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Zes verschillende petten
Aan de Dorpsweg te Garmerwolde, op de plek waar zijn grootvader van 1925·1978 woonde en werkte, woont Reinder Klei (42). Voor de
meesten van ons een bekende Groninger, omdat hij geregeld op TV Noord • maar ook andere zenders • te zien is in zijn rol als
politievoorlichter. Maar dat is nietdeenige roldiehij speelt. Opdekast van zijn werkkamer tel ik wel zes of zeven verschillende petten. En
dan heeft hij ook nog een verzameling oude en bijzondere hoofddeksels!
Dat onze polilievoorlichler een veelzijdig man is en meerdere boeiende hobby's heeft waar hij veel tijd in steekt, kuntu hieronder lezen.

Reinder Klei metzijn trompet " . naast trompet speeltie ook bugel.
(Foto:Henk Remerie).

Een stukje geschiedenis
Garmerwolder in hart en nieren is
ReinderKlei;dat blijkt wel uit het feit
dat hij nog steedsin Garmerwolde
woont en het dorp een warm hart
toedraagt. Zijn opa begon aan de
Dorpsweg met het bodebedrijf en
had erlater ook nog een brandstof
fenhandel bij .
Zijnmoeder kwamuit Drente,maar
diende bij dokter Anderson in
Garmerwolde en leerde zo zijnva·
derkennen.Toen zijn ouders trouw
den, gingen ze aan de OudeRijks·
weg wonen en daar is Reinder 
samen met zus Annie, die nu in
Ruischerbrug woont - opgegroeid.
Zijn vader namhet bodebedrijf over
en had later ook nog een dors
machineloods, waarin hij ook zijn
auto's - een grote en een kleinere
vrachtwagen - stalde.
Reinder ging als kleinejongen vaak
met zijn vader op de vrachtwagen
mee.Uitdietijdstamt waarschijnlijk
zijn fascinatie voor groot materieel,
waaruit zijn latere hobby zou voort
vloeien; maardaaroverstraks meer.
Ze bevoorraadden onder andere
alle café's in de omgeving, maar
reden ook voorbakkers en kruide
niers die zevangrondstoffen voor
zagen, voornamelijk tussen "Stad
en t Hogelaand". Toen zijn opa in
1978 overleed, kocht Reinder Klei
het huis en woonde daar tot twee
jaar geleden. Het was eenoudhuis
met bedstedenerinen hetverkeerde
langzamerhand in slechte staat.
Verbouw zou net zoveel kosten als
nieuwbouw en daarom besloten
Reinderen zijn vriendinKarinBoon
stra omhet oude huis te laten slo
pen en ereennieuw huisvoor inde
plaats te zetten.

Van surveillant totpolitievoorlichter
Het verhaal wil dat Reinder als jon
getje al zei dat hij later bij depolitie
zou gaan, maar welke jongen wil
dat nu niet? Hij kan het zichzelf in
ieder geval nietherinneren ". maar
het kwam er dus wel van.
Het bedrijf van zijn vader overne
men had natuurlijkwelgekund,maar
eigenlijk zag hij daar niet zoveel
toekomstin. Zo'neigenbedrijf kost
erg veel inspanning had hij zelf ge·
merkt en er zou bovendien veel
geïnvesteerd en uitgebreidmoeten
worden.
Op 18-jarige leeftijd begon hij aan
de politie-opleiding en op zijn ne
gentiende washijagent;teqenwoor
dig duurt de opleiding twee jaar.
Datwas midden jaren zeventig dus;
ReinderheeftcommissarisNordholt
in Groningen nog meegemaakt en
diverse reorganisaties.
Detaken vaneen politie-agent zijn
nuveelbreder. Demeesteervaring

heeft hij opgedaan als survei llant;
hetechtestraatwerkdus,vanburen
ruzie tot zelfmoord. Hij heeft ook
nog een poos op de meldkamer
gezeten, veel verbindingswerk.
Op een gegevenogenblik kwam er
een interne vacature vrij van pers
voorlichter. Reinder werd door een
collega benaderd, die dacht dat dat
net iets voor hem zou zijn, temeer
daar hij alwat ervaring met p.r. had
opgedaan als vrijwil liger voor het
muziekcorps.
Hij soll iciteerde en werd aangeno
men. Uiteraard moest hij nog wel
bijgeschoold worden en hij volgde
een twee-jarigepart- time opleiding
in Groningen, daarnaast kreeg hij
nog een interne media-training in
Zutphen aandepolitiekaderschool,
waar hij les kreeg van doorgewin
terde persvoorlichters als Kiaas
Wilting, WillSimonenAnneGeelof
(hoofd voorlichting politie Roller
dam).

Op hetmoment dat ik hem bezoek
voor dit interview, heeft hij pi
ketdienst (eenmaal ill de 7weken)
en kan iedermoment opgeroepen
worden door de gehele provincie
Grorungen. Hij heeft wel eens mee
gemaakt dathij van Zuidhorn naar
Ter Apelmoest rijden op één avond.
Dezeweekverscheen hij ook weer
op de televisie in verbtnd met de
ernstige aanrijding op de Eems
havenweg bij de afslag BedumfTen
Boer en een verdacht overlijden
van een 37-jarige vrouw in Stads
kanaal , waarbij ook een aanhou
ding werd gedaan. Zodra er een
ongeval ergens is,krijgt hij een mel
ding; als er sprake is van nieuws
waarde licht hij ook de pers in en
zorgt hij dat hij zo snel mogelijk ter
plekke is om voor de camera intor
matie teverstrekken, die hij op zijn
beurtweervan de politiecoördinator
krijgt. Daarbij zijn er vaste regels
hoe een en ander gemeld wordt,
om de privacy van debetrokkenen
niet te schaden. Op de plek des
onheils zijn altijd drie coördinatoren
aanwezig: één van de politie, één
van de brandweer en één van de
hulpverlening. De samenwerking
gaat via een bepaald systeem en
verloopt gesmeerd.
Behalvecontacten naar buiten toe,
houdt Reinder zich ook bezig met
deinterne communicatiebinnen het
korps zelfenwordtzijn voorlichters
functie gecombineerd metbeleids
taken. Hij werkt voor het district
Groningen/Haren (voor 60%), sa·
men metzijncollega Pieter Booms
ma. Elke werkdag begint met een
persconferentie, waarbij al het
politienieuws doorgenomen wordt.



Drie op een rij;v.l.n.r. de ambulance, vrachtauto en wapendrager.

Tenslotte wordt op deafdeling voor
lichting ookdekorpskrant gemaakt,
die eens inde drie weken verschijnt.
Een veelzijdige functie dus, waarin
Reinder zich thuisvoelt als een vis
in het water.

Met de muziek mee
Zoals u hierboven hebt kunnen le
zen, oefent hij zijnfunctievan voor
lichter voor 60% uit; werkt hij dan
part-fime? Nee, Reinder Klei werkt
full-time, maar is voor twee dagen
per week vri jgesteld om te kunnen
musiceren. Van jehobby jeberoep
maken heet dat geloof ik,enwie wil
dat nu niet?
Ooit begonnen bij de Harmonie in
Garmerwolde, waar hij - zoals hij
zelf zegt • het vak geleerd heeft,
speelt hij nu maar liefst in drie ge
zelschappen:
-De Post Harmonie(vande PTT) te
Groningen (waar hij ook zijn vrien
din Karin leerde kennen)
- het Politiemuziekcorps Groningen
-en zelfs op nationaal niveau bij het
Nederlands Politie Orkest, een
semi-professioneel narmenie
orkest.
Voor delaatste moet hij regelmatig
naar het westen des lands voor
repetities en optredens,maar soms
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ook naar het buitenland, o.a. Duits
land. Er zijn vorig jaar twee c.d.
opnames gemaakt; voor dit jaar
staan er weer twee opnames ge·
pland.
Zoveel muzikaal talent, van wie
heeft hij dat geërfd? Van zijnmoe
der de muzikaliteit, denkt Reinder,
zij kon erg mooi zingen. En van zijn
vader(diejarenlangbijRederijkers·
kamer 'Wester" te Garmerwolde
speelde) de creatieve kant, want
behalve trompettist ishij ook mana
ger en tweede dirigent bij het Politie·
muziekcorps Groningen.En lastbut
not least vervult hij de functie van
dirigent bij de christelijke muziek
vereniging Wilhelmina te Leens!

Nog meer hobby'sl
Ishijnog wel eens thuis,vraag ikmij
hardop af, na het opsommen van
allegezelschappen en bijbehorende
repetities en optredens?
Jawel hoor, dat valt best mee, vol
gens Reinder. Alle kans dat u hem
dan aantreft onder één van zijn
legervoertuigen, waaraan hij zelf
sleutelt en onderhoudt. Ook in
Garmerwolde geleerd, nietver van
huis zeker? Natuurlijk: van huisuit!
Zoals wij inde inleiding alopmerk
ten, heeft hij van jongs afaan een

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

'fascinatie voorgrootmaterieel ;maar
ook voor het leger ... en de land
macht in het bijzonder! Eigenlijk is
het nog geheim en u moet er ook
nietverderoverpraten,maar umoet
niet verbaasd zijn als hij over een
tijdje zijn huidige functie niet meer
bij de politie, maar bij de landmacht
uitoefent. Want diestap hoopt Rein
der nog in zijn carrière te kunnen
zetten. Voor die gelegenheid vra
gen wij nu alvasteen (nieuw) inter
view met hem aan,want dankon hij
van een bekende Groninger wel
eens een bekende Nederlander
worden! Zolang het nog niet zover
is(maarmisschien daarna ook nog)
blijft hij lid van de D.P.A. (geheim
taal voor Dad's Peace Army), de
vereniging voor liefhebbers van
oude legervoertuigen. En liefheb
ber is Reinder. Zijn garage bergt
maar liefst drie voertuigen, waar
vanhij ernet één verkocht heeft. De
colonne bestaat uit een wapen
drager, een vrachtauto en een
prachtige ambulance. Hij rijdt er
voornamelijk 'szomers mee en be
zoekt dan onder andere bijeenkom
sten van de club in vol ornaat; dat
wil zeggen niet inpolitieblauw maar
in legergroen. .

BDUWv.o.f.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Want als hij eenmaal over.deland
macht praat,blijkt zijn enthousiasme
onstuitbaar. Hij vindt het een pracht
organisatie: de structuur,de mentali
teit,het materieel en deprofessiena
Iiteit. Als ik hem vraag wat hij vindt
van de negatieve publiciteit rond de
landmacht, met name inde crisis in
Bosnië, antwoordt Reinder dat hij
het jammer vindt dat vooral dit
aspect zo breed uitgemeten wordt
in de landelijke pers. Want erwor
den ook vele goede vredesmissies
uitgevoerd, o.a, in Afrikaanse lan
den, het Midden-Oosten en nu weer
in Cyprus. De landmacht opereert
en communiceert teveel vanuit de
verdediging en dat vindt hij geen
goede zaak.
Wat dat betreft iservoor een voor
lichter bij de landmacht nog een
schone taak weggelegd!
Wij wensen Reinder nog veel suc
ces in zijnverdere carrière!

Susan deSmidt

De legergroene vrachtauto op de
inrit.

Idunbe~

antiek
Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576



Goede dorpsgenoten zijn onmisbaar
ofwel: Waarin een kleine gemeenschap groot kan zijn
Graag willen wij - echterveel laterdanweeerst voor ogen hadden ° het project "de restauratie vanhet torenuurwerk vanGarmerwolde"
afsluiten. Debeloofde certificaten zijnklaarendeelsal uitgereikt. Het gedenkbord voorindetorenhangterendeklanken vandeklokklinken
reeds een jaarweer overhetdorp.Kortom: tijd omhet project teneinde te brengen.

De commissie
Indecember 1996 en januari 1997
werd er informeel gesproken met
diverse mensenin het dorp om te

Vandaar dat we in dit artikel een maart '97werdeenbegingemaakt
overzicht geven van deactiviteiten met deactie door het artikel: Aktie
van de commissie. De financiêle
verantwoording zal volgende
maand indit blad tevinden zjjn.
Daarnaast willen wij de mede
dorpelingen een grote veer op de
hoed plaatsen omdat zij de rastau
ratie voor een groot deel hebben
mogelijk gemaakt.

Geschiedenis
Uitonderzoekingen isgebleken dat
hetgebiedwaarin Garmerwolde ligt
een voormalig veengebied was.
Door invloed van dezee is hier de
kleiafgezet. Hetveenisechterbijna
helemaal verdwenen. Alleen bijzeer
oude gebouwen zoals dekerk van
Thesinge -enwaarschijnlijkook die _
van Garmerwolde - is het in de •De voorzitter van Dorpslielangen
ondergrond nog aanwezig. ,kniptde rem vande slingerdoor ...
De bewoning van dit gebied is op (Foto:Henk Remerie)
gang gekomen ongeveerindege- "'"
10e eeuw. In wat nu ons dorp is, 1535plafondschilderingen aange-
werden kleineheuvelsopgeworpen bracht, terwijldetoren zo'n100jaar
om in dit natte gebied wel droge later werd voorzien van een uur-
voeten te houden! Twee van die werk.
heuveltjes (lage wierden) zijn nog Dit uurwerk nu stond reeds vele
te ontdekken; namelijk tegenover jarenstil wegensslij tage enonder-
de kerk (onder het woonhuis van houdsproblemen. Aangezien een
Klunder)en daar,waar deKonings- aantal dorpelingenditzeerbetreur-
heert is gekomen. de,werdbeslotendehandeninéén
Rond 1250 is er begonnen met de tes/aan:debasisvooreenuurwerk-
bouwvandestenen kerkentorenin commissiewas gelegd.
een stijl die wij nu romana-gotiek
noemen. Inhet midden vande ise
eeuw is het schipvan dekerkwe
gensbouwvalligheid afgebroken. In
dekerkwerden indeperiode 1450-

kijken of er genoeg ondersteuning
voor dit grote project te verkrijgen
zou zijn. AI gauw bleek die steun
aanwezig te zijnenwerd deeerste
vergadering van de zogenaamde
uurwerkcommissie uitgeschreven.
De leden van decommissiewaren
AlefRutgers als voorzitternamens
dekerkenraad,Jos Mockingalsse-

. cretaris namensdeverenigingvan
Dorpsbelangen, Jan Havenga als
penningmeester, BertBuringa na,
mens depolitieken JaTl vanDijkals
historièus. Aan deze commissie is
toegevoegd de heer Wim Appel-
boomuitMiddelstuni,een autoriteit
op het gebied van oude toren
uurwerken. Decommissiewas na
melijkovertuigd vandegrotehisto
rische-waarde van het uurwerk.
Amateuristischherstelwasbepaald
nietwenselijk,vandaardat deheer
Appelboomdecommissieheeftver
sterkt.

Hetvoert teverom allevergaderin
gen en activiteiten naar voren te
halen, die gehouden zijn voor de
restauratie. Ukunt erechtervan op
aan dat er vele uren zjjn besteed
aanvergaderen over - en het ver
loop van - de actie, de restauratie
zelf ende vele subsidieverzoeken
diegeschrevenenverstuurdmoes
ten worden. Wel genoemd moet
worden de restauratie deskundige
uit Middelstum, die ook aanwezig
was als er niet over het feitelijke
herstel gesprokenwerd maarover
b.V. dedorpsactie. Inde G&T van

ReparatieTorenuurwerk van start.
In die maand isook deoproepom
het initiatief te steunen door het
dorpgegaan. lederhuiskreegdank
zijdeschooljeugddefolder °21juni
de langste dag, het torenuurwerk
weeraande slaq' .

In het kort
Defeitenstaanhieronder nog eens
in het kortweergegeven:
- De reparatie/restauratie van het
uurwerk en wijzerplaten kost onçe
veerf 15.000,--
-Hetgeld moetkomenuithetdorp(f
10.000,-)envan fondsen (f 5.000,-)
- Het dorpsgeld zal binnenkomen
middels reparatiecertificaten van f
100,-- voorparticulieren enf 250,-
voor ondernemers.
-Grotebetalers krijgenvanaf f100,-
-hun naam vermeldopeen blijvend
bord inde toren.
- Er wordt een rekening bij de
Rabobank geopend.
- Begin maart zal een informatie
folder door het dorp worden ver
spreid. Daarna komt een com
missielidlangs vooroverleg.
- Eind mei zal het uurwerk weer
geïnstalleerd worden.
- Rond 21 juni: feestelijke inge
bruikstelling.

Hel vervolg
Zoals gepland werd de ingebruik
stelling op 21 juni gerealiseerd.
Velen gaven gehoor aan onze uit
nodiging om bij de eerste klanken
van hetuurwerk enklok aanwezig

DIEREN
SPECIAALZAAK

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

. Telefoon 00·-221544 16

AI uw bestellingen
boven t- 25 ,
worden gratis
thuis bezorgd ! ~'"

Michè '.tBosman
UfM4'ifkl1rl!.j,jl':'m,w'.~:!'III@!lo@,ji!ii"j~i!4IMJ'm.®'

<, /

VAN ~leen's
5AKKEI2IJ

H. Westerstraat 18Ten Boer050 - 3021227
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De losstaandetO~~Q metde piekfijn
herstelde wijzèrplaaï lJ '''\

..ker,lam.J.Bakker.tam.s: Voo
B. Groothuis·Visser,dhr.K:Drabé,lam.C.
Kosse-Drenth,lam.J.~,fà. WlBkel,
lam. H. Strijbosch, G&f 5preSS,lam.H.
Stuut mw.C.RutgersVimderLOeff,mevr.
D.Wigboldus,tam.J.Vàó derMolen,lam.
S.de With, lam.F. .. ' ven, lam.
T. van Dijk, lam.E. ,tam.R. Stol.
lam.K. Gaase B.Harms, lam.
A. van BruQgen, ikkema, lam. H.

ter H. Winter was, was deze ook
voor dat systeem waarbij 'hel ge
wicht door een elektromotor om
hoog gebracht werd. Appelboom
leverde detekeningen en foto'sen
een niet metnaamIe noemen dor
peling ging aan de slag.

tra,lam.R.Harms,lam.Verbree,lam.M.
Blink, lam.H. Winter,mevrouw Pops,lam.
G.BolNlman,tam.H.HeereS, lam.J.Ales,
tam. H. Hoiting. lam. W. Lode, lam. N.
G'oolhoff,lam.H.Vennga, lam.J.Schaap
hok, lam. G. Iwema, anoniem, tam. J.
Havenga, lam.K Jansen, tam. R. Boes,
lam.H.Dooijer,lám.B.Stoel.lam,Schut-

Eind goed, algoed Ier Stichting, lam. J. Ebeling,Geriieente
Na diverse problemen te hebben Ten Boer,VerenigingvanDorpsbeIangen,
overwonnen, loopt ons uu~erk nu lam.G. Zi~ema, lam. G. Katlenberg, lam.

Meer wem zoals een400jaaroud uurWerkdat C.vander Erden, lam.C. Brak. lam. F.
Om de financiering van de restau- zou moeten doen: bijna op tijd en Stollenga,lam.E. van derEnden,lam.L
ratierondtekrijgen.hadden weook niet meerstilstaan. van der Hem, tam. R. Delissen. lam. J.
gesprekken gevoerd met het ge- Nietonvermeld magblijven definan- Mandema.lam'H.Havenga, lam.~~~i·

rneentèbestuur en metdeSchutter- ciêle jnspanningdiehetkerkbestuur ·PeiS , lam.~VanR~m, lam. W.WOlters; "
stichting. Aangestokendoor helen- zich heeftgetroostom dewijzerpla· tam.J.Nends, lam.G.voo HebeI,lam.A
thousiasme vande bewoners kre· ten en dewijzers erweer piekfijnuit "'.R~Iam.M. l3lrgering.lam.w. B€nne-
gen we daar de handen op elkaar te laten zien. Bij de diverse werk- ker,fam.R.vander~en,lam.S.R()iema,

voor een flinke 'bijdrage. Hiervan zaamheden·vondenwij · ènookhet "'lam...A Steenhuis, lam. G. tèn Cate-
zou, indienwe .....eer dewerkzaam- _kerkbestuur~defirma Havéngaen &fuonvéld, larrt S.-Polma'n. lam. D.
heden zeil uitvOerden:;misschien Hofstede aan onze zijde door niet Groenhagen. tam. E. Post, lam..E. Bos,
het uurwerkgBëlektrificeerd kun- altijd dàt te.berekenen watjeitelijk_ lam. H.vanDijken,tam.G.~lam. H.·
nen worden~ •.~aoverl~metonze ,*, zo~ moeten:Orriièdereen persoon- Kappebjn,tam.J.vanDijk.Wa~, lam.
restaurateuriide heer NJpelboom lijkofinstellingeri en' bedrijven.Ie T.Spijker,lam.G.Stiksma,tarii:'H. Barta,
en overleg birfnep het dorp bleek danken, gevén wij hieronder alle lam:H.Reinders.lam. H.K1amér,lam.R.
ons dat inderdaaddeelelgrificering # a'me,n"van de meebet!llende B.aJkema, lam. A. V.d. Bèrgh, tam. H.'
mogelijk was,y:, \. , ,·t . ndersteune nietinalfabetische ToinJ!J1e6ng, lam.W. GroeneVeld, tam.J,"
Aangezienhetopslingeren van' rde) ' ~- ,1 ' WoIt,lam.M.Boonstra,lam.lSpanninga,
geWichten' êén éXtra laak'van kos- fam. W.J. lam.·J. Mocking- lam.J.Friezema.lam.A. Klein 1IOOnk, tam.

; -"~ 't _ ,', " "
~ e-BoeIdDIt, lam. H.Schiet lam.E:Welling. H. KalNl, tam:R.Jurjens, lam.J.H. Bak·

\ 1am;ÀfÏor.Stichting Oorpshuis, làm.G. ' ...-----.".,.:.""------..,
~ScllciOn beek, lam. J..Reinders. lam. G.

"'; K1under, lam. D. ·Tlchgelaar. lam. H.
'Comelis, lam. H.~Dreise, tam. L van
Schaicl( enVan Bëers, lam.C. de Vries·
Batenburg, lam. E. van -Huis; lam;"A.

• ..,. Gerding ~ lam. A. Buringa, mevr. F. de
Vries,RabobankBedum:TenBoer, lam.
H. Havenga. lam. H. Hazeveld, lam. E.

• ' ~' - _" • .~ ,"" 1.. \0.
Ebellng, lam.·i<.,Çbellng, lam. L Knol,
Noordhol Moklrs,tam:S.Teunis,mw.M.
van den Akker, lam. J. van der Tuuk·
Santing. lam. H. !<tiPers, lam.J.LêÛgs,

w' lam.D. HIÎZing, tam. H.Huiskes; lam.J.
Zijlstra-Baarda, lam. F. Zijlstra, lam. E.
Hoving,tam. G.ter Veer, lam.Van Huis,
veeteel1bedrijl Wigboldus, lam. J. Star,
lam. K. Reutefingsperger, tam. E. Terps-

te zijn en vervolgens een glas op
het gezamenlijke succes Ieheffen.
De voorzitter van de Dorpsver
eniging knipte derem van de slin
ger door en na enkele seconden
klonk • na vele jaren - weer het
slaan van deklok op helvolleuur.
Einde van een succesvolle actie?
Nou nee...erwas nogmeer werk te
doen.

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

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Bels
groep

Beks Ve ..uke..lngen
Burg.Triezenbergstraat 30. 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

Het leven kan som s hard zijn. Zo heb je
een riante won ing met alles erop en
eraan. En zo heb je niks meer. Of slechts
een gedeelte. Een ongeluk valt nimmer te
voorspelien.Vandaar dat het verstand ig is
om bij Beks het woo npakket af t e sluiten.
Een komplete combinatieven:ekering. die
alles van inboedel en rechtsbijstand tot
reis en caravan dekt. Zender aparte
poliskosten en opslagen. Mèt één nota
per maand. voo r alle'duidelijkheid.

Waarom kon hiJ
z'n schouders ophalen?

29 januari 1999. De heer Th. Eslnge
constateert de onprettige gevolgen
van een ontplofte gasfles.
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Buiter, mw. J. van Norren·Rosingh, mw.
G.van derMecilé-Plagge,lam.J.Flokstra,
lam.H.Duursema,tam.J.Hartog,lam.J.
Werkman, lam. R. Klei, lam.H. Klunder,
Aannemersbedrijf H.J. Havenga, Anjer
FondsGroningen,H.S. Kamminga Fonds,
fam.P.van Zanten, tam. R. Hoellstra.

Eenblijvendgedenkteken
Allen, die het herstel hebben ge
steund met een bedragvanf100,-,

"De Soos"
JanLeugs magzich klaverlaskampioen
1998 noemen;de bekerpronkt bij hem
thuis!
Dejaaruitslag luidt als volgt:
1. Dhr. J. Leugs 57951
2. Dhr. J. Ramaker 55647
3. Dhr. J. Star 55498
4. Mevr. D. V.d. Molen 53306
5. Dhr. K. Wierenga 531 73
6.Dhr. J. V.d. Molen 53017
7. Dhr. J.Reinders 49507
8. Mevr. W. lammeling 49300
9. Mevr. M. Pops 49099
10. Dhr.G. Bouwman 4841 1
11. Dhr. H. V.d. Molen 47047
12. Mevr. T. Mulder 47031
13. Dhr. A. Mulder 41437

f250,- ofmeer,zijnvermeldop een
gedenkbord.Ditbord,datinfeitede
restauratie van het uurwerk vast
legt voor het nageslacht, is in de
toren bevestigd en zal begin le
bruari worden onthuld door de ge
meente. Ook de toegezegde
certificaten zijn ondertussen ge·
schreven en uitgereikt
Als uurwerkcommissie vinden wij
datonze taakervoor eerst op zit.
Daar er in ons dorp nog vele zeer
waardevolle objecten zijn die wel
.wat meer aandacht zouden mogen
krijgen, gaan we zitten broeden op
eventuele nieuwe taakstellingen.
'Garmerwolde heelt gelukkig veel
cultuurelementen uit hetVerleden
overgehouden, waarop .het dorp
trots kan zijn. Geziendereactieop
"actie voor het uurwerkherstel" is
debevolking zichdat bewust enwil
daarvoor in de beurs tasten. v., _,

Wijmogen ons gelukkig prijzen .:.

Tekstplus foto's: Jan van Dijk

Het eeuwenoude torenuurwerk

14. Dhr. M. Blink 36610
15. Dhr. G. Smi!.. 30247
Alledeelnemers kregenna afloop een
vleesprijs thuisbezorgd.

De kaartavond injanuari1999 heelt de
volgende uitslag opgeleverd:
1.G. Bouwman 7283
2. J. Ramaker 6994
3. J. V.d. Molen 6842
4. A. Mulder 6774
5.J. Leugs 6674

Vrijdagavond12februari wordt er weer
geklaverjast; er kunnen nog mensen
bij! Inlichtingen;
G. Bouwman, tel. 050·541 6503.

CVgTB

Een nieuw jaar met nieuwe voorstellingen....
Als u dit leest hebben we het concert van hetgitaarduo Guitart alweer
achter de rug. Een extra OSA-winterconcert wordt gegeven door het
LambertiQuartett m.m.v.Jan Misdom.Twee violen,een altviool,een cello
en een klarinet laten ugenietenvan werken van Puccini, Bach en Mozart.
De tarieven vandit concert zijn anders dan normaal!
Waar? KloosterkerkThesinge.
Wanneer? Zondag 31 januari; aanvang: 15.00 uur.
Toegang: f17,50/leden CVgTB ofpas 65+ f 15,-;
collegekaarthouders f 10...

Ennatuurlijk, infebruari, dewintervoorstelling vanTheater te Water. "De
Hinkepoot van Inishmaan" iseenbizarrekomedie, diezich rond 1934in
Ierland op het afgelegeneiland Inishmaan afspeelt. Alsbekend wordt dat
de Amerikaanse filmregisseurRobert Flaherty bezig ismethet opnemen
vandefilm "ManofAran" maaktopwinding zich van het eiland meester.
Degenedie liever dan iederander indefilm wil meespelenisdekreupele
jongen Hinke Billy,alishet alleenmaarom wegtebreken uitdesleurvan
zijndroefgeestig leven.
Reserveren aanbevolen op tel. 3023544!
Waar? Dorpshuis "De Bongerd" inWoltersum.
Wanneer?Donderdag 18en zaterdag 20 februari;aanvang:20.30uur.
Toegang: f 12,50/1eden CVgTB 110,-.

Opvrijdag 19 februari speelt l heaterteWater ook inhetDorpshuis,maar
dan gaat het omeen eigen productie. U kunt dan niet reserveren en de
toegang is voor iedereen f12,50.

En verder: nóg een OSA·concert indeKloosterkerk van Thesinge.
Wanneer? Zondag 21 februari ; aanvang: 15.00 uur.
Toegang:
I 5,-/leden CVglB
f3 ,50; kinderen Vm 12jaar gratis.
En, we willen u attenderen op een
bijzonder concert in de Kloosterkerk
van Ten Boer op zaterdag 13 februari.
Het barokkoor Musica Retorica uit
Groningen voert deMesse des Morts
van Gossec uit. Kaartenà f 17,50
kunnen aan de zaal wordengekocht.
Aanvangconcert: 20.15 uur.

The5lnger Speltbier

v.rt' it'iba•• rvtIdOnI T_ Bar.
Bel YOOf 'nHI rIlfOfm. tie: tsO -1QJ U1I

Pro« de No st.lfp . ".n d il bijE~

hc"r. Biw. Een _rlij/c StrHltpi'Odua,
getHouwen 11." Tha s ÎrlgM SIM" .

SpWI is rJ.~'m van a. INJKJ;g.
r.,..·s «I wontf door ons op ..n
mi li euvrMndtll ijlra wijze ge, Mld e1r

v_Iet..

r GOe d Gespelt ?

Tevens:
Suede-re iniging
stoppage en
kleding reparatie

GOED VOOR UW GOED

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

PRAKTIJK
Winkelcentru m Selwerd

verzorgde voeten
kome n verder

Telefoon (050) 541 84 68
Lid ~.r.o. K.".K. n r . 0 204'1495

~~
\ VoetreflexzcneTherapie ~)

~eenha'sen ~\)
~-

Autorijschool : '
VRIESEMA ....

Examentraining
per computer

Vamor L.M.I. gediplomeerd

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Naar het
klimcentrum!
Zoals afgesproken op deVoorjaarsvergadering vanDorpsbelangen
in maart 1998 worden er af en toe activiteiten voor en door de
Garmerwolder jeugd (na de basisschool: 12 tot ± 16 jaar) geor
ganiseerd. Woensdag 23 december trok de groep naar het klim
centrum Bjoeks bij Kardinge. Marieke Kattenberg schreef onder
staand verslag; moeder Anneke maakte defoto's.

Gertjan Kattenberg suist door de lucht!

Eerst moeten de klimbroekjes worden aangetrokken.

vangendoorWouter. Hijlegdealles
uitover het klimmen en we kregen
een klimbroekje dat je aan moest
doen.Daarna moest jeeen partner
zoeken.
We mochten klimmen opverschil
lende wanden; de ene wand was
moeilijker dan deandere. Er kwa
men alvrij vlot een paar bovenaan,
maar erwaren ook een paar bij die
niet durfden.
Even latermochtjeookgaanbungy
jumpen. Dat was nog enger! Erzat
een touw helemaal boven aan het
plafond vast. Dattouwmoest jeaan
je broekje vastmaken. Daarna
moest jeopeen trapje gaan staan.
Wouter trok dan heel hard aan het
louw, zodat je van het trapje afge
trokken werd en de lucht in slin·
gerde. Gelukkig kwam je net niet
tegen dewand aan.
Sommigen gingen ook achterste
voren van het trapje af. Je moest
dan hetbroekje andersom doen en
het touw werd dan achter vastge
maakt. Ditleek - en was! . erg eng.
Dat kon jeaan hetgegil wel horen.
Eerst durfde ikook niet,maar ikben
toch gegaan.
Helaas moestenweom 12.00uural
weer stoppen. We kregen nog een
glas drinken en daarna gingen we
weg. Ikkijk ernual naar uitom er
nog een keertje heen te gaan!

Marieke Kattenberg vindt het best
eng.

Om 10.00 uur stonden we bij de
fietsenstalling in Garmerwolde.
Toen iedereen (23 personen) er
was, gingen we weg.
Om 10.30 uur moesten we bij de
klimwand zijn. We werden opge-

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Telefoon
06·54611091

Dagelijks geopend van:

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

il) 050·5421615

Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

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

VAN DIJKEN
Autoschade

."
c:=>

"Schilderijen
"Illustraties

"Objecten
"Beelden

"Opdrachten

ct.s
Kapelstraat 13
9797 PJ Thesinge
050 3021515

Atelier Anja 5tuurman
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Sportieve Dames Welkom!
Voor wie in 1999 wat meer spiertjes wil trainen dan door dagelijkse
bewegingenvanzeil gebeurt,kan terechtopdinsdagavond (niet inschool
vakanties) in het gymlokaal te Garmerwolde (bij de sportvelden in de
Hildebrandstraat; zie zonodig de Informatiegids 1999/2000 van de ge
meente Ten Boer).
Van 20.00-21 .00 uur "sporten" daar dames in leeftijd variërend van
grofweg 35-55 jaar. Het iseenvandealdelingen van deSportvereniging
Garmerwolde (secr. Ed Welling: tel. 5491041).
De damesgroep isindeloop der jaren watafgeslankt (dedames ook!). Het
zaaltje "zit" ons wat ruim tegenwoordig, dus wat meer vulling op het
sportuurtje is wenselijk. Daaromdames: Kom over dedrempel !
Erwordt bewogen onder deskundige leiding. Wat conditieopbouw, wat
spiertraining zoals nek/schouders en de 5 B's (borsUbuik/benen/bil len/
bekken) onder het"genot" van muziek.
Hetligtaan jezell ofjehetgevoelkrijgtzo'nuurtje "wat gedaan"tehebben.
leder doet mee naar eigen mogelijkheden. En je leert vanzelf ook nog wat
dorpsgenoten kennen.

Je mag twee keer vrijblijvend meedoen om tekijken ofhetiets voor je is.
Wil jemeer weten, neem dan contact opmet een van devolgende meest
trouwe "sporters":Anne Benneker,Aaltje Dreise,Francien van Huis,Antje
Noordhol ol Els Knol. Allen onbekend? Kom dan gewoon langs op
dinsdagavond olkondig jekomst telelonisch aan opdinsdag tussen 1B.OO
en19.00 uur bij Freida, onze leidster; tel 571 BB BB.

Els Knol-Licht

Brandewien met rezienen ... no/derwets nijjoarszeupke!
(Foto: Henk Remerie)

Nijjoarsveziede ûaarmwël
De leste Nijjoarsveziede in dizze aiw wer holden op zotterdag 9
jannewoarie.
Der ishal wat veranderd indijhonderd joar; ook depladdelandsvraauwen
bennen met de tied metgoan. Landelek holden ze zuk op dit moment
bezeg met deverjonging van debond. Hou beriek jedejongere vraauwlu?
Z'hemmen I tegenwoordeg apmoal drok en heur belangen liggen ophal
aandere terrainen.Zol d'instellen van intrezzegroepkesd'opl özzanweden?
Tied zei tieren ...

Stoomfluitjes
Opsporing verzocht:
• Wie heeft onze groene container
nr.4307 (zien) staan? Fam. Zijlstra,
Dorpsweg 42; tel. 050·541 76 OB.
• Wie weet waar degrijze contai
nervan Luddestraat6 isgebleven?
Verloren:
• Een paar kleinezilveren oorbel
len met blauwe steentjes. M. Bos
man, tel. 050-302 3208.
Tekoopaangeboden:
• Lage Noren maat 41 ,middellage
Noren maat 3B; I 25,. per paar.

Henk Vliem tel. 050-541 63 41.
• Beige damesfiets,merk Gazelle,
met drie versnellingen en trommel
remmen. Plus een blank eiken lec
tuur- ol teleloonkastje. t.e.a.b. J.
van Zanten, Molenweg 1, tel. 050
3023610.
• Nylon draad; een klosvan f 2,50,
I 2,. en f 1,50. Jan V.d. Veen, tel.
050-302 26 89
Gezocht:
• Een ouderwetse poffertpan.Peta
Jurjens tel. 050·302 3B 96.
• Oppas inGarmerwolde voor baby
van 6mnd., smorgens (onregelma·
tig) 050 - 5421276

John Hoekman mag ons dit keer
vermokken met zien meziek. t
Begunt al goud: "Dou mor net ol ik
ter nait ben, klets mor rusteg deur

Zal dàt de reden weden, dat de
juuste sfeer mor nait wilkommen?
Hai speuit goud op zien keyboard,
sax enklarinet; dus daar ligt t nail
aan ...
Afijn, der is volop gelegenhaid om
even bie te proaten; bv. meI Rica
oetOostroalië!!! (n nicht van Rika
Boer oetThaisn) . De zullgemokte
rollechies met echte slagroom
smokken lekker en ookderezienen

met -ol zunder - brandewien, stuk
jeskees en plakjes worst valen der
goud in.
De tombola aan t ènd geft n gezel·
lege spannen. t Is roar, mor waar:
elkwilgraag ndinkiewinnen (ookal
istnog morzo'nklaain schieterijgie).
Zoas gewoonlek valen de priezen
weer op bulten en gonnen
summegen met hannenvol noar
hoes.

Hillie Roamokker·Tepper

Siem
Wlgboldstraal6 , 9791CR Ten Boer

Telefoon (050) - 3022151

Perfektie in haarmode
BOVAGAutobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer050·3021494

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

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

Op al onze reparaties
3 mnd. bOl/af)

garantie

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798TGGarmerwolde
Telefoon 050- 5418610

Voor:
DumpeMWerkzaamhede~

maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.
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Els Knol-Licht

050-3013830
0598-393504

Nieuwjaarsdag in Garmerwofde ...
(Foto: Henk Remerie)

Het jaar duurt niet lang meer ...
maar de nacht nog wel!
De kerkklokneemt het rond twaal
venop tegen het geknal.
Vele dorpelingen gaan inde vroege
uurtjes van '99naar de Leeuw.Jan
en Al leman worden daar traditio
neel welkom geheten door Mieke
Welling namens het Bestuur van de
Stichting Dorpshuis. Een ver
nieuwde groep jeugd heeft ditmaal
het disco-deel verzorgd: verzoek
nummersvan allerlei Jannen wor
den gedraaid; dansluchtigen dei
nen mee.Simon en dezijnen schen
ken. Het gaat erweer gezellig toe;
totinde vroege uurtjes.
Edoch ... niet iedereen verlaat het
Dorpshuismetde bedoeling recht
streeks zijnbed op te zoeken. Ge
tuigeverslepingen, vermissingen en
enkele vernielingen die later aan
het licht komen ...

Installatiebearijt
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797PO Thesinge
• Water Tel. 050·3024536
• cv : FaxOSO-3024693

• Zink
• Dakbedekking

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

De brandweer in actieop Oudejaarsnacht in Garmerwolde.
(Fora: Els Knol-Licht)

opgestapeld, een houten hut werd
aangesleept.Hetvuurlaaidezacht
jes op, de vlucht van de vonken
regenwerdangstvalliggevolgd.Een
politieautokwamenstondterplekke
stil. Van jeugdgeenspoor meerte
bekennen.
Autoverdweenen jeugd was terug.
Het plastic golfplaten dakje werd
vande houtenhut gesloopt. De hut
moest eraan geloven. Jeugd en vuur
stráálden. Plaatselijk bekende - el
dersdienende -politieman reed toe
vallig langs. Wist te melden dat de
brandweer inaantocht was.
Jeugd raakt opgewonden. Er gaat
een gejuich op als de brandweer
inderdaad verschijnt. De hut is in
middels in rook en as opgegaan.
Brokken boomstam vlammen nog
als de brandspuit erop gaat. Vijf
brandweermannen ruimenhetwerk
vande jeugd op onder het belang
stellendoog vandaders,medeplich
tigen en omwonenden. Nog eens
vier brandweerlieden bekijken de
zaak vaneenafstandje. De sfeeris
gemoedelijk. Het is nog maar ell
uur als 1voorbij is.

Oudejaarsnacht Garmerwolde

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - tlJOSO - 5414746

Winkelcentrum Paddepo eI
Dierenriemstraat 204 - tlJ050 - 5771306

Nieuweweg3
tlJOSO - 3123301

Want erwas nog veel tedoen die
dag!Kerstbomenwerdenverzameld
en versleept. Overal indegemeente
TenBoer waren plekkenaangewe
zenwaarbomenverbrandmochten
worden, behalve in Garmerwolde.
Een wakkere inwoonster belde
oudejaarsdag degemeenteomte
vragen waar ze haar boom kwi~

kon. Een ambtenaar kwam, zag
rond en wees een achteraf plek aan
waar het toegestaan zou zijn om
kerstbomen teverbranden. De be
zige jeugdigen hoorden ervan en
gingen ter plekke aan de slag.Maar
toen 's avonds het vuur erin werd
gestoken, was de lol er gauw af:
niemand zag het,niemand wisthet,
niemand kwam kijken ...
De jeugd is inventief; bedacht zelf
een meer in het oog springende
plek: de splitsing Dorpswegl
L.v.d.Veenstraat. Het vuur werd
zorgvuldig opgebouwd, opdat het
geen kwaad kon. Middenop, zodat
auto's konden blijven passeren.
Oude kleden werden ter bescher
ming vanhet asfaltop deuitverko
ren plek gelegd. Oud hout werd

Het was "feest" in Garmerwolde van oud naar nieuw. AI dagenlang
werden we eraan herinnerd dathetoudejaar eraan zat tekomen door
jeugd diezijnzakgeld aan hetverknallen was. Oudejaarsdag begon
hetal optijd,omdat ze anders nietdoorhun voorraad heen zouden
komen 's nachts.
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• deklok van deThesinger kloosterkerk stilstaat?
• deluidas van deze klok gedeeltelijk isdoorgeroest?
• de klok nietgeluid kan worden?
• de hamer alisweggehaald?
• het geheel binnenkort vernieuwd wordt?
• Henk Busscher hoogleraar inbiomaterialen aan demedischefaculteit

te Groningenis?Binnenkortmaghijofficieelprof.voor z'n naam zetten!
• het Nieuwsblad van hetNoordenop zaterdag 9 januariin de rubriek
• Veeniet storen" het decembernummer vandeG&T zeer uitgebreid

citeerde?
• niemand het echt leuk vindt om voor dezoveelstekeer z'n fiets

moedwillig vernield aan tetreffen?
• telefoonhoorns tegenwoordig erg intrek zijn?Zelfsopklaarlichtedag

moet de telefooncel op de hoek Dorpsweg/Rijksweg hetontgelden!
• de Voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen

Garmerwolde zal worden gehouden op maandag 22 maart?
• de FeestcommissieGarmerwoldehet jaarlijks dorpsfeest heeft vastge

steld op vrijdag2enzaterdag 3 juli? (met evt. nog ietsop de donder
dag). Zoals de plannen nu zijn, komt erook weer een Braderie!

• erook ditjaar inde laatste week van de schoolvakantie (de week van
30 augustus Urn 3 september) activiteiten voor de Garmerwolder
basisschoolkinderen zullen worden georganiseerd?

Wist-u-datAan'de jeugd en hun ouders
in Garmerwolde
De jaarwisseling ligt inmiddels alweer enige weken achter ons.
Jarenlang was ditinGarmerwolde -integenstellingtot vele andere dorpen
· een rustig gebeuren. Ook dit jaar ging het weer gepaard met het
traditionele vuurwerk enhet slepen.
Dezekeer isdit allerminst rustig verlopen:
• AI vanaf begin december klapperde het vuurwerk door het dorp en
zorgde voor overlast bij mensen endieren
• Op oudejaarsdag zijn (verkeers)bordenweggehaalden sommige zijn
tot op heden verdwenen
• Devoorzieningeninde speeltuinvan deW.F. Hïldebrandstraat hebben
wij ternauwernood kunnenredden
Dorpsbelangen vindt dat hiermee degrens absoluut isbereikt!
Wij proberen met hulp van vele mensen en schaarse financiële middelen
de voorzieningeninstand te houden. Vernielingen enhet wegnemen van
spullen past daar uiteraard nietbij. Het kost de gemeente - en dus de
bevolking· veetgeld om heteen en ander teherstellen en datkan natuurlijk
niet debedoeling zijn.
We proberen Garmerwolde leefbaar te houden voor jong en oud, onder
meer middels het organiseren van diverse activiteiten.
We doen hierbij dan ook een dringend beroep op de jeugd -en hun ouders!
- daar ook hun bijdrage aan te leveren.
Van vernielingen en vermissingen zullen wijonmiddellijk aangifte doen bij
de politie; de kosten zullen inieder geval worden verhaald op de betrok
kenen.

Namens deVereniging Dorpsbelangen.
Jos Mocking

P.S.: Mocht men nog inhet bezit zijnvan (verkeers)bordenofbouten en
moeren, dan graag terugbezorgenbij ondergetekende.

Theater workshop
Op verzoekvan deThesinger jeugdheeft deVereniging Dorpsbelangen
een theater workshop georganiseerd.Onder leidingvandeprofessionele
regisseur Ron van Lente uitGroningen komen 16jongensen meisjes inde
leeftijd van 12-16 jaar (nadebasisschool) zes keer twee uurbijeen. De
zevende keer latenze zien wat ze geleerd hebben. Zaterdag 13februari
is iedereen van harte welkom in het Trefpunt; de presentatie begint om
15.00 uur.

VIOD speelt
ToneelverenigingVIOD inThesinge
speelt op drie zaterdagen in fe
bruari de jaarlijksevoorstelling.Het
stuk heet "Ain arfenis vol verras
sings" en we verklappen dan ook
nognietsover de inhoud.
Waarenwanneerkunt u terecht?
In café Molenzicht: op 6, 13 of 20
februari; om 20.00 uur.
Kaarten à f 7,50 verkrijgbaar bij
Roelie Dijkerna,telefoon 302 13 05.
Op vrijdag 5 februari om half acht
zijnkinderen van leden en donateurs
welkom bijdegenerale repetitie.

•••

Ihmdelsondernemi g

Stie~een en zoon
U1genmaweg 141 • 9131 BR Groa i~ge~

lelllu 050-5492913- IUlateI. 06-5342301 9

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

Stripboeken
StaIramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

Dandelslm eme ing

Stie~een en zoon
Uigenmaweg 141 - 9131 BR Gro~ i~gu

td/lu OSO-549!m -..toltl 06·534230 19

Rijksweg 15" Garmerwolde
!() 050 " 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag ges loten

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Bovag -lid · OU. SUlukl Dealer

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Voor motoren, bromfiets
off iets naar

~I
r

Wa ar b o rg
Insta llate ur

Installatietechniek

VAA.TS'1iR.A B~,1I.
Oosterseweg tb" 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625

~
®@@ .
G)@@ centrale verwarmmg

0@ . 0~@ elektrische installaties
@0 e 0 €\i) sanitair
0@000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen
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Burgemeester Aissema enSijtse Scheeringa zingen hetGrännens Laid.
(Foto: Wol/er Karsijns)

Thesinge is nillennium-preeî'

Zinloos geweld
treft tuinkabouter
Het jaar 1999was nog geen paar da,
gen oud toen een tuinkabouter een
raadselachtig eindevondonderde auto
opde oprit van hetbetreffende perceel
waar hij zijn stek had gevonden.
Voetsporenonderzoek heeft uitgewe
zen datde kabouternietzelfde stoute
schoenen heeft aangetrokken om zijn
plek in de tuin te verlaten. Moge de
dader bij hetschuw passeren van be
wustperceel de argeloze tuinkabouter
totin het einde der dagen blijven çe
denken ...

Truus Top

en TV Noord. Zijn repertoire be
staat uitGroninger liedjes van ver
schillende genres op melodieën uit
de zestiger jaren, maar ook uit re
center tijd.
De reacties die ik erover hoorde,
waren heel lovend en jekon er ook
nog goed op dansen. Kort gezegd:
"Wievonnen t mooi!"

Zoals altijd iserdan de tombola en
daarna genieten van zanger/gitarisV
mondharmonicaspeler: Sijtse
Scheeringa met een muziekband
voor nog meer begeleiding. Bij de
meesten ishij albekend van Radio

als dit samenvalt met de 50e ver
jaardag van Berend Pleiter.

Thomasvaer en Pieternel verzorgen eenijzersterk optreden!
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Liedjes en rijm
Na de eerste serie liedjes van Sijtse
Scheeringa is het woord aan Tho
masvaer en Pieternel. Elkjaarweer
isdithetklapstuk van de avond.Het
Iie! en leed van het vervlogen jaar
wordt op rijm voorgedragen door
Roei! Jansen en Roelie Dijkema.
Het blijkt weer dat Roelie dedorpse
gebeurtenissen heel secuur bij
houdt, waarna ze de teksten op
papier zet.
Als Irene hen bedankt voor het op
treden, geeft zij aan dat ze grote
bewondering heeft voor Roelie die
zeI! een zware tijd doormaakte en
dan toch instaat isom deze traditie
door tezeilen. De aanwezigen zijn
het hier roerend mee eens en dat
blijkt uithet daverend applaus!

meestersechtpaar nog enkele men
sen speciaal welkom:onder ande
ren de ereleden van Dorpsbelangen
Welly Boer,Roelie Dijkema en RoeI!
Jansen en ook de scheidend pen
ningmeester Jan Mollema en zijn
opvolger Theo de Wil. Er ontbreekt
op deze avond één bestuurslid:
RoeI! Koopman, die zijnheup brak
door een val op de Kardinger ijs
baan. Beterschap Roel!!!
Hierna mag burgemeesterAlssema
met begeleiding door Sijtse Scheer
ingademuzikale startvan de avond
verrichten door op het toneel het
Grönnens Laid te zingen. De zaal
zingt uitvolle borst mee.
Het café isop een paar plaatsen na
uitverkocht. De verwachte storm
loopop dekaartjes voordeze avond
viel wat tegen. Maar wat wil jeook

Welkom
Irene heet behalve het burge-

"Dankzij de inzet van veel vrijwilli
gers zullen deplannen van Dorps
belangen, die gesmeed worden in
samenwerking met het Oranje
comité,aantonen dat Thesinge mil
lennium·proof is," aldus Irene. In
februarikunnen deinwoners aleen
enquête verwachten, waarin men
wensen kenbaarkan maken.Burge
meester Alssema - die ook van de
partij is, samen met zijn vrouw 
wordt schalks gewezen op de mo
gelijkheid om Thesinge vanwege
de grootse plannen wat extra subsi
die toe te schuiven. Er is al een
datum gepland voor een bijzondere
activiteit en dat isop 9-9-1999 om
9.00 uur.

Deze opmerking maakte Irene Plaatsman, voorzitter van Dorpsbe
langen, op de "Nijjoarsveziede" in café Molenzicht in haar ope
ningswoord. Hiermee doelt zijopdeactiviteiten diedit jaar opstapel
staan om hetlaatste jaar van deze eeuw af te sluiten.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kool & zn
""" ins t a lla t i e bed r ijf

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

HOf5TEDE-

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajui1 272 Granigen
1el.050 - 5422252
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Ontzettend bedankt!
Op de eerste koude dag innovember beslootik een buitenrit temaken met
mijn paard Nero. Het was op zich al de derde keer die week, dus niets
bijzonders. Die dag echter schrok Nero, toen we bij het bruggetje opde
Stadsweg kwamen. Hij draaide zich om en sloeg op hol.
Terwijl ik hem probeerde op een zijweggetje testuren, vlogen we uit de
bocht. We gingen over de kop de sloot in. Deze sloot was net gebaggerd,
dus heel diep, en de wal was steil en glad. We hadden er zelf nooit uit
kunnen komen.
Gelukkig was erheel snel hulp. Ikben zelf de sloot uilgetrokken door een
voorbijganger en Nero is er door de brandweer uitgetakeld. Ik ben
vervolgens afgevoerd met deambulance en opgenomen in het zieken
huis.
Gelukkig liep het met een sisser afen was ikbinnen een paar dagen weer
thuis.
In de weken daarna heb ikenorm veel lieve en belangstellende reacties
gehad; dat heeft me ontzettend goed gedaan. Het isgewoon niet mogelijk
iedereen persoonlijk te bedanken; daarom wil ik, mede namens mijn
vriend Reinder, iedereen ontzettend bedanken voor het medeleven.
Overigens is het ook met Nero goed afgelopen; hij staat tijdelijk opeen
manege, maar volgend voorjaar hopen we weer lekker buiten te rijden
(alleenwat minder hard).

Karin Boonstra

Luchtgeweer schieten
Het was een goeie Oud &Nieuw in Thesinge: prachtig helder weer om
vuurwerk aftesteken (je zag alle kleuren van de regenboog boven de stad
hangen). Een brandje aan de Molenweg leek wat uit de hand te gaan
lopen.maar dat viel allemaal weer mee en na twaalven was ergezellig veel
volk opdebeen.Dat het Trefpunt 'snachts open gaat voor ieder die elkaar
dehand wil schudden, iszo langzamerhand een echte traditie geworden.
Ook was erweer een traditionele stunt. Vlak voorbij het bordje 'Achter
Thesinge" had een ploegje harde werkers een auto geparkeerd. Hoe?
Heel simpel: jeboort een flink gatinde auto - met de diameter van een
lantaarnpaal- jezet een zaag inde zijkant, jeschuifthet helegeval om de
lantaarnpaal heen en je last de boel weer netjes aan elkaar.
Reken maar dat voorbijgangers zich de volgende dag ophet hoofd staan
tekrabben en zich afvragen hoe inhemelsnaam die auto om die lantaarn
paal gekomen is.
Prachtige stunt, heren!

E.T.
(Foto: Wolter Karsijns)

Op22 december 1998 had S.V.'Buurschutters"collega Schuttersvereniging
'The Cartwrights" uit Ten Post uitgenodigd voor de eerste gezellige
onderlinge schietwedstrijd indorpshuis "De Leeuw".

De hoogste schutters van S.V. 'Buurschutters" zijn J. Tammenga 116
punten, en J. Bouman en L. van der Molen, beide 113 p. Het vereni
gingsgemiddelde was 105,7p.

De hoogste schutters van S.V. 'TheCartwrights" zijnJoh. Bosker 112 p.,
K. Wierenga 108 p. en J.Boven 107 p. Het verenigingsgemiddelde was
105,5p.

Na een geslaagde avond werd voor detweede avond begin 1999 afge
sproken. Tot slot bedankte de voorzitter de aanwezigen voor de goede
opkomst van beide clubs.

Sieb-Klaas lwema

5tadsweg 63 Ten Boer 0503021383

1'----------,"C7"
WONINGINRICHTING MEUBElMAKERIJ

creatief l\ •

centrum ~...

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

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

sanitair en verwanming
~~B...,;;;;o,U~RINGA

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
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Foto van de maand Redactie

Een wintersplaatje van Thesinge ... (Foto: WolterKarsijns)

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 18 fe
bruari 19.00 uur, zo mogelijk
eerder.

Redactie Thes inge:
PetaJutjens. RoelieKarsijns.Lucie
Kol-Slachter, Peter Kruijt,
Metha Nijkamp, Truus Top.
Fotograaf:
Wolter Karsiins 050-3022071
Eind-redactie:
Elisabeth Telenaar.
DeDijk4. 050-302 3795

Alle ochtendiensten zijn SaW
diensten.

Abonnementsgeld f 20,00p.j.
Postabonnees f 29.50 p.j.

Administratie:
PetaJurjens,
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

Kerkdiensten

Geen krantontvançen ofwilt Uextra
kranten?Sel Peta Jurjens:
050·302 3896.

Redactie Garmerwolde:
WillemienSakker-Foekens. Ruud
Delissen. Karel Drabe, Carel
Hazeveld,Hans Klamer, Delta v.d.
Molen. SinekeVeninga.
Fotograaf :
Henk Remerie050 - 5419630
Eind-redact ie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-54153 35

Losse nummers f 2,-

7 februari
10.00 uur Thesinge,
ds. C. Overeem/Haren
19.00uurdrs.T.J.Oldenhuis/Coe
vorden (Grunneger Dainst)
14 februari
10.00 uur Garmerwolde,
ds. A.F. Kristensen/Usquert
14.30 uur dhr. H. PerdokiAppinge
dam
21 februari
10.00uur Thesinge,
ds. T. de JongeNries
14.30 uur ds. Th. Heslinga/Sidde
buren
28 februari
10.00uurThesinge,
dhr.H.J.Dijkstra/Gasselternijveen
schemond
14.30 uur
ds. G. LievaartlAduard

Agenda
zondag 31 januari
15.00 uur; KloOsterkerkThesinge:
Extra OSA-winterconcert
donderdag 4 februari
13.30 - 15.30 uur; De Leeuw: Le
zingplusdiscussieover hetonder
werp: Vrouwenindebijstand(NBvP)
vrijdag 5 februari
19.30 uur; café Molenzicht: gene
ralerepetitie VIOD
zaterdag 6 februari
20.00 uur;caféMolenzicht: toneel
voorstelling VIOD
woensdag 1D februari
19.45 uur; DeLeeuw:Jaarvergade
ring NBvPplus uiteenzetting van de
Rechtswinkelovercolportage. koop
en rui l
donderdag 11 februari
14.00 uur; t BuurhoeslTen Boer:
Voorlichtingsmiddagovermedicijn
gebruik (ANBO). Vanjong tot oud,
lid ofgeen lid, iedereeniswelkom!
Entree f 2,-p.p.
zaterdag 13 februari
15.00 uur; Trefpunt: presentatie
theater workshop
20.00 uur;café Molenzicht: toneel·
voorstellingVIOD
donderdag 18 februari
10.00 uur; koffiemorgen inkerkhörn
zaterdag 20 februari
20.00 uur;café Molenzicht: toneel
voorstelling VIOD
zondag 21 februari
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
OSA-winterconcert
donderdag 25 februari
DeLeeuw: doemiddag NBvP

Sel met één vanonzehypotheek·
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd Cats
telefoon(050) 3012848

Uzielhet.Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een lening en eenverzekering . Enaf
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder momenl
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten ?Ook dat kan.

..Allebei net afgestudeerd endi·
reet aanhetwerk.Mijnvriendwil met
een een huis kopen. Kandat nu al?
Want echt gespaard hebben weniet.
Ja, dat kan,

Rabobank

..Wezijnopzoek naar eenhypo
theek waar we laterweer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken om voordekinde
rentezorgen.
Dan willen weminder aanonzehypo
theek betalen, kandat?
Ja, dat kan .
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