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Orgel Garmerwolde weer goed bespeelbaar
De kerk in Garmerwolde - met fresco's, een oud uurwerk enbijzondere banken- was aleen bezienswaardigheid, maar is sindskortookeen
beluisterenswaardigheid omdat het orgel gerestaureerd is. Ditorgel werd in1851 opgeleverd doorPetrus van Oeckelen enisnaardemening
van orgelkenners "een van debelangrijkste en fraaiste orgels uit de1ge eeuw in hetNoorden van Nederland. Ditgeldtzowel hetuiterlijk
alsdeklank".

De officiële ingebruikneming vanhetgerestaureerdeorgel: voorzitter Jaapde Vrieslegtuilhoe hetallemaal inz'nwerk is
gegaan. (Foto: Henk Remerie)

Zoongeveer 25 jaar geleden werd
geconstateerddat er na 125 jaarde
nodige mankementen waren. De
hoeveelheid werk die de
org elcommmissieonderleiding van
J. de Vries sindsdien heeft verzet
om de benodigde fondsen te ver
krijgen, lijkt mij enorm. Inspannin
gen over een periode van 25 jaar
spreken -watdat betreft -voor zich.

Omeniggevoel voor derestauratie
teverkrijgen ishet misschien zinvol
om mijn verbazing te beschrijven.
De organist heeft drie toetsenbot
den: twee voor dehanden, en één
voor de voeten. In deze "controle
kamer" zijn er verder de nodige
knoppen om bijvoorbeeld devoet
pedalen te koppelen aan de toet
sen. En 150 jaar geleden ging dat
allemaal nog met schuiven. schar
nierenen hefbomen. AI diehendels
gaan naar een huiskamer propvol
pijpen, die in lengte variëren van
zo'n30cmtot eenpaarmeter. Enal
diepijpen moeten aangeblazenwor
den; de luchtstroom wordt natuur
lijk geregeld door de toetsen. En
het bleek nu 25 jaar geleden dat
juistdieluchttoevoer gebreken ver
toondel

Een kamervol pijpen ...
(Foto: Henk Remerie)

Een mens voelt aan dat in zo'n
kamer vol pijpen degebreken niet
zomaar met wat tochtstrip en een
schroefje zijn te verhelpen. Dus in
orgeljargon: de windladen zijn ge·
restaureerd. De oorzaak van de
lekkerij is uitdroging door verwar
ming, maar het ligt in feite iets
ingewikkelder.

De luchttoevoer is echter niel het
enige dat gerestaureerd is. In de
oorlog isookal gepoogd terestau
reren, en toen bleek dat de fagot
en trompetstemmen door tinpest

waren aangetast. Deze zijn toen
weggehaald. Gelukkig heeft Van
Oeckelen (de orge lbouwer) meer
dere orgels gebouwd in het Noor
den, en sommige van deze orgels
zijnontmanteld. Hetbleekmogelijk
omdeontbrekende stemmen vrij
welgeheel inoriginelestaat teher
stellen met pijpen van deze ont
mantelde orgels.

Op 26 september was de feeste
lijke oplevering van het orgel. Er
werden veel speechen gehouden.
maar gelukkig werd er ook op het

orgel gespeeld.En over muziek valt
eigenlijk niette schrijven, schreef
een beroemd muziekrecensent
eens (enhij schreef een boek vol).
Ik hoop werkelijk dat er vaak een
uitvoering wordt gegeven. Het or
gel is weer in redelijke staat; het
mankement wat nuverholpengaat
worden- als er voldoendefondsen
komen - is het aandrijfmechaniek.
Ditmaakt nogal lawaaidoor speling
en slijtage. Dus: geldblijftwelkom
...enwaaromdus nieteenooneert
??

Karel Drabe



Wat een tent! Het was een geweldig feest. euke band . euk
publiek ook. Veel mensen, ook bij het optreden van de Harrno
Leuke band trouwens, die Harmonie. Leuke mensen ook,rna
leuke muziek.
Bestaat al een tijdje! Inmiddels al weer ruim 75 jaar>V
meegemaakt. Roerige tijden waren dat;deeerste vrouweli '
kanten, deoorlog, dewederopbouw. '
Blijven blazen! Doe je niet zomaar.
't Zal jehobby maar zijn. Elke week oefene , voor e
een week lang elke dag. Moetje maar leuk vinden!Jekunt na
ook een beetjegaan paardrijden.Of voetballen.Ook leuk.M
het een beetjegoed wiltdoen, alshet om meèr gaat dan de
heid naafloop, dan moet jeerook wat orover heb
Dan kom je nog eens ergens.
Op een Wereld Muziek Concours, ofz
En niet om zomaar een beeqe mee tebaze ,
Prutsen kan iedereen- jehaalt niet zomaar een eerste prijs,
moet wel ergens op lijken,
Jestaat daar wel Garmerwolde tevertegenwoordigen. Nog
Want eigenlijkgaat hethelemaal niet zogoedrnet deHarmo
aantalleden hebben helaas besloten om'na het hoogte .
laatste feest - testoppen;tebegrijpen, maar toch jammer. 0 ijn '
zeven jeugdleden bijgekomen. Hartstikke goed! Maar het duurt wel
twee jaar voordat die van 'concourskwaliteit"zijn.En deervaring leert
datandere belangrijke zaken soms deinzet voor deHarmonienaar
deachtergrond drukken: school, huiswerk ..:,maar 0 .
voetballen ofvriendjesenvriendinnetjes: '
Walde Harmonienunodig heeftzijningespeeldevolwas
nu kunnen meespelen.
Waarom?
OmdatdeHarmoniegraag het jaar 2000 haaltenverderwil. T

minder dan 25 jaar totheteeuwfeElst. Leu
n!ll!!Ii' ~i.

contracten waren dan ook alineen overal volle zalen. Ook geregeld:
vroeg stadium getekend. Het was hoofdnummer drie! Maar het kon
mooi meegenomen dat ze een tijdje nog een stuk beter. Jezitindeauto
later op het Wereld Muziek Con- naar Boxtel, onderweg naar een
cours eerste inhun genre werden - concert. 'Jongens,wat doen we op
een wereldkampioen kwam naar devrijdagmiddag?" Zo iets. Het Ie·
Garmerwolde! Alweer een hoofd· verde de Postharmonie op; eerst
nummer. Het Eelder Shantykoor - bedoeld om als een soort tamtam
wie kent ze niet? Nou, misschien vóór de receptie door hetdorp te
niet iedereen, maar ze trekken wél trekken, Maar ook deleden van de

Het Eelder Shantykoor trekt overal
volle zalen ...

nietonbelangrijke vraag:welke ka
pellen worden uitgenodigd? Het
hoofdnummer opvrijdagavondwas
natuurlijk geen probleem- dat wa
ren ze zelf. Maar het kon beter! AI
vele jaren isdeTsjechische muziek
bekend in Nederland, vooral inhet
zuiden. Welke kies je? Tûlarankal
Een jonge kapel die levendige rnu
ziek speelt en ook leuk om te zien
is. Het idee omjuist deze kapel te
vragen, was snel geboren en de

Elke voorkant heeft een achterkant
Het grote muziekfeest

Wat een tent! Pasten we bijna
allemaal in! Zo'n feest heeft
Garmerwolde nog nooit meege
maakt. Over belangstelling niet
te klagen - ze kwamen zelfs uit
Limburg en Noord-Brabant. Het
was het grote feest van de Har
monie: 75 jaar! Het grote feest
van deAlpenjagers: 25 jaar!
Hoe verzinjezo'nfeest?Hoe orqa
niseer jehet?
'Het feest"bestond natuurlijk inde
hoofden van een paar mensen,
maar hoe krijg jehet'echt"? Vorig
jaar januari, anderhalf jaar gele·
den, isdeeigenlijke organisatie beo
gonnen. Dat lijktvroeg,maar eigen
lijkwas ertoen algeen tijdmeer om
het idee even te laten rijpen. Een

Wat een tent!

ldunbe~

nntie1t
Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576
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Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie

GOED VOOR UW GOED



Postharmonie zijn geenberoepsen
konden daarom pas vanaf zes uur
komen. Een tochl door (bijna) het
hele dorp met een stoet fietsersen
wandelaars er achteraan.
En ookdekinderen werden nietver
geten.Goed - het leek wel een klein
groepje indie enorme tent, maar je
kon ze in de wijde omtrek horen
gierenvanhetlachen!Sommigevan
de hele kleintjes vonden het in het
begin wel eenbeetje eng. die grote
clowns met hunrare fratsen.
Hoe verzin je zo'n feest? En wie
organ iseerthet?Eenkleine, hechte

groep - wanneer nodig aangevuld
met anderen - trekt de zaak van
begin tot eind.
Waarom? Om te laten zien dat de
Harmonie leeft! Het kost wel een
paar centen, maar dan heb je ook
wat.
Het moet gezegd worden: zonder
de bijdragevan detientallenspon
sors en anonieme giften was het
hele feest niet mogelijkgeweest.

Hans Klamer
(Foto's: Henk Remerie)

Winkelcentrum Lew enborg
Kajuit 285 - 'l! 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - 'l! 050 - 5771306

Nieuweweg3
'l! 050 - 3123301

WimBenneker feliciteert het bestuur van de jubilerende vereniging.

Tûlaranka, een kapel waar je "U· tegen zegI ...

-Veurnconcours warrenzebieons
achter t hoes. Dou is Pestman
kwoadvollopen...AandermoaIwas
ederweer en konnen zet wel!
. Vrouger begonnen z' altied met n
vastlaid.

Kaju~ 140
9733 eH Groningen
(Lewenborg)

voor afspraken:
050-5424948
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schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Ook Dina Woering-Kuipers uit
Stadskanaal (eenkleindochter van
Everl Kuipers) heeftgenoten."Leuk
om aal dij olie kenniszen weer te
zain. t Was hal veul: Och ja, ik zai
toch wat. En as ze din de noam
heurden: Nou zai k t wel.
Toch wel leukdatdij dia'sderwar
ren:Moekè hetooknhalbult vandij
foto's. Pa (Jan Kuipers) het
d'Alpenjoagers nog metopricht.
Dij G&T komt in t plakbouk...
Wie hemmen d'auto veur in I dörp
zeI (bie Geert Bouwman) en ben
nen lopend deur t dörp hln goan.
Toch wel mooi om te zain: t hoes
van Opa ... woar wie woond hem
men (opnummer 39, noast Hetta) .

Uiteraard werdener ookdenodige
lovende woorden gesproken. In
volgordevanopkomst:burgemees·
ter Alssema (hij heeft onze G&T
goed gelezen!), dhr. A. Maat {na-

,.,..---~S CHILDERS v.o.f.
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G.N. Schut-t-e rlaa n 28
9797 PC THESINGE
Telef oon 0 50 - 30 21957
Fax 050 - 3021574

HOF5TEDE-

Het feest begon vrijdagsmiddags
metdereceptie,annex reünie.Vele
(oud)Garmerwoldenaren kwamen
het bestuur feliciteren . Ook de
(klein)kinderen van de oprichters
waren van de partij. Een vanhen 
Mevrouw Tina Springelkamp-Kui
pers uit Kolham (een dochter van
Evert Kuipers) - zegt: "Wie hem
men t hartsteke gezelleg had, zo
noar ons zin! Hetta het bie ons
zeten. Kinder van meester Winter
werpwarrendernait,dij haren gain
bericht had. tWas voak: Goh,wel is
dat ... noa zoveul joar."
Haar broer Jans(uit Limburg) kent
heel wat anecdotes. Zo maar wat
uitspraken van broer en zus:
- As wie bie Heeres repeteren gin
gen. mozzen w' eerst de bourel
opsied schoeven .
- As wie kontrebuutsie betoalen
mozzen, kreeg Heeres zien grode
porremenee en doar kwam alles in
... en kas klopde altied, der was
nooit tekört(watetekört kwam,dee
e der zuil bie).
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De jeugd geniet vandemalle fratsen vanKwibusdeClown enDirecteur
Francesco. (Foto: Henk Remerie)

mens deKon.Ned. Federatie van
Muziekverenigingen), Wim
Benneker(namensDorpsbelangen)
en dhr. Loning uit Wedde (namens
de Schuttersvereniging; de Alpen
jagers zijn al tien jaar hun huis
orkest!).

'sAvondswerden de heren Egbert
Post (50 jaar muzikant;vanaf 1962
lid van de Harmonie) en Eisso
Nijborg (40jaar muzikant, lidvande
Harmonie vanaf 1981) in het zon
netje gezet.
Ookdemandiesteeds heel oneer-

biedig met de rug naar het publiek
staat - Roelf Stol - werd nog even
naar voren gehaald:hijisalbijna 25
jaarde muzikale leidervan de Alpen·
jagers ... ennu ook van deHarrno
nie.

Hillie Ramaker-Tepper

Hetwaseensoort feest waaringrap·
jeszaten. Er was een clown eneen
directeur. Het was er erg leuk.

Het eerste nummer was heel leuk,
want de clown deed erg gek. Ik
hoefde erniet om te lachen. Maar
Sander(ije) die vlak voor mij zat,
moestwel erg lachen.Declown zei:
"Ik ga beginnen: De directeur die
ging indestoelzittenachterTamara.
Veel kleine kinderen moesten la
chen!

Het tweede nummerwasook leuk,
want de directeur ging jongleren

met drieknotsenen de clownpakte
ze eenvoor een af.
Eerstgafhij hemeen gootsteenont·
stopper, daarna een gebraden kip
en daarna eenbloot been. Steeds
als hij wat gaf, pakte hij gelijk een
knots beet en gaf hem niet terug.
Als laatste gaf de clown hem een
(nep)bom, die achter het gordijn
ontplofte.

Het derde nummer was ook leuk.
Ze deden dat Picola (dat was een
soort stok met een kop erop) dood
ging. Maar het was niet zo. Hijwas
bewusteloos.ToendeedPicolaeen
salto. Dat was leuk.

Het vierde nummer deden ze een
slaapliedje voor Picola, waarbij de
directeur ook inslaap viel.
Op het laatst gingen ze op elkaar
staan, als acrobaten.
0, ja ... ze gingen ook nog op een
glaasjewaterschieten.Hetwas een
hardeknal.

Maril yn Bakker

Club Salomo Rommelmarkt vv GEO
Club Salomo is weer begonnen!
Alle jeugd van 12 tlm 16 jaar uit
Garmerwolde en Thesinge is van
harte welkom. De eerstvolgende
data zijn:donderdag 12 november,
vrijdag 27novemberendonderdag
10december.
Heb je geen persoonlijke uitnodi
gingontvangen en wil jewel graag
komen, neem dan evencontact op
met Annelieke Hoekstra (tel. 050·
541 60 16) of Annelies Hofstede
(tel. 050-541 04 80).

Hetwasvooral inhetbeginvanderommelmarkt· tenbate vandevoetbalverenigingGEO· behoorlijk
druk!

In degymzaal stond op vrijdag 9oktober om 17.00 uur allehandelswaaruitgestalddie door clubleden en
vrijwilligers aan de man werd gebracht. Zoals gebruikelijk op een rommelmarkt storten de echte koop
jesjagers,dieal ruimeenuur tevoren inderij staan, zich gehaast opde meest courante spullen. Het iseen
nerveusgedoe envandestandhouderwordtverwachtdaterpijlsnel zaken gedaan worden en een prijswordt
bedongen.

Ineen hoek van de zaal is een stand ingericht met tweedehands voetbalspullen enernaast een tafel met
zelfgemaakte cadeauartikelenvanmevr. Ypey uit St. Annen. lnhelclubhuisiseen boekenmarkt en men kan
erterecht voor een hapje en een drankje.
De rommelmarkt heeft f 1600,- opgebracht! Dit geld zal besteed worden aan jeugdactivi teiten in de
winterperiode alserniet gevoetbaldkan worden.

TruusTop

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

050 · 5416135

j \ ~
NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

gro-:.p
Beks Hypotheken
Bu rg.Trie ze nbe rg straa t 30 , 979 1 CC Ten Bo e r (050) 3022 19 1

29 oktober 1998. L.E.L. Lens belt
zich klamme handen op jac ht naar
d e m e est gunstige hypotheek.

Hu izen e n hypo th eken . Je kan he t
natuu rlijk allemaal zelf uitzoeke n. Als je
t ijd en geld hebt . Maar als je ver stan dig
bent. schakel ie ge lijk de Beks Groep in.
De hypoth eekspe eialist bij uitstek. die
zaken doe t me t vrijwe l elke Nederlandse
geldverstre kker. En je desgew enst thu is
voorziet van een onafhankelijk gratiS
hypotheekadv ies. Dat is niet alleen vre 
selijk makkelijk. Maar bovena l erg ko s
te nbesparend en efficiënt.

Wist hij niet beter?
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' : D ~rpsbelangen Thesinge
Onlangsheefthet bestuurvan deverenigingDorpsbelangen Thesinge
haar halfjaarlijkse gesprek gevoerd methetvoltallige CollegevanB
&Wvandegemeente TenBoer. Verschillende zaken passeerden de
revue, maar de situatie rond het nieuwbouwplan Molenhorn en de
speelvoorzieningenwaren de belangrijkste puntenvan overleg.

"t Was smörns om zeuven uur; de wieken zatten vol vogels!"
(Foto:Coby van Huis)

• De gemeente werkt in hetkader
van de Regiovisie aan een Plan
voor Toeristisch Thesinge, waar
over nog met Dorpsbelangen zal
worden overlegd.
• In1999zal, alsdeRaad daarmee
instemt,het fietspadThesingerlaan
eindelijk worden opgeknapt.

Totslot nog twee andere medede
lingen van Dorpsbelangen: Vanuit
Madrid is ons meegedeeld - dat
gaattegenwoordigvia Internet-dat
Sinterklaas opzaterdag 28novem
ber inThesingezijnintrede zaldoen.
Ook is een start gemaakt met de
voorbereiding van het Dorpsfeest
in 2000 in de periode 30 april - 5
mei.Dorpsbelangen en het Oranje
comitéhebbendaaroveraleen aan
tal malen vergaderd.

De molen "Germania" in Thesinge

aan anderewerkzaamheden zoals
wegreconstructieen rioleringswerk
zaamheden. Dorpsbelangen heeft
gepleit voor het plaatsen van "au
thentieke" lantaarnpalen in de
ouderegedeeltenvan hetdorp. De
meerkosten schijnen wel mee te
vallen.
• Degemeentebestudeert hetver
zoek van Dorpsbelangen om het
tegelplateau op hel sportveldje uit
te breiden en een tegelpad plus
stroomvoorziening aan te leggen.
Daardoor wordt hel terrein beter
geschiktvoor het plaatsen vaneen
tent bij feesten in het dorp. Door
zelfwerkzaamheid kunnen de kos
ten worden gedrukt.
• De treintaxi tot aan Thesinge te
laten rijden. blijkt niet mogelijk te
zijn. Dekosten daarvoor zijn voor
de gemeente veel te hoog.

Verder zijndevolgende zaken be
sproken:
• In 1999zal (alsdeRaad hetgoed·
keurt) de Molenweg worden gere
construeerd: wellicht een smallere
weg. maar wel met parkeerhavens
en betere verlichting ;over dedeû
nitieve plannen zal nader overleg
worden gevoerd met deomwonen
den.
• Volgend voorjaar zal een aantal
DorpswachtenindegemeenteTen
Boer het gevoel van veiligheid ko
men vergroten, als "rechterhand"
van de politie. Zij zullen ook af en
toe indebuitendorpen verschijnen
("met defietsaan de hand"); maar
watzeinThesingezoudenkunnen
doen, is niet helemaal duidelijk.
• De gemeente wil onderzoekenof
ook in Thesinge(eventueel samen
metGarmerwolde) een Jeugdhonk
opgerichtkanwordenen zaldaarom
nagaan of daar behoefte aan beo
staat. Men wil een eenmalige bij
dragegeven aandebouwvan een
Jeugdhonk en een exploitatie
subsidie verstrekken. Dorps
belangen zal nauwwordenbetrok
ken bij hetbehoefte-onderzoek.
• De Raad behandelt eind oktober
het Openbare Verlichtingsplan
1998-2005van degemeenteen dat
houdt in dat in Thesinge in die pe
riode maar liefst43extra lantaarn
palenworden geplaatst. Demeeste
aan de Molenweg (15) en de
Schutterlaan (15). De plaatsingzal
zoveelmogelijk wordengekoppeld

Het nieuwe gemeentebestuur be
kijkt de mogelijkheid ook een 6-tal
woningeninTenPosttebouwenen
als de provincie niet meer wonin
gen aandegemeente toekent,dan
zu llendebestaandeplannen daar
voor moeten worden aangepast.
Dat kan betekenen dat inThesinge
uiteindelijk minder woningen wor
dengebouwd dan inhet netaange
nomen bestemmingsplan is voor
zien. Het gaat dan om de tweede
fase van Molenhom voor de pe
riode2001-2007.Begin1999zalde
Raad zich hierover moeten buigen.
Deafgelopen tijdheeftdegemeente
vrijwelallespeelvoorzieningenmoe
ten weghalen. omdat zeniet meer
aan de strengere veiligheidseisen
voldeden en men geen risico wil
lopen. Voor vervanging is weinig
geld beschikbaar. Besloten is dat
de school voorrang heeft en daar
voor heeft de gemeente f 4500.
beschikbaar gesteld.
Dorpsbelangen zal in overleg met
deschool nagaan hoedat geld het
beste kanworden besteed.
Ook in het nieuwe plan Molenhom
wordenspeelvoorzieningenaanqe
bracht. want daarvoor was reeds
geld gereserveerd. In vergelijking
met andere dorpen mogen we
daaromnietklagen.Wel isbesloten
op het sportveldje geen nieuwe
speeltoestellen te plaatsen, omdat
het beter is ze te concentreren op
twee plaatsen (schoolplein en
Molenhom).

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwerd

Telefoon (OSO) 541 84 68
Lid ~. P. O . f..: .doi., nr . 020~Y41J~

~-_...----,)'h
I Pedicuren ~
\ Vaetteflexzo", Tnerapie - Î))

<, Beennarsen ~~:
--~':}

verzorg de voet en
kom en ver de r

BEKKEMA
net even iets -anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij. Kaas. Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjesen bittergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041218
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Zaterdag 17 oktober was het feest in Thesinge: "De Wingerd" - alias het
kleinste woonwinkeltje/annex theeschenkerijtjevanStad enOmmeland 
vierde z'n eenjarig bestaan !
Samen met Marga Boswijk werden hooipoppen gemaakt, er was een
demonstratie korven vlechten, er werd van alles en nog watverteld over
debijen ... ennatuurlijk konjegenieten vandeoverheerlijkeoliebollenvan
de lamilie Riddering.
Hetwaseengezelligedag;alleen hetweerliet onseenbeetjeindesteek.
(Foto '5: Wo/ter Karsijns)

Hetccncert isopzaterdag 21 november,aanvang20.00uurindeGereI.
Kerk, Wigboldstraat, Ten Boer.
Entree I 5,- voor donateurs en hun gezinsleden, niet-leden f 7,50.

Concert Gospelkoor "Spirit"

donderdag 19november
Kerkhörn; 10.00 uur: KoHiemorgen
vrijdag 20 november
De Wingerd; van 09.00 tot 12.00 uur:
Kerstkaartenmaken
De School; 20.00 uur: Huisvrouwen
koor Appingedam (ANBO)
zaterdag 21 november
Garmerwolde: IntochtSinterklaas
Geref. Kerk, Wigboldstraat, Ten Boer;
20.00uur: concert Gospelkoor "Spirit"
maandag 23 november
De Leeuw; 20.00 uur.. Najaars
vergadering Dorpsbelangen Garmer
wolde meto.a. aandachtvoor hetfeno
meen"Internet"
dinsdag 24 november
DeWingerd;19.30 tot22.00uur:Kerst
kaarten maken
woensdag 25 november
WinkelochtendinPaddepoei (DeZon
nebloem)
donderdag 26 november
Middagtocht naar de wijnboerderij in
Wirdum (ANBO)
vrijdag 27 november
OnsTrefpunt: club Salomo
zaterdag 28 november
Thesinge: Intrede Sinterklaas

Agenda
zaterdag 31 oktober
GereI. Kerk Thesinge; 19.30 uur:
Rayonconcert m.m.v. diverse koren
w.o.hetChr.gem.koor"LovendeStem
men" uit Thesinge. Entree gratis.
zondag 1 november
KloosterkerkTen Boer; 15.00 uur: Het
Gemengd Dameskoor uit Groningen
zondag 8november
KloosterkerkThesinge;15.00 uur:OSA
Najaarsconcert
maandag 9 november
De Wingerd; van 19.00 tot 22.00 uur:
cursussjablonerenop textiel.
donderdag 12november
Ons Trefpunt:Club Salomo
vrijdag 13november
De Leeuw; 19.45 uur: viering 65-jarig
bestaan vande Ned. Bondvan Platte
land svrouwen afd. Garmerwolde
m.m.v. Het Gemengd Mannenkoor
Garmerwolde
Het Trefpunt; 20.30 uur: Marionetten
theater"De Flierefluiter"
dinsdag 17november
excursie Vagron (NBvP)
woensdag 18 november
De Molenberg, Delfzijl : Ontspanning
smiddagvandeZonnebloem meto.a.
Lucy deLange en Ernst DaniëlSmit

Het ongeveer 40 leden tellend Interkerkelijk Gospelkoor "Spirit" uit Ten
Boer zingt overwegend Engelstalige, vaak vlotte gospelnummers. Voor
dezegelegenheid is eenbijnageheel nieuwrepertoireingestudeerd.Ook
de - in Indonesië geboren - zanger/gitarist Roy Niki-juluw zal zijn mede
werking verlenen, evenals dhr. Goedvolk (saxofoon).

•••Er is er eenjarig

sanitair en verwarming

BURINGA
....,,........r---~"!"""

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

BDUWv.o.f.

9798 PA Gormerwolde

Fox: 050 5419268
Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501
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Willemde Ridder (metsigaar) enHenkSchaftekunnen ûûûten vertel/en!
Hetpubliek luisterde ademloos.jekoneen speldhoren vallen.(Foto:Henk
Remerie)

Première in "De Leeuw" :
verhalen en balladen van het Hoge Noorden
Op 1 oktoberorganiseerde de Culturele Vereniging gemeente Ten
Boer devoorstelling '"t Land van molleboon enkoek". Ditwerd een
avondvullend programma doorverteller Willem deRidder, vertellerl
zanger Henk ScholIe enmulti-muzikaal begeleider BertRidderbos.
Vanuit hetGrand Theatre in Groningen wordterbinnen hetGrenzen
loos regio projekt alleen op kleine podia gespeeld. De sfeer ter
plekke bepaall mede welke verhalen enballaden tengehore gebracht
worden.

Er zijn deze avond ongeveer 35 veelal oude instrumenten . De
toehoorders. De vertellers wisse- overpeinzingenvan Willem de Rid
len elkaar af met korte verhalen, der maken opmij ook veel indruk.
overpeinzingen, sagen en legen- Zoals zijn verhaal over het geven
den. Henk Scholtevertelt deels in vanpositieveaandachtom eendoel
het Gronings en vertaalt de moei- te bereiken. Zijn woordkeus en
lijkewoorden.Dithaaltdevaarteen stemgeluid zijnheel boeiend.
beetjeuitde-zich ophet Groninger De combinatievan deze twee ver
platteland afspelende - verhalen. tellers is niet alledaags en ookdat
De balladen in het (Oud)Gronings maakte deze avond heel verras
worden uit volleborst gezongen en send.
schitterend muzikaal begeleid op TruusTop

CVgTB

Aankondiging van de voorstellin
genvan november:
• Het Gemengd Dameskoor uit
Groningen bijt de spits af in de
nieuwe maand. Onder leiding van
dirigent Marlies de Waard brengt
deze unieke vrouwengroep kwali
teit en humor. Arrangementenvan
muziek van Dvorák en Chopin 
zoalsdie indeoorlog werd gezon
gen door de gevangenen van een
Japansvrouwenkamp-worden bij
voorbeeldafgewisseldmetdedolle
pret van "Ain boer wol noar zien
noabertou", Eenconcertvoor jong
enoud!
Waar? Kloosterkerk Ten Boer.
Wanneer? Zondag 1 november:
aanvang: 15.00 uur.
Toegang : f 12,50/leden CVgTB
f 10.-.
• Nu de bladeren vallen, een
najaarsconcert georganiseerd
door de Stichting OSA. Hel klein
Ensemble met Ellen Dijkhuizen
(piano), Kasimir Weertman (cello)
en Jan Misdom (klarinet) speelt
werkenvanBrahmsen Beethoven.
Een klein maar zeer fijn ensemble
trakteertuopeenconcert vanhoog
niveau.
Waar?Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 8 november;
aanvang: 15.00 uur.
Toegang: f 5,-/ledenCVgTBf 3,50
en kinderen tot13 jaar gratis.
• Eenverrassende voorstelling is
"DeKoffer";een marionetten voor
stellingvoorvolwassenen.gespeeld
door Marionettentheater "De
Flierefluiter". Iedereen zeult een
koffer vol ervaringen metzich mee.

Wat er in zit? De allereerste ver
liefdheid, de herinnering aan dat
eindeloos romantische feest. maar
ookpijnenverdriet,destrijdom het
bestaan en... verrassend veel ple
zier. De voorstelling "De Koffer' is
als het leven zelf. Mooi en bitter
tegelijk.
Waar? Het Trefpunt in Thesinge.
Wanneer? Vrijdag 13 november;
aanvang: 20.30uur.
Toegang: f 7.50~eden CVgTB f 5,-.
En verder ...
Het bestuur van de CVgTB hoopt
nog steeds op nieuwe bestuurs
leden. Mocht u de stap te groot
vinden om zitting te nemen in het
bestuur, maar wilt u ons best wel
eens helpen met koffie schenken
e.d., neem dan contact op met
Marion Vuijst (tel. : 302 37 23.) We
zi jnblij met elke hulp. We hopen u
te zien bijde voorstellingen!

!fItmû81sl)ntleTIleming

Stiefbeen en zoon
Ulgmmaw.g 147 • 9731 BR G". i. t..
lelllu 050-5491913 - aulolel.Oi·534UOIS

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

Siem

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

lfHimdelsondememing

Stiefbeen en zoon
Uigersmaweg 147 - 9731 SR Groniog••
I.UI...050·5 491913 - autotel.06-53413019

BOVAGAutobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer OSO ' 3021494

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

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

Op al onze reparaties
3 mnd. bOl/at}

qarantle

Ais uw auto
'dure'reparaties nodilJ heeft..

Lageweg 20
9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050·5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.
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Op 11 november zie je ze al bezig, zo tussen licht en donker in:
glinsterendelanteerntjesenglunderende gezichtjes.Het boeitaltied
weer. Het verske moet goed zongen worden,endannatuurlijk kassa
ol snoepkes ol watdanook.
Zo gaat hetal jaren, want Sint Meerten is al heel oud.

Sint Meerten, Sint Meerten
De"koeienfiehhen steerten

Dettavander Molen

Hoe zietzo'n kist ereigenlijk uit?
Mevr. Schaaphok:"Hetiseen recht
hoekige kist vanongeveer 50 bij 30
centimeter. Dehoogteis± 20cen
timeter. Hij is verdeeld in zes vak
ken. Indeze vakkenzittenplankjes
met gaten er in, waaronder een
vaasje staat. Om de hals van het
vaasjezit mos.Derooswordtinhet
vaasje gezet."

Hoe komt de kist in het natuur
museumterecht?
Mevr. Schaaphok:"Eenvriendinvan
een vriendin werkt bij het museum.
Er werd een tentoonstelling geor
ganiseerdoverderoosen zezoch
ten vanalles wat met rozente ma
ken had. Zodoendekwamen ze bij
mij terecht. Bovendien had ik nog
meer "rozenspullen", zoals schaal
tjes, vingerhoedjes, enz. We zijn
uitgenodigd voor het bijwonen van
deopening vandetentoonstelling.
Het was echt demoeitewaard !"

De G&Tvan september 1998 : "Wist udat derozenkist van delamilie
Schaaphok aan de Rijksweg te Garmerwolde nog tot 25oktober te
bewonderen is in hetGroninger natuurmuseum?"

Hoe komtu er aan?
Mevr. Schaaphok: "Ikwas in 1996
met een aantal vriendinnen in
Leens,om detuinvan Klaas Noord
huis te bekijken. Deze heeft een
hele mooie ouderwetse tuin. Met
een toen ik inde tuinkwam, zag ik
hem staan: De rozenkist. Hij was
ontzettend mooi! Thuisgekomen
heb ik gelijk mijn man gevraagd of
hijer een voormij wilde maken . Na
twee dagen was de kist klaar en
stonden de rozen er in:

Dit berichtje vroeg om een nadere
toelichting,wan twat iseigenlijk een
rozenkist? De familie Schaaphok
kon hierwel opheldering over ver
schaffen.
Een rozenkistis letterlijk: "Eenkist
voor rozen". In de 1ge eeuw, orn 
streeks 1870,namenEngelse land
heren deze kisten mee naar ten
toonstellingen om daar hun rozen
te tonen. Meestal was er plaats
voor negen rozen. De kist moest
bovendien groen geverfd zijn.

Eendorpsgenoot

Dat was een hele opluchting voor
me; het is inons dorpaandersdan
aanders. Hier weten ze nog goed
met elkaar omtegaan,ook alsjeer
nietbent.
Dank je wel
Bravo bravo bravo
Sunte meerten zingertjes dank je
wel.
Tot de volgende keer
en hopen/ijk ben ik er dan weer.

Nou, erg bemoedigend klinkt dat
niet injeorenen jevraagt jeaf: hoe
gaat dit aflopen in Garmerwolde?
En datblijkt allemaal best mee te
vallen!
Na thuiskomst kon je zien dat de
snoepkes minder waren, endat de
kwartjeswatuitgedundwaren.Maar
....... er was niet geroofd !Danmag
jeervanuitgaan dat deverskesook
echtgezongen zijn.

"0 daar komt niks van goed. Alles
wordt gepikt, en derest krijgt niks.
Opeenaandere plek-nietzo ver uit
debuurt- zingendekleintjeszichte
pletter, en even later pikken de
groterendesnoep in:

Maar wat gaat er gebeuren als je
ziek bent, en je de kinderschare
niet kan ontvangen, zoals anders?
Gewoon deur laaten gaan.
Het licht bij dedeure aanlaten
Snoepkes in het raamzetten
Een bakjemet kwartjes en dubbel
tjes
En een papierkemet detekst:
Ik ben ziek,
zing joe verske,
neem een snoepke,
pakeen kwartje.
Tot de vo lgende keer.

De zieke moest van die gevolgen
naar dewachtkamer (van de spe
cialist); en die lui wisten ook niet
allemaal dat het de elfde was, het
zou detiendepas wezen. Nee, het
isvanavond deelfden vandeelfden
...enikkanervanavond nietbij zijn.
Zo, en zo, en zo, hebben we dit
gedaan:
Kwartjesen dubbeltjes en snoepkes
in 't raam.
Ikben ziek, zing joe verske, neem
een snoepke, pak een kwartje. Tot
de volgende keer.

Dagelijks geopend van:

Dinsdag t/mzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot18.00 uur

Teleloon
06 • 54 61 10 91

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

CO 050 - 542/615

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

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

VAN DIJKEN
Autoschade

o "
c=>Kapelstraat 13

9797 PJ Thesinge
0503021515

Atelier Anja Stuurman

*Schilderijen
" tllust raties

*Objecten
*Beelden

*Opdrachten

ett.s
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Gevlucht uit Iran

Hillie Ramaker·Tepper

Zonder familie
Alleen rijke -veelalhooggeschoolde·
mensen kunnen vluchten. De arme
bevolking heeft er ook minder beo
hoefteaan:zijleefdenaltijdalvolgens
devoorschriften van deislamen be
kleedden geen openbare functies.
Mevrouw FatiemaTaghvaeeisnu49
jaar; zeheeft twee broers: een zitin
AustraliëeneeninAmerika.Haarmoe
derwoont nog in Iran; zekanniet met
haar schrijvenoftelefoneren, niets!
Met dekinderen gaat hetgoed. De
oudste zoon woont in Duitsland; hij
studeert derde jaar electrotechniek
en werkt in een scheikunde fabriek.
Nummer twee zitin z'n tweede jaar
scheikunde endebeidejongstengaan
naar deHBSenhet Atheneum.
Fatiema heeft in Nederland haar
MBG-techniek- met goede cijfers! •
gehaald en al vaak gesolliciteerd,
maar kon tot dusver geen baan als
leraresvinden. Zewilgraag werken
en denkt erover haar hulp aan te
bieden ineen asielzoekerscentrum.
Methaarervaring en positieve levens
instelling moethet toch mogelijk zijn
iets passends tevinden?

Anderecultuur
Mijnmandurfde nietvluchten.Hij gaf
ook lesaandeuniversiteit-economie
- en kreeg ook problemen met de
politie. Hij heeftdriejaar indegevan
genis gezeten en drie jaar onderge
doken.Mijnbroerheeftheelveelgeld
gestuurdvoorvrijheden van mijnman,
maarhij wasniet echt vrij: hijzat drie
jaar ondergedoken, steeds op een
ander adres.
Wij wisten niets, hadden niets ge·
hoord.
Twee jaar geleden kon hij gelukkig
ook hier beginnen. Toen begonnen
de moeilijkheden opnieuw! In onze
cultuurmoeten kinderen respectheb
ben voor de ouders, goed luisteren.
Hijwilookhierdebaasspelen enzegt
bv.tegendekinderen:jijmag nietmet
meisje omgaan ... Dat is voor mij
gewoon, maar voor mijn man onqe
woon.
Ik ben gewend aan moeilijkheden,
moet leren met m'nman artieste spe
len. Mijn man gooien ... ik een glas
koudewatergeven...zeg:toe maar!
InIranhebbenwe nooit ruziegehad,
maar hier ben ik zelfstandig gewor
den. Ikbennu eenjaaraan het vech
tenmetmijnman;datkostveelener
gie.Gelukkig washijvroegernietecht
fanatieken hoefde ikbv. geen sluier
tedragen.
Ik moet mijn man de Nederlandse
cultuur leren. Hij is al heel anders
geworden: 360 graden gedraaid!"

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Rijksweg 15- Garmerwolde
({) 050 - 3021624

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Bo vag-lid · Ort . Suzukl Dealer

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Eenjaarnamijnzoon zijnwe gevlucht.
VanafTurkijekondenwe methetvlieg
tuignaarNederland. We zijn drie da
gen op Schiphol gebleven; daama
moesten we naar Wijk aan Zee. Om
ha~ elf 'savonds werdenwe -zonder
begeleiding . afgezet bij de laatste
bushalte en moesten het centrum .
achterhetbos-maarzientevinden...
We zijnerdrie maanden gebleven, in
éénkamervoorvierpersonen.Daarna
moesten we naar het asielzee
kerscentrum in Veendam; weer in
één kamer voor vier personen. Er
was veel ruzie onder de 350 vluch·
telingen.dekinderengingen nietnaar
school ... Gewoon doorgaan, door
zetten: datisleven!Hier isvrijheid, het
begin is altijdmoeilijk.
Na een maand werd ik begeleidster
vananderemensen en ging lesgeven
aan 35 kinderen van vluchtelingen;
mijn zoon kon Duitspraten enwerd
begeleider Nederlandse taal. Ikzeg
tegen m'n kinderen: "Jullie moeten
hier aanpassen, goed Nederlands
leren;wij kunnenniet terug!"

Alleen ikbenvreemd ...
Naeenjaargingenwe naarPeizetoe;
datwas ook voormijvreemd,maar ik
ben gewend aanallemoeite. Alleen ik
benvreemd,dusschreef ikalle buur
vrouwen een kaart voor kennis
making. Na een week kwamen ze
met bossenbloemen.
Ik weet alles van julliecultuurenvier
twee keer feest:onze enjulliecultuur!
De Koran en de Bijbel heb ik goed
gelezen en begrepen: islam, katholiek
...wegelovenallemaal inéénGod.
Mensenvan Iran zijn echt rijke men
sen; ze komen door moeilijkheden,
geenvrijheden. Het ishier echt beter:
vrijheid. goede koningin, mooie hui·
zen,rustig...Tevrij - zoals inAmerika
- isook niet goed;deopvoeding van
kinderen ismoeilijk, alsgoedemoeder
ben jeverantwoordelijk voor dekinde
ren.

\~'
W aa rborg

Ins tall a t eur

dienst mag, inonslandishetnuecht
verplicht!
Met Ramadan moet iedereen vanaf
zes jaar zestien uur per dag vasten.
Als directeur vande school moest ik
alle waterkranen sluiten. Maar dat
doeikniet: het isnietgoeddat jonge
kinderen en zieken zólang geen eten
endrinken krijgen!
Daardoor heb ik in de gevangenis
gezeten.

Toen zeiden ze: Jij moet weg! Als
Islamitisch docentemagjenietmeer
aanjongens lesgeven.
Waaromniet?Vrouwen enmannen
zijn toch gelijk?Omdat ik mijnmond
niet kan houden en de studenten
probeerwakker teschudden,werd ik
indegevangenisgezet.Mijn moeder
heeftveeldollar betaaldom mij weer
vrij tekrijgen.

Jijmoetweg!
Toen mijnoudste zoon 14 jaar was,
kreeg hij eenbriefje dat hij in dienst
moest. Ik heb toen tegen hem ge
zegd:jijmoetweggaan...Voor 10.000
dollarkreeghijeen paspoortenstapte
helemaalalleen ophet vliegtuig naar
Duitsland. Vjehebbengelukkig geld
genoeg. dus hij kon daar naar een
kostschool.
Thuisbleef depolitie maar naarhem
vragen ...
Ikwasbezigmetscheikundeproefjes

0 0 ~000 .0 0 0 0 (0 centrale verwarmIng
gg ,..) (0 ~0 elektrischeinstaffaties
00 000 sanitair
0 0 0 0 0 loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

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

In het kader van "De Bonte Bond" en met het oog op het asiel
zoekerscentrum in Ten Boer heeft de Nederlandse Bond van Platte
landsvrouwen afdeling Garmerwolde contact opgenomen metC.O,S"
een landelijk bureau datbemiddeltbij verschillende maatschappelijke
organisaties waarondervluchtelingenwerk.Via henkwam hetbestuurin
contact met mevrouw Fatiema Taqhvase- een politiek vluchtelinge uit
Iran • thans wonende in Peize. Op 23 september jl. kwam zij naar
Garmerwolde en maakte de leden· in goed te volgen Nederlands·
deelgenoot van haar ervaringen.

Het verhaal luidt ongeveer zo:
"In 1990 ben ik - alleen met drie
kinderen van 4,7en 11jaar -gevlucht
uit Iran. Naar een vreemd land met
een vreemdetaaleneen anderecul·
tuur. Hieranderewereld, zovreemd
voor ons ...
Mijnpaspoortwasbijdepolitie.Totde
grens Iran Turkije brachten begelei
ders ons - voor veel geld - per auto
door de bergen; ieder apart: samen
reizenwasvéél tegevaarlijkl We heb
ben elkaar een maand niet gezien!
Dat was een heel, heelmoeilijke tijd !
Ikkom uit eendocentenfamilieen heb
daardoornietzoveel moeitemet het
omgaan met mensen. Mijn moeder
heeft eenprivé-school; zij heeft een
grote school plus ziekenhuis ge
bouwd. Ik ben lerares biologie, wis
kunde, scheikundeennatuurkunde.
Iran is een mooi land met een heel
mooi klimaat en volop grondstoNen:
olie, diamant, goud ... alle steden
hebben iets. Er is veel antiek: de
vrouwen maakten hele mooie tapij
ten, de mannen prachtige tafels en
stoelen. Het is een rijk land met
marmeren vloeren. prachtige minia
turen aanhetplafond eneengeschie
denisvan 5000 jaar!
Door deRevolutie 20jaargeleden is
Iran helemaal veranderd, fanatieker
geworden.De vrijheden zijnverdwe
nen, de regering is alleen bezig met
godsdienst!God isinmijnhart;gods-
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Hoe komt deoudste zoon van Hongaarse ouders, die opgroeide in
Kroatië en eigenlijk priester had moeten worden, op het Groninger
plalleland terecht?

Jozef Pelgar: in de lift

Annelies en Jozel Po/gar,metdekinderen Laurens,Juliette en Annemarie.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Wilt u uw talent voor een groot
publiek tonen, geef u dan op bij
Geesje Santing, tel 541 33 03 (of
bij een van deandere bestuursle
denvandevereniging).

Devereniging voorDorpsbelangen
Garmerwolde is van plan om een
feestavond voorhet dorp teorgani 
seren.Opverzoek kiezen we weer
voordeopzet"Voorhetdorp,door
hetdorp".Dilbetekentdatwemen
sen zoeken die willen en kunnen
optreden voor ons eigen dorp. Dit
kan middels zang, een muziekin
strument, een voordracht, een to
neelstukje. etc.
Voor wij tot de organisatie over
gaan, willen wij graag weten of er
belangstelling voor deelname is
vanuit het dorp.
De feestavond zal medio januari!
februari 1999 plaatsvinden.

Optreden voor
eigen publiek?

Annelies reageert zoals het een
nuchtere Groningse betaamt: "Nou
ja, een éér... Het is gewoon een
prima dorp, alleen hebben we een
slechte startgehad. Ikwas alsmaar
weg en Jozef zat thuis een beetje te
vereenzamen. Eigenlijk was onze
eerste echte kennismaking met
Thesinge de jaarwisseling en we
schrokken ons een ongeluk.Ervlo
gen rotjes tegen de ramen, bier
flessen inde dakgoot. We voelden
ons gewoon onwelkom:
Met de tijd is ook dát goed geko
men. AI is ernog weleens overlast
vanlate Trefpunt-bezoekers en lig
gen erdaagsna zo'navond tiental
len chipszakjes en bierblikjes inde
tuin (Kom op, jongens en meiden.
Laatmidden inde nachtgeen brom
fietsen loeien.Zeteen flink formaat
afvalbak inde fietsenstalling en ge
bruikdatding. Redactie), Annelies
enJozef denkennietmeeraan ver
huizen.
"Verhuizen? Welnee, we gaan de
keuken schilderen:
Goed zo.

Elisabelh Talenaar

Annelies isheel tevreden met haar
volledige baan als lerares Engels
en Duits.Zewerkt aan het Noorder
poortcollegeinAppingedam."Ikhou
van mijnwerk. Hetduurt alleen lan
ger voordat je het dorp een beetje
leert kennen; ik ben gewoon
doordeweeks altijd weg. Ikzouwel
meer tijdwillen hebben om wat te
tuinieren bijvoorbeeld:

Dan komt de hamvraag: Wat vin
den jullie van Thesinge en blijven
jullie hier wonen ol niet?
Jozef zegt: "Thesingeiseenprach
tig beschermddorp. Ikvind het een
eer om hiertewonen:

houdenmetdekinderen en met het
schrijven vansollicitatiebrieven.
"Het zorgen voor de kinderen ligt
me prima -de kinderen zijn echt het
doel in mijn leven - maar ik moet
niet teveel thuiszitten. Toen we in
Lewenborg woonden, bracht ik de
kinderen naar school, en dan praat
je nog even met anderevolwasse
nen. Hierisdeschool aan deover
kant,dus dat uitjemisik.Het maken
van beelden is heel bevredigend,
maar je kunt er geen geld mee
verdienen en het brengt me ook
nietonderdemensen, want dan zit
jeweer in jeeentje ineen atelier:
Gelukkig zijn ernu nieuwe perspec
tieven : samen met zijn broer is Jo
zef de liftenbranche ingestapt. Ze
hebben al contacten gelegd met
een producent inSpanjeen ophet
programmastaat een reis naarPo
lenom daar demarkt teonderzoe
ken.

Jozef's ingewikkeldelevensloop
is niet in één kolommetje na te
vertellen. Hij heeft er in elk geval
wel eenindrukwekkende talenken
nis aan overgehouden: Hongaars,
Kroatisch, Engels. Duits, Neder
lands, Frans, (en als bevoegd le
raar) Italiaans en Russisch. Voor
eentalencursus hoeven Thesingers
nietmeer naar devolksuniversiteit
in Groningen!
Jozefweet daarnaast alles waterte
weten valtover schapedarmen (voor
ons beter bekend als: het velletje
van de worst) en reisde voor een
Italiaanse firma letterlijk de hele
wereld over om de beste kwaliteit
"velletjes"intekopen,van Afrika en
Siberië totindeuithoeken van Mon
golië en China.
Sinds1990-defirma stopteermee
- heeft Jozef zich vooral bezigge-

Een 15-jarig Gronings meisje viert
met haar ouders vakantie aan de
Adriatische Zee. Ophet strand ziet
zevaak een knappe jongeman lo
pen; maar die schijnt al genoeg
vriendinnetjes tehebben,wanthij is
nooitzondervrouwelijkgezelschap.
Bij nadere kennismaking blijken dat
(gelukkig) zijn negen zusjes tezijn,
zodat het uiteindelijk met de liefde
van Annelies en Jozef helemaal
goed kwam.Honderden brieven en
drie jaar later trouwdenze; en datis
nu alweer zestien jaar geleden.
Sinds een jaarwonen Annelies (34),
Jozef (41), Laurens (10). Juliette
(5) enAnnemarie (2) Polgar in de
"onderwijzerswoning"aan deKerk
straat inThesinge.

8': fa. W. Kool &zn
"'" installa t iebe drIjt

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

Gas
Water
Electra

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6,9791 CR Ten Boer
Teleloon (050) • 3022151

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Winke lcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Reparatie alle
merken fietsen

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

I";:"'" li'ELGA
liiç FIETSEN
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maar gelijktijdig ook te kijken naar een lieve duit kosten. f 145.000,
de randvoorwaarden en dekosten. ompreciestezijn.

' Sicco weer terug van wegge·
'weest?
De afgelopen maanden heeft u
geen Raad en Daad in uw G&T
aangetroffen. Dit kwam niet om
dat er niets over gemeentelijke

.plannsn voor Garmerwolde of
:Thesinge te melden was, maar

~" . had met Siccco zelf te maken.
Sicco heeft· door verandering
van baan- een bijzonder drukke
tijd achter derug; Raad en Daad
is er daardoor bij ingeschoten.
De komende tijd zal Siccotrach·
ten u maandeli jks via de G&T

I • weer van informatie te voorzien
over deTen Boerster politiek.

• Begroting 1999
De volgende week vinden opdins
dag 3 november en donderdag 5
november de belangrijkste raads
vergaderingenvan het jaar plaats:
degemeentelijke begroting voorhet
volgend jaar wordt dan besproken
envastgesteld.In de begroting voor
1999 staan ook diverse plannen
voor de dorpen Garmerwolde en
Thesinge op derol.

- Overname wegen
Een deel van de Lageweg en de
Grasdijkweg isnu nog inparticulier
bezit. Deze wegdelen kennen een
wegdek van halfverharding. Het
college is van plan deze wegen 
onder nader te bepalen voorwaar
denen kosten - over te nemen.

- Onderkomens voorde jeugd
Overde vraag ofer ook inGarmer
wolde en Thesinge behoefte be
staat aaneigenonderkomensvoor
dejeugdzaleen onderzoek worden
gehouden. Het isniet de bedoeling
alleeneen behoeftenpeiling tedoen.

Bestemmingsplannen
Garmerwolde en Thesinge
In 1998 heeft het college de be
stemmingsplannen voor de bui
tendorpen weer in procedure ge
bracht. Deze zomer is er een
voorlichtings· en inspraakronde
geweest. In 1999 zal deprocedure
worden afgerond en de bestem
mingsplannenworden vastgesteld.
Over devraag ofen waar er in de
toekomst kleinere bouwstromen in
de dorpen gerealiseerd kunnen
worden, zal inoverleg met dedor
pen een structuurplan wordenop
gesteld.

- Fietspad Thesingerlaan
Het gaat er dan eindelijk van ko
men: fietspad Thesingerlaan krijgt
een ingrijpende onderhoudsbeurt.
En datwas ookwelnodiggezien de
deplorabele toestand waarin het
fietspadalenige jaren verkeert. De
reconstructie van het fietspad gaat

- TrainingsveldGEO
Het oefenveldvan GEO verkeertin
een zeer slechtestaaten moetdrin
gend gerenoveerd worden.Hetcol
lege stelt de raad voor hiervoor f
125.000,' beschikbaar testellen.

. MolenweglKerkstraat Thesinge
Na de kap van de hoge bomen
langs de Molenweg zitten de stob
ben ernog in.Verwijdering hiervan
kan nietzomaar, vanwege devele
leidingenenkabelsdiepalnaast en
tussendewortelszitten.Er zal veel
gegraven en opgebroken moeten
worden omalles weernetjes tekrij
gen . Het college heeft daarom
besloten deheleweg tereconstrue
ren, parkeervoorzieningen aan te
leggen endeMolenweg/Kerkstraat
verkeersveiligertemaken. Hiervoor
is f 180.000,- beschikbaar.

Sicco Laagland

DIEREN
SPECIAALZAAK

VAN Sleen's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050·3021227

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

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

lJ~OO
~~

Telefoon 00·-22 1544 16

~CB- SLAGTER
'--,.--;;:W:;;;ON INC INRICHTING MEUBElMAKER IJ

.5tadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

•

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

Groningen - Telefoon (050) 541 686110651 355406
.~,.

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

• Advies enOntwerp van detuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.
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Foto van de maand REDACTIE

Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens, Ruud
Delissen, Karel Drabe. Carel
Hazeveld, Jopie Kappetijn, Hans
Klamer, Dettav.d, Molen, Harry
Stuut.Bineke Veninga.
Fotograaf:
Henk Remerie 050. 5419630
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Tepoer
Dorpsweg 26, 050·54153 35

Redactie Theslnge:
PetaJurjens, Roelie Karsijns. Lucie
Kol-Slachter, PeterKruijt.
Metha Nijkamp, Susande Smidt,
Truus Top.
Fotograaf:
WolterKarsijns050-3022071
Eind-redactie:
Elisabeth Talenaar,
De Dijk4, 050-302 3795

Administratie:
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge. 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Meneer Egel is een vastebewoner van het kerkhof inGarmerwolde. (Foto: Henk Remer;e)

Te koop:
• een paar Noren, merk Viking,
maat 37. Tel. 050-5419386.
• jonge konijnen, ras Lotaringen.
Jan v.d.Woude, tel.050·542 49 62.
Gratis afte halen:
• 1 pers. spiraalbed, lichtblauw.
Tel. 302 21 81.

Wie denkt/helpt mee?

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 19 no
vember 19.00 uur, zo moge
lijk eerder.

Abonnementsgeld f 20,00p.],
Postabonneesf 29,50 p.].

Geenkrant ontvangen ofwilt U extra
kranten?Bel PelaJurjens:
050-30238 96.

Stoomfluitjes

De Feestcommissie Garmerwolde
heeft haar taak voor 1998 erweer
opzitten,Ook in1999komt er"iets";
wat, waar enwanneer isnog onbe
kend. En wat doen we in het jaar
2000 ???
Ideeën en/ofhelpende handen zijn
van harte welkom!
Inlichtingen: Geesje Santing, tel.
5413303.

Kerkdiensten
1 november
10.00 uur SoW GK Thesinge
ds. S. Ypma
14.30 uurGKThesinge
ds.J.S. Helmantel/Appingedam
4 november
Dankdagdienst
19.30 uur SoW GKThesinge
ds. J.P. Kakes/Roden
8 november
10.00uur HKGarmerwolde
ds. E,J. Struif/Oosterwolde
09.30 uur GKThesinge
ds. LievaartiAduard
14.30 uur GKThesinge
drs. BL vande Woude/Middelstum
15 november
10.00 uur SoW HKGarmerwolde
dhr.H.J.DijkstraiGasselternijveen
schemond
14.30 uur HKThesinge
ds. F. de JongeNries
22november
10.00 uur HKGarmerwolde
prof. dr. A.F.J. Klijn/Haren
09.30 uur GKThesinge
drs.W.J.W. Scheltens/Lunteren
14,30 uur GKThesinge
ds. Scheltens-Ritsema/Lunteren
29november
10.00 uur SoW GKThesinge
mevr. M. Metzlar/Houwerzijl
14.30uurGK Thesinge
drs. H. HoekstraIEmmen

Bel met éénvanonze hypotheek
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd eats
telefoon (050) 3012848

Uziethet. MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening eneen verzekering . Enat
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Kan ik met de
'"

ieu.,we OpMaat.
.Hypotheek

Ok 1i'!1 7:...

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..Allebei net afgestudeerd endi
rectaan hetwerk. Mijn vriend wilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet
Ja, dat kan .

..We zijn op zoek naar eenhypo·
theek waar we later weeruit kunnen
puffen. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan .

..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerken omvoordekinde
ren tezorgen.
Dan willen we minder aanonzehypo
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan .

12


