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Paul Nieman vertelt: "Het is mijn
eerste baan in een AZC, maar
minstens 1/3deel van het personeel
heeft al ervaring elders bijhet eOA.
De eerste instroom was op 23
oktober. De mensen komen binnen
nadat ze ± zes weken inNederland
zijn geweest; door deenorme druk
soms aleerder. Ze zitten eerst kort
ineen aanmeldcentrum (binnen 24
uur valt de beslissing), dan ± 6weken in een Opvanq- en Onderzoekscentrum ; in een AZC blijven
ze doorgaans 16 maandenollanger.
In het begin heb je hectische
perioden; alles is nog niet klaar.
Zodra een Unit gereed is, wordt ie
bewoond."

DitjaarvaltKerst opeen vrijdag en zaterdag; gemakshalve knopen we dezondag
er ook maar bij aan. Drie
dagen eten, drinken en
gezelligheid ... tijd van
bezinning, misschien.
Vorig jaar vroegen we ds.
Ypma en ds. de Lange wat
Kerstvoorhen betekent; ook
stonden we even stil bij het
hoe en waarom van allerlei
gebruiken.
Dit jaar richten we ons op de
vreemdeling. Hans Klamer en
Hillie Ramaker namen een
kijkje in het asielzoekerscentrum plus deschool inTen
Boer,TruusTop sprak meteen
vrijwilligster uitThesinge,Delta
van der Molen bezocht een
gezin met een A-status en
Elisabeth Tolenaar lnlormeerde bij de middenstand en
vroeg Alex Mollema naar zijn
ervaringen invoormalig Josçoslavië.
Verspreid door de krant vindt u
een aantal ellen (vijfregelige
gedichtjes bestaande uit elI
woorden) en haiku's(Japanse
dichtvorm van drie regels en
slechts 17 lettergrepen). Deze
zijn gemaakt tijdens de lesrnarathon Thesinge/Garmerwolde
op 15 en 16 februari 1991.

Sinterklaas hadden zenognooit vangehoord, maar de Kerstman kennen
zewel! (l ij hetdan onder een ietwat andere naam.) liet u al die pakjes
onder de kerstboom? (Karlen/II jaar)

De bewoners zijn gehuisvest inacht
gebouwen; deze dragen de namen
van dedorpen indegemeente Ten
Boer. In elke wooneenheid leven
acht asielzoekers samen, die daar
ook hun maaltijden bereiden. Dit
geeft niet alleen bezigheid, maar
ook een gevoel van eigenwaarde:
de mensen zijn zellverantwoordelijk
voor de tijd die ze in Nederland
doorbrengen.
Volwassenen krijgen 185,-perweek;
kinderen tot 12jaar:1 11,. en 12 -18
jarigen I 25,.. Daarvan moeten ze
alles kopen: eten, drinken, kleding
Eén unit bestaat uit vier (slaap)kamers van twee bij twee meter
(voor twee volwassenen ol twee tot
drie kinderen) plus een gezamen-

Alsalles naar wens isverlopen,zitten erophetmoment datUditleest
zo'n 400 vluchtelingen in hetasielzoekerscentrum in Ten Boer. Het
zijn veelal hoger opgeleide mensen; juist dezen weten dat het ook
anders - menslievender - kan envormen een gevaar voorhetregime.
Na diverse vernederingen, gevangennemingen, martelingen ... zijn
ze uiteindelijk gevlucht.
Stel jetoch eens voor: jezit - inhet
gunstigste geval - met je gezin in
een vreemd land,met een vreemde
taal en een heel anderecultuur. Je
weet niet hoe het met je ouders,
broers en zusters gaat ... al je
bezittingen heb jeachtergelaten ...

Op woensdag 18 november vervoegen we ons bijde balie van het
AZC en vragen naar de heer
Nieman. Terwijl we even wachten,
vangen we een gesprek op over
televisiezenders ...
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vluchten
naar vrijheid
een ander land
een wirwar van regels
vluchtelingenbeleid

Garmerwolde, een derwoongebouwen van hetAZC (Foto:John Stoel, Haren)
Vriendelijk en gastvrij
Als we over het terrein lopen, valt
ons op dat de bewoners zo vriendelijk zijn: van groot tot klein,
iedereen groet! Wat dat betreft
passen ze echtin een dorp.
Op 1Bnovember waren er300 be- Het is typisch een nieuwbouwwijk:
woners; de leeftijdsopbouw is als debestrating ontbreekt, het is nog
allemaal modder; ook detelefoonvolgt:
cellen werken nog niet en speel30 kinderen van 0 . 4 jaar
90 kinderen van 4 • 12 jaar
toestellenvoor dekinderen moeten
30 kinderen van 12 - 1Bjaar
nog komen.
Twee schotels zorgen voor de
150 volwassenen
De basisschool op het terrein is ontvangst van 15 televisiezenders:
inmiddels begonnen en heeft vier op deze manier kunnen de beo
lokalen. Omdat er veel meer kln- wonerszoveel mogelijk zenders uit
derenzijn dan verwacht, hebbenze hun thuisland ontvangen.
ook twee lokalen van het gele ge· We mogen geen foto's maken: de
bouw met leslokalen voor volwas- bewoners hebben noggeen status
en willen hun foto liever niet in de
senen in gebruik.
De ouderekinderen gaan maandag krant. Na enig zoekwerk wordt er
23 novembervoorhet eerst naar de wel een bewoner bereid gevonden
internationale Schakelklas in Ap- ons tewoord te staan.
pingedam.
Ook de activiteiten voor de volwassenen moeten nog worden opgestart; op dit moment kunnen ze
alleen wat klusjes doen. Er komt
nog een fietsenwerkplaats, naai- Ellia,afkomstiguitSyrië,issinds
atelier, vrouwenvertrek, kinder- 1995 in ons land. Hij heeft al in
activiteiten ...
verschillende centragezeten, en
De mensenwillenheelgraag Neder- is nu dan In Ten Boer gekomen.
lands leren en maatschappij- Ellia is uit Syrië gevlucht omdat hij
oriëntatie. Ze tonen veel initiatief, een beleidend Christenis,watinzijn
staan te popelen om te beginnen; geboorteland niet gewaardeerd
sommigen zijn al naar Bloemhof werd. Door zijn omzwervingen
geweest om te vragen ofze vrijwil- spreekt hij acht talen, waaronder
ligerswerk mogen doen.
Duits,watvoor deEuropeanenonder
de asielzoekers vaak een gemeen·
Zijn hetallemaal hooggeschool- schappelijke noemer is. Zijn talenkenniskomt hem goed van pas:hij is
den?
"Erzijnveel mensen uitAfghanistan de "barman"inhet centrum. Dat wil
bij; daar is sprake van een giganti- zeggen dathij dekantine beheert en
sche dictatuur enonderdrukking van daarkoffie,thee en frisdrank schenkt.
En,zoalsaltijd,isook deze kastelein
de vrouw.
Dat zijnnietallemaalhooggeschool· een goed luisteraar, waar zijn lotden Üe moet natuurlijk wel geld/ genoten hun verhaal kwijt kunnen.
connecties hebben omhet land uit Hijbeschrijflwatde nieuwe bewoners
te kunnen komen):
vanhet centrum vinden:het ismooi,
goed verzorgd; de huizen zijngoed

Iijkewoonkamer,douchelwasruimte
en keuken. De huizen zijn heel
gehorig, dus er is weinig privacy.
Na vijf jaar gaat het centrumweer
weg.
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gebouwd,ze worden correct behandeld en de kinderen kunnen naar
school ... Belangrijkste ismisschien
weldat de mensen eindelijk watru st
kunnen krijgen, dat ze even op
verhaal kunnen komen. Totdat ze
weer verder moeten, want voor
niemand is dit de uiteindelijke
bestemming.
Ook Ellia en zijn vrouw pullen moed
uithun nieuweomgeving: wij waren
een van deeersten die hoorden dat
ze 13 weken zwanger is.

zoontje van 2.5jaar, meegenomen
en hij mocht meespelen bij groep 1
- meteen de drukste van de klas!
Dekinderen zijngeconcentreerdaan
het werk: met schorten voor wordt
geverfd. Wellicht speelt mee dat ze
elkaarniet ofnauwelijks kunnen verstaan;daarom iseerste prioriteitvoor
alle klassen: Nederlands leren!
Maar toch ... ook onderweg naar
het gymlokaaltjeishetrustigen als
deschoentjes uitzijn, zit hetgroepje
van acht kleuters neljes op debank.
De kinderen vinden het heerlijkop
school: het geeft ze wat structuur
en zekerheid.
Zoalsgezegd maaktdeschool formeeldeel uit van deopenbare basisschool 'de Huifkar" inTen Boer.
Dit betekent dat - via een speciale
regeling - de helft van de kosten
door het rijk vergoed worden (de
school wordt gezien als "aanbouw").
Hierdoor is geen rekening gehoudenmet normalevoorzieningenals
een directiekamer, een kopieerapparaat,een speellokaal...enkan
vervanging bij ziekte of verlof ook
een probleem gaan worden.Geluk·
kig isereengoedeuitwisselingmet
de "moederschool", bijvoorbeeld
materiaal voor sportactiviteiten.

.~
.
@.

Je denkt als dccenten-team te
moeten beginnen met zo 'n30kin·
deren. Drie weken na opening
van de school, zijn het er al 74!
(Op dit moment· 15december"
zijneral111 leerlingen; verdeeld
over zeven groepen.) Daar is natuurlijk een reden voor: de gemeente Ten Boer had expliciet
omgezinnengevraagdomdat de
groep asielzoekers dan qua samenstelling beter bij het dorp
zou passen.
Endan dietentenkampenelders in
het land ... daar stop je toch geen
kleine kinderenin! De behuizing in
Ten Boer is toch veel geschikter!
Het maakt wel dat deschool - officieel een dependance van deopenbarebasisschool uit Ten Boer- nog
niet 100% kan draaien.
De voorbereidingwas eigenlijk alte
kort, nietallemeubilair en lesmateriaal was aanwezig, en nu moet er
ook nog meer personeel geworven
worden enmoeten erlokalen bijkomen. Over 'goodwill" van de gemeente hebben ze echter niet te
klagen.
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huis
een onderdak
waar je terug komt
niet meer weten waar
schuilplaats

Niets van ditallesbewust. gaande
kinderen hun eigen gang en bouwen voorzichtig aan een onzekere
toekomst. Onzeker ...ook inNederland, want misschien moeten ze
plotseling weer weg.
Enondertussen maken zetekeningen, net als die van mij of van u.
Want kinderen zijnkinderen.

Eén der onderwijzeressen is
Mieke Welling uit Garmerwoldej
zij heeft een groep zeven- tot
achtjarigen onder haar hoede.
Mieke: "Ik heb ervrijwillig voor geEnwat ishet erstil! Ikhad Jop, mijn kozen en nog geen moment spijt

van gehad. Het is heel dankbaar
werk; heel anders dan de moederschool:veel handen-envoetenwerk. Het vereist veel vindingrijkheid. Doordat de boeken nog
niet zijnaangekomen,behelpenwe
ons met werkbladen, kleurspelletjes, lego, knuffels, poppenhoek
... Het niveau van de kinderen is
heel verschillend: de een is al een
hele tijd naar school geweest. de
ander nog (praktisch) niet. In sommige landen gaan ze bv. pas met
zes jaar naarschool.
De kinderen hebben behoefte aan
strakke regels;dedrie grondbeginselenzijn: rust, ordeenregelmaat.
Hierdoor creëer je een gevoel van
veiligheid meteen eigen plek waar
ze samen kunnenspelen en leren.
Eén jongetje is al vanaf z'n derde
jaar op de vlucht; een ander kind
weet niet waar z'n vader is, of hij
nog in leven is ...
We hebben samen met groep drie
van "De Huifkar" gym gedaan. De

Haar beide vriendinnetjes spelen
sindsdiennietmeer metknuffels;op
deeen of andere manier kunnen ze
ernietmeer toe komen."

•.

.~q;>'--. .. ' . . ,• . . ' .
.
. , .
-@);

.

Een tekening van de vieryarigeFaris. Het maakt niet uit waar je geboren
bent: kopvoeters tekenenzeallemaal ...
kinderenmoesteneenparoours met
hindernissen afleggen; de beide
jongetjes uitRwanda warenrazendsnel! Daarna heb ik ze meegenomen naar "ons lokaal" en hebben
we samen "Schipper mag ik over-

.. • •

..

•

.

•

..

heimwee
alles achterlatend
vader, moeder, broer
vol van leed, smart
vaderland

varen" gedaan: met één van mijn
kinderen als tikker.
De reacties waren heel positief en
enthousiast.Ikheb16 kindereninde
groep;een meisjeisalweerweggegaan wegens gezinshereniging.

InhetAZC doorlopen debewoners een programma dateropgericht is henvoortebereiden opdetoekomst, inNederland of in hetthuisland.
Naast demedewerkers van hetAZC, hetschoonmaakbedrijf,debeveiligingsdienst endevreemdelingendiensten is ereen groep vrijwilligers
van VluchtelingenWerk actief.
In november werd er een voorlichtingsavond gehouden. Eveline
Hilhorst uit Thesinge voelde zich
hiertoe aangetrokken: "Ik las de
oproep in de krant en namoontact
op. Alsdeopvangvanasielzoekers
in je eigen gemeente gebeurt,
realiseer jeje dat jeinde gelegenheid bent een steentje bijtedragen.
Ikvoel het als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid als men
zich op basis van vrijwilligheidinzet
voorwerkofactiviteiten ten behoeve
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eenzaamheid
ver weg
een ander land
zo maar ergens anders
heimwee

van de mensen, muziek-, sportverenigingen of dorpsbelangen."

Zelfredzaamheid
De procedure van asielzoeken is
niet eenvoudig en kan uiteindelijk
wel een aantal jaren in beslag nemen! Eerst wordt onderzochtofde
asielzoekeraanspraak kan maken
op eenvluchtelingenstatus. Vanuit
het AZC wacht deasielzoeker afof
hij erkend wordt als vluchteling om
zich daarna zelfstandig te vestigen
en een bestaan op te bouwen in
Nederland.
Het AZC heeft behoefte aan
vrijwilligersbijdelessen Nederlands
en Maatschappij-oriëntatie:ditisde
basis voor zelfredzaamheid.
Daarnaast worden er allerlei activiteitenaangeboden;ditnoemtmen
dagstructurering.Ookhierbijzijnvrijwilligers actief.
Informeren
Eveline is vrijwilliger voor VluchtelingenWerk in het AZC te Ten
Boer.Zijwerkt inhetgebouw waarin
ook de geneeskundige dienst is

gevestigd.Haartaak bestaatuithet
informatie verstrekken aan de asielzoeker omtrent de asielprocedure
die gevolgd wordt. Zij ondersteunt
deasielzoeker bij deze procedure.
Devoorbereidingopdegesprekken
met de INB (Immigratie- en Naturalisatie Dienst)kan zij met demensen doornemen en ookdetermijnen
in de gaten houden waarin de gesprekkenmetdeINDofdeadvocaat
plaatsvinden. Ook wordt hulp gegeven bij het opsporen van familieleden.
Daarnaast helpt zij mensen met het
invullen van formulieren en verduidelijkt regelmatigdeinhoud van
brieven (bijvoorbeeld van het
ziekenfonds of de advocaat).
Eris'sochtends eenopenspreekuur
en erkunnen altijd afspraken worden
gemaakt. Elkedagwerken ertwee
of drie vrijwilligers; de hele groep
bestaat uit ongeveer twaalf personen. Ook zij hebben begeleiding
nodig endaarvooriseencoördinator
aanwezig. De vrijwilligers volgen
cursussen ophetgebied van vluchtelingenbegeleiding. Als er vragen

blijven waarvoor de oplossing niet
voorhanden is, kan de landelijke
Helplijnvan VluchtelingenWerkgeraadpleegd worden.
Omde twee wekeniser eenwerkoverleg en wordt het werkrooster
afgesproken. Voor de administratie
van de gegevens is een secretaresse aangesteld.
Het is heel belangrijk dat er een
goede schriftelijke overdracht
gedaan wordt. Het bijhouden van
een logboek om de verrichtingen
vast te leggen, isonmisbaar.

Dagelijks werk
Evelinewerkt op het Provinciehuis
inLeeuwarden;daar iszijstatistisch
methodologisch medewerkster, Zij
verricht onderzoek en legt statistische gegevens vast ter vorming
en ondersteuning van het beleid
vandeprovincie Friesland. Zij studeerde aan de universiteit van
Wageningen. Op haar werk zit ze
veelachterdeoomputerendaarom
is het werk op het AZC - waar ze
heeldirect metdemensen inoontact
komt - voor haar een mooie tegen3

hanger. De vrijwilligersgroep van
. VluchtelingenWerk bestaat voornamelijk uit parttime werkende
vrouwen, studenten en vutters. Er
isnog steeds behoefte aan vrijwilligers; als men belangstelling heeft,
kan men contact opnemen met
VluchtelingenWerk in het AZC.
Eveline kan al een bijzonder
voorbeeld geven waaruit blijkt dat
de verleendehulp resultaat had: er
kwam een vrouw binnen die haar

zoon zocht; door een zoekactie via
de Vreemdelingendienst werd hij
teruggevonden!

Vluchtelingen Werk Nederland
(VVN)

De landelijke Vereniging VluchtelingenWerk is in 1979 opgericht
vanuit diverse organisaties,die zich
met Vluchtelingen bezig hielden o.a.
kerkelijke organisaties en Amnesty
International. De Vereniging komt

op voorde belangen van vluchtelin- Asielzoekerscentra en Gemeengen in Nederland. Uitgangspunt is telijke Opvang.
dat betrokken burgers zich als
vrijwilligers in Vluchtel ingenwerkgroepen inzetten ten behoeve
~: . ' _
van asielzoekers en vluchtelingen.
De plaatselijke Vluchtelingen- ~~; ' - - - -- -- - . ,
werkgroepen zijn lid van de Ver, ",
- m
eniging.VluchtelingenWerkzet zich
op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
een vluchteling leeft
in voor asielzoekers en vluchtelingen. Dat gebeurtdoor hetbieden
in eenzaamheid
van persoonlijke steun op het gebied
en veel angst
van de asielprocedure en de integeef hem zekerheid
gratie. VluchtelingenWerk is actief
overal waar vluchtelingen zijn: in
Aanmeldcentra,Onderzoekscentra,
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Hoe vergaat heteen vluchteling diewel een A·status heeft gekregen?
Een A·status wilzeggen dathijhiermag blijven enna verloop van vijf
jaar het Nederlanderschap kan aanvragen.
Omhier een antwoord op te krijgen
heb ik mevrouw Briedé - een der
vrijwilligsters van deStichting VluchtelingenWerk - gebeld. Ze vertelde
dat erinTen Boer en Ten Post een
aantal gezinnen wonen met de Astatus,maar ze wist niet ofze wel in
de openbaarheid wilden. Deze
mensen blijven altijdangstig !Maar
ze zou haarbestdoenom een gezin
te vinden dat een interview wilde
geven.
De volgende dag ontving ik een
telefoontje dat ze een familie had
gevonden en dat ik hen kon bellen
voor een afspraak.

Karfen Nazboechanjan -een elijarigejongen uitAzerbeidjan -kan prachtig
tekenen!

Aan de Gaykingastraatin Ten Boer
woont de familie Bashier Achma

Nouri. Het gezin bestaat uit3 personen: vader, moeder en een
zoontje van 5 jaar. De familie is
afkomstig uit Afghanistan en in
november 1996 met z'n negenen
hierheen gevlucht. Behalve het
gezin Nouri ook zijn vader, twee
broers en drie zussen.
Het gesprek werd gevoerd in het
Nederlands, de taal die de heer
Nouri alredelijk goed beheerst.

Hoe was de situatie in Afghanistan?
"In 1992 kwam er in Afghanistan
een dictatuur, Modjar Hadln en de
Taliban kwamen aan de macht. De
mensen mochten niets meer en er

la december 1998.
Personeelsvereniging
' O ns Jaarlijkse Uitje' koerst af
op een vroegtijdige après-ski.

Nomen zij onnodige risico's?
Gez ellig dollen in de sneeuw.
Jezelf afmatten tijdens ski- en
andere spo rtlesse n. En aan het einde
van de dag een uitbundige après- ski voor de
noodzakelijke o nts panning. Niets is zo leuk als
een wint er spor tvakantie . Totda t het verkeerd gaat
en ie blessures en ong elukken krijgt die je leven aardig kunne n ontrege len. Dan is het prettig als je een
reisverz e ker ing bij Beks hebt afgesloten. Zo sluit je
elk o nnodig risico uit. Kan je niks gebeure n.
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Beks Verzekeringen
Burg. Triezenbergstraat 30 , 9791 CC Ten Boer (050) 3022191
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HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

kwameen binnenlandse oorlog. De Noordelijk Avond Co llege) in
Taliban vermoorddeveel mensen. Groningen omgoed Nederlandste
Inhet dorp waa rikwoondezijn10% leren. Volgend jaar wil ik naar het
van de jonge mensen vermoord. Centrum voorVakopleiding om een
Bovendien mochten de kinderen beroep te leren (het liefst iets inde
vanaf 6 jaar niet meer naar school. technische sector) en dan aan het
Er was geen werk, vooral niet voor werk om m'n eigen geld te verde mensendieonder het vroegere dienen.
regime gewerkt hadden:
Metons sociale leven gaat het ook
goed. We kunnen goed met de
Hoe washetgewone leven?
buren opschieten (ze halen ons
"Vroeger woonden we in Kaboul. zoontjevanschool alswij zelf naar
Na 1992 werd het gewone leven school zijn).
een grootprobleem.IndeArabische Het grote voordeel van Nederland
cultuur is het heel normaal dat isdat jemagleven zoalsje zelf wilt.
vrouwen gewoon buitenshuis Je bent vrij en je krijgt weer hoop
werken en aan het sociale leven om oud teworden.Die hoophebben
deelnemen. Dat was nu afgelopen. jonge mensen in Afghanistan niet,
Enkele voorbeelden zijn:
elke dag kan de laatste zijn ...
- Vroeger hadden we gewoon
vitragesvoor deramen ; nu moeten Tol slot wil ik nog zeggen dat de
zezwart geverfd zijnenmoetende vrijwilligersvan VluchtelingenWerk
vrouwen24 uurperdag thuisblijven. in Ten Boer een hele grote pluim
- Wanneer je als man op straat verdienen.Dezemensen doen ontkomt,ben jeverplichtomeen baard zettend veel voor ons. Een voortehebbenenkorlhaar. Zoniet, dan beeld: Mijn moeder en zusje van
krijg je 40 dagen gevangenisstraf. achtjaar (de heer Nouri is 24 jaar)
- In Afghanistan zijn ook geen zijn nog steeds in de Oekraïne.
ziekenhuizen meer, zodat je voor Mede dankzij Vluchtelingenhulp is
medicijnen naar het buitenland ervoorgezorgd datzenunaarKiew
moet, meestal naar Rusland:
gaan, waar zeeen ticket krijgen om
naar Ten Boer te komen. Eind volWaarom bent u gevlucht?
gende week (week 51) komen ze
"Zowel mijn vader als ik zaten in hier.Danisdefamilieweerbij elkaar;
politieke zakenenwaren ons leven maar je blijft je land missen .."
dus niet meer zeker. We hebben
voor Nederlandgekozen omdat we
~ #.. . ' . . .. . . . •
gehoordhadden dathet eengastvrij . . .
•
•
land is en dat je goed geholpen •~ ; . . ..
.• . .
wordt. Dat is ook allemaal waar
gebleken. We zijn hier goedopgevangen;we hebbeneerstinWorkum
eenzaam
gezetenen een jaar geleden zijnwe
op zoek
naar Ten Boer gekomen:
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verjaagd en ontheemd
ruimte om te leven
vluchteling

Hoe gaat hetnu verder?
"Eigenlijkgaat hetheelgoed. Zowel
m'n vrouw als ik gaan drie dagen
per week naar school (het N.A.C.:

De winkeliers in Ten Boer kregen metdekomst vande asielzoekers
een nieuwe klantenkring...Hoe gingdat? Erzijnduidelijkgemengde
gevoelens. Aan de ene kant: wel interessant, wel leuk, we frissen
onze talenkennis op. Aan deandere kant: handen-en-voeten taalbij
de kassa, een rij wachtenden daarachter, en soms onvermoede
problemen.
We vroegen een paar middenstanders naar hun ervaringen.
BijwarenhuisDikkema komennog
niet zoveel asielzoekers. "De
mensen hebben natuurlijk weinig
geld.Ze komen weleens binnen om
kleinedingetjestekopenofgewoon
om rond te kijken. Dan willen ze
graag weten hoe dit werkt of hoe
dát werkt. Het kost ons dus wel
extra tijd, omdat je alles moet
uitleggen. Met taalproblemen valt
het nog wel mee. We redden ons
aardig met Duits:
Slagerij Siegers verkoopt duidelijk
meerlamsvleesdanvoorheen."We
verkochten al wel schapenvlees,
maar er is nu meer vraag naar.
Onze ervaringen met de mensen
uit het centru m zijn overwegend
positief. Het iswennen aan andere
cu lturen, enaandetaal.Mensen uit
voormalig Joegoslavië spreken
vaak wel wat Duits, maar je hebt
ook Somaliërsdiegeenwoord Duits
of Engels verstaan. Die heb je z6
een half uur in dewinkel, want het
duurt allemaal veel langer. Onze
andere klanten hebben daar trouwens weinig problemen mee.
Ikmerk niet dat die zichergeren als
ze moeten wachten:
De beide supermarkten hadden
vooral in het begin problemen. De

heer Storteboom heeft tweemaal
spe ciaal met al het personeel
vergaderd om te praten over de
veranderingen."De mensen uit het
asielzoekerscentrum komen vaak
in groepjes binnen. Eris bij ons nu
veel meer vraag naar de basisingrediënten, zoals gist en bloem.
Als mensen geen Duits of Engels
spreken, kom je er soms niet uit.
Dan lopen we met iemand langs de
vakken om dingen aan te wijzen,
maar het gebeurt dat jeernietachter
komt wat mensen bedoelen.
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bang om te vluchten
ietswaar je telkens
mee zit
waar is het einde?

Je maakt ook wel gekike dingen
mee, bijvoorbeeld iemand die een

PRAKTIJK

Autorijschool
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net even iets anders

Examentraining
per computer

Dorpshuis
Te lefoon (050) 541 84 68
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Voet rtflexzoneTherapie

verzo rg de voete n
kom en verder

"DE LEEUW"
Voor uw:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garrnerwolde
OSO - 5416244

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel
Specialiteiten
• Barbeque-.Gourmet-.
Fondue- en Salade sch otels.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.
Hoofdweg 42 • Harkstede
050-40412 18
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pot haargel openmaakt en er een de veranderingen. Het is toch best
hap uitneemtom teproeven,omdat leuk omje talen op tehalen?'
hij dacht dat het jam was.
Over het geheel genomen valt het
. '• .• . .
allemaal mee, maar het is wel
" "'"
'&
.
.
.
vervelend alseroponthoud isbijde . @ '
. , .
kassa; dan staan andere mensen
®
.
te wachten en krijg je irritatie.
Daarnaast merken wij vooral bij de
luxe producten zoals sigaretten of
cosmetica meer diefstal. Per week
verdwenen er vroeger vier of vijf
heimwee naar mijn land
pakjes sigaretten, nu zijn dat er
waarom moet dit steeds
tussen de vijftien en de twintig."

..•

++

.

nooit meer vluchteling
eindelijk weer een tehuis
lang voor gestreden

Bij dee-1000ligttegenwoordig een
lijstje met Franse woorden bij de
kassa eneen boekje metgerechten
inverschillendetalen."MetDuitsen
Engels redden we ons best, maar
Frans is lastiger, daarom hebben
we maar zo'nlijsije neergelegd.Je
moet tochproberen om de mensen
te helpen. Je merkt dat ze andere
kook-eneetgewoonten hebben.Je
verkoopt andere producten:kruiden,
heel veel gist en bloem; dat soort
dingen. Problemen en diefstal zijn
er soms ook; er zitten tussen de
asielzoekers net zoveel slechte
mensen als bij ons. Over het
algemeen zijn wij wel positiefover

Atelier Anja Stuurman
"Schilderijen
"Illust rat ies
"Object en
"Beelden
"Opdrachten

~

0503021515

waar ik niet altijd blij mee ben. En
aan de andere kant weet ik dat de
mensen inhet asielzoekerscentrum
zich vervelenen dat het een uitje is,
om hiernaartoe te komen. Ze hebben vooral belangstelling voor
kleren en huishoudelijke artikelen.
Vaak zijn het ontzettend aardige
mensen. Maar voor mij zitten er
echt twee kanten aan. En dat zal
wel zo blijven."

gebeuren
geef demoed niet op

.+: :'.:,.

Kapelstraat 13
9797 PJ Thesinge

in verhouding, maar ik kan wel
zeggen: ikheb eenander levendan
voorheen. Een burgemeester die
een politieke beslissing neemt,
realiseert zich dat niet. De manier
waarop iknumoet werken - ikmoet
echt hard optreden als mensen er
een puinhoop van maken - vind ik
niet leuk. En je komt natuurlijk
nergens meeraantoe,wantjebent
de hele dag inde winkel bezig.Het
isvoor mijeen enorme verandering,

.s
...
c::>

Siebrand Tammeli ng van
kringloopwinkel Utopia heeft van
alle middenstanders de grootste
veranderingte verwerken gekregen,
wat gezien de prijzen van zijn
artikelen logisch is. 'In het begin
wist ik niet wat me overkwam. Ik
doe 's morgens de winkel open en
dankomen de mensen naarbinnen
en dat gaat de hele dag door. Het
was dieeerste tijd een soortoverval.
Mensenzijn een andere maniervan
winkelen gewend, blijkbaar, en het
werd hier een enorme puinhoop. 's
Avonds lagen de glasscherven in
het gangpad en stond erniks meer
op z'n plaats. Sommige mensen
liepen z6 mijn woning binnen, en
vriendelijk vragen hielp niet. Iklag
er 'snachts wakker van,zo erg was
het. Ikmoest echt optreden en dat
ben iknietgewend. Dat istrouwens
nog wel zo, al gaat het nu beter.
Voor hetgrootste deel zijnhetprima
mensen, soms met een heel verle·
den. Je raakt met ze ingesprek en
jemerkt dat ze het waarderen alsje
een gesprek begint. Zo lanqzamerhand komt het weer een beetje

VAN DIJKEN
Autoschade

"RozenuitGarmerwolde' getekend door Razma,een meisje van tien jaar.

-

~

TOMMY

Voor vakkundigebehandeling
vanuw huisdier.

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Ko llerijw eg 14
W oltersum

Tel, 050 - 3021796

Behandelingvolgensafspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen
Oude Rijksweg 3
Garmerwolde
I{) 050- 5421615

Telefoon
06, 54 61 10 91
Dagelijks geopend van:
Dinsdag Umzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur
Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

"Je gaat anders over dingen
nadenken, ook over zo'n
asielzoekerscentrum. " Dat zegt
Alex Mollema (23 jaar, geboren
en getogen Thesinger). Hij heeft
tweemaa l zes maanden als
militair dienst gedaan in
voormalig Joegoslavië. "Eerst
geloof jegewoon nietwat je ziet,
hoe mensen daar levenenwat er
allemaal aan de hand is.
Mensen wonen in een huis waar
geen dak op zit, er is geen eten.
Overal inJoegoslavië liggenmijnen.
Mensen leggen mijnenom hun huis
om zichzelf te beschermen. Wij
kregen elke twee maanden een
fimpje te zien over wat er met je
gebeurt als je op zo'n mijn stapt.
Dan schrik je weer flink en ben je
een poosje voorzichtig, maar na
verloop van tijd zakt dataf en word
je slordig; dan moet je dus weer
naar zo'n filmpje kijken. Als de
boeren hun gras maaien, blijft er
altijdergens een strook grasstaan.
Dan weet je: daar liggen dus de
mijnen. We hebben weleens een
schaap door de lucht zien vliegen,
die was op zo'n mijn gestapt. Er
was ook een supermarkt met een
zolder stam pvol explosieven. Het
hele dorp had de lucht in kunnen
vliegen.Zelf zaten wij opeenberg,
op 1250 meter,intenten ;eerstmet
vijf man in één tent, later met z'n
vieren. Echtluxe was dat niet, met
een zeil erover om de regen een
beetje tegen tehouden.We hebben
indiesituatieook temperatu renflink
onder nul meegemaakt."

De Bergingstank Leo 2 (buffel) van A/ex Mol/erna.

Veel direct contact met de bevolking
had Alex niet. "Ik heb weleens met
een paarstudenten gepraat, wat zij
er nou van vonden. dat wij daar
rondliepen . Het is allemaal een
politiekspel;jemag niks doen,maar
de meesten zijn toch wel blij dat wij
er zijn. Kinderen zeker. We hebben
weleens speelgoed voor zegemaakt.
Indie tweedeperiode van een half
jaar was het duidelijk dat mensen
bezig zijn met opbouwen, maarook
dat een Moslim naast een Serviër
komt te wonen en dat die mensen
elkaar haten. Ze kunnen wat er in
de oorlog is gebeurd, niet zomaar
vanzich af zetten. Als de militairen
nu weg zouden gaan, zit iedereen
elkaar meteenweer inde haren. Er
zijnteveeldingen gebeurd. In Sarajevolagen scherpschutters bovenop
gebouwen. Ze kregen geld voor

iedereen die ze neerschoten; en Voor Alexishet nuwennen aan het
hoe belangrijker de persoon, hoe gewone/normaleleven.Hij isbezig
meer geld. Op dit moment is het metz'nopleiding tot kraanmachinist
en heeft nog voor twee jaar bijgeallemaal weer anders.
tekend - hoewel het niet de beDe vluchtelingeninKosovobijvoor- doelingisdat hij n6g eenkeer voor
beeld, datiseen vreselijke situatie. zes maanden naar Joegoslavië
In de weken dat er luchtaanvallen gaat. Over de situatie hier in
dreigden, was het ook vooronseen Nederland,en deopvangvanvluchbenauwde periode. Men was ook telingen, zegt hij:"Je m6et mensen
bang dat de Serven als vergelding innoodsituaties helpen,datkan niet
voor eventuele luchtaanvallen, 6ns anders. Maar zoals nu, kunn en
weer zouden aanvallen. Dan schrijf Bosniërs terug naar Bosnië. Dat
je wanhoopsbrieven naar huis, en vind ik dan weer een ander geval,
dat is voor je ouders weer extra maar ja, het blijft moeilijk."
"0 ja, wil je aan het einde van je
moeilijk."
Alex z'nouders zijn blij dat zoonlief artikeltjevoorde G&T een bedankje
weer veilig thui s is. Jan Mollema zetten, aan alle bekenden die
hield op een bijeenkomst georga- kaarten e.d. stuurden?"
niseerd als welkom, een prachtige Bij deze!
toespraak over wat wij gewoon/
normaal vinden.

VAN ~leen's
5AKKEQIJ
H. Westerstraat18 Ten Boer 050 .. 3021227

BOUW v.o.f.

Oude Ri jksweg 11
tel.: 050 5416501

9798 PAGarmerwo lde
Fax: 050 5419268
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Tineke Werkman uit Garmerwolde bezocht in november een voorIichtingsavond voor vrijwilligers van het AZC.
Haar eerste reactiewas: "Asik tied
haar, wol ik dit wel doun ... t Liekt
mie hartstikke leuk: allerlei dingen
op poten zetten." Volgens haar
kunnen ze zowel vrijwilligers als
materialengebruiken.Denk bv.aan:
.@
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eenzaam
vreemd land
totaal andere gebruiken
je begrijpt het niet
onzekerheid

speelgoed, spelletjes
(voor het opzetten van een
spelotheek ofdecrèche)
kleding (kledingwi nkeltje)
een naaiatelier
(wie heeft een naaimachineover?)
vrouwenactiviteiten/club voor
vrouwen (devrouwen mogen niet
bij demannen)
timmerwerkplaats
fietsenwerkplaats
(oude fietsen plus onderdelen)
Ook ideeën zijnvan harte welkom!
Bovendien ishet AZC altijd "in"voor
uitwisselingsavonden met inwoners
van de gemeente Ten Boer: nodig
eens een groepüe) asielzoekers uit
op een afdelingsavond !

jongensstemmen. Van wie zijn die
stemmen? Zullen ze het kalf ontdekken?

De jongens
Kijk...Daar zijnPeter Blaauw,Klaas
Kol, Jan van der Veen en Herman
Zijl. De Thesinger jongens zijn op
avontuur. Woensdagmiddag, lekker
vrij van school. Niet in de schoolbanken, maar er lekker samen op
uit. Inde wijde, witte wereld vande
Klunderisvast welwat teontdekken.
Doordewitte sneeuw, overde sloten
en hekken.
Kijk ... Wat zien ze daar? 't Is een
diertje in nood! Gauw kijken hoor!
Ze zien het al: een reekalf. De
jongens dragen het diertjenaareen
boerderij. Daar kunnen ze vast wel
wat voor het diertje doen.

t Is woensdagmiddag
Kijk ... Voetstappen in desneeuw.
Hier een kuil, daar een kuil. Dat
hebben vast jongenslaarzen gedaan. Maar van wie zouden die
jongenslaarzen zijn? Het land iswit
en wijd en stil. Er isniemand.Twee
zwarte kraaien zitten op een witte
boom. En 't is bitter koud. Kijk ...
Daar beginnen ze,de voetstappen.
8

In de stal
Gelukkig ... De twee boeren
Rijkwerd en Roelf Jansen zijnthuis.
Ze leggen het diertje in het zachte,
warme stro,onder een warme lamp.
Zou het diertje het redden? Heeft
het nog een kans? Boer Rijkwerd
ziethet somber in. Het diertje is te
koud,en teziek. Het heeft te lang in
de koude, witte sneeuw gelegen.
Ze gaan van de weg af de dikke Het kleine reekalf
sneeuw in, naar de sloot. Ze gaan Kijk ... Daar in de sneeuw. Aan de
desloot over. Dat kan: Er ligt dik ijs randvan desloot van deLageweg.
indesloot. Ze gaan het landin: het Wat ligtdaar? Het is iets bruins. Is
witte, het wijde, het stille land. Ze het een rat? Ofis het een konijn?
gaan ver, heel ver. Ze komen bij Nee, hetiseen reekalf, gestruikeld
een hek. Maar achter het hek gaan inde sneeuw. Gisteren al.. Zijnnekje
de voetstappen verder. Ze komen staat scheef. Het kalf iskoud, bitter
op de Lageweg bij boer Koenes uil. koud . Niemand die hem ziet. Of
Van wie zijndie voetstappen?
toch wel? Hoor eens!Het kalfhoort

Hoe hetafliep
Jammer ... Hetdiertjegaat 'savonds
dood.
Jammer ...Maar toch goed van die
jongensdat ze probeerden het kalfje
te redden !
Tekst + foto : Roelie Karsijns

vooraleens gaan kijken.De verkoop
aan particulieren gaat dagelijks
door, ook in 1999.

hadden. Kruisbestuiving werkt.

In het Garmerwo lder kerkje was
dat zaterdagavond minder merkZaterdags waren de Plattelands- baar. Er vond een sfeeravond
vrouwen voor dag en dauw in de plaats. Evenals vorig jaar een
Leeuwindeweer (Simondus ook) initiatief van Ton Bouchier. Samen
om zich en de zaal op te maken met zijn buurman op de Konings·
voor hun eerste, zelf opgevulde, heert,Ruud Delissen,hebben zijde
kerstma rkt. Velevlijtige handen en organisatie op zich genomen om
creatieve geesten hebben in een organist, een tweetal koren en
onzichtbare uren dewaren gemaakt de Harmonie in ons mooie kerkje
die op deze markt aangeboden voor een optreden uitte nodigen.
werden. Voor een aantrekkelijke Dit jaar nam het Ten Boerster
prijs kon u in het bezit komen van Mannenkoor de plaats in van het
dingen die passen bij dit jaargetij. Garmerwolder Gemengd MannenVan"spellkussen'(nee,geenspeld- koor. Het Emmauskoor uit Lewenkussen) tot een biedermeiertje borg was wederom van departij.De

Zingen in de kas ... een belevenis voor kooren bezoekers!
(Foto: Henk Remerie)

•
m
Garmerwolde doet actief mee de donkere dagen voor de Kerst te
verlichten. In het weekend van 12·13 december bruiste het van
activiteiten in hetdorp, waarbij veel inwoners betrokkenwaren. Als
lid van de Plattelandsvrouwen, als koor, als Harmon ie, als
ondernemer, als dorpsbewoner, als kerstman, kind, kindeke, kijker,
koper of Wijze uit hetOosten. Het was overal een gezelligedrukte. In
dekas, in dekerk en in "de Leeuw".
Het meeste speelde zich af in
Garmerwolde-zuid (Ja ja. Garmerwoldegroeiloppapier).Viaborden langs de Rijksweg (rozen -» ,
aankondigingen in de krant, en
mond op mond had zich de mare
verspreiddat het Kerstig zou zijnin
het dorp. Dat suikerbieten het
jaarlijks plaatsen en tooien van de
kerstboom nog in de weg zaten,
mocht niet deren. De boom was
anderstochomgewaaidindenacht
van zaterdag opzondag. De rozenkwekerij leed die nacht stormschade: 13 ruilen gingen aan
diggelen. Jan Veenstra heeft 's
nachts hard gewerkt om de kas
weer publiek en koor gereed te
maken. Scherven brengen geluk,
moeten we maar denken ; evenals
rozen met doornen.
Ruim duizend bezoekers vonden
datweekenddewegnaardeRosarie. Veel volk ook van buiten het
dorp. Terwijl het builen sacherijnig
(heeft u het Groot Dictee ook
gedaan?) weer was, dromden
stromen mensen door de geïmproviseerde stal. Levende haveen een
echte Jozef pasten met de Driekoningen en de herders op Maria
met het kindeke. En alle bezoekendekinderen.Terwijl ouders zelf
de Rosa-rie bewonderden. En niet
tevergeten deambachtslieden die
met kaarsen, kaarten en andere
passendewaarinde toch al niette
brede loopruimte in de kas waren

opgesteld. Dorpsjeugdigen verkochten warme dranken aan de
liefhebbers. Endiewaren ergenoeg.
Warme wijn bleek zeer gewild.
Zondagmiddag stagneerde de
verkoop inde Rosa-rie elke keer als
ons, inmiddels befaamde, Ge·
mengd Mannenkoor optrad in de
ka s. KondenJan en Catrien Veenstra en hun hulptroepen weer even
ademhalen en orde scheppen in
hun bijzonder sfeervol aangeklede
verkoopruimte.Een kerstboommet
rozentooide hetmidden,eromheen
en aan dekanten tafels met creatieve kerststukken en hangers,
uiteraard allemaal met behulpvan
rozen gemaakt. Zeldzaam mooie
gele rozen zijnerook te koop. Alsu
er nog niet geweest bent, moet u

Kerst bij de Rosa·rie; de dames hebben erduidelijk plezier in. (Foto: Henk
Remerie)
gevuld met kersenbonbons. Van
moskussentotkerstkaart. En als je
geluk had kon je een prach t
handbewerkttafelkleedwinnen voor
een gulden (Johan Dreise was de
gelukkige) . De markt trok veel
nieuwsgierigekopers enbekenden
uit deomgeving.
Vandominee totburgemeester,van
ex-Piettot Kerstman.Aan deflarden
van opgevangen gesprekken kon
je afleiden, dat demeesten van de
ene naar de andere markt gingen
en zo een gezellige welbestede dag

vrouw van Ton Bouchierzingtdaarin
met een stem, zo helder en zuiver
datdie een echte blik-enoorvanger
is. Waren orgel en koren stemmig
en dwongen tot stil genieten, de
Harmonie bracht in openings- en
slotnummer de gelederen van de
houtenbankzilters weer in beweging. Een swingende aanloop naar
het gezamenlijk gezongen Stille
Nacht.
Zo'navond iseen lustvoor het oor,
het kerkje eenlust voor het oog en
als je dan na sw(z)ingend de kerk
uitgaat, vraagje jeafwaaromniet
meer mensen uit het dorp buis en
haard hebben verlatenomdeze in
deschootgeworpenvruchtte ondergaan.

Erwerd goed verkocht bij de Plattelandsvrouwen ... (Foto: Henk Remerie)
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31 december Oud&Nieuw
Trefpunt;geopendvanafhalf één 's
nachts, zodat iedereen elkaar een
Gelukkig Nieuwjaar kan wensen!
zaterdag 9 januari
20.00 uur; De Leeuw:
"Nijjoars-veziede" m.m.v. all-round
muzikant John Hoekman (NBvP,
vrouwen van nu)
20.00 uur; café Molenzichl:
"Nijjoarsveziede" Dorpsbelangen
Thesinge.
Overhet programma endekaartjesverkoop wordt unog nader geïnfor·
meerd
zondag 17 januari
10.30 uur; De Leeuw:
Nieuwjaarsconcert door deAlpenjagers. Entree f 7,50, incl. twee
koppenkoffie. (zaal openom10.00
uur)
maandag 18 januari
20.00 uur; De Leeuw:
vergadering Feestcommissie Garmerwolde.
Nieuwe leden zijnvan hartewelkom !
Ook staan we openvoor ideeën en
suggesties. Inlichtingen:
Geesje Santing, tel. 541 33 03

Te koop aangeboden:
• Zijn uw hondIkat bang voor
vuurwerk? Exil stress preventie
helpt! Info en verkoop: Trimstudio
Tommy, tel. 5421615.
• Een paar z.g.a.n. Zandstralage
Noren, maat 44 (zien is kopen).
Koos van deBelt, tel. 302 34 32.
• Electr. orgel, merk Thomas,
vraagprijs f 150,-. G. van zanten,
tel. 050-541 6091.
• Een jonge Quessant ram, wordt
± 50cmhoog,methorens;geboren
april 1998. Johan Tammeling, tel.
050-5411450.
Te koop gevraagd:
• Een paar lage Noren maat 37.
Pieter Jan Karsijns, tel.302 20 71
Gezocht:
• een huishoudelijkehulpvoor twee
dagdelen perweek op twee adressen inGarmerwolde. Graag bellen
na 18.00 uur op tel. nr. 54 13303 of
54 1 71 78.
Gratis af tehalen:
• Houten bureau (eiken) en een
goed spelend harmonium. Tel. 050302 1565.

Sinds september isWimBenneker leider van de D·junioren van GEO. Nu
iseenbeetje leider tegenwoordig inhet bezitvaneen paar ballen eneen
waterzak; maar aan ditlaatste had het hem tot op heden ontbroken.
Dit was Sinterklaas natuurlijk een doorn in het oog.
Op 5decembermoesten deD·junioren voetballen inde Tiggelhal in Ten
Boer; Sinterklaas was in de buurt en had bedacht dat dit een mooie
gelegenheidwas omde GEO-coach eenwaterzak aan tebieden. Na het
voorlezen van een gedicht kreeg Wimvan Sinterklaas eenuit dekluiten
gewassen waterzak,groot genoegvoorruim40 literwater.Daarna werden
allespelers vanzijnteamindichtvorm geprezen omhun voetbalkwaliteiten
enkregen van Sinterklaas snoep en een chocoladeletter.
Koos van deBelt

Voor aardappelen, groenten, fruit, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman
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sanitair en verwarming
Dorpswe g 28 . 9798 PE Garmerwolde
T EL. 050 -5493950 - FAX 050-5493673
AI uw bestellingen
boven [ , 25,worden gratis
thuis bezorgd! <':::'"'___
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. Boekholt
Con ta ctlenzen & Hoortoestellen
Nieuweweg 3
050 - 3123301

r{)

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - r{) 050 - 5414746
Wink elcen tru m PaddepoeI
Dierenriemstraa t 204 - r{) 050 - 5771306

i.
We willen dit jaarnietafsluitenvoordat weeven stil hebben gestaan
bij het overlijden van Aaltje Reinders·Oomkens en Grietje de With·
Doornbos, beiden wonende aan de Dorpsweg in Garmerwolde en
overleden naeen ernstige ziekte.
Aaltje Reinders·Oomkens (69)
bracht haar laatste dagen door in
het ziekenhuis en overleed op
woensdag 28 oktober. De afscheidsrede was in het Gronings:
"Dat paasde t beste bie heur".
Aa l~e wist wat ze wou en zou nooit
terug komen opeerdere uitspraken.
Als geboren en getogen Garmerwoldenaarsterkon ze maar moeilijk
opeen andere plek aarden en toen
ze inhet begin van hun huwelijk de
kans kregen naar Garmerwolde te
verhuizen, grepen zij en haar man
Jo die dan ook met beide handen
aan. Toen er een openbare badruimte kwam,werdzij debeheerster.

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde(050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht
Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kledingrepara tie

....",' ...
i~
'
,.

Alsdejeugd kwam douchen,bleven
ze na afloopaltijdnog even kletsen
en ook Aaltje genoot van de sterke
verhalen. Ze mocht graag klaverjassen:ook heeftze jarenlanginhet
bestuur van de reisclub gezeten.
Als (over)bezorgdemoeder enoma
vond ze het echter maar niks dat de
kinderen met vakantie zo ver weg
gingen:'inDrènt ist toch ook mooi!"
Tien dagen later - op zaterdag 7
november - overleed haar over·
buurvrouw,GrietjedeWith·Doorn·
bos; zij werd 81 jaar. Na een
gelukkig huwelijk van bijna 60 jaar
moest ze haar man alleen achter
laten.
De tijd op de boerderij was haar
alles! Als mensen va n weinig
woorden konden ze samen stil op
een bankje zitten genieten.
Ze was erg opthuis gericht en hield
van haar moestuin, de bloementuin
en de kippen !Ze wist precies wat ze
nodig hadden; anderen konden er
dan ook maar beter afblijven.
Dankzijde liefdevolle verzorging van
haar man en dochter en met hulp
van de mensen van Thuiszorg kon
ze tot het laatst in haar eigen
vertrouwde omgeving blijven.
Wij wensen beide families veel
sterkte bij het verwerken van dit
verlies.
Hillie Ramaker·Tepper

GOED VOOR UW GOED

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

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage 5iem Bijman aan te vragen !!!

LOONBEDRIJF

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

W. LODE
Lageweg20
9798TG Garmerwolde
Telefoon 050·5418610

Siem
Op al onze reparaties

3 mnd.

bOr/al}

9arantie

BOVAGAutobedrijf
GroeneZoom 2 Ten 80er 050·3021494

Perfektie in haarmode
Wigboidstraat 6. 9791 CR Ten Boer
Telefoon (050) . 3022151
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We krijgen 14000,-subsidie(f 1500,'
vandegemeente Ten Boer,I 1000..
van de Schutterstichting, f 500..
van de Rabobank en f 1000,- van
Dorpsbelangen).

De dames hebben ditjaar gelet op
drieonderdelen:beplanting,onder•••
houd en tuinplan; defeestelijkheid
was ver te zoeken!
Het totale klassement luidt als
volgt:
Op de najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Internet
Garmerwolde d.d. 23 november jl. waren 74 leden aanwezig.
1. W.F. Hildebrandstraat 22
Na de pauze vertellen Ed Welling (Welling)
Er zijn weer heel wat onderwerpen om het uitgebreid te vieren ; medio en zijn collega Ronaid Wijnserna 2. W.F. Hildebrandstraat 24
devoorjaarsvergadering zal er wel het een en anderoverhetfenomeen (Kuipers)
de revue gepasseerd. zoals:
- een plattegrond van degemeente eendefinitielplan liggen.Ideeënen Internet. Ter inleiding zien weeen 3. Dorpsweg 55(Zijlerna)
TenBoer met bijna allestraatnamen initiatieven zijn van harte welkom. grappigplaatjevanWorldWideWeb De categorie onderhoud:
Op aandrangvan Garmerwolde en over de overeenkomst tussen een 1.Koningsheert 1 (Feenstra)
erop.
Het wasbeslistniet mogelijkomde Thesinge komt erop31 dec.l1 jan. aap en een comp uterfreak: ze 2. Dorpsweg 53 (Oosting)
3. W.F. Hildebrandstraat 61
Grasdijkweg erop te krijgen:ook de geen massaal leest, maar worden hebben vrijwel dezelfde houding !
Koningsheert staat er verkeerd op de activiteiten - net alsvoorgaande Aan de hand van voorbeelden (Wolters)
... enhetpad naastFrits Stollenga ! [aren - in het eigen dorp georgani· proberen zeduidelijk te maken wat Beplanting:
- in week 49 (30 november tlm 4 seerd.Willen we wat extra's? En zo internet is, wat je er zoal mee kunt 1. W.F. Hildebrandstraat 1(Verbree)
december)wordt begonnen met de ja ... in welke vorm? Ideeën doen enwat je er voor nodig hebt. 2. W.F. Hildebrandstraat 57
nieuwe riooloverstort. Het is de doorgeven aan het Stichtings- We zieno.a. het digitale dorp Gar- (Havenga)
bedoeling eerst de bezinkbuis aan bestuur. Rederijkerskamer 'Wester' merwoldemet dekerstmarktbij de 3. W.F. Hildebrandstraat 18 (Kiel)
te leggen. Ook de sanering van de heeft hele vage plannen voor de Rosa -rie, de Ve reniging Dorps- Tuinplan:
oude sloten, die aansluiten op de zomer ... er zijn heel veel mensen belangen en het crossteam Jager- 1. Grasdijkweg 15 (Hoekstra)
meister.
2. L. V.d. Veenstraat 8 (vanNorren)
overstort, wordt meteen meege- voor nodig!
- erbarmelijke toestanden in de Ook de hunebedden in Nederland 3. Dorpsweg 65(Vliem)
nomen.
komen aan bod.
De meest gastvrije tuin van
- 20-jarig jubileum VKDG (Ver- speeltuinen
eniging Kleine Dorpen Groningen) Naar aanleiding van een landelijke Je kunt heel gemakkelijk met een Garmerwolde - met koffie, een
Deze vereniging is medeopgericht actie zijn alle speeltoestellen door boodschappenwagentje winkelen bankje en vlijtige liesjes - was aan
een erkend bedrijf gekeurd ; hierbij opinternet:netals indesupermarkt, deOude Rijksweg 34 (Mocking).
door Simon Veninga!
De Dorpsbelangenveren igingen zijnveeltoestellenonveilig gebleken maar met het voordeel dat je alle
krijgen steeds meer taken toege- en weggehaald.
informatieover het product meteen Uiteraard blijft het altijd een
speeld door de gemeenten; ver- De gemeente heeft I 30.000 extra op kunt vragen. De betaling subjectief oordeel;jemoet heelsnel
geleken bij vele anderen zijn wij beschikbaar gesteld. De zandbak geschiedt · heel ouderwets - onder bepalen wat je ervan vindt. Betsy
bijdebasisschool heeft deprioriteit; rembours.
onze tijd echteral ver vooruit!
heeft het nu vijfjaar gedaan enwil
- ons verzoek aan deprovincie om verder komt in elke speeltuin mini- leder die dat wil, kan op een ermee stoppen: het wordt tijd voor
ook voor het tweede kruispunt op maal een schommel, een glijbaan zaterdagmorgen een uurtje oefe- een nieuwe persoon met nieuwe
deN360(naarderioolzuivering)de en een wip. Om de kosten te nen in de praktijk; Ed Welling inzichten.
60 km zone in te stellen. is niet drukken,kunnenwewellichtgebruik verzorgt de coördinatie.
maken van werkleerplaatsen.
Enkele punlen uit derondvraag:
gehonoreerd.
Bij despeeltuin aan deW.F. Häde- Tuinkeuring
De handhaving is een probleem.
• er zit wel wat beweging in de
Er moeten eerst meer ongevallen brandstraat zijn struiken wegge· Hoewel het een heel beroerd commissie tennisbaan, maar er is
haaldenisextragraszaad gezaaid; tuinjaar was (heel droog, heel nat, nog niks concreets
komen, doden vallen!
Ishetook ietsomde verlichtingaan ook komt er nog een heg.
heel warm, heel koud) heeft de • hetbeloofde 'woonerf bord' aan
tepassen?Metextra lantaarnpalen . jeu de boulesbaan
tuincommissie -bestaande uitAnne deKoningsheert zal ineen integraal
wordt het daar veel veiliger voor De ontgraving gebeurt bij de rioie· Benneker, Betsy Havenga en Vera plan worden meegenomen
ringswerkzaamheden.
fietsers!
van Beers -haarplichtweergedaan. • de parkeerhavens aan de Oude
Of gaat men dan juist harderrijden? Volgend jaar kan er een balletje Vanwege een blessure zat Vera de Rijksweg zijn nog in onderzoek
rollen!De heerWolters houdt hetin laatste ronde zelfs bij Luuk achter • de bomen aan de W.F. Hilde·
- het millenniumleest
De gemeenteisbezig met een plan de gaten.
opde fiets!
brandstraat worden meegenomen
bij de reconstructie van de
Hildebrandstraat; wij slaan voor
2002 op de rol, voor zover Jan
Wigboldus weet.
- bij Jan van Dijk is de druk op de
waterleiding delaatste tijdlagerdan
normaal, met name als ie warm
water wil hebben.
Isdeuitbreidingwelaangepast aan
denieuwebebouwing? Bij hem thuis
Gerard en Margreel Klunder
is alles in orde!
Verkoop
Als noodoplossing stellen enkele
buurtbewoners
voor in het vervolg
oude gren en meubelen
• Elektra Kerkstraat 1
op
verschillende
lijden te gaan
• Gas
9797 PO Thesinge
Meubelen op maat gemaakt
douchen:
aanmelden
via Internet!
• Water
TeI.OSO-3024S36
(eiken, beuken, iepen,
• C.V
FaxOSO -3024693
Hillie Ramaker-Tepper
kersen, enz.)
• Zink
• Dakbedekking
Dorpsweg 58
G a rme rwolde
M, Ritsema - Bedum - tel.
050-3013830

ftluube~

autielt

Tel. 050 - 5410576
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Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.

K. v.d. Veen - Kolham - tel.

0598-393 504

Op 11 december j.1. hield ijsvereniging "De Scheuvel" uit Thesinge
haar jaarvergadering in café Molenzicht. De vergadering was eigenlijk gepland op 20 november, maar toen bleken er ineens nog twee
andere activiteiten in onsdorpplaats tevinden. Nu was ertenminste
een goede opkomst: zo'n dertig leden waren naar hetcafé gekomen.
Het ledental zit volgens hetbestuur ookin delift, ondanks een slecht
schaatsseizoen 97/98. Een goed teken dus; verenigingen dragen
tenslotte allemaal bij aan de leefbaarheid van ons dorp.
De gebruikelijke punten werden
afgewerkt. jaarverslagen en
notu/en. De kascommissie had een
nieuw lid nodig, waarovergestemd
werd. Het nieuwe lid (Erwin van
Zanten) voelde zich danig
overvallen door zijn uitverkiezing
en had eerst wel wat bedenkingen.
Gelukkig stemde hij toch in metzijn
benoeming en kreeg daarvoor een
hartelijk applaus.
Toen moest er gestemd worden
over een nieuw bestuurslid,erwaren

twee kandidaten.
Het nieuwe bestuurzieteralsvolgt
uit:
Matthieu Lam (voorzitter)
Wim Ritsema (penningmeester)
Klaas Slager
Martin Wierenga
Reini Boer
Bertus Kol
Trieneke Schuppert
Fokko Oudman
Van Hans Weggemans (secretaris)
werd afscheid genomen; hij werd
met een mooie ballpoint met
inscriptie bedankt voor zijn inzet.
Er isdus een nieuwe kantine,erzijn
vrijwilligers om debar tebemensen,

er is een nieuwe waterpomp, er
wordt nog een vastebankgemaakt
omde schaatsen onder te binden;
nietslijkt een goed schaatsseizoen
meer indeweg testaan. Nu Koning
Winter nog, liefst met een lang
aanhoudende vorst en niet teveel
sneeuwen anderenattigheid.Want
erblijkt wel veel vochtinde kantine
op te trekken; daar moet ook nog
wat aan gedaan worden.
Bij de rondvraagbleek dat ernogal
wat kinderen het ijsopgaanváárdat
de ijsmeester het ijs goedgekeurd
heeft en daardoorhetijsonbruikbaar
maken. Dáárom bij deze een
oproep aan alle kinderen én hun
ouders: Niet ophetijsvoordat de
vlag (rood-wit-blauw) uithang!!!!!
Verder werd er voorgesteld een
bazar inplaats van eenverloting te
houden. Maar dit blijkt relatiefvéél
meer werk en minder inkomstenop
te leveren, zodat dit voorstel niet
werd aangenomen.
De verloting heeft dit jaar ruim
duizend gulden opgeleverd.Samen
metdetombola endeworstverkoop
levert ditdevereniging zo'n kleine
veertienhonderd gulden op; een
welkome aanvulling op de (na alle

Stiefbeen en zoon
Ulgmmawtg 147 - mi BR Groaingu
t.Vin050-549%913 - autoltl. 06-514%3119

Het nieuwekaartseizoen begint
op vrijdag 8 januari 1999.
Nieuwe leden zijn van harte
welkom; zowel dames als
heren. Er wordt gespeeld op
iedere tweede vrijdag van de
maand.
Inlichtingen en opgave bij G.
Bouwman, tel. 050-541 6503.

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

Winters Thesinge! (Foto: Roe/ieKarsijns)

~ 0®0
000

.
centrale verwarmmg
@
.0
.·. 0@ elektrischeinstallaties
Qll)@j)
8) 0 CJ
0@l CJ0CJ
sanitair
o CJ 0 CJ 0 loodgieterswerk
zinkwerk en dakbedekkingen

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid • 011. Suzuki Deale r

'./. /./

Susan de Smidt

Ihmdelsonderneming

De uitslag van de decemberavond luidt als volgt:
1. Detta v.d. Molen
6451
2. J. Leugs
6433
3. A. Mulder
6372
4. J. Reinders
6348

00
00

investeringen) danig lege kas. Wel
ontving "De Scheuvel" afgelopen
jaar van Dorpsbelangen nog een
welzijnssubsidie.
Tenslotte tovert veilingmeester
Edward Oudman aan het eind van
de vergadering inrap tempo de ene
na de andere worst uit een
onuitputtelijke puut, die voor dikke
prijzen van de hand gaan. Zelfs de
puut met de overgebleven worsten
(géén, naar later bleek!), gaat
ongezien voor vijltien gulden naar
een gulle bieder!
Hetwas kortom ouderwets gezellig!

Installatietechniek

1.f·JI·A,-.r'S:Tt;JiJi
B' I~
~" i
(i"J.. t't.. .,V7io

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

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

~'
W aarbo rg

Inst a llateur

Rijksweg 15- GarmerwDlde
Cl)

050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit grootmoederstijd
Oud gereedschap

Handelsonderneming

Stje~een en zoon
U1gmmawtg 147 - 9731 BR GroninglB
ttVln 050-549%913 - anlold. 06-534%3019
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De vereniging Dorpsbelangen
heeft een avond georganiseerd
voor die bewoners uit Theslnge
die minder dan drie jaar In het
dorp wonen. Het doel van de
avond was om elkaar tevertellen
over het dorpThesinge: wat heeft
Thesinge nieuwe bewoners te
bieden en wat vinden denieuwe
bewoners van Thesinge?
Op vrijdag27novemberwaren alle
stoelenuit 't Jopke bezet: bijna alle
nieuwe bewoners waren deze
avond aanwezig. Totaal waren er
23 nieuwebewoners en 4 mensen
namens Dorpbelangen. Na eenwelkomstdrankje en een welkomstwoord vanDorpsbelangen vertelden
de aanwezigen hoe ze inThesinge
terechtzijngekomen. Bijna iedereen
komt uitde stad. Velen zochten rust
en ruimteen hadden daarvoor nog
nooit vanThesingegehoord. Maar
ze werden verliefd:of ophetdorp of
op hun huis. Van twee nieuwe bewoners heeft u overigens in de
afgelopen edities van de Garmer &
Thesinger Express al het een en
ander kunnen lezen.
Na dit rondje nam Dorpbelangen
hel weer over. Wekregen een kort
overzichtvan alleverenigingen en
activiteiten die het dorp rijk is;
variërend van het dagelijks(!) opwinden van het slagwerk van de
Kloosterkerktot hetorganiseren van
het dorpsfeest in het jaar 2000.
Totslotwerd ergepraat overwat wij
van Thesinge vinden en of er nog
dingenzijndiewij missen.Over één
ding was iedereen het eens:
, , ',

Thesinge iseen prima dorp om inte
wonen. Daarnaast werden nog
dingen genoemd die we missen.
Genoemd werd onderandereneen
kinderspeelplaats, ijsverkoop en
een filnessgroepje. De kind erspeelplaats is-door de erg strenge
eisen die door de overheid gesteld
worden - een financieel probleem:
wel zal bij helnieuwe plan Molenhom iets gerealiseerd worden. De
ijsverkoop(hoekom jeerop met dit
weer)heeft meermetvergunningen
temaken.Misschiendat ervoor het
fitnessclubje voldoende belangstelling bestaatomeens voorzichtig
van start te gaan.
Tot slot werd Dorpbelangen bedankt
voor het initiatief om deze avond te
organiseren. Het was erg gezellig
en naeen (ofmeer)laatsteborrel(s)
ging iedereen naar huis.
Mencc V.d. Berg en Desiree Luiken

.',

BELGA î
EIETSEN m
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v.o.f .

Winke lcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

•

Gas
Water
Electra

Thesinger Spettbier

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
Reparatie alle
merken fietsen
1d
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G.N. Schutterlaan 28
9 797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3 0 21574
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Harkstede rweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Na jaren trouwe dienst stopt Nico Schutter (per 01/01/99) met het
organiseren van de ophaal·diensten voor oud papier en ook dé
opslagplaats voorons aller oud papier gaat daarmee verloren.
Wieheeft ernietde afgelopen jaren
regelmatig deweg gevonden naar
de grote schuur bij de monumentale
boerderijvanNico naast de Til?Dat
ondervond ik zelf nog een paar
weken geleden, met een bestelbus
tot de nok toe vol met kartonnen
dozen; het is rommel, weegt niet
veel en brengt dus weinig op. Het
moet allemaal opgepakt en weer
weggebracht worden;heel wat extra
werk dus . Toch mocht ik het
brengen; ik geloof niet dat hij ooit
"nee" heeft verkocht aan iemand,
iedereenkon bijna teallen tijde met
zijn oud papier bij Schutter terecht.
Dat gaat nu dus veranderen. Nico
wordt een dagjeouder envooral het
organiseren van deophaaldiensten
kost veel moeite en energie. Het
valt niet mee om vrijwilligers te
vinden; vooral de jonge mensen
hebben het druk op zaterdag, met
klussen en sporten.
Behalve inThesinge, haalde hijook
nog oud papier op bij verzorgingshuis Bloemhof inTen Boer;al
met alwas hij gauw twee dagen per
week bezig meI oud papier.
Afgelopen jaariserzo'n50.000 kg.
oud papieropgehaald à 4 cent per
kg.;dus dat heeft zo'n tweeduizend
gulden voorde Gereformeerde kerk
opgebracht. Altijdwelkom natuurlijk,
maar erwordtveel werk voor verzet.
Gelukkig blijft SChutter wel meedoen
als vrijwilliger bij de ophaaldienst,
zodat we hem nog wel tegenkomen
op één van de eerste zaterdagen
van de oneven maanden, als het
ophaaldag is.

Het organiseren van de diensten
wordt overgenomen door Schuurman aan deSchutterlaan.
En verder is er nog een hele ploeg
vastevrijwilligers. Wietoch een bult
papier heeft en dat niet thuis kwijt
kan, kan contact opnemen met Piet
van Zanten aan de Schutterlaan of
Ritsema aan deKerkstraat.
En tot slot nog het lijstje met de
ophaaldata voor komend jaar: de
zaterdagen 2 januari, 6 maart, 1
mei, 3 juli, 4 september en 6
november.
Op 4 december zouden Sinterklaas en Piet Pedro de Openbare
Nico, bedankt!
Susan deSmidt Basisschool teGarmerwolde met een bezoek vereren. Daarom werd
via de Nieuwsbrief aan de kinderen gevraagd hun Instrument 's
middags mee naar school te nemen en zo de Sint en Piet te
verwelkomen.

Dithadheteen en andertotgevolg! mer/dirigent Harm Tigchelaar.
Een stuk of 15 leerlingen hebben Op een paar na hebben deze leer·
twee weken onder leiding van Stollingen zich ook aangesloten bij de
geoefend en gerepeteerd om voor muziekvereniging ;Harmonie isdus
• Rudy Bremererg graag zou willen deze middag een paar Sinter-klaas- weer goed vertegenwoordigd door
weten door wie en waarom de liedjestelerenspelen.Dat isgelukt, dejeugd.
affiches voor concerten inThesinge kanikwelzeggen;viertotvijfliedjes Wat een oproep in de Nieuwsbrief
stelselmatig uit het bushokje bijde zijn er in de vrieskou ten gehore van de OBS Garmerwolde alniet te
Garmerwolder kerk worden ver- gebracht onder leiding van drum- weeg kan brengen ...
wijderd? Bel 302 37 35 en maak
hem wijzer!
Tekst +foto:Wil/emien Bakker-Foekens
• de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge meedingt naar
de Leefbaarheidsprijs van de VKDG
(Ver. Kleine Dorpen Groningen)?
• de uitslag bijhet ter perse gaan
van deze krant helaas nog niet
bekend is (17/12)?
• ze in 1994 al eens deze prijs
wonnen met hun Leefbaarheids·
plan?

Voor Iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij
Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 . 9733 ex Groningen 050 . 5415222
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Ook te vinden in deWinkelcentrum van Beyum en Selwerd
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Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens, Ruud
Delissen, Karel Drabe, Carel
Hazeveld, Hans Klamer, Delta V.d.
Molen, Bineke Veninga.
Fotograaf:
Henk Remerie 050 ·5419630
Eind-redactie
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpswe9 26, 050·541 53 35
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Kan ik met de
nieuwe OpMaat
Hypotheek
ook... ?
..Wehebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werken om voor dekinderen te zorgen.
Dan willen we minder aan onze hypotheek betalen, kandat?
Ja, dat kan .
..AI/ebe; net afgestudeerd en direct aan hetwerk. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan datnu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.
..We zijn opzoek naar een hypo·
theek waar we later weeruit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onzedochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet lAetde nieuweOplAaat
Hypotheek van de Rabobankkan elgenlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is u ~
een lening eneen verzekering. En afhankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen ol beleggen voor uw eind·
kapitaal.Zodanig datualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeh. Uniekis dat ude
OpMaat Hypotheek op leder moment
kunl aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
lAeer weten? Ook dat kan.
Belmet éénvanonze hypotheek·
adviseurs:
JacobArends ol Sjoerd Cata
talaloon (OSO) 3012848
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27 december
10.00 uur HK Garmerwolde,
ds. Francke/Paterswolde
10.00 uur GK Thesinge,
ds. L.H. Kwastlleeuwarden
31 december
19.30 uur GK Thesinge,
ds. S. Ypma
1Januari
10.00 uur Trefpunt Thesinge,
mw.A MeinersiThesinge
3 januari
10.00 uur HKGarmerwolde,???
14.30 uur GK Thesinge,
drs. D. Westernenglldskenhuizen
10Januari
10.00 uur GK Thesinge,
prof. dr. H. te Velde/Paterswolde
14.30 uur GK Thesinge,
drs. B. BorgerlTen Post
17januari
10.00 uur GK Thesinge,
ds. S. Ypma
14.30 uur GK Thesinge,
drs. J. Timmerman/Bedum
24 Januari
10.00 uur HK Garmerwolde,
dhr. Y.LuinenburglZuidhorn
14.30 uur GK Thesinge,
dhr. P.Doorn/Appingedam
31 januari
11.00 uur HK Garmerwolde,
ds. S. Ypma
09.30 uur GKThesinge,
ds. S. Ypma
14.30 uur GK Thesinge,
dhr. H. PerdokiAppingedam

Geen krantontvangenof wilt U extra
kranten? Bel Peta Juqens:
050·3023896.

Kop ij Inl everen bi j Dorpsweg
26 ol G.N. Schutterlaan 16,
ul terllj k do nderdag 21Januari
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

N.a.V. onze oproep in de G&T voor
deelnemers aan de avond 'Voor het
dorp, door het dorp" kunnen wij U
melden dat deze avond doorgaat.
Uiteraard kunnen we nog meer
deelnemers gebruiken. De avond
wordt gehoudenopzaterdag 6maart
1999 in dorpshuis 'De Leeuw". De
voorwaardenzijn dat de deelnemers
live optreden en zeil voor begeleidende muziek zorgen. De vereniging voor Dorpsbelangen zal
zorgen voor een geluids-installatie
met microfoons. Noteer de datum
alvastinUw agenda!Uiteraard kunt u
zich nog opgeven voor een live-act
(tel. 541 33 03). Medio februari
berichten wij u over het definitieve
programma ende aanvangstijd.
Vereniging Dorpsbelangen Gannerwolde

