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Met je eigen techniek vooraan rijden
Crossteam Jägermeister

Soms ziejeze voorbijgaan :oranje-blauwe auto's, bovenopeen trailer. Als jeze daneen tijdjelaterweerziet, zijn ze vaak wat minder oranje
blauw en zien ze er wat gedeukter uit. Het zijn deauto's van hetcrossteam datGarmerwolde en Thesinge rijk is: crossteamJägermeister.
Beroemd en berucht bij deburen en op decircuits waar deauto's aan destart verschijnen.

Arne Tammeling inactie! (Foto:Henk Remerie)

Zoalshet hoortheeft het team een
bewogen geschiedenis.Alsjongens
van een jaarofvijftien, zestienhad
den ze natuurlijk al een paar jaar
sleutelen aan brommers achter de
rug - Arne Tammeling en Jellevan
der Veen. Klaar voor het grotere
werk. Bi j Oudman aanhet werkom
een Golfjetekunnen kopen endan
ophet landvanVan der Bergheen
paar rondjes rijden. Ofdetrekhaak
van twee auto's met een ketting
aan elkaar knopen en dan maar
ki jken wiedesterksteis ...

Tot diep inde nacht ...
De carport van Arne's thuis werd
omgedoopt totwerkplaatswaar tot
diep indenacht werd gebogen en
gelast.Reinier Buringakwameens
langs en was meteen verkocht. Het
driemanschap was geboren - de
autodie werd geproduceerd heeft
nog aan een race meegedaan.
De loods van pa Van der Veen in
Loppersumwerd in 1996 ingericht
als volwaardige garage. Hectares

met rabarber gingen door Jelle's
handen om het benodigde gereed
schap te kunnen kopen. AI met al
werd het een duurjaarwaarinmaar
één dag werd gereden. Wel werd
de voor raad reserveronderdelen
opgebouwd. Van reservemotoren
tot achterassen en inmiddels ook
banden voor elkweertype en elke
ondergrond .Een bekend beeld:één
vandeouders met een aanhanger
met motor erop onderweg naar
Loppersum, en wat later met een
vracht oud ijzer weer terug.

De finale ...
Zèlf rijden zat er nog niet in. Daar
moest eerst het rijbewijsvoor wor
den gehaald .Toendalin1997 voor
elkaar was, werd het resultaat van
een winter hard werken waarvan
de laatste nacht tot half drie - be
loond mettwee finaleplaatsen. Dat
was meteen het hoogst haalbare.
want Arne ging indefinaleoverde
kop en Reinier werd na eenverbe
ten strijd toch nog laatste.

Een lesjecross-tactiek ...
Vóór debocht links achteraan
debin~~~ka~t van jevoorgan
gergaan rijden. Dan indebocht
een klein likje met de neus
geven (een 'waarschuwings
duwtje1- Het resultaat: voor
gang~rgaat netjesoverd~ kop
of maakteen paar pirouettes
zodat jekeUrig kunt
,Jelle: 'Enigenadeel isdat
iedevolgenderondenog inde
race zit, je zelf aan de beurt
bent voor een duwtje ..."

Veiligheid voorop
Inmiddelskomt het team met twee
auto'suit indestandaardklasse en
metéénauto indevrijestandaard
klasse. Het woord "standaard" zegt
het al: het gaat om standaard
modellen auto's waaraan behalve
de kooi,devier-puntsgordelenwat
andereaanpassingen tenbehoeve
vandeveiligheid, vrijwel nietsver
anderd mag worden. In de vrije
standaard mag dat wel : opvoeren,
neus verstevigen, alles achter de
achteras wegslijpen.Deauto'swor
den bij de wedstrijden van de
Groningse bond(deNNCRO,Noord
Nederlandse Crazy Race Organi
satie) "op zicht" gekeurd; de
Frieslandsezusterbondisstrenger:
daar worden regelmatig "doping
controles" gehouden, wat zoveel
betekent als dat je deauto opver
zoek uitelkaarmoet halenenlaten
controleren.Veiligheidstaatbijelke
organisatie hoog in het vaandel.
Dat is één van deredenen dat er
zelden ofnooiternstige ongelukken

gebeuren. Dat ligt niet alleen aan
de, vooreen racerelatief lage. top
snelheden - 90 tot110 km/uop het
snelste stuk -, maar ook aan de
eisen die aan de auto's, de cou
reurs en de monteurs worden ge
steld. Volgens Arne is voetballen
veel gevaarlijker!

Aan kop, metje eigen techniek
Het is trouwens geen goedkope
hobby. Alle vrije tijd en alle centen
gaan er inzitten.Eenbeetjeautokost
perjaaralgauwtwee tot drieduizend
gulden. Alleenomdat zehet meeste
werkzelfdoen, ishet nog tebetalen.
En dan maar opboksen tegen de
semi-professionele teams met fa
brieks-versnellingsbakken,duremo
toren en veren.monteursopdeloon
lijstvanderace-bv,coureursinsterke
maar onbetaalbare lichtmetalen
kooien.Maarja, dat isniet écht.Aan
kop rijden, met je eigen techniek.
Daar gaathet omI

Spoel es even terug ...
Deafgelopenwinter ishet teammet
eenvierde coureur uitgebreid:Michel
Winter uit Ten Boer. Het heeft trou
wens evengeduurd voordathet zo
ver was,want deoudersvan Michel
waren nietéchtblijmetdehobby van
hun zoon: zorgenomdeveiligheiden
deschoolprestaties. Deochtendvoor
z'neerste race heeft hij een briefaan
z'noudersgeschrevenenthuisachter
gelaten. Toenhij na afloop de video
vande race liet zien en z'n vader op
een spannendmomentzei:"Spoeles
even terug ..... was de race gewon
nen.

Hans Klamer



GEO, een club van formaat !
Oe receptie
Op dereceptieklonken vele lovende
woorden:
- Een voetbalclub hóórt bij de op
voeding: je leert al spelende sa
menwerking,saamhorigheid,waar
dering en normenng. (Wim Ben
neker. namens Dorpsbelangen)
- Zonder vrijwilligers gaat hetniet;
saamhorigheidenbinding verhoogt
deleefbaarheid vanhetdorp! (Bur
gemeester Alssema)
- Het is een goede club met veel
sfeer ...
-Dankzij dekennisvanoud/oudere
leden. notulen. annalen en cahiers
is erheel wat overde geschiedenis
van GEO bewaardgebleven.Oe rol
van Berend Wierenga - het boeg
beeld van de vereniging - wordt
alom geroemd: als blijk van waar
deringwordtde Berend Wierenga 
bokaal in het levengeroepen.
- In een rondetafelgesprek vertelde
Rederijkerskamer'Wester"overvroe
ger: "Over speuien opain klomp en
ain stevel ... op n veld met meer
schoabestront as gras .., en noa t
voetballen zoepen as kriegers bie
Jan Kort ..."
-Oe KNVBoverhandigde eenprach
tige vlag, het Gemengd Mannen
koor bood een heus clublied aan,
de huis-aan-huisactieleverdemaar
liefst f 1509,60op en de gemeente
beloofde zorg tezullendragen voor
het onderhoud van het trainings
veld'
-Ookde tentoonstelling inhetclub
gebouwleverdeveelstoftotpralen.
Mocht u hel allemaal nog eens na
willen lezen:hetboek "GEO-grafie"
is nog te koop ..,

HU/ie Ramaker-Tepper
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Overfeg puntentelling

3 tlm 6 juni was het feest in
Garmerwolde: GEO vierde z'n 50
jarig bestaanI Jong enoud deed er
aan mee,
Hoewel het weer niet altijd mee
werkte (fikse onweersbuien), kan
de organisatie terugzien op een
geslaagd jubileum_
(zie foto's Henk Remerie)



Groep 8 vliegt uit!
"DeTil"inThesingeheeft ditjaarzes schoolverlaters.Onderste rij (v.l.n.r.) :
Henri de Lange, Nienke Busscher en Jurrev.d. Berg :bovensterij: Pieter
JanKarsi jns, ChrisRosmanen Tim v.d.Belt.Naar welke school gaan ze?
Henri gaat naar hetGomarus College en de andere vijf gaan naar het
Wessel Gansfort College in Groningen. (Foto: Wol/er Karsijns)
Vier stoere jongens verlaten de OBS in Garmerwolde! Staand (v.l.n.r.):
Bastiaan Drabe en Crijn Mandema; zittend: Gert van Zanten en Jan
Zijlstra.Gert gaat naar hetWessel Gansfort College,Crijn enBasnaarhet
Werkman College en Jan naar het Praediniusgymnasium. (Foto: Henk
Remerie)

Wi j wensen jullie veel succes opde nieuwe school !

l

Fietsto~htThesinge
AI uw bestellingen
boven t . 25 ,
worden grat is
thuis bezorgd !

oIEREN
SPECIAALZAAK

Op vrijdag 19 juni vond de jaarlijkse fietstocht van de Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge plaats.Dit jaareens onder goedeweersomstan·
digheden. Het waseen mooie zomeravond met veel wind. Er deden 32
deelnemers aan mee. De tocht ging o.a. over Ten Boer, Lellens naar
Westerwijtwerd, waar incafé Hazekamp (Tinus &Eke) een controle-post
was. Het cafeetje was propvol, omdat demeeste deelnemers er tegeli jk
wa ren. Het was echt even heel gezellig. Daarna ging de tocht naar Ter
Laan, Bedum en via Lutjewalde naarThesinge terug. De ± 30 km lange
tochtwerd door allen volbracht en iedere deelnemer krijgt dan ook een
vaantje als herinnering .

RoelieDijkerna

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

'Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kooi &zn
~ i nsta l latiebedr ij r

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
te l 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Voor motoren, bromfiets
offiets naa r

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bo vag-l id · Oft. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15- Garmerwolde
® 050 - 3021624

Werkplaats 's maa ndags
de gehele dag ges loten

HOF5TEDE-

~
SCH I L D E RS v.o.f .
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\. n\ ' ' \

\' ~
ft? \fk ~ tot \ ~ , F~~

\ ~rt\.: ~, : '
]~ ~ ,...,

~ .'
G.N. Schutter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3 0 219 57
Fax 0 50 - 3021574
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Ramen en deuren sluiten!

Koeien op hol?

Heel Nederland sluit in geval vaneen ramp- opuitdrukkelijk advies
vandeoverheid·deramen endedeuren enzetdaarna dadelijk radio
oftelevisieaan.Nou ja,heel Nederland...InGarmerwolde enThesinge
doen wehetraam juist ópen enwezetten deradio uit. Anders horen
we namelijk de sirene niet. We drentelen gezellig metz'n allen de
straat op,omte luisteren: is datgekke geluidje in deverte Dé Sirene
of rijdt er gewoon een opgevoerde bromfiets overdeLageweg?

Elisabeth Tolenaar

Een telefooncirkel?
Het komt erinelkgeval opneer dat
in onze landelijke gemeente de
meeste mensen géén sirene zullen
horen. En wat doen wedan ingeval
van nood? Beginnen weeen tele
fooncirkel? Volgens mij is juist het
telefoonnet als eerste overspannen
en verstopt, zodra er een béétje
ramp aan de hand is. Maar wat
dan?
Hopelijk zal ons gemeentebestuur
daar binnenkort eens een goed ge
sprek aan wijden.Tot dietijd isons
advies: kijk naar dekoeien! Koeien
ophol? Sluit ramen en deuren!

zullen vinden, want erwaren alvijf
klachten binnengekomen over
koeien diedesirene juist wél hoor
den en prompt ophol sloegen.

Drie dagen geleden vonden Wü een eendje.We
waren aan het fietsen , toen zagen Wü een tnoe
dereend tnet tweej onge eendj es, opeens kwatn
ereen kat aangelopen die eenj ong eendj e inzÜn
bek nor». opeens hoorden wÜ gepiep en zagen
we een eendje rennen en de kat zat er ac.hter
aan. we j oogde de kat weg. toen pakte wÜ het
eendj e op. We wouden het terug bÜ zün tnoeder
zetten tnaar plotseUng vloog de tnoeder 'eend
weg. en natnen Wü de eend tnee naar huis.
Ik Mic.hie\ heb een vüver in de tuin. Osc.ar en ik
laten hetn of zü wel eens daar zwetntnen. en we
geven hetn brinta tnet tnelk en dat vind ie lekerg

groetjes

Osc.arvan Hartnelen (7)en Mic.hie\ Weggetnans ('1)

Het eendj e van
Oscar en Michie\

landelijke waarschuwingssysteem.
Volgens hem is dedekking van de
sirenes in Nederland behoorlijk
groot ('Bijna iedereen kan een si
rene horen ...') en bovendien ko
men er nog een aantal sirenes bij.
Maar opdevraag hoeveel kleinere
dorpskernen in Nederland nu ver
stoken zijn van een geluidsalarm
en om hoeveel mensen datbij el·
kaar gaat. wist hijgeen antwoord te
geven.
Een miljoen?Drie miljoen?Niemand
schijnt dat teweten !
Kijken we naar de gemeente Ten
Boer, danvinden weéén sirene bij
Bloemhof. Erkomt elders nog een
tweede sirene bij, omdat niet inhet
hele dorp Ten Boer het geluid goed
te horen was (zelfs inhetgemeen·
tehuis niet!). Volgens Siccode Haan
.rnoetenmisschiendedecibellen nog
wat opgevoerd worden, hoewel
sommige boeren datweer niet leuk

Het is een lastige kwestie
Voor de zekerheid belden we ook
het ministerie maar 'nsop.Jan Be
renbak is daar coördinator van het

Voor de volledigheid: als de ge
meente op eigen initiatief zo'n ap
paraat zou willen plaatsen, kost dat
tussen de35.000 en de40.000 gul·
den. Het bereik ervan is ongeveer
400 metermetwind·tegen en zo'n2
kilometer met wind-mee.
Het ministerie heeft de grens van
wel ofniet plaatsen gelegd bij 1000
inwoners in niet·risicogebieden en
bij 300 inwoners als er wel een
duidelijk risico aanwezig is,bijvoor
beeld een grote chemische fabriek
indebuurt.
Aan de ene kant moeten we in
Garmerwolde en Thesinge dus op
gelucht ademhalen: wij zitten ineen
niet-risicogebied.Datis fijn. Maar...
er varen wel tankers met onplezie
rige chemische stoffen door het
Eemskanaal en er gaat ook heel
wat vrachtverkeer over de Eems
havenweg, richting industrie, die
hebben vast ook geen papieren
zakdoekjesals lading.
Als hoofdvan deopenbare orde en
veiligheid isburgemeesterAlsserna
er verantwoordelijk voor datwij bij
een calamiteit snel en doeltreffend
gewaarschuwd worden .Maar hoe?

De kleine lettertjes ...
Wat is het geval? De oude luchta
larm-sirenes dateerden uithet be
ginvan dejaren vijftig. Het ministe
rie van binnenlandse zaken heeft
een poos geleden gezegd: we moe
ten kleinere installaties hebben,
meer verspreid, en per gemeente
of regio te bedienen. Maar in de
kleine lettertjes van het nieuwe
waarschuwingssysteem staat iets
wat volgens Sicco de Haan veel
gemeenten niet eens weten. Na
ons telefoontje heeft deTen Boers
ter ambtenaar dat haarfijn uitge
zocht: hetblijkt datdegemeenten
zélf maar een waarschuwings
systeem moeten bedenken (lees:
betalen!) voor dekleinere dorpen,
want daar isgeen sirene geplaatst.

'De eerste woensdag van juni - na
tionale oefendag voor desirenes 
ging in elk geval in ónze dorpen
kalm en ongestoord voorbij ; geen
vuil~e aan delucht en geen sirene
gehoord.We hebben degemeente
maar 'nsgebeld.Hoe zitdat met de
nieuwe alarminstallatie? Moeten wij
dienou wel of niet kunnen horen?
Sicco de Haan is ambtenaar bij de
gemeente Ten Boer en hij wist er
een heleboel over tevertellen. Bo
vendien belde hij later nog terug
met aanvullende informatie.

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

26 [uni 1998. Spanjeganger Th. ten Post ziet zijn vakantie in
het water vallen.

'5 het nu uit met de pret?

Vakant iepret begint mee s- I: 'n t. ..

ta l met de luxe folder van •• "e I. n ••'

het reisbureau. Helaas , - ~ ~ -
eindigt ze soms voortijdig
met onve rwachte misère . W.&.

~~~e~~~i~~t~~:e;::~~nks- '::2/~~~-:'~ "~~?-' ~
du iken tussen de haaien . _~ ,rr ._'_, __- , ~~ -=...;=: . :::~~.~-::

Een tasjesd ief die er met je ~ - - ~" -~~-:.... -; "::--- '
geld en papieren vandoor - ----
gaat. Dan is het prettig als je een re isverzekering bij
Beks afgesloten hebt. Samengesteld naar eigen wens ,
desnoods vlak voor je vertrek. Zo sluit je elk risico
uit. En kan je blijven genieten als het even tegenz it.

GOED VOOR UW GOED

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde(050~5413045)

worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kled ingreparatie

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Het lichtste mannetje van Thesinge .. zegt hij zelf .. bedient in zijn
metaaJatelier de zwaarste machines, zoals een oude mechanische
"guillotine" waarmee je een plaat staal kunt snijden. Soms moet
Herbert Koekkoek vijf keer met zijn volle gewicht (nou ja, net 60
kilo...!) op dehefboom springen om voldoende kracht te entwikke
len.

Metaalatelier
van Herbert
trekt bezoekers

. \

.... . I

, ..

"C.

Elisabeth Tofenaar

hetThesinger Maar. iets in relatie
met de vroegere functie van de
haven.Stond ernietietsover"kunst
werken in de dorpen" in het ver
kiezingsprogramma vanonze PvdA
wethouder Reint Jurjens?

"'"
I.....

het Nieuwsblad van het Noorden.
Adres ontbrak, openingstijden van
hetatelierontbraken. Entochstaan
er met enige regelmaat bezoekers
voor de deur aan de Bovenrijger
weg. Het begint dus aardig te lo
pen.
Op Herbert z'n verlanglijstje staat
nog: een kunstwerk maken voor in

- ,
- , ....." »Ó,~ -, -

._ -- - v~

Een stukje erfenis
Het werken met metaal kan licha
meli jkbehoorlijk zwaar zijn. "Dat is
vooral lastig als je op wat oudere
leefti jd overschakelt naar dit soort
werk. Maariswel heelleuk. Ikvind
het lekker om puur ambachtelijk
bezigtezijn, enhetisheel boeiend
om nieuwe dingen te maken. De
leukste objecten die ik heb staan,
dat zijn de hoeden. Hoeden van
staal, het slaatnergensop, maar ik
heb ze in mijn tuin staan en ze
bewegen indewind en daar heb ik
enorm veel lol in. Ik heb ook wel·
eens plantenbakken gemaakt van
corten-staal.Dat iseensoortstaal,
daar zit koper in. Het roest even
aan, daarna roest het niet verder.
Mensen kopen zoiets, en ik denk
dan: daar kun je nogin jeaanleun
woning tegenaan kijken en daarna
is het een stukje erfenis voor je
kinderenotjekleinkinderen. Zo lang
gaatdat mee.Dat istochprachtig?"

Kunstwerk Thesinger Maar?
Een paar weken geleden stond er
over het metaalatelier een stukje in

die koopt 'm gelijk. Ik heb er niet
eens een toto van."

Maar het lukt. Bij de Egelantier in
Paterswelde. bij De Wingerd in
Thesingeen natuurlijkinzijnnieuwe
atelier (de helewinter aan geklust)
aan de Bovenrijgerweg 19 zijn de
resultaten van het harde werk te
bewonderen . Een bezoek aan de
werkplaats is alleen al de moei te
waard vanwege alle buitengewone
apparatuur. Herbert heeft er sinds
kort een universele buigmachine
bij. "Niemand inhet Noorden heeft
zo'n ding. Ik moest ervoor naar
Veghel om de machine ergens te
kunnen bekijken."
Deobjecten die Herbert maakt.va
riëren van "De Waternavel" - een
klein tuintafeltje opéénpoot dat in
seriegemaakt kan worden - toteen
unieke grote rozenpoort van drie
meter breed. speciaal voor dieene
opdrachtgever.
"Somsbenikheelambachteli jkaan
hetwerk. en soms gebeurt er op
eensietswat nietdebedoeling was.
Laatst maakte ik een tuintafel met
zeven kleinere waterleliebladeren.
Per ongeluk was dat zóuitgevallen
dat hetleek alsof die zevenblade
ren met de stroom mee dreven. Ik
was er net mee klaar. daar komt
een bezoekerdewerkplaats in en

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

. -.. ~

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798TGGarmerwolde
Telefoon 050 .. 5418610

PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwe rd

Te lefoo n (0511) 5-t1 8-t 68
Lid '.I' .() _ t\ .\.I';;. nr. u2n JI,IJ'I5

ve rzo rg de vue te n
komen verde r

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergader ingen

Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 .. 5416244

\mIJ
BEKKEMA

net even iets anders

Afdeling vers
• Slageri j . Vleeswaren
• Groente en fru it
• Slij terij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schote ls.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruit manden.

Hoofd w eg 42 - Harkstede
050 - 40412 18
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Zoals eerder in deG&Tvermeld stond, moetenzo'n honderd wonin
gen in de gemeente Ten Boer vóór het jaar 2003 de keuze maken
aangesloten te worden op het riool ol zeil hun afvalwater te gaan
zuiveren.Voordemeestevanonsiseen rioolaansluitingdegewoon
stezaak vandewereld: zonderdaar al teveel bij na tedenken, lozen
wedagelijks vele liters water ophet riool.

Aansluiting
op het riool?

Het gaat daarbij om twee afval
waterstromen: water dat door het
toilet geloosd wordt. noemen we
zwartafvalwater:alhetandere afval
water (vandedouche, het bad, het
aanrecht en de wasmachine) noe
men we grijsafvalwater.
Ons afvalwater wordt - samen met
het hemelwater dat via straatputten
(kolken) in het riool komt - afge
voerdnaardeprovincialerioolwater
zuiveringsinstallatie aan de Gras
dijkweg inGarmerwolde.Daar wordt
het water zo behandeld dat het
schoon genoeg isom ophet opper
vlaktewater (het Eemskanaal) ge
loosd teworden.

Nadelen centraal lozen
Technischgezienisdat eengoede
oplossing. Maar door de manier
waarop we met z'nallenmet water
omgaan. heeft het centraal lozen
en reinigen een aantal nadelen:
• Eénnadeel isdaterverschillende
soorten afvalwater in het riool
terechtkomen.
Een deel van het schonere afval
water hoeft eigenlijk helemaal niet
in dewaterzuiveringsinstallatie te
recht te komen; bij plensbuien bij
voorbeeld stromen grote hoeveel
heden regenwater inhet riool waar

het met veel smeriger afvalwater
vermengdwordt.
Op een aantal plaatsen in Neder
land zijn al systemen aangelegd
waarmee het regenwater eerst in
buffers indewoonwijk opgeslagen
wordt. Daarmee wordt de totale
hoeveelheid water die het riool in
gaat al flink verminderd.
• Een ander nadeel van de wijze
waarop wijmet wateromgaan isdat
het na één keer gebruikt te zijn
meteen afvalwater is geworden.
We gebruiken inonze huishoudens
vaakwater vaneen zeer hoge kwa
liteit (drinkwaterkwaliteit) voor din
genwaar datwater niet zo schoon
voorhoefttezijn. Denkalleenmaar
aan het doorspoelenvan het toilet
metwater vaneen kwaliteit waarze
inde'Derde Wereldalleen van kun
nen dromen, Hetzelfde geldt na
tuurlijkook voor het wassen vande
auto ofhet besproeien vanhet ga
zon.Door afvalwater zo tezuiveren
dat het in het toilet of in de tuin
gebruikt kan worden, beperk je de
hoeveelheid afvalwater enook het
gebruik van duur en schoondrink
water.

Natuurlijkezuivering
De afgelopen jarenworden steeds

meer oplossingen bedacht om
spaarzamer met het water in de
eigen woonomgeving omte gaan.
Zo zijn eronderhandmeerderesys
temen die afvalwater zuiveren en
voor hergebruik geschikt maken.
Dit zijn de Individuele Afvalwater
Behandeling systemen (IBA·syste·
men). Een voorbeeldvan een IBA·
systeem isderietveldzuivering.
Hoewel ze niet zo snel werken als
de centrale rioolwaterzuiverings
installaties kunnen in rietveld
zuiveringssystemeninprincipe alle
afvalwaterstromenbehandeldwor
den.

Het zuiveren van afvalwater door
middel van rietveldzuiverings
systemen- ook wel helofytenfilters
genoemd - berust op een biolo
gisch principe. Debelangrijkste af
valstoffen in het grijze afvalwater
zijnorganische stoffen, nitraten en
fosfaten . Deze worden in het
helofytenfilter op natuurlijke wijze
afgebroken.
Eigenlijk werkt hel systeem heel
simpel; het afvalwater wordt ge
loosd in een laag grond die onder

""""'Y1I"P' '' ~~-''' ..... ,
~''*'''''P''~''';; • "':~:. ,">
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water staat. Indegrondlaag wordt
riet geplant. Dewortelsvan deriet
stengels brengen zuurstof tol diep
indegrondlaag. Inde zuurstolrijke
omgeving die zo bovenin hel filter
ontstaat. worden deorganischever
bindingen door bacteriën afge
broken.
De anorganischeverbindingenkun
nen nietdoor deze bacteriën afge
broken worden. Deze zinken naar
hetlagergelegen zuurstofarme deel
van het filter enworden daar door
andere bacteriën afgebroken. Het
gaat daarbij vooral om nitraat
verbindingen.De fosfaat-verbindin
gen tenslotteslaanneer indegrond
en dienenalsnatuurlijkebemesting
van de planten.

Nieuwe systemen
De eerste helofytenfilters waren
openrietvelden. Datwil zeggendat
een kuil werd afgedicht met folie
waaropdegrondlaag werd aange
bracht waarinhet riet geplantwerd.
Nadeel van de open systemen is
datze bij tijd en wijlekunnen gaan
stinken.
Eenaantal bedrijvenheeft zich toe-

VAN DIJKEN
Autoschade

Teleloon
06 - 54 611091

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

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30lot 18.00uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Oude Ri jksweg 11
tel. : 050 5416501

BOUW v.o. I.

9798 PA Garmerwalde

Fax: 050 5419268



gelegd op hel ontwerpen en aan
leggenvan geslotensystemen.Een
voorbeeld daarvan is het zoge
naamde droogbed helofytenzand
filter. In plaats van in een open
rietveldwordt het waterhiergezui
verd ineenkeurig drooggrindveldje
waarondereen dubbellaagsstelsel
van drainagepijpen is aangelegd.
Hetafvalwater wordt viahet boven
ste stelsel in de grondlaag net on
der het grindbed ingebracht. Het
rietworteltindeze verzadigdegrond
en zorgt daarvoordezuurstofrijke
omgeving waarin de organische
verbindingen afgebroken kunnen
worden.
Net als in deopen rietvelden ver
dwijnen de niet-organische afval
stoffen onder in het filter uit het
water.
Hetgezuiverde water sijpelt uil de
drainagepijpen ineen verzamelput.
Een goed werkend systeemlevert
wateropdat ophet oppervlaktewa
ter (bijvoorbeeld het maar of een
sloot) geloosd mag worden . Het
gezuiverdewaterisechterook zeer
geschikt voor hergebruik. Hel kan
gebruiktworden omhet toilet door
te spoelen. de auto of tuingereed
schap te wassen, de tuin te be
sproeien, en zelfsomhettegebrui
kenvoordewasofvoordedouche.
Met zo'n combinatie vanzuivering
en hergebruik wordt zowel de
stroom afvalwater als het totale
waterverbruikvaneen huishouden
verminderd. Wie er deruimtevoor
heeft kan een spaarbekken in de
vormvan een vijver aanleggen en
het helesysteem zo een mooieplek
indetuingeven.

Geldenwater besparen
Nadat dehelolytenfilters jarenlang
indehoek van experimentelepro
jectenvooralternatievelingen heb
bengezeten,wordenze deafgelo-

pentwee jaar steedsmeer alseen
volwaardigeoplossing gezienvoor
het zuiveren van afvalwater van
huishoudens en bedrijven. Met
namevooragrarische bedrijvenen
bedrijven inde voedingsmiddelen
industrie kunnen systemen geïn
stalleerdworden die bijkunnen dra
genaaneen flinkekostenverlaging.
Spoelwater bijvoorbeeldkanophet
bedrijf zelf worden gezuiverd; dat
betekent dat de ondernemer min
der verontreinigingsheffing betaalt
en er ook op de kosten van water
bespaard kan worden.
Het systeem isookeen aantrekke
lijkeoptievoor bedrijven, vanwege
de eisen die gesteld worden aan
het fosfaat- en nitraatgehalte van
afvalwater. Deze eisen worden
steedsverderaangescherpt. Bij een
goed functionerend systeem bevat
het water - dat eventueel nog wel
geloosd wordt -zo weinig fosfaten
en nitratendatruim aandedaaraan
gestelde eisen wordt voldaan. Ge
bruik van een helofytenfilter levert
daardoor niet alleen eenbeterbe
drijfsresultaat. maar' ook een stuk
mi lieuwinst op.
Sinds kort kunnen melkveehou
derijen via het NLTO en het Minis
terie van Landbouw subsidie krij
gen voor de aanleg van een riet
veldzuivering. Voor andere bedrij
ven is geen subsidie beschikbaar.
Wel kunnen zijdekostenalsbedrijf
sinvestering in milieuvriendelijke
maatregelen aanmerken . Voor
milieuvriendelijke bedrijfsinveste
ringen geldt een aantrekkelijk fis
caal tarief.

Voor huishoudens ligt de overwe
ging zelf een rietveldzuivering aan
te leggen iets anders. Voor wie al
aangesloten is op het riool brengt
de aanleg vanzelfsprekend altijd
extra kosten met zich mee. Maar

ook voor degenen die nog ophet
riool moeten worden aangesloten,
pakthetfinanciëleplaatje(nog)niet
altijd ten voordele van derietveld
zuivering uit. Particulieren kunnen
geensubsidiekrijgenvoor deaan
leg van een rietve ldzuivering. De
aanlegkostenvariëren vanf 10.000.
tot f 15.000,-. Aansluiting op het
riool isdaarom indemeestegeval
len de goedkoopste oplossing.
Wanneer echter rekening wordt
gehouden met een te verwachten
stijging van de waterprijzen en de
rioolheffing kan een rietveld
zuivering oplangetermijn(10tot15
jaar) wel aantrekkelijk zijn.

Voorbeeldproject
Wiegeïnteresseerd isom een riet
veldzuiveringtebezichtigen en daar
uitgebreid over geïnformeerd wil
worden, kan eens opbezoek gaan
bij De Kleine Aardein Boxtel. Daar
is men al jaren bezig met verschi l
lende oplossingen om in de
woonomgevingtoteen verminderde
belasting van het milieu te komen.
Bezoekers van De Kleine Aarde
krijgen een rondleiding waarin di
verse milieuvriendelijke maatrege
len uitgebreid toegelicht worden.
Wieeen reisjenaar Noord-Brabant
tever is, kan hetook dichterbij huis
zoeken. In het Natuur en Milieu
Centrum "de Heemtuin" inMunten
damkan - naast diverse voorbeel
denophet gebied van milieuvrien
delijkwonen -een rietveldzuivering
bezichtigdworden.
Nog dichter bij huiskanook:begin
vorig jaar werd een zandbedsy
steembij de boerderij van Herbert
KoekkoekenNellianDijkema opde
Bovenrijgerweg in Thesinge aan
gelegd door het bedrijfBrink Vos.
Deze rietveldzuivering is een
voorbeeldproject dat gedeeltelijk
metoverheidssteun tot stand isge-

komen. Inmei 1997 is het rietveld
met een feestelijke opening offi
cieel in gebruik genomen. Nellian
Dijkema vertelt dat het weliswaar
even heeft geduurd voor het sys
teemgoed liep, maardat hetwater
datmomenteel uit het rietveldkomt
schoner isdanhet water indeslo
ten. Het helofytenfilter isaangeslo
ten op een vijver envormt zo een
mooi "nat hoekje" in de tuin. De
rietveldzuiveringopBovenrijgerweg
19 is op afspraak (302 48 73) te
bezichtigen.

Particulieren en bedrijven in de
gemeente Ten Boer, die gente
resseerd zijn in de mogelijkheden
van een rietveldzuiveringssysteem,
kunnen voor meer informatiecon
tact opnemen met Siert Wieringa
vande gemeente Ten Boer.

Peter Kruijt

Agenda
3 en 4 juli
OpenluchtspelGarmerwolde:aanvang
20.30 uur
8 en 9 juli
Bovenrijgerweg 19: Voorstelling "de
Rijge-; aanvang20.00uur
18 en 19 augustus
Kinderactiviteit Garmerwolde
zaterdag 29 augustus
Feestdag Garmerwolde m.o.m. een
boottocht voor 50+
woensdag 9september
55+reisThesinge
zaterdag 12september
Open Monumentendag: dit jaar staat
Thesinge centraal!
25 en 26september
FeestHarmoniei.v.m.75-jarigbestaan
zaterdag 26 september
'smiddags:Feestelijkeingebruikname
vanhet Garmerwolder orgel

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 al onze reparaties
3 mnd. bo~alJ

qaran t ie

Als uw auto
'dure' reparaties nodifJ heeft..

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

Siem
."
c=Kapelstraat 13

9797 PJ Th esinqe
050 3021515

~ Sc hi lde r ij e n

"lllust rattes
~O bj ecten

~ Beelden

~O pd ra c hte n

ct
.s

Atelier Anja Stuurman

Oude Rijksweg3
Garmerwolde

!() 050·5421615

Voorvakkundigebehandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgensafspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen
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Bestemmingsplan Garmerwolde
Maandag 15 juni wasereen lnformatie-avond in "deLeeuw" overhetbestemmingsplanGarmerwolde(binnengebied;overhetbuitengebied
las Ual iets in het januarinummer).

Mevr. A. Ganzeveld·Woldendorp
Bloemhof, Ten Boer

GEO EI Kampioen!

Hartelijk bedankt voorhetbezoek,debloemen endevelekaarten
• ontvangen vóór en na mijn operatie; ook mede namens mijn
kinderen.
Nogmaals hartelijk dank!

we zitten erdan weer zo'n tien jaar
aan vastl

Hil/ie Ramaker-Tepper

stemmingsplan ligt nog lim 25 juni
ter inzageophetgemeentehuis.
Als alles meezit. krijgt het defini
tieve planeind 1999werkingskracht:

Het winnende team(v.l.n.r.) zittend :Joost Vod.Berg, AlexSado, Herman
Goedhart en Martien Plaatsman: staand: Arjan Kol. Marco V.d. Belt.
Patriek vanZanten en Wisse V.d. Berg.
Met hun trainers/leiders:AlbertGerding. Gert-Jan Stiksma,WimBenneker,
Durkje Goedhart en MartinGoedhart. (Foto: Henk Remerie)

We hoeven ons van die woning
bcuwtrouwens niet teveel voor te
stel len: degemeente TenBoermag
maar 15 woningen per jaar bou
wen: volgens eigen berekeningen
hebben ze er 50!nodig. Het inwo
nertal van het hoofddorp mag niet
achteruitgaan. dusde meestewo·
ningen worden in Ten Boer zelf
çebouwd. In de buitendorpen ge
beurt het slechtsmondjesmaat: de
eerste vier, vijf jaar hoeven we in
Garmerwolde nergens op te reke
nen l Thesinge en Woltersum zijn
nuaan de beurt, daarna misschien
eenanderdorpbv.TenPostof hier
en daar één woninq,

Mocht U nog vragen en/of opmer
kingen hebben: het ontwerp-be-

Opmerking uit het publiek: "Als er
niet meer gebouwd magworden, is
herbouw danmisschien een moge
lijkheid?Dewoningen aan deoude
Hildebrandstraatvoldoen nietmeer
aandehuidige(gezins)normen:wel
lichtkunnen hierkwalitei tswoningen
worden gebouwd '-
Reactie: Willen we naar kwaliteits
woningen of blijft het sociale wo
ningbcuw?Nietiedereenheeftgeld
voor een koophuis I

Uiteraardheeftdewoningbcuw hier
over ook een woordjemee tespre
ken: wellicht is renovatie een mo
gelijkheid.

Er komt géén klein bedrijventer
reintjeinGarmerwolde:ditisvoorbe
houden aan hethoofddorp TenBoer
(evt. Ten Post).

Hètgrotepuntvoordebewoners is:
mogelijkheid tot nieuwbouw_"Stil
stand betekent achteruitgang: zei
dhr. Alssema bij de opening van
Koningsheert. Hoewel de firma
Havengahetgraag zouwillen.ziter
de eerste Jaren geen tweede plan
Koningsheert in. Eventuele nieuw
bouw isalleengepland aande W.F.
Hildebrandstraal:ophet speeltuin
terreintje en aan het eind van het
nieuwe gedeelte. Jan Wigboldus
pleit vooreenderdeoptie(vier wo
ningen op het stuk land voor zijn
bcerderij). doch dit wordt - voorlo
pig? - niet gehonoreerd : de ge
meente wil dekarakteristiekeopen
plek behouden.

Bi j het plan wordt rekening gehou
den met:
- dehistorische ontwikkeling
Karakteristieke plaatsen zoals de
kerk. de school met de meesters
woning. en het doktershuis genie
ten bescherming. evenals enkele
open gebieden.
- dedorpsranden
-maatschappelijkedoeleinden(het
dorpshuis. sportcomplex en be
graafplaats)
- agrarische doeleinden

Hetdorpscentrum(gebied rond de
N.H. Kerk) wordt aangemerkt als
woongebied : dus geen nieuwe be
drijfjesI Daarbuiten is het mogelijk
met vrijstelling.Eventueleherbouw
moet voldoen aan bepaalde voor
waarden. zoals de rooilijn en de
kapconstructie: een discotheeken
bordelen zijn uit den bozeI

klunbe~

antiek

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.I . gediplomeerd

Hoveniersbedrijf
Brouwer

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies,

Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

T e l. 050 - 5410576

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf , jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwali teit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor ...

• Adviesen Ontwerp van de tuin.
• Aanleg en onderhoud.
- Sierbestrating

Groningen - Telefoon (050) 541 6861 /0651 3554 06
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De cursus Western fine dancing trokvolop deelnemers! (Foto;Henk Remerie)
Voor meer informatie en aan
meldingen kunt Uterecht bij:
Dick Groenhagen, direkteur, tel.
050-541 60 30
Jan van der Tuuk, voorzitter OR,
tel. 050-541 33 03

Kajuill40
9733 eH Groningen
(Lewenborg)

Assistentie

voorafspraken:
050-5424948

gevraagd

schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Bij de aBS Garmerwolde is het .
mogelijk voor de kinderen om tus
sen de middag over te blijven op
school. Hiervan wordt veelvuldig
gebruik gemaakt en debegeleiding
wordt verzorgd door vrijwilligers
(veelal ouders).
M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn wij
dringend opzoek naar assistentie
bijdeze overblijfgroep opde maan
dag en/of vrijdag. De bestaande
overblijfbijdrage biedt de mogelijk
heid tot een financiëleyergoeding.

Hardhouten banken ...... 179,
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten à 65,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

Htmde15()n~le rîlemi ilg

Stjefbeen en zoon
Ulgmmaw.g 147 .- 9731 BR Groniogeo
leVfa, 0,0-,492913 - ..101.1. 06-,3423019

De kaartavond in juni heeft de
volgende uitslagopgeleverd:
1. G. Bouwman 6666
2. J. v.d, Molen 6614
3. W.Tammeling 6288
4. D. V.d. Molen 6197

"De Soos"

WK-poezen
Kwartet Ronaid de Boer, Frank de
Boer, Seedorf enKluiverl.
Vanwege de vele rode kaarten nu
gratisaftehalen bij familieVeenstra.
Of bel de ticketlijn: 050-541 62BO.

Het ligtnu indebedoeling omeen
Western linedance-groepopte rich
ten,omdemonstratiestegaan ver
zorgen. Hiervoor hebben zich al
mensen aangemeld, maar: hoe
meer zielen, hoe meer vreuqdl Inl.
bij Michel van Dijken, tel.0596-61 B '
5B2.

Ter afsluiting vanhet Stijldansseizoen gafDanscentrum"StepbyStep" uit Delfzijl indorpshuis "deLeeuw· een
cursus Western line dancing. Deze cursus bestond uit drie lessen en was in eerste instantie bedoeld als
kennismaking voor deeigencursisten. Maarook velebelangstellenden hadden via mond-op-mond reclame de
weg naar Garrnerwolde gevonden, vaak ook volledig in stijl gekleed (zie foto). De zaal was haastteklein om
iedereen voldoende ruimtetebieden !

Installatiebedrijf
Thesinqe v.o.t.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024S36
• C.V . FaxOSO-3024693
.Zink
• Dakbedekking

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

~Iandelsonderneming

Stjefbeen en zoon
Perfektie in haarmode

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

050-3013830
0598-393504

U1 gmmaweg 147 - 9731 BR Grooiog.o
leVfax 0,0-,492913 - autetel, 06-,3423019 Wigoo cs' raa' E 9:9' C ~ Te" 50e r

Tele'oo" '050 jC22 "S·
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De leeftijd der
zeer sterken!
Vrijdag 19junijl.werd Mevrouw MA Koop-Bos aan deW.F. Hildebrand
straat nr. 7 90 jaar! Omdit heuglijke feit te vieren ging zij samen mei
kinderen. klein- en achterkleinkinderen op zondag 21 juni een gezellig
dagje varen.

Marie Aaltje Bos werd geboren op
19 juni 1908 in Oterdom. Na haar
huwelijkmet PietKoopvestigdehet
echtpaar zich inHeveskes. Ze kre·
gendrie kinderen.

Nahel overlijdenvanhaarman (in
1962) verhuisde Mevrouw Koop
Bos naar Garmerwolde. Met hulp
van dochter Trijn en - sinds kort 
één keerper week Thuishulp. redt
ze zich nog best: ze woont nog
zelfstandig en kookt haar eigen
potje.

NamensdeG&T:Van Harte Gefe
liciteerd ennog vele goedejaren!

De oudste inwoonster vanGarmer
Hillie Ramaker-Tepper walde: Mevr. MA Koop-Bos.

Voortgang smederij
Hetoverleg tussen deverschillendemensenen instanties- betrokkenbij
de renovatie van desmederij - gaat gestaagdoor. Er zijn wat wijzigingen
aangebracht indeplannen en - zoalshet erstraks uitmoet komen tezien
- wordt desmederij prachtig.
U heeft alwat activiteit kunnen waarnemen. Er staan twee grote contai
ners. We hebben deheren H. Dijk, E. Groothoff en S. Oudman bereid
gevonden omalle gereedschappen en spullen uit desmederij te halen.
Alles onderleidingvandhr.O. Postma.Ongelofelijk,wat komt erwat los!
Eenheidens karwei!
De smederij moet per 1 juli leeg zijn; daarna wordt zo spoedig mogelijk
begonnen metderenovatie.

'IVf! ~lflf lJC ",,1I41~C#1. ,,/i/ ~iin: t.14'~ . 11'r. "ic - C)~Jé. 7im. ~14~"h~ NI

Û "lfjf K~::iI, "14 We/f~' wc Ir~~ lijf" tic ffikle6owltsIJ'·uMt ZJ 111

q", ,,~"c·u(/eklc . O,,,, Z8 j 14 / t" k j Jt~/"JI"'CII wc in tic tJC )/U.,jJWIf~1 til ~jReir

Itlf/i 'l 'P ',i/U H e"liJI"'/el'" IJ . 7d} 7 ;t""Pin B "tlJmclr. "BF;IIII"u, IJ eek Uil

atV"" lilA"" vuI 9 o.,e/Co, C/ I /19' e" 961Ju ', IC k-", . vii" Z)wcnt&#, 11IfI'
tJinRt l ' liet I,cc/ j lflll/nC'l eln ûd q ti',;nc'I weûle U)~ te ~''''' . wA,rl wij

V&I1« ClI IlCi IUJ,cl~k tl1l llic., tc l()tI,~, (;, te IMeiI .

11k ~lilf IJe"'IÛI~(JIr emd"I tut~ cel' f}Ii;l~ &1i1111 i ll 7.,)61JCI"~" II~t

~"e9C11 . 711i;-Wil/Cil IN'" lIit :el''Iij tJ(!Il Ii/f/ , iMb"IJN' «ie eJIJ I~Cllt. ktlNI

Wc/CI I 111ft wc wo/rIf"~ i" wij w d /cll llic'lmcc lff;ulJcülvii " j ld /ic.Itelnelr .

3 M -lillkt tJee ', flc khkc t ij"ClI m i Juluál tet ~iCJlJ!

711[;'~û/lc/r Itt 9 wel lil; "~ckc"J il r q""""c·'Iwekle kemNI. ~",d#ft ~/"(1 ~I

~hlA ~,cJ;ill 11û w ee", i ll q ,ahlc"u(/e'dc W UIeJI ,

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

Telefoon 00 ·'22 15 44 16' _. - -

~'
Waarborg

Installateur

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 ·3012832 b.g.g. 06 -52619071
Fax: 050 - 301 0625

16
( ' 8 ~"000 centrale verwarming

0680 elektrische installaties
CO coo sanitair
ooooov ~ J . v loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen
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Na het volbrengen van de avondvierdaagse krijgen alle kinderen een
mooieroos van deschool ...ennatuurlijkde welverdiende medaille!(Foto:
Henk Remerie)

Avondvierdaagse
Het is de tweede keer dat de OBS Garmerwolde meedoeI aan de
avondvierdaagse in Ten Boer. De groepen 3 t1m 5 lopen 5 km per
avond endegroepen 6 t1m8de10km. Ook mijnIwee meiden willen
dolgraag meelopen, en dal terwijl ze de afstand lussen huis en
school al te vervinden om Ie lopen.

erg leuke avond is geweest. En
zoals elke avond zijn het drinken,
fruit en desnoepjesop.Zoudendie
meiden vanmij het daarom zo leuk
vindenommeete lopen?

Donderdag isdelaatsteavond en
verzamelenwe een halfuurtjelater.
Gelukkig maar, dan kan ik nog net
even eten; want vanavond loop ik
ook weer mee.Ennu raadjezeker
al wat voor weer het is? Ja, het
regent weer! We lopen richting
Stadsweg en onderweg liggen
overal dikke plassen. Een groepje
is steedsbezig er met veel plezier
door testampenen gektedoen. Er
moetdan ookwelietsmisgaan.Op
een gegevenmoment lopener wat
knullen doorelkaarheenen jahoor:
erstruikelt éénover devoeten van
deander en ....... belandt voorover
ineendiepe, bredeplas!SPLASH I

Van top tot teen kleddernat! Van
een vaderkrijgt hij een trui aan en
van een ander een jas. Met de
mobiele telefoon worden opa en
omaopgetrommeldom bijdeStads
weginThesingeklaar testaanmet
schone kleding. Op pad dus maar

weer, richting Thesinge ... Aan hel
einde vandeStadsweg krijgenwe
allemaaleenijsje(brr). De schone.
droge kleren worden verwisseldmet
de vieze. natte en we gaan weer
verder, inmiddelsalslaatstegroep.

Alswij inTen Boer aankomen- het
is inmiddels droog - is de 10 km
groep al binnen enkrijgenallekin
deren eenmooie roosvan deschool
en natuurli jk dewelverdiende me
dail le. Ook zijn er bloemen van
ouders, opa &oma. enz. De rond
gang door Ten Boer kan beginnen
onder begeleiding van twee mu
ziekkorpsen. Het is gezellig, maar
deze spreekwoordelijke laatste
loodjeszijnookecht zwaar. Geluk
kig zien we geregeld familie langs
de kantvande weg staan omons
toe tejuichen.Erzijnzelfsfamiliele
den die we wel vier of vijf keer
tegenkomen,steedsopeen andere
plekvanderoute.
Pas tegen negen uur zijn we weer
th uis en kunnen dekinderen moe.
maarvoldaan naar bed.

Wil/emien Bakker-Foekens

Bel mei één van onzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd cats
telefoon (050) 3012848

Uziethet.Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een leningen een verzekering. Enaf
hankeliik van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijdmaximaal
ïscaalvoordeelheeft. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheekop ieder momenl
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgesludeerden di
rect aan het werk.Mijn Vriend Wi l met
een eenhuis kopen. Kan dal nu al?
Want echt gespaardhebben weniet.
Ja, dat kan .

..We zijn op zoek naar een hypo
theek waar we laterweer uil kunnen
puiten Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dal?
Ja, dat kan .

..Wehebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wij straks een paar Jaar
sloppenmeI werken omvoordekinde
ren Ie zorgen.
Dan willen we minder aanonzehypo
theekbetalen, kan dat?
Ja, dat kan .

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

De derde dag loopiknietmeeen is
het gelukkig weer droog weer. De
route van deze dag is mij onbe
kend: welweet ik dat het weer een

er getrakteerd. Even later een
bruggetjeover,om de campingheen
en ..... door het weiland. Normaa l
niet zo erg. ware het niet dat het
doordenog steeds vallende regen
een modderpoel is. Mijn schoenen
metdiepprofiel zijnnaenkelestap
pen al loodzwaar door de klei en
modderdieeraanblijft plakken . De
meesten onder ons hebben de
modderspetters tot op het achter
werk zitten. Als we weer thuis ko
men, zijnwe danook nat tot op het
vel.

sanitair en verwarming
-I-.............B..-U.......RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-549 3673

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 54 10508

Drogisterij . Pariumerie
Reiorm . Schoonheidssalon

Dinsdags loop ikook mee: alhoe
wel hel eten er bij inschiet en het
weer ook al niet meewerkt: het re
gent! Enfin, we laten ons er niet
onder krijgenengaanaandewan
del. Dit keer verlaten we het dorp
via de Lageweg richting Ten Post.
Onder het viaduct zingen we voor
een jarige schoolgenoot en wordt

Op maandagavond krijgen ze elk
een appel, een pakje drinken en
een rolletjesnoep indetasmee en
moetenom half zesverzamelenbij
school. Deze avond hebben de
wandelaarsvan de5kilometerinen
omTenBoergelopen.Het isgeluk
kig mooi weer en bij terugkomst
zitten ze vol verhalen.
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Foto van de Jnaand REDACTIE

Sta dsweg 63 Ten Boer 050 30 2138 3

==-"'C\~I SLAGTER

Kopij inleveren uiterlijk
donderdag 23 juli 19.00 uur,
ind ien mogelijk eerder.

Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie050. 541 9630
Fotograaf Thesinge:
Wol ter Karsijns050·302 20 71
Eind·redactie
Hillie Bamaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050·541 53 35
Adm in istratie:
PetaJurjens,
G.N.Schutterlaan 36,050·302 3896.
Abonnementsgeld f 20.00 p.j.
Poslabonnees f 29.50p.j.

5 juli
09.30 uur sawGKThesinge
mw. W. Tinga-BosmaJGroningen
12juli
09.30 uur saw HK Garmerwolde
ds. I. EpemalEenrum
14.30 uur Thesinge ?17
19juli
09.30uur saw HK Garmerwolde
ds. W.R. BarkemalAssen
14.30 uur Thesinge
drs. H.J. PaaslGarrelsweer
26 juli
09.30 uursaw GK Thesinge
ds. E.J. Struif/Oosterwolde
(Grunneger dainst)

Kerkdiensten

MEU BELMAKER Il\ \O'llI'll C I"'RICHTI NG

De nieuwe brug over het Dam
sterdiep ... (Foto: Henk Remerie)

VAN ~leen's
5AKKEQIJ

H. Westerstraal18 Ten Boer 050·3021227

NIJDAAf
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

Nieuweweg 3
({) 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
K ajuit 285 - i"{) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenr iemst raat 204 - ({) 050 - 5771306
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