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Emigreren naar Groningen
Vorig jaarverscheen tussen demonumentale boerderijen aan deBovenrijge inThesingeeen modernvormgegeven veeteeltbedrijf. Een oude
schuur met inpandige woning maakte plaats voortwee grote stallen eneen comfortabele woning van formaat. Wie wonen enwerken daar
op nummer 15 en waarom hebben ze zich in Thesinge gevestigd alsveehouder, terwijl erhiercollega boeren vertrekken naar Canada of
Amerika?

Bart Ensink inde stal ... (Foto: Wo/ter Karsijns)

Vasse, Overijssel
Gerard en Els Ensinkzijn geboren
en getogen ineengebied waarveel
mensen graag hun vakantie door
brengen. lnhetOverijsselse Vasse,
gelegen bovenAlmelo engrenzend
aan de Duitse grens, is het goed
loeven. Bossen,heideenvelekleine
agrarische bedrijvengeven het land
schap een besloten en knusse sfeer.
En dat was nu netdereden waarom
de familie Ensink hun bedrijf naar
het uitgestrekte Groninger land
schap verplaatste. Geen uitbreiding
smogelijkheden, geen goede ver
kaveling en een strengere regelge
ving op mestgebied.De bossenen
natuurgebied grensden aan hun
bedrijf, hunland wasverdeeldover
verschillende percelen soms ver
verwijderdvan deboerderij en ge
legenineen waterwingebied. Voor
een niet-agrariëreen prachtgebied,
maar voor eenveebedrijfmetgroei
potentie niet.

Een jonge ondernemer
Gerard, oudste zoon uit een gezin
van zeven kinderen,begon alvroeg
met boeren. In de periode loen
Gerard nog de Middelbare Land
bouwschool bezocht, werd zijnva
der ziek. Gerard heeft toenhetbe
drijf minofmeer draaiende gehou
den en na het overlijden van zijn
vader, nam hij op zeventienjarige
leeftijd het veehouderschap over.
'Zoiets overkomt je," zegt Gera rd
nu, 'ik had nog graag de Hogere
Landbouwschool willen volgen,
maar dat kwam erniet meer van:
Met zijnmoeder - en latermet zijn
vrouw Els - vormde hij een maat-

schap en voerde het bed:ijf opei
gentijdse wijze.

De Koningin op de koffie
Openstaand voor allerlei nieuwe
ideeën voerden ze (op vrijwi llige
basis) als pioniers een mineralen
boekhouding. Vanaf 1987 tot 1991
hebben ze alle gegevens, samen
met een paar collegae, op papier
bijgehouden.Uiteindelijkhad ditfeit
een koninklijk bezoek tot gevolg.
Toen het MinisterievanLandbouw
in 1991 hun wetgeving op milieu
gebied moest aanpassen, hebben
ze dehaalbaarheidvan denormen
getoetst op o.a. de resultaten van
demestboekhouding van de Over
ijsselse boeren. Na een werkbe
spreking van het Ministerie van
Landbouw met Koningin Beatrix

kwam het verzoek om een paar
bedrijven te bekijken. Ookhetvee
bedrijf van de familie Ensink werd
uitgekozen. Inallegeheim werd het
bezoek voorbereid. Alleen Els en
Gerard waren op de hoogte, de
kinderen en (schoon)moeder wis
tennergensvan. Een dag voor het
bezoekwerddenietsvermoedende
moedervoor een permanentjenaar
de kapper gestuurd, tot verbazing
vanhaarzelf en dekapper.
Op woensdag 13 maart 1991 was
hetzover:deKoningin opbezoek. '1
Was eigenlijk heel gewoon,"vertelt
Els, ' ze was heel aardigenbelang
stellend: Tijdens het bezoek dat
ongeveer anderhalf uurduurde, lie
tendeKoninginen Minister Bukman
zichdoordefamilieEnsink voorlich
tenenbekeken ze het bedrijf.

Bedrijfsverhuizing
Bij een moderne bedrijfsvoering
hoort ook een toekomsMsie met
eventuele uitbreidingsmogelijk
heden en een efficiënt gerund be
drijf.Deze mogelijkhedenbood het
Overijsselse Vasse niet meer voor
de familie Ensink. Ze gingen op
onderzoek uit. Eerst in Overijssel,
daarna in Drenthe en na jarenlang
zoeken vonden ze wat ze zochten.
Een Groninger bedrijf met land
rondom de boerderij en minder
strenge wetgeving op mestgebied.
De veehouderij isinditgebied min
der intensief en op kleigrond zijn de
normen ook minder streng dan op
zandgrond. De stap naar het bui
tenland was voor de Ensinks te
groot. 'Verhuizen doe je naar Ca
nada, emigreren doe je naar Gro
ningen,"volgens Ensink. De ouder
lijke boerderij en het land werden
gekochtdoor deBBL (Dienst Lan
delijk Gebied). Deze verdeelde het
land weer onder belangstellende
boeren. Hierbij isheel wat land on
derling geruild, in totaal is ca. 700
ha. grond van eigenaar gewisseld.

Bouwen en verhuizen
Aan deBovenrijge beginnen inhet
voorjaar van 1997 de bouwactivi
teiten voor een modern melkvee
bedrijf.Vanaf augustuswonen moe
der Elsen haar vijf zonen(Gerard,
Jan, Bart, Thijs en Jeroen) in de
oude boerderij, zodat het voor de
jongens mogelijk isom het school
jaar vanafde start mee temaken op
een nieuwe school. Gerard en Jan
bezoeken hetWesselGansfortCol
lege, deandere jongens gaan met
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En er is toekomst en ruimte voor
een eventuele bedrijfsopvolger.
Hiervoorzal vast weléén van devijf
zonen interesse hebben.
Op dit ogenblik is het even pas op
deplaats t.o.v. uitbreiding vanbe
drijf enmelkquotum. Even aan de
nieuwe situatie wennen en er ook
van kunnen genieten, is het motto
van Gerard en ElsEnsink.

Oproep !!!

Woningbouw in

nen in een - voor jou - onbekende
streek. Volgens deEnsinksvaltdit
heel ergmee. Ze voelen zich heel
goed opgevangen. Het scheelt na
tuurlijk ook dat je bedrijf meever
huist, met alle aanloop diedaarbij
hoort.
De kinderenwillen niet meer terug
en hebben veel vriendjes. Voorde
vriendjes is de boerderij vaakeen
nieuw, onbekend en interessant
speelterrein.

Ik zoek iemand die bereid is in
Garmerwolde dejaarlijkse collecte
voor het Nationaal Reumafonds te
regelen.Dat houdt indatuinmaart
de lijsten thuis krijgt aangeleverd
van decontactpersoon uitTen Boer.
U zoekt vijfà zes collectanten aan
wie ueen lijstmeegeeft. Na afloop
worden delijsten weer bijUinqele
verd en door decontactpersoonuil
Ten Boer bij Uopgehaald. Na tien
jaarzoek iknuiemanddiedefakkel
van mij overneemt.
Anne Benneker-Sanders, tel.050
5420729.

Het product
Eenbedrijf leverteenproduct. Een
product van een rundveebedrijf is
melk. De melk wordt gewonnen in
een melkstal waarin twee rijen van
zeven koeien kunnen worden ge
molken. Elke koe wordt bijbinnen
komst indemelkstal geregistreerd
door een chip aan dehalsband. In
decomputer worden alle gegevens
van elke koe apart bijgehouden. De
melk worden gewonnen via een
gesloten circuit, en via leidingen
afgevoerd naar demelktank, waar
de melk gekoeld wordt bewaard.
De melk· oplichaamstemperatuur
van een koe • wordt gekoeld. De
restwarmtewordtweergebruiktvoor
spoelwater en deboiler voor warm
water. Het tanklokaal is ingericht
volgens de nieuwste normen. Na
zes keer melken wordt detankdoor
dechauffeur van dezuivelfabriek 
waaraan Enslnk zijn melk levert 
geleegd. Daarna wordt detank met
één druk opeen knop gereinigd.

devoercomputer,waarop voor elke
koe dehoeveelheid werd bepaald.
Dit beviel Ensink en zijn vee niet
goed. Nu kan elke koe zelf zijn
hoeveelheidvoer bepalen.Elkekoe
eetzoveel zij nodig heeft, volgens
Ensinkenzolangdemelkopbrengst
evenredig is aan het voer, mag de
koe blijven. De veestapel, beo
staande uit ca. 60 melkkoeien en
een even groot aantal jongvee, is
ondergebracht indegrote loopstal.
Indeandere schuur staat hetmats
rieelenwordthet ruwvoer opgesla
gen. De pasgeboren kalfjeskun je
hier ook vinden.

En hoe bevalt hetin Thesinge?
Als jevertrekt uit jegeboortestreek
met veelherinneringen, familie en
kennissen moet het toch moeilijk
zijnomhelemaalopnieuw tebegin-

veel plezier naarde TilinThesinge.
Vader Gerard boert in het Over
ijsselsealleen verder.Devijftigstuks
melkkoeien moeten immers elke
dag twee keer worden gemolken.
Op 1november 1997is het zover.
Destallen zijnklaar enhetveekan
worden verplaatst. Ook de nieuwe
woning kan worden betrokken;mis
schien wat mindersfeervol dan de
oude woning, maar zeker zo com
fortabel. En van het vrije uitzicht
naarStadenOmmelandwordtvolop
genoten.

Het vee
De koeien (zwartbont uiterlijk met
roodbontbloed) zijnallemaalmee
verhuisd. Toen het gras opdewei
landen inhet voorjaarvan 1998 zo
hoog wasgegroeiddatergegraasd
kon worden, wachtte de runderen
een nieuwe ervaring: ze moesten
zelf grazen en dit waren ze niet
gewend. Rondom de boerderij in
Vassewas maartwee hectare land;
te weinig om de koeien buiten te
latenlopenen grazen.Daarom ston
den ze het hele jaar op stal en
werden ze daar ook gevoerd. Dit
jaar stondenzeook vroegweerop
stal, maar dit had een andereoor
zaak: de natte zomer en herfst.
Nadeel isweldat al vroeg met stat
voer moet worden gevoerd. De
koeien van Ensink wordengevoerd
met ruwvoer wat wordt samenge
steld uit een mengsel van rest
producten van maïs, bieten, soja
bonenenkuilvoer. AI deze ingredi·
ëntenwordengemengd ineen voer
wagen en uitgereden indeloopstal.
Desamenstellingvanhetvoerwordt
berekend in decomputeren afge
stemdopdebehoefte van hetvee.
Uitgebalanceerdevoedinggeefteen
betere melkopbrengst en minder
mest. Inhet verleden werd kracht
voerinbrokkentoegediendvolgens
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050-301
0598-393504

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

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. OSO· 3024536
• C.V FaxOSO -3024693
• Zink
• Dakbedekking
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Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

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

Vorig jaar werdde Sintmet denodige tam tamThesingebinnengehaald.
Zou hij ook dit jaar komen ??? Dorpsbe/angen heeft een wonderlijke 
beduimelde - brief met een heleboel taalfouten ontvangen, ondertekend
doorSinterklaas.Hijvraagtomzakkenvolcadeauljes enpepernoten i.p.v.
dathijzeuitdeelt.Dorpsbelangenweet nietwat zeervan moetendenken!
(Archieffoto:Me/ha Nijkamp)

werd gezonden,blekenenkele qro
tere kinderen eenietsandere tekst
tezingendan dekleintjes. Gelukkig
werddedader-dankzijdehulpvan
een oplettende kleuter · door de
Hoofdpiet naar voren gehaald en
doorSinterklaasstreng toeçespro
ken.

Witlemien Bakker-Foekens

Helaas moesten Sint en zijnPieten
daarna alweer weg en hebben we
henmetz'n allen uitgezwaaid. Ge
lukkighaddenzevooralle kinderen
een cadeautje achtergelaten: een
zakje met heerlijke chocolade. Bo
vendien heeft Sinterklaas onze
dorpsburgemeester beloofd nog
zeker twee weken in Nederland te
blijven.

Witlem(6 mnd.)eenfijne,lieveoppas bij
voorkeur bijonsthuis.Hetgaatomelke
maandagendinsdagvan 08.00tot18.00
uur. Fam.Rilsernatel.050·30213 19.
Tekoop aangeboden:
• leuk SinterkJaascadeautje! Jonge
Maltezers, ingeënt en ontwormd. Tel.
050-3023239.
• Super Nintendo met 3 spellen,
scoopvizier + spel en supergameboy.
Koopje! Vraagprijs f 200,-. Tel. 050
5413957. (ook lossedingente koop)
Te koop gevraagd:
. goede(rubber)paardrijlaarzen,maat
38. Heb jij nog een paar staan? Bel
dan:050·5413957.

Ook krijgen we nog iets tedrinken.
Herman Dreise liep al de hele tijd
met een grote rugzak te sjouwen.
Wat bleek? Daar zat een
trekharmonica in, waarop hij drie
Sinterklaasliedjeskon spelen.Knap
hoor!
Toen het lied "Sinterklaas is jarig"

Sinterklaaskapoentje ...

Gevonden:
• inhetsportgebouw te Garmerwolde:
polshorloge,zwarte lerenband: wijzer·
plaat-kast:grijs·zwart. H.Vliem,Dorps
weg 65, Garmerwolde, tel.050·541 63
41.
Kinderopvang aangeboden:
• ervarenmoedermetruimIe, rust en
tijdwilgraagop dinsdag en donderdag
aan enkelekinderen van 0·4 jaar een
warme plekbieden. Tel.050·3022129
Oppas gevraagd:
• wij zoeken voor Els (2 1/2 jaar) en

Eenmaal binnen - waar het lekker
warmis . zingen de kinderen lied·
jes. Ook willenereen paar bij Sin
terklaas komen omeen tekening te
geven,een liedjetezingen algoed·
bewaarde dorpsgeheimen prijs te
geven. Zo blijkt een vader bij z'n
eigen voordeur in een gat gestapt
tezijn enkrijgen zeker twee kinde
ren zo rond de rnei-vakanfie een
broertje ofzusje.

Eindelijk - na bijna een jaar wachten - is hij weer in 't land:Sinter
klaas!
Op21 november is hij samen met z'n Zwarte Pieten in Garmerwolde
aangekomen. Onder begeleiding van muziek door de Harmonie,
vergezellen dekinderen vanGarmerwolde enomstreken deSint en
zijn Pieten naar caféJägermeister.

Stoomfluitjes

Gron ingen - Telefoon (050) 541 68 61/ 06 51 355406

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

- AdviesenOntwerp van de tuin.
- Aanleg enonderhoud.
- Sierbestrating

-Waterpartijen &vijvers.
- Houtconstructies.

Boekholt
OPTI CIE NS

Contactlenze n & Hoortoes tell en

Nie uweweg3
q; 050 - 3123301

Win kelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - Cl) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dier enriem straat 204 - Cl) 050 - 5771306

3



Het huidige bestuur van deNBvP, afd. Garmerwolde.
Zittend v.l.n.r.: Janna Hazeveld en Foktje de Haan;
staand: Tineke van Weerden, Henny Barla en Willy
WiekeI. (Foto:Henk Remerie)

Drie jubilea
De Nederlandse bond van Plaltelandsvrouwen afdeling Garmerwol
devierde op13 november jJ. haar6S-jarig bestaan. Het koortje,dalter
ere van hetvijftigjarig bestaan werd opgericht, bestaat nog steedsen
vierde dus haar derde lustrum. Ze zijn indertijd bij Helta in huis
begonnen, maar naaankoop van een redelijke piano werd uitgewe
ken naar hetdorpshuis.
Het Gemengd Mannenkoor uitGarmerwolde zag haar levenslicht na
een feestje van deplaltelandsvrouwen. Carel Hazeveld opperde het
idee en Geesje Santing en Gerrit Wiekei zijnerop Ingesprongen; in
januari 1999 bestaan ze vijf jaar.
Volop reden dusvooreen feestje.

Van 2september 1941 tot 5novern
ber 1945 lag het verenigingsleven
stil. Na de oorlog werd de leer
kamer (kesoatsiehok) te klein en
werden de vergaderingen om en
om bij de plaatselijke cafés gehou
den (Stol, van der Molen en Kort);
consumptieverplicht. In1947 werd
de "Nijjoarsveziede"voorde eerste
keer samen met de heren gehou
den; het duurde tot twee uur 's
nachts!

bijpassend hoedje - zitten ze (met .
zuinige mondjes) te wachten aan
de bestuurstafel ...
Eén der dames isnatuurlijk weer te
laat, het zou ook eens anders we
zen! Als ze eindelijk hollend bin
nenkomt,neemt ze meteen de touw
tjes in handen en meldt in onver
valst Gronings waar het op staat ...
Wist udat de afdeling Garmerwolde
destijds met tien ledenisgestart en
dat er op de eerste vergadering
(aanvang zeven ! uur) acht leden
bijkwamen? Erwerd van alles geor
ganiseerd: een bak- en braad·
demonstratie (met deegschuiver,
pureedrukker en blauwbrander pe
troleumstel) , tiktak avond, smyr
nawerkmet Everlasting breikatoen,
hetbreien van babykleertjes, bivak
mutsen en mofjesvoor de militairen

Geen groepje suffe vrouwen!
Een ludieke demonstratie laat ons
zien hoe de dames erin1956 uitza
gen: mét Camp corset zat je hele
maal ingesnoerd en moest jevoor
zichtig gaan zitten, z6nder corset
waren het allemaal vetrollenI
De plattelandsvrouwen stonden
steeds volop inhet leven en maak
ten zich o.a. druk over de opvoe
ding van de jeugd, het ontbreken
van gymnastiekles op school, de
lichamelijke reinheid, de oprichting
van een gymnastiekclub en de in
stelling van een floralia (erwas nooit

Album amicorum
De koorleden doen het met veel
plezier: iedereen stráált! Als dank
voor het optreden is ervoor ieder
een mooi ingepakte roos. De diri
gente (HannyHavenga)enpianiste
(HettaHeeres)wordenverrast met
een"albumamicorum":een houten
kistjeinboekvorm,bekleed metstof
en gevuld met losseblaadjes,voor
zienvanleukeversieringen en een
persoonlijke tekst. Deze voorloper
van ons "poesiealbum" gaat terug
tot de tweede helft van de zes
tiende eeuw toen jonge mannen,
studerend aan de befaamde uni·
versiteit van Wittenberg, papieren

bijdragen van hooçlera
ren en medestudenten
gingen verzamelen. Na
dat de studenten er te
genheteindevandeacht
tiende eeuw op uitge
keken raakten, "ontdek
ten"jonge vrouwenuit de
gegoede burgerij het al
bum en gaven het een
nieuwe functie: ze over
handigden een blaadje
aan een familielid,vriend
of vriendin met het ver
zoek om een bijdrage.
Kruissteek-en kralenbor
duurseis, knip- en prik
werkjes en vlechtwerk
vanlintjes ofhaarkregen
een plaats inde alba.
In betrekkelijkkorte tijdis
het album amicorum (Iet·
terlijk: lijst van vrienden)
een jongemeisjes- en
vrouwenaangelegenheid
geworden.

Terugblik ...
Na de pauze brengt het
bestuur d.m.V. een leuke

act een hap en een snap uit het
verleden. Gekleed in ouderwetse,
donkere kleding - compleet met

lerenkennen en zijn nu almeer dan
vijftig jaargetrouwd !

In haar openingswoord
maakt de voorzitter ons
erop attent dat het vrij
dag de dertiende is: er
kan dus van alles mis
gaan ... Het begint al
goed: als de gordijnen
worden opengetrokken,
blijkt de vouwwand nog
dicht tezitten!
Het koortjestart - net als
vijftien jaargeleden -met
het lied: "Ik ben een
plattelandse vrouw", ge
zongen door Joke
Groenhagen. Dan volgt
het bondslied; één cou
plet van de oude versie
en één van de nieuwe:
om het verschil te laten
horen en te tonendatwe
meegaan met de tijd.
Daarna zingen ze de lied
jes dieze zelf het mooi
ste vinden;uitde bundel
"Kunjenog zingen, zing
dan mee"en Grönneger
laidjes. Wist u dat de
dames Wolt en Schaap
hok hele bijzondere herinneringen
aan het "scheuveln" hebben? Ze
hebben allebei hun man op het ijs

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

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

groepBeks Verzekeringen
Burg.Trlezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

Het leven kan som s niet snel
genoeg gaan. Als ie broertjes en
zusjes veel langer mogen opbhiven,
Als je nog twee jaar moet wachten
op je eerste rijles.Of als je een lijf
renteverzekering hebt afgesloten
bij de Beks Groep .
Dan zou ie wel van alles willen proberen om zo snel L
mogelijkvan je pensioen te genieten.Want de belasting-
adviezen en de netto effect doorberekeningen van Beks
garanderen een maximale zekerheid voor later.

ilt *~ "'J ~f.·. Be 5

25 november 1998. A. van Theslnge
tracht z'n toekomst In eigen
hand te nemen.

Waar wil hiJ van genieten?
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ietsvoor dekinderen ...). Ze waren
tégen dedienstplicht voor meisjes
en vóórstimulering van deverple
ging door betere beloning. In de
loop derjaren zijn er heel watcur
sussen georganiseerd.Ookwerd er
meegedaan aan allerlei dorps
activiteiten, zoals deoptochten met
versierdewagens,touwtrekwedstrij
den en priksleeën. Kortom: het is
geen groepjesuffe vrouwen !Ze blij
ven alert en houden zich opdehoogte
van denieuwste ontwikkelingen!

Huldiging trouwe leden
Dedames Jannie Wierenga, Coby
Dijkhuis,Hanny Havenga,Francien
van Huis, Antje Noordho!, Menk
Pops en Pia Pops zijn allen al 25
jaar lid en krijgen de bondsspeld
uitgereikt. Omdat Mevrouw Kam
pen uit Hoogezand 32 jaar
voorwerkster van dehandwerkclub
is geweest, iserook voor haar een
"albumamicorum".

Optreden Gemengd Mannenkoor
Tot slot kunnen we genieten van
een optreden door het Gemengd
Mannenkoor Garmerwolde. Het is
een echtgezelligheidskoor met ruim
veertig leden. Onder leiding van
Djoeke deBoer uitGroningen (ac
cordeon en piano) en met Gerrit
Wiekeiachter het'sleutelbred"kun
nen zebesteen avond vullen. Van
serieuze luisterliedjes tot echte
meezingers, van solo tot meer
stemmig, van Gronings tot diverse
buitenlandse talen ... ook enig
toneelspel is hen niet vreemd.
Kortom: een plezier om naar tekij
ken en te luisteren.

Na hetofficiële gedeelte kanernog
een paar uurworden gedanst ento!
gezongen opdemuzikale klanken
van Johan Bazuin. Daarna moeten
we het met de muziek van Simon
doen ...

HillieRamaker-Tepper

Agenda
zaterdag 28 november
± 14.00 uur: Thesinge:
intrede Sinterklaas???
dinsdag 8december
19.30 tot 22.00uur;
De Wingerd: kerstengelenmaken
woensdag 9december
19.30·22.00uur;DeWingerd:
kerstkrans maken
zaterdag 12 december
11.00 tol 16.00uur; De Leeuw:
kerstmarkt Plattelandsvrouwen
11.00 tot 17.00uur; De Hosa-rle:
kerstmarkt
20.00uur; N.H. Kerk teGarmerwolde;
sfeeravond
zondag 13 december
11.00 lot 17.00 uur; De Rosa-rie:
kerstmarkt
dinsdag 15 december
19.30 tot22.00 uur; De Wingerd:
IJzeren lantaarn metwilgetenen
woensdag 16 december
14.30 uur;Ons Trefpunt:
Kerstmiddag plus broodmaaltijd voor
55+(Vrouwenraad)
19.00 tot 22.00 uur; De Wingerd:
Kerststukje met lichtjes
19.45uur;De Leeuw:Kerstavondvóór
en d66r de leden (NBvP)
donderdag 17 december
09 .30 tot 12.00 uur; De Wingerd:
kerstengelen maken en koffietafel
10.00 tot±11 .30 uur;Kerkhörn:koffie·
morgen
vrijdag 18 december
14.00 uur;De School,Ten Boer:Kerst
middag m.m.v. Het zang-, fluit- en
tokkel ensemble uit Roderwolde
(ANBO)
zaterdag 19 december
De Wingerd:Kerstmarkt (verkoopkerst
bomen vanal12 december)
zondag 20 december
15.00uur;Kloosterkerk Thesinge:OSA
kerstconcert
dinsdag 22 december
19.30 tot 22.00 uur; De Wingerd;
kaarsentrekken en luisteren naar een
kerstverhaal,verteld door Irene Plaats
man

Handelsonderneming

Stie~een en zoon
Uigersm.w.g 141 - 9131 BR Groning.n
t.Vfu 050-5492913 - autol.1. 06-53m019

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

U1gmmaw.g 141 - 9131 BR Groning.n
(.I/Iu 050·5492913 - autetel. 06-53423019

lIIandelsondememing

Stiefbeen en zoon

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

Rijksweg 15" Garmerwolde
<ti D5D " 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

MOTORENHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid· Ort. Suzukl Dealer

Voor motoren, bromfiets
offiets I/aar

~'r
Waarborg

Install at eur

00 ~00® .
0.•.•.... 0..•...'.... ... ...... 0... . El) 0 centrale verwarmmg
~~ GD 0~0 elektrische installaties
0 @) 0 0@! sanitair
0000® loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAA:,TSiT8~ , a~.\I!i
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050- 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050- 3010625
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Gas
Water
Electra

Harkstede rweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 541 9969

H Fa, W, Kool &zn
"'= installatiebedrijf

Thesinge

waren ineen gezellige kerstsfeer...
er iszelfs levende have! 'sZondags
kunt u genieten van live muziek!
Het Gemengd Mannenkoor uit
Garmerwolde treedt meerdere ke
ren op. Ook dekinderen zullen zich
er niet vervelen. De toegang isgra
tis.
Om het weekend helemaal áf te
maken, is er op zaterdag 12 de
cember een sleeravond indeN.H.
Kerk m.m.v. het Mannenkoor uit
Ten Boer, het Emmaüskoor uit
Lewenborg, organist Weessies uit
Bedumen deHarmonie.
Aanvang 20.00 uur;toegang gratis.

Een week later - op zaterdag 19
december - is "De Wingerd' aan
bod. Het wordt - zoals altijd - weer
hartstikke gezellig met vuurpotten,
glühwein, enz. (Verkoop kerstbo
men vanaf 12december)
De volgende dag - op zondag 20
december - is er een OSA kerst
concert in de Kloosterkerk, aan
vang15.00uur. (Zie berichtCVgTB)

sanitair en vervvannning
~~B..:.U~RINGA

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

Perfektie in haarmode

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

Kerstsfeer in enze darpen

Garmerwolde

De kranten staan er vol van: kerstmarkt hier, kerstmarkt daar ... Er
worden zelfs specialebusreizen georganiseerd! Dit jaar hoeft Uhet
echter nietzover tezoeken: in onze beide dorpen komt Uvolopaan
Uwtrekken!

De Nederlandse Bond van Platte
landsvrouwen afdeling Garmerwol
deorganiseert opzaterdag 12de·
cember van 11.00 tot 16.00 uur
een kerstmarkt in dorpshuis "De
Leeuw' met diverse - door de da
mes zelf vervaardigde - artikelen
zoals kerststukjes, kerstkransen,
windlichtjes, moskussens, mos
hoeden, (drie-dimensionale) kerst
kaarten, enz. enz. Ook aan de in
wendigemenswordt gedacht:kerst
koekjes.cake. appeltaart,courgette
in zoetzuur .....
Kortom: het is dé gelegenheid iets
origineels voor de Kerst in huis te
halen. Kijken kostniets!

HeeftUnog tijdover? Rijdtdan nog
even door naar de Grasdijkweg
nummer 31. Op zaterdag 12 en
zondag 13 december kunt U van
11.00tot 17.00 uurbij"DeHosa-rie"
(kwekerij Veenstra) terecht voor
prachtige rozen, kerststukjes, ca
deau-artikelen eneenkleine expo
sitie van schilderijen meirozen.
Ambachtslieden presenteren hun

HOf 5TEDE-

Susan de Smid!

details, het uitzoeken van de pas
sende muziek bij iederekoffer, elke
marionet.Ookdepoppenwordenzelf
gemaakt en hebben elk hun eigen
karakter. Opdedag van devoorstel
ling wordter'smorgensopgebouwd,
's avondsgespeeld, daarna iser tijd
om metdetoeschouwers tepraten en
vragen of reacties tebeantwoorden.
En als tenslotte bijna al hel publiek
vertrokken is,volgtnog heteenzame
afbreken, inpakken en weer huis
waarts reizen. Jammer dat ermaar
zo'n kleine groep mensen vandeze
prachtige voorstellinggenotenheeft.
voor velen zekereen gemiste kans.
Marionettentheater "De Rierefluiter"
heeft ook een eigen theater; wie wil
kan daar een voorstelling bijwonen.
zowelvoor volwassenen als voorkin
deren. Ze zitten in Annen (Dr.), tel.
0592-273002.

Reparatie alle
merken fietsen

Het lijkt zosimpel: een bonte verzamelingkoffers, twee mensen, veel
zachte,kleurige lapjesstof en een aantal marionetten. Beetje muziek,
van swingend tot ingetogen klassiek en een wind· en bellenblaas
machientje.

Marianettentheater in Thesinge
Gespeeld: vrijdag 13november in het Trefpunt

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

En daar zit je dan, met een groepje
vanzo'ntwintig mensen, ruim een uur
ademloos naar tekijken. Zonder de
muziek zou jeeen speld kunnen h0
renvallen. Voor wie "De Koffer" niet
gezien heeft waarschijnlijk nauwe
lijks voorstelbaar.
Elkekofferdiegeopendwerd,toonde
ons een stukje van ons eigen leven,
met alle thema'sdie jedaarin tegen
komt. Uefde en leven, vreugde en
verdriet, een bee~e doodgaan en
tenslotte helemaaldoodgaan.Hetuit
stekendesamenspel tussen licht.ge
luid en marionettenspel leverde een
prachtig en steeds weer verrassend
schouwspel op, boeiend van begin
tot einde.
Maar schijnbedriegt, want hoeeen
voudig de voorstelling ook lijkt, er
komt heelwat bij kijken.
Allereerstnatuurlijkhetbedenkenvan
het verhaal, degrote lijn, heel veel

BELGA
1 u" ' .~

I " FIETSEN
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van parkeervoorzieningen worden
voorzien en verkeersveiliger wor- Een creatieve cursus in "de Wingerd"
den gemaakt.

(HET KLEINSTE WOONWINKELTJE/ANNEX THEESCHENKERIJTJE
VAN STAD EN OMMELAND)

CVgTB

de cursus tot half elf. Dit isvoor ons
net te krap,maar medewerkers van
de Wingerd blijken ook nachtdienst
te hebben.Metha Nijkamp neemt de
dienst over en sluit rond half twaalf
de cursusavond af.Decursistenver·
trekken met rodekonen vaninspan
ningen heel tevredenover het resul
taat.

Truus Top

De voorstell ingen indemaand no
vember waren prachtig om te beo
luisteren en te bekijken. Helaas
waren er teweinig mensen om er
van te genieten ... Misschien een
volgende keer?
De maand december word1 zeer
rustig V.W.b. culturele activiteiten.
Om inde kerstsfeer tekomen, een
kerstconcert georganiseerd door
de stichting OSA. Het gemengd
kamerkoor "Sangwijn" uit Gronin·
gen zingt Christmas carols en wer·
ken voorde kersttijd.Hel koor staat
o.l .v. Andre Cats.
Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 20 december;
aanvang: 15.00 uur.
Toegang: f 5..lIeden CVgTB f 3,50
enkinderen lot 13 jaar gratis.

Na dezomer rolde ereen folder van "deWingerd" doordebusmet
daarop aangegeven alle cursussen die gepland waren voor het
najaar tot aan deKerst.

Inmiddels isde helft van de cursus
sen alweer achter de rug. Er zijn
herfstkransen, hooifiguren, kerst
kaarten en gesjabloneerde kleden
gemaakt. Aan deze laatste cursus
avond heb ikmeegedaan.Elisabeth
Tolenaarwas decursusleidster voor
slechts drie deelnemers. We wer·
den ontvangen met koffie en hoor
den ondertussendetheorieaan van
de techniek van sjabloneren. Met
textielverf kun jezelfeen kleur men
gen en Elisabeth mengde voor mij
precies de kleur die ikwilde hebben
voor mijn ontbijtlaken. Op een
broddellapje werden verschillende
sjablonen uitgeprobeerd. Met een
dik stevig kwastje wordt deverf heel
secuur en vooral heel spaarzaam in
hetsjabloon op de stofaangebracht.
Het werd ons duidelijkdat een drup
pel gemorste verf het werkstuk kan
verprutsen en dat een tedikke laag
verf gaat uitlopenals jehet sjabloon
weghaalt.
Dan moeten we een ontwerp uitkie·
zen voor ons werkstuk.De cursisten
maken ieder iets totaalverschillends.
Kirsten besluit een top·kleed te ma
ken met herfstmotiefjes. Esther een
kerstkleed met dennenboompjes en
ik maak een groot ontbijtlaken met
blauwe opdruk. De vlakverdeling is
een kwestie van meten en afplakken
meI sclhilderstape.Hierbij isdeerva
ring van Elisabeth heelnuttig.Zij kan
bedenken hoe het resultaateruitein
delijk uit zal zien. Dan moeten we
hard aandeslag wantofficieel duurt

Sicco Laagland

LokaalondenMjsbeleid
In de raadscommissie van 2 de
cember wordt de beleidsnota 'Lo
kaalOnderwijs· en Jeugdbeleid·be·
sproken. Als de voorstellen door
gaan, komt er onder andere een
netwerk 0- 12 jarigen, waarin alle
openbare- en bijzondere basisscho
len uit onze gemeente gaan sa
menwerken met peuterspeelzalen,
kinderopvang, jeugdhulpverlening,
Thuiszorg en de GGD, om te ko
men tot een integraal beleid voor
deze leeftijdsgroep. Ook de
basisscholen en instellingen uit
Garmerwolde en Thesinge partici
peren in dit netwerk. Concrete
beleidsvoorstellen moeten nog wor
den uitgewerkt.

Cliëntenplatform
In het kader van de inspraak op het
beleid en de uitvoering van deAlge·
mene Bijstandswet komt ervoor de
gemeente Bedum, Loppersum en
TenBoereen gezamenlijk cliënten·
platform.Ook ditkomt op 2decem
ber aan de orde. Op deze wijze
wordt getracht om naast de ge·
meenteraad ook de vakbonden,
oudereebonden en anderen invloed
tegeven op het armoedebeleid van
de gemeente. Zoals het ernu naar
uitziet, zal ook een inwoner van
Garmerwolde hierin deelnemen.
Wie ditwaarschijnlijk wordt, hoort u
na installatie van het platform.

Begroting 1999
In de vorige G&T heb ik u bericht
over devoorstellenvanhet college
van B&W inde begroting 1999 voor
Garmerwoldeen Thesinge.Met hier
en daar eenkanttekening, zijnalle
voorstellenvan het collegedoorde
gemeenteraad onderschreven.
Ten aanzien van de eventueleover
name vande Lageweg en de Gras
dijkweg (nunog inparticulierbezit)
werdopgemerkt, dat deraad hier
vooreerst dekosten en randvoor
waarden wil beoordelen, alvorens
met een mogelijke overname in te
stemmen.
Fietspad Thesingerlaan zal worden
gereconstrueerd, daar was ieder
een het over eens. Dorpsbelangen
Thesinge heeft - door gebruik te
maken van het spreekrecht in de
raadscommissie - de noodzaak
daartoe nog eens onderstreept.
Maar over de gewenste breedte
vanhetfietspad kwamen detongen
goed los. Op het collegevoorstel
van een pad van 90 cmbreed (zo
als het Boer Goensepad)was nogal
kritiek. Veel tesmal volgens meer
dere fracties. Maar ja, zoveel te
breder, zoveel teduurder. Het col
lege komt nu eerst met een kosten
berekening voor meerdere breedte
variantenen dan zal definitiefover
de uitvoering worden beslist.
Verder isbesloten dathettrainings·
veldvan GEO wordt gerenoveerd:
de Molenweg en Kerkstraat te
Thesinge wordengereconstrueerd,

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 • 5415222

Ook tevinden indeWinkelcentrum van Beyum en Selwerd
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Foto van de maand REDACTIE
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..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paarjaar
stoppenmetwerkenom voordekinde
ren tezorgen.
Dan willen weminder aanonze hypo
theekbetalen, kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebeinet afgestudeerd en di·
rectaan hetwerk. Mijnvriend wil met·
een een huis kopen. Kan datnu al?
Wantecht gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..Wezijn op zoek naar eenhypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voordestudietinanciering van
onzedochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum·Ten Boer

Uziethel. Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uit
een leningeneenverzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Bel met éénvan onze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cals
telefoon (050) 3012843

De heilig verklaarde Martinus van
Tours (Sint Maarten) leefde van
316 tot 397. Hij kreeg een visioen
nadat hijzijn mantel met een bede
laar deelde. Op zijn sterfdag · elf
november • lopendekinderen met
lampionnen langs de deuren, zin
gen een liedje en krijgen daarvoor
snoep, geld of een ander aardig·
heidje.
Innavolging van SintMaarten deel
den de kinderen van basisschool
de Til inThesinge hun geldmet de
slachtoffers van de orkaan Mitch.
Ze zamelden totaal ruim duizend
gulden in. Corine van Houten, Henk
van Zanten,Mark Sarfo, Remco de

Kerkdiensten
29 november
10.00 uur SOW GK Thesinge
mw. M. Metzlar/Houwerzijl
14.30 uur GKThesinge
drs. H. HoekstraJEmmen
6december
10.00 uur SOW GK Thesinge
ds. S. Ypma
14.30 uur GK Thesinge
drs. J.P. MuiderIZuidwolde
13 december
10.00 uurSOW HK Garmerwolde
ds. B. Fidder/Assen
14.30 uur GKThesinge
dhr. Emmelkamp/Appingedam
20 december
10.00 uur SOW GK Thesinge
dhr. Emmelkamp/Appingedam

Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker·Foekens, Ruud
Delissen, KarelDrabe, Carel
Hazeveld. Jopie Kappetijn. Hans
Klamer, Dettav.d. Molen. Harry
Stuut, Bineke Veninga.
fotograaf:
HenkRemerie 050. 5419630
Elnd-redaclle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335

Redactie Theslnge:
PetaJurjens. Roelie Karsijns. Lucie
Kol·Slachter, Peter Kruijt,
MethaNijkamp. Susan deSmidt.
TruusTop.
fotograaf:
Wolter Karsijns 050-302 2071
Eind-redactie:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk4. 050-302 37 95

Administratie:
PetaJurjens.
G.N. Schuttenaan 36,
9797 PC Thesinge, 050·3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20.00p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.

Geen krant ontvangen ofwiltUextra
kranten? Bel Pela Jurjens:
050-302 3896.

Kopij Inleveren biJDorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag lade
cember 19.00 uur, zo moge
lijk eerder.

Raad,Miranda Schupperten Patrick
van Zanten laten de opbrengst •
verpakt in een lange staaf - zien.

(Foto: Wo/ter Karsijns)

14.30 uur GK Thesinge
drs. D. Westernenglldskenhuizen
24 december
Kerstzangnachtdienst
21 .00 uur Kloosterkerk Thesinge
ds. P.C. deLange/ds. S. Ypma
22.30 uur HK Garmerwolde
ds. S. Ypma
25 december
10.00 uur SOW GK Thesinge
ds. S. Ypma
26 december
Kinderkerstfeest
10.00 uur SOW HK Garmerwolde
Gezinsdienst


