·
wel het hieraanvankelijk wennen
was (vlak,veel wind enzo), merkik
na zoveel Noord·Nederiandse ja
rendatikhier geaard ben geraakt.
Ikbeneenenthousiastsporter (zei
len,wushu en meerdere losse sport
activiteiten), houvangeschiedenis
enpolitiek,"Honderdjaareenzaam-

RuudDelissen
Dat ik inmiddels twee-en-een-half
jaarin Garmerwoldewoon, is oud
nieuws. Recenter nieuws is mijn
toetreden tot de redactie van de
G&T Express.

VAN DIJKEN
Autoschade

Telefoon
06 • 5461 1091

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

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30 tot 18,00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 54 16 501

BOUW v.o.f.

9798 PAGarmerwalde
Fax: 050 5419268
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En Garmerwolde? Bevalt ons uit
stekend. Robingaat injuni naarde
basisschool enikzelfbensinds 1Y2
jaar lidvan de Feestweek-commis
sieennudussinds eenpaarmaan
den vandeG&T-redaclie.

ook voorditprobleem iseen oplos
sing gevonden.
Misschien kom ik in de toekomst
nog eens met een van de lezers
van deze krant in contact om haar
of hem te interviewen voor een
artikel in de G&T Express.

In memoriam
Tonnis Dijkelfta

Bineke Veninga
(Foto: Henk Remerie)
Sinds oktober 1988 woon ik, sa
men met Henry Veninga, aan de
Dorpsweg 50 te Garmerwolde: in
september 1996 is onze dochter
Ambererbij gekomen. Ikbenwerk
zaam bij Koninklijke PTT Neder
land NV te Groningen. Mijngroot
ste hobby'szijn tuinieren en koken.
Toen ik werd gevraagd om een
bijdrage te gaan leveren voor de
G&T Expressdachtik meteen:dat
ga ik doen! Maar één keer per
maandopmaandagavondeenver
gadering voor de G&T Express bij-
wonen, was ietwat minder leuk Wolter Karsijns
omdat demaandagavond ook mijn Ikben Wolter Karsijns (46 jaar) en
sportavond is. Maar bijna overal is woon met mijn gezin 14 jaar in
een oplossing voor te vinden, dus Thesinge, waarvan de laatste 10
_'TlIII"l:I"y----~:-7:;;T.;1. jaar in de pastorie aan de Kerk

straat. Ik werk in Groningen als
magazijnbeheerder bij SCANIA
bedrijfswagens;bovenstaande foto
is gemaakt tijdens een van mijn
dagelijkse fietstochten.
Sinds kort ben ik voor de G&T
fotograaf voor Thesinge en om
streken. Ik mag graag fotograferen
en hoopop deze manier wat meer
invulling tegeven aan deze hobby.

GARMER & TBESIN'GER
EXPRESS

Zijn hele leven woonde TonnisDijkerna inThesinge. Ook heeft hij er
tot 20 jaar geleden altijd gewer1<t. Eerst als boerenknecht en later
samen met zijnmoeder indemeikhandelIkruidenierswinkel aan de
Dijk.Zijnmoeder werd alweduwe toen Tonnis 10 jaar was enmoest
hard werken om rond te komen. Toen hij besloot met zijn moeder de
zaak te runnen, was hijwerkzaamals gediplomeerd kweker in een
bedrijf in Leek. In 1955 kreeg hij de kans het café te kopen. De
schuren ernaast werden afgebroken enerwerd een woonhuis met
winkelaanvastgebouwd. In'58 trouwdehijmetRoelieOomkens en
zij kregen drie kinderen; Siebolt, JanenUa. Erisnog eenfotouitde
beginperiode van de winkel: een kraakheldere ruimte met volle
schappen enhet jonge echtpaar Dijkerna achter detoonbanken.

In'77 isdewinkel gesloten;erzat geen brood meer in. Het café werd
verhuurd enhetgezin verhuisde naar deSchutterlaan. Ze trokkenin
het huis van deoom van Tonnis. Dit was een hard gelag. Jewinkel
achteruit tezien gaan en daarbij het gemis vandegezelligheid inhet
café. Vooralop avonden dat ernog een kleine groepoverbleef,pakte
Tonnis de accordeon enbouwden ze nog eenfeestje. Hij vond weer
werk bij DOMO en later bijKeip. Dit bedrijf ging failliet endan heb je
met 52jaarniet veel keus meer.

Zijnhobby schilderenzorgde voor tijdverdri#. Erslaan inThesinge
bij heel wat mensen beschilderde melkbussen. Jaarlijks beschil
derde hij dedecorstukken voor de uitvoering van toneelvereniging
VIOO. In de kamer hangt een schilderij van de boerderij met de
prachtige voortuin in Ellerhuizen. Opde lange fietstochtenover het
Groninger land genoot hij vanderuimte en derust.

Inaanleg was hij sportiefennooit ziek;al 80 keer gaf hijbloed bij de
donordienst. Tot de uitslag van een onderzoek - anderhalf jaar
geleden - uitwees dat ereen tumor indeborstkas zat, die niet weg
te halen was. Na bestralingen is erbegin vorig jaar twee maanden
hoop geweest dat er eenwonder was geschied. Vanaf meibleek het
proces toch niet meer te stoppen. Hij kon toen nog autorijden en
regelmatig maakten Roelieen hij een rit naarLauwersoog om de
zinneneven teverzetten.De kerstdagenwarennog goed en gezellig
en daarna volgde eenzware tijd waarinhij heel snel slechter werd.
Op 24 februari isTonnis Dijkerna op67-jarige leeftijdoverleden.

TruusTop

Siem

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

BOVAGAutobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boeroso- 3021494

SiemBijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleidemonteurs in huis om ~ merken
auto 's in topconditie te houden en te brengen.

Op al onze reparaties
3 mnd. bol/ag
garantie

A's uw auto
'dure' reparaties nodifJ. heeft..

LEDER- EN MEUBEISERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20, GBrmerwolde

tel.050~ / 5425049

, ~

~ oW:rU-')- 'r·"\I :r 1,1u. e;
Wij voor de reparatie !!!

ALLROUND
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DorpsbelangenGarmerwolde
In het overleg tussen het college en de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 10 maart jol.
kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

Garmerwolders

opgelet!

Herste/ trottoirs Dorpsweg/L. v.d. na detweede kruising. en politie teverkleinen. Ook speelt Indelaatste week van de school-
Veenstraat Ditisaleens opeenoverleg vande ereendiscussieom dorpswachten vakantie • om precies te zijn op
Kleinschalig werk - zoalshet recht N 360 aan de orde geweest; er (dieonder deverantwoordelijkheid dinsdag 18enwoensdag 19au-
leggenvanopstaandetegels-wordt waren toen een aantal bezwaren vandepolitievallen) aan testellen. gustusa.s.•staat erweerietsheel
door degemeente zelf uitgevoerd; tegen 'ierlenging. Dorpsbelangen Verder is er in het kader van het opwindends tegebeuren;het heeft
dit zal nog voor dezomervakantie heeft een brief naar de provincie asielzoekerscentrum 1200 uur op temakenmet het wel zeer geheim-
hersteld worden. geschreven met het verzoek tot jaarbasistoegevoegd aanhet regio· zinnige Garmerbos!

verlenging; hier zal binnenkort be- korps Groningen. district Noord. Alle kinderen in de basisschool·
Rioo/werkzaamheden richt over komen. Volgens het col- Ditbetekent dat er meer uren be- leeftijd mogen meedoen.
Het ligtindeplanning datdeover- legeishet goed om ditsteeds maar schikbaar komen voor de politie. Bij heteindspektakel (o.l.v.Theater-
stort in de W.F. Hildebrandstraat weer onder de aandacht van de groep Benjamin) rekenen we weer
dit jaar vóórdezomervakantie aan- provincie te brengen. Geesje Santing op veel publiek!
gepakt wordt;voor het jaar 2002 zit
de totale aanpak van het riool in Jeugd Zonder de hulp van onze dorps-
Garmerwolde in de planning. Binnen hetcollege ismen bezigom genoten gaat het feest echter niet

perdorp teinventariseren ofereen Lezing door! Denk hierbij o.a. aan:de be-
Meidoorns W.F. Hildebrandstraat jeugdhonk gewenstis; middels het geleiding vande kinderen, het op-
Het is duidelijk dat de huidige bo- RJW wordt ereen enquetegehou- zetten van de tent en de levering
meni.v.m.deslechtestaat gerooid denonder de jeugd. Garmerwolde van gratis materialen (zoals spij-
gaan worden. isreedsbegonnenom-samenmet Vorig jaar is er vanuit de Necer- kers,hout,board,verf, grote dozen
Oververvangingvan demeidoorns ouders en jeugd - activiteiten opte landse Bond voor Plattelands- van wasmachines e.d., kartonnen
is overleg geweest met de bewo- startenen zit nietopdelijnvan een vrouwen eentuinclubopgericht.De kokersvanvloerbedekking,lakens,
ners vandeW.F.Hildebrandstraat; jeugdhonk. Om wat meer binding avonden/middagen zijn normaliter vitrages, gordijnen enkleden).
hieruit bleek dat ze graag weer onder dejeugdtekrijgen,ligt het in voor de leden, maar ter afsluiting
meidoorns inde straat willenheb- debedoeling oméénkeer per zes van seizoen 97198 wordt er een Nader bericht volgt.
ben. weken een activiteit te organise- avondgeorganiseerdwaarhet hele Info.: Anneke Kattenberg, tel. 541
In2002(alsderiolering klaar is) zal ren. We hebben degemeente ge- dorpwelkom is. "Natuurbeesl"Jan 4035.
er . in overleg met de bewoners - vraagd om eenbijdrage indekos- Doevendans (bekend van Radio
een plan komen voor herinrichting ten;ditzalworden besproken inhet Noord) zal het een enander vertel-

Gezocht!!!van de straat; hierin zal ook de college. len over het wel en wee in onze
beplanting worden meegenomen. tuinen.

Politie Zelf heb ik reeds een lezing van
60 km zone doortrekken op de N De gemeente is vanplan om één hem bijgewoond en ik was erg en- Wij, drie zangeressen eneen
360 keer per jaar een vergadering te thousiast over de boeiende wijze mannelijke accordeonist, zee-
De at- en oprit naar dezuivering is organiseren met afgevaardigden waarophij het kon brengen! ken een enthousiastegitarist
nog een probleem: doordat er erg vandeverschillende Verenigingen om een band te beginnen.
hardwordt gereden, ishet moeilijk voor Dorpsbelangenbinnende ge- Dusmensen:wiltudeze zomern6g Enige ervaring zou ons zeer
voor het vracht- en landbouw- meente, depolitieendegemeente meer genieten van denatuur om uw opweg helpen.
verkeer om op de weg te komen. zelf. Dit om de problematiek van huis, kom dan woensdag 27 mei Voorkeur voor blues en pop.
Om de Oude Rijksweg te ontlas- waterindedorpenspeelt onderde a.s. om 19.30 uur naar dorpshuis Reacties naar: Joke Spijker
ten, leek het ons een goedplanom aandacht tebrengen vandepolitie "deLeeuw". Entree f 5,- tel. 541 3957.
de 60 km zone door te trekken tot en om de afstand tussen burgers Jopie Kappetijn
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ldunbet!
antiek

Gerard en Margreel Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 . 5410576

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.! . ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

VAN ~leen's
5AKKEQIJ

H.Westerstraat 18Ten Boer 050·3021227

Voor aardappelen , groenten , fruit, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

- Ten Boer050'· 3022592 ·-SintAnnen 050 -· "3CJ21368 -



Dorpsbelangen
Thesinge
Smederij-museum
Elke zes week vergaderen twee mensen van Dorpsbelangen met de
verschi llende betrokkenen: wethouder Peter Boon, de eigenaar Arend
Kampen, oud-medewerker dhr. Postma en dhr. Scheers van Stichting
Woonhuismonument. Zoals het nu lijkt - en daar proberen alle partijen
naar toe tewerken - is de renovatie nog ditjaar gereed.
Leuk om te weten isdat ern.a.v.deuitzending van t.v. Noord veel reacties
uitdeprovincie zijngekomen:enthousiaste reacties van mensen dieoude
gereedschappen aanboden.

Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

-:===1=8- SLAGTER
WO NINGINRICHTING MEUBELMAk ERIl

Grondsanering bijOudman. Inde volgende krant leest uermeer over.
(Foto: Wolrer Karsijns)

Bestuur OorpsbelangenThesinge

sen inhet dorp komen wonen, dat
zelfs Roelie Dijkerna - die namens
Dorpsbelangen de nieuwe bewo
ners met een bloemetje welkom
heet - detel kwijtraakte.

Paasgroet .
Ook dit jaar kunnen de oudste be
woners met Pasen weer een bloe
metje van ons verwachten.

~cvgrn
Zondag 5april:OSAPaasconcert
in de Kloosterkerk te Thesinge;
aanvang 15.00 uur.

Koormuziek, toegespitst op de
Lijdenstijd en Pasen,verzorgddoor
het koor Cantores Sancti Martini
m.m.v. Edda Hoving (blokfluiten)
en Eddy G. Mul (orgel). Het koor
staat onder leiding van Frans
Geusebroek(Cantor Gron.Studen
tenpastoraat en organist in Helium).
Toegang f 5,- (ledenf 3,50; kinde
ren tot 13 jaar gratis).

De Haven
In februari heeft het bestuur van
Dorpsbelangen een gesprek ge
had met de burgemeester en wet
houders over het ontwerp van
Speedy Sar/a, betreffende een op
knapbeurt van de haven.
Een Haven met leilindes, nostal
gische lantaarnpalen en een bankje.
Het plan was enthousiast ontvan
gen, maar in 2001wordt de riole
ring aangepakt. Voor het heledorp
zal datgevolgen hebben,maarvoor
deHaven zeker: het hele wegdek
gaat eruit en dehelekademuur zal
vernieuwd worden.
Natuurlijk hadden wij erbegrip voor
dat het geen zin heeft nu iets aan
de Haven te veranderen, als in
2001 alles er toch weer uit moet.
Vanuit de gemeente zal men zich
sterk maken om in2001 geld vrij te
maken voor deze veranderingen.

Voorlichtingsavond nieuwe bewo
ners .
Verder is het bestuur bezig plan
nen te ontwikkelen om nieuwe be
woners inhet najaar uittenodigen
voor een voorlichtingsavond over
het dorp, om zo de betrokkenheid
over en weer te vergroten. Er zijn
de laatste jaren zoveel nieuwe men-

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel.050-3024536
• C.V Fax050 -3024693
• Zink
• Dakbedekking

groep
~(e Z-(t zeser "9 6ek(...

Beks Administraties
Burg.Triezenbe rgstraat 30. 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

Hoe krijgt hij in twee dagen
de aangifte rond?

27 maart 1998. Woedend e n
gestresst verlaat T.P. Lellens
het 'acco unt anrs' kant oor van
de zwager van z'n buurman.

Denk ie dat je papieren in goe de
handen zijn. is die zwager met de
noorderzon vertrokken. En ove r een
paar dagen wil de fiscus de spullen
binnen hebben.
Beks brengt uit ko mst . Ze vragen
uitstel aan en kunnen zo alle tijd
nemen om je aangifte deskundig te
behande len.
Echte profs, ook voor part iculieren.

050-3013830
0598-393504

M. Ritsema - Bedum - te l.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.
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Ondanks alle drukte rond ver
kiezingen en collegevorming
gaan de raads- en commissie
vergaderingen gewoon door. Er
zijn zelfs zoveel onderwerpen te
behandelen, dat er extra verga·
deringen zijn en sommige ver
gaderingen zelfs een uureerder
beginnen. Uitdevele enderwer
pen dieaan deorde zijn geweest
zal ik er enkele uitlichten.

Bestemmingsplan Thesinge
In de raad van 25 februari is de
exploitatie-opzet voor het bestem
mingsplan Molenhorn te Thesinge
vastgesteld. De exploitafie-opzet
kent een positief resultaat van f
23.694,-.De komendetien jaarkun
nen erop deMolenhorn zeventien
woningen gebouwd worden. Naar

verwachting zal voor de zomerva
kantieeen begin met debouw ge
maakt worden. En dat werd tijd
ook.

Bestemmingsplan Buitengebied
In de commissievergadering van
11maartwasdenota met inspraak
reacties op het Bestemmingsplan
Buitengebied aan deorde. De bln
nengekomen reacties hebben tot
enige .,bijstelling van het plan ge
leid. Zo isopde plankaart deaan
duiding van weidevogelgebieden in
hetweidegebied ten noorden van
deBovenrijgerweg op verzoek van
de agrariërs vervallen. De beo
staandeintensieveveehouderij kan
nu wel vrijstelling krijgen om de
maximum staloppervlakte te ver
groten (+10%). Voor veel aqrart
sche bedrijven is de uitbreidings·
richting opverzoek vandebelanq
hebbenden opdeplankaartaange
past. Geheel nieuw was het in het
bestemmingsplan opnemen van
een manege/paardenfokkerij aan
deLageweg inThesinge. Het is al
lang geen geheim meer, dat de
beheerders van de Martinimanege
uit Lewenborg hun bedrijf graag

naar Thesinge willen verplaatsen.
Naeen aanvankelijkeafwijzing door
wethouder Boels isdit opaancrin
gen vandiverse fractiesalsnog mo
gelijk gemaakt. Als het een beetje
meezit kan de manege en paar
denfokkerij volgendjaarhaarpoor
tenopenen. Voor dekinderen (en
volwassenen?)uitGarmerwoldeen
Thesinge is er dan een leuke en
sportieve voorziening bijgekomen.

Openbare verlichting
AIvelejaren wordt er door burgers
en dorpsverenigingen geklaagd
over de kwaliteit van deopenbare
verlichting. Het materiaal is voor
een deel verouderd, het kan ener
giezuiniger, er moeten palen bij
geplaatstworden,delichtspreiding
moet beter en de straatverlichting
moetlanger branden. Veelwensen
die een bom duiten gaan kosten.
Om dit allestekunnenbekostigen
heeft de raad in het najaar van
1997 besloten de komende vier
jaar f 185.000,- per jaar beschik
baartestellen voor verbeteringvan
de openbare verlichting. Woens·
dag 18 maart was het dan zo ver:
het beleidsplan openbare verlich-

ting stond op de agenda. De ge
meente had in samenwerking met
de EDON twee indrukwekkende
boekwerlkjes ter discussie aan de
leden vanderaadscommissiever
zonden.
Totzoverniks aan dehand. Echter,
bij aanvang van de vergadering
kwam wethouder Boels tot ieders
verbazing met demededeling, dat
het onderwerp vande agenda kon
worden afgevoerd, omdat "het
beleidspan nog niet rijp was voor
behandeling".
Watwaseraandehand? De EDON
had een uitgebreid plan gemaakt
voor een aanzienlijke verbetering
van de openbare verlichting. De
EDONwasnetjes binnen debegro
ting gebleven, maarhad helaas de
BTW niet meegerekend. En dat
maakt nogal een verschil op een
bedrag van f 185.000,-.Kleinfoutje
dus. Derhalve, burgers van Gar
merwolde en Thesinge: nog even
geduld a.U.b. voor de verbetering
van de straatverlichting.

Sicco Laagland

SO jaar vv GEO
De voetbalvereniging w GEO
(Garmerwolde en Omstreken) zal
deeersteweek van juni opgrootse
wijze gaan vieren datze Sara ziet.
Van 3 Um 6 juni staat de vereni
ging in het teken vanhet jubileum.
's Woensdags is er een groot be
drilven-volleybaltoerrooi, gevolgd
door een feest met medewerking
van "Roots 66". Op donderdag de
bekende voetbalclinicvan "Mühren
&Mühren"voor de C- enD-teams.
Vrijdags iser een officiële receptie

sen door te geven van bij hen
bekende oud-leden. Zij kunnen
bellen naar: H. Klunder (050-541
62 54) of Ed Welling (050·541
4737).

Mocht men in het bezit zijn van
foto's,oudeclubbladen,kranten
knipsels of iets dergelijks dan
kan dit opgestuurd worden naar
Wilma Tammeling, Lageweg 16,
9798 TG Garmerwolde.
Onnodig te vermelden dat deze
zaken ná de feestelijkheden wor
den teruggezonden.

~I
W aarborg

Instal la teur

GG ~GG(D centrale verwarming
g~. " " '. gg0)elektrische installaties
00 00 "t .
00 GOO sam alf
OOG 0 0 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen.....~

Installatietechniek

VAA·1i51ï ~; B~ ~,
Oosterseweg 1b- 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 te vinden in het Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij
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zaterdag 28 maart
en vrijdag 3 april
20.00 uur
Ons Trefpunt: W.W.K. met het blijspel
'OpI haar èf"
zondag 5 april
15.00 uur
Kloosterkerk Thesinge: OSA Paas
concert
maandag 13 april
(Tweede Paasdag)
Garmerwolde: eieren zoeken, noten
schieten plus ??? Nader bericht volgt.
zalerdag 18 april
22.00 uur
De Leeuw: zestiger·jaren avond
zalerdag 25 april
Voorjaarsmarkt rond 'DeWingerd"met
o.m.demonstraties schaapscheren en
verkoop ingebrachte luinplanljes, en
demonstratie dieren van wilgelenen.

Agenda

Bel met één van onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd Cats
telefoon (OSO) 3012848

Uziet het. Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan el
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening eneen verzekering. En af
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig datualtijd maximaal
fiscaal voordeel heeh.Uniek isdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook datkan.

Om alvast tenoteren:
woensdag 27 mei
19.30 uur
De Leeuw: lezing Jan Doevendans
8Urn 111uni 1998
(31mei t/m3juni 1999)
TenBoer: avondvierdaagse.
Wie wandelt er mee? Jong en oud kan
mee doen; keuze uit 5, 10 en 15 km.
Ook groepen zijn van harte welkom:de
OBS inGarmerwolde doel weer mee;
Thesinge ook? Inlichtingen: Diena
Tichgelaar, lel. 542 16 15.

Roei
Veenstra

Rabobank
Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgestudeerd en di·
reet aan hetwerk. Mijnvriend wilmet
een een huis kopen. Kan datnu al?
Wantechtgespaard hebben weniet.
Ja, dat kan.

..We zijn opzoek naar eenhypo
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dal?
Ja, dat kan.

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerkenomvoorde kinde
ren tezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo
theekbetalen, kan dat?
Ja, dat kan.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

(Foto's: Lucie Kol)

Henk
van
Zanten

Deze maand sloot de ijsbaan in
Kardinge haarpoorten; ijsvereniging
Presto uit Garmerwolde sloot de
schaatstraining van zo'n 20kinde
ren en een aantal volwassenen af
met een diploma-uitreiking. De al
lerlaatste "training' was wel heel
bijzonder: verkleed enop houtjes.
Dat leverde mooie plaatjes op!

Wil/emien Bakker·Foekens

sweaters, van jurkjes tot stoere
jongensbroeken en- natuurlijk -de
zwemkleding en sjaaltjes.
Na deshow was ervoor deaanwe
zigen gelegenheid tot het kopen
van dekleding.

Wist u dat?
Wist utrouwens datubijKoekeloe·
ria ook tweedehands kinderkleding
kunt inbrengen en laten verkopen?
De helft van de opbrengst is dan
voor Koekeloerie.
Koekeloerie isgevestigd aan deDe
Valckestraat 1 te Ten Boer.
Misschien de moeite waard om
eens tegaan kijken?

Koekeloerie
Op 14 maart 1998 heeft de pas geopende Kinderkledingwinkel
Koekeloerie een modeshow gehouden opdeOpenbare Basisschool
in Garmerwolde. Demannequins en dressmen waren in de leeftijd
van 2 tot 12jaar.

Kleding in actuele kleuren
Het ging om kleding in zeer leuke,
actuele kleuren. Van leggings tot

Kindermodeshow
Erwerd intwee groepen geshowd:
maat 92tlm 128 en maat 134 tlm
176. De kleintjes liepen enthou
siast mee met oudere zusjes en de
grotere kinderen presenteerden
zich als echte professionals. De
groepen hebben twee keer achter
elkaar kleding geshowd; een paar
kinderen van -de tweede groep
mochten ook nog badpakken en
een zwembroek showen. Dit laat
ste was voor dekinderen nóg span
nender en een verrassing voor de
toeschouwers!



Fot o van de lDaand REDACTIE

Weet u nog, het "vingerhaakrecord' uit de G&T-krant van februari? Femke Ton en He/een Ridder werden
uitgenodigdbijeen uitzending(opzondag 8maart) vanhet radioprogramma"Haalfput.haalfregenwoater".Aan
Arno v.d. Heyden verte/den zijineen vol café inEnge/bertnogeens precies hoe hetnu allemaal gekomen was.
Ook deden zeeen oproep voor restjes wol, want jufheeft nietsmeer over! (Foto Teunis Tom)

Redact ie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens, Ruud
Delissen, Karel Drabe, Carel
Hazeveld, Jopie Kappetijn,Hans
Klamer, Delta v.d. Molen, Harry
Stuut, Bineke Veninga.
Fotograaf:
Henk Remerie 050 . 5419630
Elnd·redac tle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335

Redact ie Theslnge:
PetaJurjens, RoelieKarsijns,Lucle
Kol-Slachter, Peter Kruijt,
Melha Nijkamp, SusandeSmidt,
Truus Top.
Fotograaf:
Wolter Karsijns 050-302 2071
Eind-redactie:
ElisabethTolenaar,
De Dijk4, 050-302 3795

Administ rat ie:
Peta Ju~ens ,

G.N. Schutterlaan 36,
9797 PCThesi nge, 050-302 3896.
RabobankGarmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749

Abonnementsgeld f 18.50p.j.
Postàbonnees f 29,50 p.j.

g,rala'

Kopij Inleveren uiterlijk don
derdag 16april 19.00uur, lIefst
eerder.

Geen krantontvangenofwiltUextra
kranten? BelPetaJurjens:
050-3023896.

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - 1lJ 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddep oeI
Dierenriemstraat 204 - llJ050 - 5771306

Nieuweweg 3
llJ050 - 3123301

"De Soos "
Dewinnaars van de maart-avond zijn:
1. Dhr. J.Leugs 6733
2. Dhr. J. Reinders 6687
3. Mevr. W. Tammeling 6628
4. Dhr. G. Bcuwman 6516

12 april Pasen
9.30 uur sawGKThesinge
ds. S. Ypma; m.m.v. koor Lovende
Stemmen
14.30uurds. S. Ypma
19 april
9.30uur sawGK Thesinge
drs. D. Westerneng/ldskenhuizen
14.30 uur drs. B. v.d. WoudelMiddel
stum
26 april
9.30uur GK Thesinge
dr. E. de Vries/Kampen
9.30uurHKGarmerwolde
ds. H. SchuurlZuidwolde
14.30 uurdrs. D. Westernenglldsken
huizen

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.

Kerk dien st en
5 april
9.30uursaw HKGarmerwolde
ds. S. Ypma; m.m.v. Albert Spa e.a.,
die enkele koralen uit de Matthäus
Passion zullen zingen.
, 9.00 uur ds. K. Meijer/Groolegast
9 april
19.30 uur GKThesinge
ds. S. Ypma
10april Goede Vrijdag
19.30 uur GKThesinge
drs. C van GinkeiiHoogeveen
19.30 uurHK Garmerwolde
ds. S. Ypma. H. Avondmaal
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