
R & TllESDlGER
E SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

24e jaargang maart 1999

Voor de kenners is één blik op de loto's genoeg: hier is iets
bijzonders aan dehand: Hans en Candy Duller spelen samen met
Gert.Jan Kallenberg en Quen Hoekstra. Voor de leken onder de
lezers (de eerlijkheid gebied te zeggen dat ikzelf daar ook loe
behoor!) een voorstellingsrondje.

Perfect gespeeld!
Gert-Jan en Quen
spelen mee met Candy en Hans

Tijdens een concert in de Engelstede. Van links naar rechts: Jenne
Meinema, Gert-Jan, Quen enHans Ou/fer.

Een maand eerder was er al een
concertvan HansDulferindeEngel
stede geweest. Quen's vroegere
docent speelt af en toe indeband
van DuIfer,en had gevraagd ofQuen
en Gert-Janeens een stukje moch
ten meeblazen. Dulfer zou Dulfer
niet zijn als hij dat niet leuk vond.
Dan sta je wel opeens naast een

En Hans, Candy, Gert-Jan en
Quen?
Alsjongsaxofonist luister jenatuur
lijknaar Candy.Jekoopt haar cd's,
en gaat naar fanclubdagen.Desax
gaatmee! Jeoetent jeblauw,en ze
isechtaardigen gewoon, jespeelt
een lekker nummer (Pick up the
Pieces) endatgaat deeerste keer
nietecht geweldig,maarop de jong
stefanclubdaginjanuari 1999spe
len jullieweer hetzelfdenummer,je
doet een solo en later hangt eraan
de muur een enorme uitvergroting
en heb je een stapel gesigneerde
cd 's indekast liggen.

en geeft zichzelf een redelijke kans
ook geld te verdienen met de mu
ziek. Naast talent iszelfvertrouwen
endurf onmisbaar voor succes!

Mallhijs Well ing.
En Quen Hoekstra? 13 jaar pas,
maar speelt wel al meer dan vier
jaar saxofoon en is op dit instru
ment begonnen, eerst les bij de
'Volharding" (sax omdat ze al ge
noeg trompettistenhadden),daarna
bij Janne Meinema en Matthijs
Welling.
Oefenen? Gert-Jan 3-4 uur per
week, enQuen regelmatigeen uur
per dag. Moeilijk? Als beginner
schijnthetvooralmoeilijk tezijn om
algewoongeluiduithet instrument
tekrijgen.Niellehardmetdelippen
bijten ophet "riel", en ook weerniet
te los in de mond. Duur? Tja, de
beste instrumenten zijn die hand
gemaakte juweelijes uit de jaren
'20,endoen algauw een duizendje
ofvijl.Datverdienjenietsnel bij de
EDAH, dus voorlopiggaat het nog
op de iets goedkopere tabrieks
saxofonen.
Dat dat over niet al te lange tijd
veranderd kan zijn, blijkt uit de
toekomstplannen van de heren:
Gert-Jan wil rechten gaan stude
ren, en doet desax er dan naast.
Quen gaat de technischekantop
waarschijnlijk HTS geluid & licht -

Wie zijn dan die Gert-Jan Katten
bergenQuen Hoekstra ?
Om met de oudste te beginnen:
Gert-Jan, bijna 16, 4e klas gym
(vooral talen), zwemmer, scouter,
tafeltennisser, vakkenvuller bij de
EDAH, heeft ook nog talent & tijd
voor de saxofoon. Zoals zoveel
muzikanten begonnen met Alge
mene Muzikale Vorming, gevolgd
door blokfluitles. Heeft nu les van

praansax. Les krijgt ze van vader
Dulfer en (opalt) in een harmonie.
Als ze elf is speelt ze al een solo
tijdens eenoptreden envanafhaar
twaalfde speeltze mee op een plaat
opname van papa, speelt op het
North Sea Jazz festival, richt haar
eigen band op, speelt op haar 18e
in het voorprogramma van Ma
donna,heeft een hitmetDave Stuart
('Lilly was here'), en speelt. met
band,mee met Prince. Haareerste
cd 'Saxuality' wordt een succes in
EuropaendeV.S. en haar volgen
decd'sdoenhet ook enormgoed in
Japan.
CandyDulfer isduserg goed, ver
koopt miljoenen cd's, ziet eruit als
een topmodel, is wereldberoemd,
speeldemetsterren(maar eigenlijk
is zij dester) en isdan volgens de
heren Kattenberg en Hoekstra ook
nog eens erg aardig. Oh ja, en ze
mogenmet d'r meespelen!

Candy Dulfer. dochter vanHans, is
geboren 19 september 1969. Als
kind staat ze al zodra ze wat kan
lopenbijpaophetpodium en speelt
mee op de tamboerijn. Op haar
zevende begint ze ook op de so-

WiezijnHans en Candy Ou/fer?
Hans DuIfer, geboren op 28 mei
1940 in Ams1erdam, kocht in zijn
tienerjaren z'n eerste tenorsaxo
foon. Hij wasgefascineerd doorde
jazz en werd geïnspireerd door
saxofonisten als Ike Quebec and
Big Jay McNeeley. Zijn handels
merk is zijn grove tenorgeluid. Hij
speelt en speelde in vele bands
zoals Heavy Soulinc, Perikels,
Reflud (Dulfer omgekeerd) en de
Tough Tenors. Ooit was hij naast
muzikantook autoverkoper, en di
recteurvan de rocktempel Paradiso
in Amsterdam. Het aantal cd's dat
hij heeft uitgebracht is bijna niette
tellen - net zo min als het aantal
verschillende muziekstijlen waarin
hij actief is geweest. In 1993 ont
ving hij de prestigieuze BirdAward
van de leiding van het North Sea
Jazzfestivalvoorzijnbelangrijkebij
drage aan de jazz in Nederland.
Volgens kenners is hij iemand die
graag gewoon met de mensen in
zijn publiek wil kunnen praten en
spelenen absoluutgeensterallures
heeft.



"Piek up the Pieces" tijdens de Candy Dufferfancfubdag inAmsterdam.
Van links naarrechts: Candy, trompettist van de band,Quen en Gert-Jan.

Openluchttheater - Gebruikersplaats 1!
We waren blij met deons toegestane locatie voor ons jaarlijks openlucht
spel: een gedeelte van hetschoolplein . Er werd een stevig stenen huisje
gebouwd, datook als opslag diende voor stoelen en andere materialen.
Uiteraard werd errekening gehouden met het veiligkunnen gebruiken van
deruimte als kleuterspeelplaats.
Echter: Een aantal jongelui uitonze beidedorpen meent hier 's avonds
bezit van temoeten nemen.Inmiddelswerden deuren vernield en krukken
afgetrapt (zodat men binnen kan gaan en stoelen gebruiken), is de
regenafvoer stukgeschopten worden vuurtjes gestookt indesouffleursruim
te!!
Verbieders worden weggehoond ...Op dit speelplein spelen kleuters !I!
Een eenmalige opruimactie leverde een pakje speciale vloei en 52 !!
weedzakjes op, waarvan enkele nog gevuld.
Hoe lang nog, voor deeerste spuiten worden gevonden?!
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• op maandagavond 27 januari de
jaarvergadering van Dorpsbelangen
Garmerwolde plaats vond in café
Stol?
• erdie avond dankzij denieuwe
inwoners van deL. V.d. Veenstraat
een hoge opkomst was?
• JanetJansen en Albert Havenga
een prijs wonnen in een landelijke
tekenwedstrijd van de Kinder
postzegels?
• Garmerwolde druk bezig was
voor een eigen kleuterschool?
• defamilie Kampen inThesinge
verblijd werd met degeboorte van
dochter Petra Aaltien?
• toneelvereniging VIOD uit
Thesinge op 21 januari 1975 met
succes het blijspel "Het daghitje
van pension Zeemring" opvoerde?
• dokter Van der Werf! eigenlijk
chauffeur wilde worden op een
aardappelauto?
• antiekhandel Grasman (Oude
Rijksweg 1)zolderopruiming tekoop
vroeg?

Een kwart eeuw dorpskrant

Ineen kwart eeuw isermetdekrant
zelf veel gebeurd. Het huis-aan
huis advertentieblad werd een
abonneekrant. deredactie groeide
van twee naar zeventien, we heb
ben de hele ontwikkeling doorçe
maakt van kladblokjes, knippen en
plakken naar decomputer.
Maar er is nog veel méér gebeurd
met onszelf en met onze dorpen.
Vijfentwintig jaargangenvandeG&T
staan er vol van: interviews met
mensen die een verhaal tevertellen
hadden, berichten uit het vereni
gingsleven,advertenties en stoom
fluitjes, foto's van kinderen die nu
zelf alweer kinderen hebben, be
richten over grote plannen olkleine
veranderingen ... vijfentwintig jaar
wel en wee indedorpen.
Daar gaan we iets mee doen. Eris
een werkgroep gestart metdevoor
bereiding voor een jubileumboek
waarin die geschiedenis nog 'ns
dunnetjes wordt overgedaan. Over
dat boek krijgt u in de loop van dit
jaar nog genoeg tehoren. En overi
gens zijn uw suggesties omtrent de
inhoud van harte welkom. Herin
nertuzich hoogtepunten uitdeG&T
die in het boek niet mogen ont
breken? Meldt hetons!
Als "smaakmaker"voorafzullen we
vanaf nu tot volgend jaar maart
maandelijks iets melden uit deal
lereerste jaargang.

Volgend jaarhebben wewatte vieren: namelijk het25-jarig bestaan
van de Garmer en Thesinger Express. Roell Ganzeveld en Geert
Boschma (geholpen door"Thesinge-correspondent" Bert v.d. Laan)
kwamen in maart 1975 methet allereerste nummer. De toenmalige
burgemeester van Ten Boer had er weinig vertrouwen in. "Ik geef
jullie een paar maanden ...", zeihij. Die burgemeester isernietmeer,
deG&Twél.

ultieme compliment: "perfect çe
speeld"!

Adolphe Sax, de(Belgische)uitvin
der van de "Sax-o-foon", zou het
nietandersgewild hebben.

Hans Klamer

echte grootheid:beetjenerveusna
tuurlijk, maar goed geoefend en als
deeerste noten eenmaal lekker zijn
weggespeeld gaat derest vanzelf.
Dan doe je bij elk van dedrie num
mers die je meespeelt natuurlijk
een solo en je krijgt na afloop het

Rederijkerskamer "Wester" Elisabeth Tolenaar
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Een groot aantal bezoekers van deavond"Vóórhetdorp dóór het dorp"
is lid van het G.M.K.G. (Foto:Henk Remerie)

Volop muzikaal talent!

Hillie Ramaker-Tepper

Na de tweede pauze - waarin we·
derom lootjesvoorhet Rad worden
verkocht - komen "Two brothers
and no sisters". De gebroeders
Dreise spelen heel verdienstelijk
gitaaren helI rioJokeSpijker,Henny
Luppes en GeesjeSantinglaatons
genieten van hun zangkunst.
De uitsmijter wordt verzorgd door
FrancienBroekhovenenBoukje.
Bij het derde couplet kan iedereen
meezingen: de beide dames hou
dendetekst om debeurt omhoog.
Een leuk idee!
Na nogéén keer het RAD wordt het
officiëlegedeelte rond elf uur afge
sloten.
De presentatievan deze avond was
inhanden vanJos Mocking;detech
niek werd verzorgd door Matthijs
Welling.
Wistudatons dorpzoveel muzikale
talenten rijk was?

Garmerwolde. Ze zingen helaas
maar één lied:DeParelvissers;met
een aangepaste Groningse tekst,
geschreven door Hanny Havenga.
(Langsoamaan gait de Grunneger
toal verloren ... zing de woorden in
n laid, dinverdwientonsstreektoal
nait.) Hierna volgteen solo-optre
den van Japke Hartog (piano).
Doordat haarzus ziek is, staatzij er
helemaal alleenvoor. Je moet het
maar durven! Knap gedaan, hoor
Japke!
Na "No brother and sister" (Joke
Spijker - zang en Harry Dreise 
gitaar) treden Mallhijs Wellingen
z'nleerlingen aan.Sommigen spe
len voor de eerste keer voor pu
bliek,anderen hebbenal(veel)meer
ervaring. Leuk, zo alsjong en oud,
beginners en gevorderden met el·
kaar omgaan; we zullen vast nog
meervan deze saxofonistenhoren!

Onder het toeziend oog van de jeugd leest Jos Mocking de winnende
nummers op. (Foto: Henk Remerie)

Een aantal kinderen zijn al lid van
de "Harmonie", doch nog lang niet
allemaal.DirigentRoelf Stolen voor
zitter Hennie Havengaluisteren vol
belangste lling: zitten er nog
talentvollemuzikantjesvoorhen bij
???
Endan dietrotse (groot)ouders!De
avond kángewoon nietmeer stuk!

Na dit succesvolle optreden is de
beurt aan "No sisters": Geesje
SantingenHenny Luppesbrengen
een liedjea capella.
Endan ishet pauze.
De lootjes voor het Rad van Avon
tuurvinden gretig aftrek bijdejeugd;
de prijzen zijn dan ook schitterend.
Na de pauze volgt het inmiddels
befaamdeGemengd Mannenkoor

Op zaterdag 6 maart begeven heel wat dorpsgenoten zich naar
dorpshuis "De Leeuw". Dé klapper van deavond is het debuut van
het Gemengd Kinderorkest Garmerwolde! Na slechts één middag
oefenen onderleidingvan Liesbeth Blauw-en met steunvan Cheryl
Hoekstra - brengen 25 kinderen verschillende bluesten gehore. Ze
spelen alles uil het hoofd, er staatgeen noot op papier.

Op een paar na zijn het allemaal
beginners. Om zo'n workshop te
doen slagen, neemt Liesbeth nor
maliter een basgitaristen drummer
mee, In Garmerwolde is dit echter
nietnodig:eenbeginnendebassist
en drummer kwijten zich uitstekend
van hun taak.
De traditionele blues is de basis
van alle lichte muziek. We kunnen
o.a.luisteren naar deGarmerwolder
blues (vanmiddag zelf verzonnen)
en een nummer gebaseerd op de
overbekenderegel: "Hé kopje kof
fie'"
Het leukeisdatnietsvaststaat,ook
niet wiesoleert.De dirigente houdt
alles nauwlettend in de gaten en
zorgt dat iedereenaan zijn trekken
komt.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw : Bruiloften

Fee sten
Recepties
Vergaderingen

Zal enverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Perfektie in haarmode

Wigboidstraal6,9791CR TenBoer
Telefoon (050) . 30221 51
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INJmedj ter Veer

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
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Prof Henk. (Foto: Jan Ruben)

Beter met
biomaterialen
Oit ls de IItel van de inaugurele
rede vanOr.Ir,Henk J. Busscher
die hij uitsprak op 2 maar\. Heel
veel Thesingers waren hierbij
aanwezig in het Academie
gebouw van deRijksuniversiteit
inGroningen.Omhalf vijf schre
den derector magnificuseneen
twintigtal hoogleraren, waaron
derHenk, gekleed in zwarte toga
enmet eenbaret ophethoofdde
zaal binnen.Henkbeklomdekan
sel en hield zijn oralIe ter gele
genheid van zijn benoeming tot
hoogleraar in de medische toe
passing van biomaterialen,

Ook voor een leekopditvakgebied
was de redegoedtevolgen.Aande
handvan voorbeeldenmaakteHenk
duidelijk dat ieder mens met de
toepassingvanbiomaterialen tema
ken heeftofnaarallewaarschijnlijk
heidkrijgt. Heelbekend isdetoepas
sing van vullingen in het gebit en
ook het materiaal waarvan een
kunstgebit wordt gemaakt. De
contactlens wordt gemaakt van
biomateriaaldatzuurstofdoorlatend
is zodat de lens comfortabel is in
hetgebruik. Hetwordtons duidelijk
dat het belangrijkste kenmerk van
eenbiomateriaal isdathetnietwordt
afgestotendoor het lichaam. Inde
hartchi rurgie maakt men ook ge
bruik van deze kennis bij het
implanteren van een kunstklep of
een pacemaker. En iedereen kent
wel iemand met een kunstheup.
Voordat een "nieuwe heup" wordt
geplaatst iser vanuit verschillende
vakgebieden onderzoek gedaan.
Het gewicht en de duurzaamheid
van het materiaal spelen een rol bij
de keuze. De onderlinge samen
werking van verschillende vakge
bieden binnen de geneeskunde is
bepalend voor verdere ontwikke
ling van de toepassing van
biomaterialen.

Studie en werk
Henk heeft Technische Natuur
kunde gestudeerd en is in 1981
afgestudeerd op onderzoek naar
devermoeidheidsverschijnselen in
aluminiumlegeringen voor de
vliegtuigindustrie, In '85 promo
veerde hij op het onderzoek naar
dehechting van mondbacteriënaan
tandglazuuroppervlakten, Een jaar
later werd hij benoemd tot coördi
nator Bioadhesie onderzoek bin
nen de toenmalige faculteit Tand
heelkunde. Dit belTof een kleine
groep medewerkers die inde loop

der jaren vertienvoudigd is.Tegen
wOÇlrdig heet dit de disciplinegroep
BioMaterialen oftewel BioMedicai
engineering. Nu in 1999 is Henk
aangesteld ineenleerstoel aan de
faculteitderMedischeWetenschap
pen.

Feest
Rond hetofficiëleprogramma wer
den door de "paraprofessoren"
Peter Heidema (vriend en plaatse
lijk organisatietalent uit Thesinge)
enHenny van der Mei (collega van
Henk) tal van activiteiten opstapel
gezet. De hele week kon iedere
passant op een groot bord in de
voortuin van de familie Busscher
aande Schutterlaanlezen water te
vieren viel. De tekst luidde:

Henk is nu een echte prof
Dat vinden wij als dorpsgenoten
reuze tof
Nog maar zojong
Waagthijdezegroteproffen sprong
Dus wilt Uiets vragen over
Biomaterialen, hijkan Udaar
alles over verhalen
Daarnaast is hijook nog thuisaan
hetklussen en heeft hijde

Boerderij mooi verbouwd intussen
Een badkamer moet ernogkomen
En zoals Uzietvan'kunststofkozij
nen
blijfthij maar dromen
Qua wonen haalt Thesinge het
nog netboven Amerika,
Maar is Henk 65jaar,
dan gaat hij wonen in een grot op
Kreta.

Op vrijdag 5 maart werd in "de
Leeuw" in Garmerwolde een groot
feest aangericht.Henkenzijn vrouw
Reina ontvingen hun gasten in de
feestelijkversierde zaal. De"para
professoren"inopvallende rode gla
mour-jasjeshieldenhet programma
zo goed mogelijk in de hand. Er
waren veel lovende en lieve woor
den,liederenen sketchesvoorHenk
enook voor Reina. Tussendoor en
vooral aan het eind van de avond
speelde de band zestiger-jaren
nummers.Hetwas drukopdedans
vloer rond de genietende "swinging
professor",

TruusTop

Nienke, Henk, Melle en Reina
Busscher. (Foto: Wolter Karsijns)

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

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

II ~ ~
~~ NIJDAM
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groep

W ist hij nie t beter?

Beks Hypotheken
Burg.Tr le zenbergstr aat 30 , 979 1 CC Ten Boer (050) 3 0221 91

Huizen en hypotheken.Je kan het natu ur
lijk allernaa1 zelf uitzoeken. Als ie tiid en
geld hebt . M.ar als ie verstandig bent.
schakel ie gelijk de Beks Groep in.
De hypotheekspecialist bij uitste k, die
zaken do et met vrijwel elke Nederla ndse
geldverst rekker. En ie desgewenst thu is
voorziet van een onafhankelijk gratis
hypoth eekadvies. Dat is niet alleen vrese
lijk makkelijk. Maar bovenal erg kosten
besparend en efficiënt.

25 maart 1999. L.E.L. Lens be lt zich
klamme hand en o p lacht naar d e
m eest gun st ige hypoth eek.
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Jeugd vanGarmerwolde en om
streken -klein en groot, meiden en
jongens -geef jeopvoor demode
showen/of mimespel bij Anneke
Kattenberg tel. 541 40 35 of
Christien Kostertel.5421951-.(Ook
voor inlichtingen)
Maak van Garmerwolde inhet laat
ste jaar van deze eeuw op2juli een
bruisend marktgebeuren, dan kun
nen we met recht spreken van
"Garmerwolde leeft".

Braderie
Garmerwolde

Verenigingen diezich nog niet heb
ben aangemeld voor een plaatsje
opdebraderie kunnen zich alsnog
zo spoedig mogelijk aanmelden bij
Auke Kuipers tel. 542 5911 . Haast
isgeboden:demarkt loopt momen
teel goed vol met kramen!

Op vrijdag 2 juli a.s. wordt er in
Garmerwolde een grote braderie
gehouden. Naast de vele kramen
zullen erook opgezette tijden MO
DESHOWS verzorgd worden door
de Garmerwolder jeugd. Het is de
bedoeling dat de jongeren zelf
ontworpen en/of·bedachte kleding
gaan showen.
Dansschool "Step byStep" uit Ten
Boer geeft dansdemonstraties, ter
wijl ons muziekkorps de "Harmo
nie"enkele optredens zal gaan ver
zorgen.Ook deEgeländerkapel "De
Alpenjagers" zal de braderie met
een bezoek vereren.
Tevens zullen her en der op de
markt muzikanten en mimespelers
hun muzikale en/ofartistieke kwali
teiten aan het publiek gaan verto
nen.

~ , 1
De expositie vindt plaats van 10
april tot ·l november. :Qpec,
nillgstijden:;"Yrijdag ,en zà1E;,rdag.,li
van tO.OO tot'17.30 uur enop v

afspraak. Tel. 050-302 48 69.
Alle inwoners van de gemeente
Ten Boer worden uitgenodigd om
bijdeopening aanwezig tezijn.

Metalen objecten van Herbert
Koekkoek.

met de loop derseizoenenveran
deren: de tuinen zullen steeds
verrast worden met nieuw werk.
Speciaal voor de opening van de
expositie realiseren beide kun
stenaars een gezamenlijk object,
waarbij keramiek en staal een
boeiend spel met elkaar zullen \;
spelen. w•.:

meegenomen indewind ...ofzwer·
ven door de borders van de tuin,
verwijzend naar personen uit ver·
vlogen tijden.Geabstraheerde me
talen vogels zweven boven devij·
ver.
Het staal krijgt ook vaak organische '
vormen. "Omdat staal zoweinig ei·
sen stelt aan deconstructie, voel ik
me zelden begrensd in devormen
van de objecten dieik wil maken,"
aldus Herber!. "Er zijn tafel-acht e
objecten indevorm van w
waternavels endebladeieriva
gif)kgo-bOom~IFHèt;ginkgotbla

jurkjegew e
!~J~:~i e

on~om ii~ll ,món'umentale kop-hars-romp boerderij aan de BovenrijQ
evilldt voor het eerst een drie-seizoenen-expositie plaats. De feestelijke ope
iJ9 àpril, waarschijnlijk om 16.00 uur. Wethouder vancultuur Peter Boon zal daaraan z
leveren; toneelgroep "de Rijgenzal zorgen voor een min of meer theatrale omlijsting.

"''''
e Hongaarse beeldhouwster

Agnes Bozsogi toont een grote ·
variatie van haar keramisch werk. ;
Haar inspiratie is de menselijke "
natuur, het menselijke gedrag.
Hoe de mens geconfronteerd
wordt met zijn innerlijk wezen en
vervolgens met debuitenwereld.
Dit levert expressieve beelden
op; die boeien, doordat ze inhar·-.
monie zijn of julst in:strijd met]
zlchzelt. Haar figuratieve, enigs- 'f '
zins schetsmatig opgebouwde
mensfiguren zijn vaak-wat me- 1
lancholisch en ingetogen van
karakter, maar steeds ook ex
pressief. Grote meer dan mens
hoge beelden met een monu
mentaal karakter spelen een spel
met het Groningse landschap.
Kleine verfijnde beelden geven
intieme hoekjes indetuinen een
heel eigen karakter.
Zegebruikt voor haar werk voor

." aar ook andere
Is glas, steen,

.~~iNO[den ill,haar objecten
eîk!.

i't ::.:::.., ';';" .1"::, !

VAN Sleen's
5AKKEI2IJ

H. Westerstraat 18Ten Boer OSO' 3021227

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

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

BOUW v.o. I.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Telefoon Of)·'22 154416 ' .
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G@rmerwolde op internet
Na Plallegrond enInfoboekje ook maar eens op Internet gezocht naar
gegevens over Garmerwolde. Dorpsgenoot Ed Welling verzorgt de
"website",zoheet dat.Opdenajaarsvergadering van deVerenigingvan
Dorpsbelangen heeft hij daarover alheteen enander verteld aan detoen
aanwezigen; inclusief een demonstratie, hebik begrepen. Ik ben daar
nietbij geweest. En thuiswarenwenietop "het Internet aangesloten".
Laat slaan dat ik over "surfen op hetnet" konmeepraten.

Tijden veranderen, snel.We hebben
momenteel eigentijdse apparatuur.En
een abonnementopInternet viaeen
provider (een bedrijf dat de bel 
verbindingmet hetnet regelt).Nukan
ik e-mailen en digitaal zoeken naar
alles wat ikmaar weten wil.Nou wil ik
niet zoveelweten ... maar goed, laat
ik het eens proberen.
Ik ga zoeken naar informatie over
Garmerwolde en de gemeente Ten
Boer. Het kost wat telefoontijd. Je
bent dus een tijdje "in gesprek' met
het wereldwijde web. En gelijktijdig
dus niet bereikbaar voor jenaasten.
Tenzij jegelijkeen zgn.ISDN·lijn hebt
genomen. Dan beschik je over twee
lijnen.
Het curieuze is eigenlijk de weten
schap datdeinformatiedieikthuisop
het scherm over Garmerwolde kan
vinden, ook gevonden kan worden
door iemand · waar ook ter wereld 
dieook "GARMERWOLDE" alszoek
opdracht invult.
En wat vind jedan? Allereerst kreeg
ikeen mededeling ophet scherm dat
er 26 pagina's zijn waar het woord
GARMERWOLDE in voorkomt.
Nieuwsgierig geworden wil ik die pa
gina's zien. Zo stuit ik op "afsleep
bedrijven" en vind Dikkerna.
Ook blijkt Garmerwolde voor te ko
men opeen pagina van deConcert
zender. En neem ikme voor donder
dag 26februariom 16.30 uur tegaan
luisterennaarorgelmakerPetrus van
Oeckelen,diekennelijkietsspeeltop
orgels in het noorden van het land,
waaronder dat van Garmerwolde ...

totdat iktoevallig zie dat hetom 1998
gaal.

WebsiteEdWelling
Ik ontdek nog veel meer pagina's
waarhetwoord Garmerwolde invoor
komtviaeenanderzoekprogramma.
Zokom ook ik terecht opdewebsite
over Garmerwolde waar Ed Welling
"achter zit".
U kunt dewebsite rechtstreeks vin
den als u hl1p:l/cowog.ppswJug.nl/
garmerwolde intypt,dat scheeltaan
zienlijkwat tijd,Dan kuntukiezen uit
kaart, geschiedenis, verenigingen,
agenda, dorpshuis, bedrijven en tot
slot digitaledorpen,
Ik ben nieuwsgierig en "klik met de
muis" opverenigingen en kan weer
kiezen : Dorpsbelangen, de sport
vereniging,GEO,Crossteam. Delaat
stezegt me niets,dus daar klik ikop,
Fantastisch: café Jägermeister ver
schijnt ophet scherm compleet met
heren poserend voor cross-auto's.En
allerlei relevante informatie voor lief·
hebbers van autocross. Ik weet nu
o.a. dat ik voor nog meer informatie
bij Reinier Buringa moet zijn.
Nu zien wat Dorpsbelangen te mei
den heelt; daar ben ik beter mee
bekend.Hoe heerlijkdathetbekende
logo (kerktoren) verschijnt en opeens
vertrouwde gezichten mijnblik aflei
den van deongetwijfeldinformatieve
tekst dieophet schermstaat. Ukent
ze vast wel: Jos Mocking , Wim
Benneker, Pia Pops, Alineke Boes,
Jan Wigboldus en Geesje Santing,
tezamen hetbestuur.Omdatditbeeld

ophet scherm vergankelijk is, maak
ik er gelijk een afdruk van voor mijn
persoonlijk (foto)archiefvan onsdorp.
Leuk voor later, als we de kinder
schoenentijdvan het net allang ver
geten zijn.
Ik zoek verder: Bedrijven (Rosa-rie,
Beks,Bouchier,Wiekel , Havenga en
Ter Veer). lederheelteen eigenblad
zijde die ik vluchtig "bekijk". Onder
"Dorpshuis" staat een stukje historie
vanhet Dorpshuis endeactivitei ten
dieerplaats vinden,dat isovergeno
menuitdeNoorderkrantvan april '98.
Metoverigensnietgeheeljuisteinfor
matieoverhetontstaan van denaam
Gemengd Mannenkoor Garmer
wolde. Maar datdrukt de pret niet.
Ook de geschiedenis over het uur
werk van dekerktoren - geschreven
door Jan van Dijk - komik tegen. U
heeltdatinhetjanuarinummer van de
G&T al kunnen lezen. Ikook, dus ik
"klik"weer verder.

Gastenboek
Er iseen "gastenboek" waar "bezoe
kers van desite" (ik ben nu dus ook
sitebezoeker)hun zegjekunnen doen.
Indeeerste plaats ben ik benieuwd
wie ergebruikvanhebben gemaakt
enwat ergeschreven wordt alvorens
ik mijn eigen commentaarachterlaat
ophet openbare net. Iklees een tien
tal reactiesenweetnu o.a.datCarin
op kamers zit, dateen Duits schril
vende in Chicago wonendeMichael
Tammeling zich afvraagt of hij ver
wantisaan Arne Tammeling, dat de
twee knapste PABOmannen uitGro
ningen kennelijk inGarmerwolde wo
nen en - last but not least · datene
Michiel degroeten doet aan aIle inwo
ners van Garmerwolde. Bijdeze dus
ook nog viadeG&T.
Ikbesluit mijn eigen notitievoor het
gastenboek temaken. Me ervan beo
wust zijnde dat iedereen, ook mijn
familieinAustralië, helmogelijkziet.
Edoch, ikraakmijntekstniet kwijt. Ik
beschik niet over het netwerk
wachtwoord.

Navraag bij Ed Welling gedaan ...
.Foutje inhet systeembeheer van de
RijksUniversiteitGroningen,vanwaar
uit Ed Welling deze websitebeheert.
Hij zal er werk van maken.

Nog niet compleet
De website overGarmerwolde isnog
langniet volledig.Wiltuuw informatie
er ook (voor zover ik weet kan dat
kosteloos)bijhebben,neem dan con
tactopmet Ed Welling, tel. 050-549
1041 .Ukunthem uiteraardookmailen
als uerook"albijzit":zijne-mailadres
luidt: E.Welling@ppsw.rug.nl
Voor de digibeten (= zij die de
computertaal niet verstaan) onder
ons:@heet "apestaartje".
Zelfvoelikme nog watonwennig met
alditgedoe;wat moet ikermee? Wat
word ik er wijzer van? Het kost (nog)
veeltijden geldenbeide zijnmaar op
éénmaniertebesteden. Ikben erzelf
nog niethelemaalaan toe. Maaraan
deandere kant ... hoe mooi zou het
zijn wanneerdebuitenwereld kennis
zou krijgen van de talenten die ons
dorp inzich heelt!! Stel dathet G&T
verslag overdeavond "Voorhetdorp,
door het dorp" op Internet zou staan
... dan blijft het vast niet bij dieene
talentenjager dieindezaal was!
Het ismooi datGarmerwoldemet het
nel1ijdperk meegaat, dankzij Ed.
GarmerwoldegaatdewereldinIZorg
datuwinformatie erook bij is.

Ik vergat nog naar Thesinge te "kij
ken", maar ongetwijfeld valt ookdáár
wat tebeleven.
U kunt dedorpen van de gemeente
Ten Boer zelf bezoeken I Aan u de
keus hoe u dat doet. U kunt gaan
fietsen ofsurfen. In het eerste geval
krijgt ufrisse lucht en lichaamsbewe
ging, via deweg hl1p:lJwww.noord.·
bart.nll-futurumltenboer/tb-dorp.html
bent uvan deze tijd.
Hoedan ook. Veel plezier.

Els Knol-Licht
(e/s./uuk@wor/donline.nl)

Examentraini ng
per computer

Vamor L.M.I. gediplomee rd

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Autorijsc!,ool
VRIESEMA

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur,

Voor vakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

- ~~
TOMMY

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

® 050, 5421615

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de va kman over!
Kolle rij weg 14
Woltersu m
Tel" 050 - 3021796

VAN DIJKEN
Autoschade

"Sch ilderijen
"Illustraties

"Objecten
'Beelden

"Opdrachten

Kapelst raat 13
9 797 PJ Thesinge
0 50 3 0215 15

• ' f
<:::>

Atel ierAnja Stuurman
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WONI NGINRICHTING - MEUBElM AKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83 Fax: 05 0 - 3021435

Agenda

Eieren zoeken en
noten schieten

woensdag 14april
20.00 uur; De Wingerd; alles over
kruiden ... (incl. het maken van een
knädenkussenl
donderdag 15april
10.00uur;Kerkhörn:koffiemorgen
20.00 uur; Trefpunt; prof. C.J.
Labuschagnekomtspreken overhet
onderwerp: Hoe stellen wij ons het
handelen van God indewereldvoor?
woensdag 21april
19.45uur;DeLeeuw:modeshowvan
First Lady uit Bedum (NBvP)
zaterdag 24 april
De Wingerd : voorjaarsmarkt annex
plantenruilbeurs

Prijsuitreikingbijcafé Jägermeister.
Allround artiest Moti uitEenum staat
meI z'nEngelstalige meezingliedjes
garant voor een gezellige sfeer.

Ook dit jaar organiseert de
Fledderbosscherwisselbokaalclub
activiteiten op Paasmaandag.
Om half tien kandejeugd van 0tlm
12 jaar weer terecht bij de familie
Arends aan de Grasdijkweg 25.
Waar zou de paashaas de eieren
dit jaar hebben verstopt?
Vanaf elf uur is het weer noten
schieten geblazen in de schuur
van Jan Spanninga aan deDorps
weg nummer1.Jongen oud. ieder
een kan meedoen. Aanmelden
vanaf kwartvoorelf.
Lukt het Gerrit Wiekei de wissel
bokaai wederom mee naar huis te
nemen? Of eist één van z'n voor
gangers (Jan Werkman. Geesje
Santing) hem weerop? Wieweet ...
wellicht verrijster een nieuwe ster
aan het firmament!

Siem

Telefoon
06• 546110 91

Zondag
van 13.00 tot 1B.OO uur

Dagelijksgeopend van;

Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30tot lB.OO uur

BOVAGAutobedrijf
Groene Zoom 1 Ten Boer050 - 3021494

Siem Bijman heelt moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
aulo's in topconditie Ie houden en Ie brengen.

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

Op al onze reparaties
3 mnd, bOl/alJ
9arantie

Als uw auto
'dure'reparaties nodilJ. heeft.. ..

LOO NBEDRIJF

W. LODE

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

Lageweg 20
9798TG Garmerwolde
Telefoon 050- 5418610
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Onze kinderen ... endanzijn zeviergeworden engaan naarschool. Hoe moet datdan,als je zelftijdens
schooltijd actiefbentenwilt blijven?

Nou ale zoaterdoagen open ...

Jopke Nainhoes holt zien weerproaije vanoet t Jopje op zoaterdag 13
meert. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Der worren halwat herinnernsophoaldaan de stamtoavel; v.l.n.r. Gerrit
Schipper, Roeit Koopman en Hendrik Holtman. (Foto: Wo/ter Karsijns)

terecht als u over de BSO vragen
heeft. Alvast bedankt voor uw me- ~~~f7{
dewerking!

De Werkgroep BSO Garmerwolde
bestaat uit: Hans Klamer (541 54
11), Annette Reekum (549 18 18)
en Bineke Veninga (542 3211).

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

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

G.N. Schutte rlaan 10
OSO • 3021321

Garmerwoldeisniet andersdande
rest van Nederland. Ook hier is er
behoefteaan kinderopvang buiten
schooltijd. Maar ook hier kan de
vraaggroter zijn of wordendanhet
aanbod van familie,vriendenofken·
nissen. Het is daarom dat wij het
initiatief hebben genomen om in
Garmerwoldeeenvormvanprofes
sionele buitenschoolseopvang op
tezetten;BSO Garmerwolde.BSO
biedt · buiten schooltijd - kinderen
op structurele wijze zorg, onder
dak, gezelligheid enveiligheid,on
der verantwoordelijkheid van pro
fessionele leiding. Opvang kan
plaatsvinden bij gastouders of in
groepsverband ineen eigen ruimte.
Om te onderzoeken of er in Gar
merwolde een duidelijke behoefte
isaan deze vorm vanbuitenschool
se opvang is een enquêteformulier
gemaakt,bedoeldvoor iedere (aan
staande)ouderofverzorger die voor
zijn of haar kind(eren) gebruik wil
(gaan) maken van deze voorzie
ning. Dit formulierwordt uitgereikt
nadevoorjaarsvergaderingvan de
Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde en is de komende tijd
tevens aftehalen opdeaBSGar
merwolde. de praktijk van dokter
Friezema, het consultatiebureau in
Ten Boer, de peuterspeelzaal in
Thesinge enbij dewerkgroepBSO
Garmerwolde.
Aan alle (aanstaande) ouders of
verzorgers devraagditformulierin
te vullen en aaneen van de leden
van dewerkgroep terug te geven 
ook alsu geen behoefte heeftaan
BSO! Ukunt natuurlijk ook bij ons

Telefoon (050) 541 84 68
Lid N.p.a. 1(, •• 1\..nr . O:zo.&'4'5

Buitenschoolse opvang in Garmerwolde?

PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwerd

verzorgde voeten
komen verder

8

Vrienden, kennissenofopa en oma
kunnen soms niet meer voor op
vang zorgen, want ze gaan weer
werken of vinden heteigenlijk wat
te veelworden.
Eendagjeminder,dat zou nog wel
kunnen. Of je wi lt zelf weer gaan
werken, misschien als vrijwilliger,
misschien betaald.
Een cursus volgen. Ofje oude be
drijf reorganiseert; je kunt wel blij
ven, maar dan moet je ook op
woensdagmiddag gaan werken. En
anders maar niet.
Ach ja, als je maar gezond bent.
Maar als je langdurig ziek wordt?
Wat dan?
Naar school gaan moet! Opvang
builen schooltijd moet ook. Maar
niet altijd kunnen de ouders daar
elke schooldag voor zorgen.
Steeds vaker hebben beideouders
activiteiten buitenshuis, voor of tij
dens schooltijd.Volgens hetMinis
terie van Volksgezondheid,Welzijn
en Sport (VWS) maken ongeveer
100.000 kinderenonderdevier jaar
gebruik van "buitenschoolse op
vang" (crèches en peuterspeel
zalen). Daar tegenover staat dat
maar 16.000 kinderen in debasis
schooIleeftijd er gebruik van kun
nen maken; de capaciteit is veel
lager dan devraag.
Uiteen brochure vanVWS;ouders,
werkgevers en gemeenten hebben
veel geinvesteerd omindie eerste
vier jaaralles zo soepel mogelijk te
laten verlopen. Dat volhouden is
niet makkelijk. Immers: schooltij
den, inclusiefoverblijven, zijnvaak
anders dan werktijden.



- - --- - - - - - - -

Molennieuws
Fietsers en wandelaars die ge·
bruik maken van de Stadsweg
hebben hetnatuurlijkwel gezien:
deNoordermolen heeft nieuwriet
gekregen!

Dat is voor de tweede keer in z'n
leven.
De eerste keer was in 1BBB bij de
bouw; en nu dus weer.
Natuurlijk zijn erdiverse keren re 
paraties aan het rietdek uitgevoerd,
maar nooit een totaal nieuw dek.
De noordoost-zijde had nog een
onderlaag uit het jaar 1BBB. Dat
konden derietdekkers zien aan de
manier van knopen en aan het ge
bruikte touw.
Als u een keer demolen komt be
zoeken, kunt ueen bos riet zien uit
1BBB, alsmede een stuk touw uit
hetzelfde jaar.

Het riet komt uit Giethoorn en de
Weerribben.Hetwerkis uitgevoerd
door de firma Kleinjan en Van der
Vegt uithet Overijsselse Den Ham.
Ware kunstenaars zijn het. Let maar
eens opde prachtige afwerking en
opde manierwaarop het bouwjaar
inhet riet is verwerkt.
Kom maar gauw eens langs.

De molenaars Magda en Ties Kalk

NB. Op zaterdag 8 meiis hetweer
nationale molendag.

Een kale molen ...
"Buurvraauwschrok zuch n onge
lukbietzainvan dijkoale meulen ...
ze dochd'al dat e in brand zeten
haar! (Foto: Magda Strijkstra-Kalkj

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576

ftluube~

autiek
Verkoop

oude grenen meubelen

Gerard en Margreel Klunder

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,

kersen, enz.)

Bovag-lid· afl. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

Rijksweg 15· Garmerwolde
!l) 050 • 3021624

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

~I
r

Waarborg
Installateur

@)@) ~@)W@) .@)w @) @)@) centrale verwarming
~~ 8 cD ~ @) elektrische installaties
@)@) w@)@) sanitair
@)@)@)@)@) loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATS,TRA B~,~'
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Help de turtle uit de soep!

Marilyn Bakker (9jaar)

Handelsonderneming

Stje~een en zoon
U1gmm.weg 147 - 9731 8R Groningen
t.Vin 050-5492913 - autetel. 06-53423019

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

Ik ben ook naar de Martinihal ge·
weest.Daar isdeactie gestart. We
gingen de grootste turtle-stoep
tekening vanNederlandmaken.Dat
kwam ook op televisie. Bij Cartoon
Express en Telekids.
Ook loop ik langs de deuren om
geldop tehalen. Dal kandoor een
machtiging ofdoorgeldtegeven.Ik
heb al f 112,- gekregen. Als iknog
niet langs geweestben,kom iknog
langs. De actie gaatdoortot mei.

Corine van Houten
en Miranda Schuppert

(groep 6)

Pesten
Donderdagmiddag zijn Miranda en
ik gepest. Miranda door rooie biet
en vuurtoren. En ik door jongetje,
want ikheb kort haar. Toen zijn wij
naar Corrie gegaan, om raad te
vragen. En dat hielp, want ze gaf
ons deze TIP ...
Wij gingen gelijk naar Elisabeth.
Om tevragen ofwijeen brief moch
ten plaatsen. En dat mocht. Deze
brief gaatover pesten. Er is al zo
veel oorlog, MOET ER NOU NOG
MEER!!!

Ik ben WNF·Ranger van het We
reldNatuur Fonds.Nietalleen,maar
met een vriendinnetje. Wij lopen
voor de zeeschildpad. Ze worden
erg bedreigd. De mensen uit Ja
pan, China en nog veel meer lan
den maken ze zomaar dood, wat
nietmag! InJapan worden nu over
volle ladingen schildpadden gevan
gen. Ze komen in sleepnetten en
kunnen erniet uil. Als dat gebeurt,
verdrinken ze. Het zijn namelijk
zoogdieren. Ze moetendus boven
water lucht halen.
Als ze verstrikt raken, kunnenzeer
nietuil. Ze kunnen dusnietademen
en gaan dan dus dood.
Ook stropers halen 's avondsr's
nachtsdeeieren weg.Schildpadden
leggen huneierenop het strand en
begraven ze ondereenlaagjezand.
Daaromvoer ik(enmijnvriendinne
tje) actie. Ze zijn er slecht aantoe!

Kleding- en speelgoedbeurs

Totziensopzaterdag 10 april in t Buurhoes.

Voorgaande keren was het een gezellige bedrijvigheid op de beurs van
kopersen verkopers. Onder het genot van een voorjaarszonnetje en een
kopje koffie zal datzeker weer het geval zijn.

Opzaterdag 10 april, van 10.00 tol 12.00 uur, organiseert deVereni·
ging van Peulerspeelzalen ThesingelTen Boer weer een gezellige
koopjesbeurs.
De beurs voor tweedehands kinderkleding en speelgoed wordt gehouden
in1Buurhoes, Gaykingastraat 17teTen Boer.
Voor f 10.. kunt u op deze ochtend een tafel huren en uw eigen spullen
verkopen. Natuurlijk isdeopbrengst voor u (info: 050-549 18 18).
De opbrengst van detafelhuur en de entree à f 1,- per volwassene gaat
naar depeuterspeelzalen "Benjamin" inThesinge en "t Krummelhoes" in
Ten Boer. Hiervoor wordt nieuw speelmateriaal aangeschaft.

Op de eerste zaterdag waarop in het nieuwe jaar weer kon worden
gevoetbald,werden deC1-junioren van de vv GEO vaneen prachtig nieuw
shirt voorzien. BURINGA. sanitair en verwarming, uit Garmerwoldewas
de gulle geveren hij ging, samen met de leiders, uitgebreid opde foto.
(Foto: Bertho Top)

GEO in nieuwe shirtjes

Handelsonderneming

Stje~een en zoon
Ulgmmaweg 147 - 9731 8R Groningtn
tel/fa. 050-5492913- aalolel. 06-53423019

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

H Fa. W. Kool & zo
"'=' insta llatiebedrijf

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

Gas
Water
Electra

HOF5TEDE-

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronig en
tel. 050 - 5422252
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Thesinge heeft de algelopen pe
riode flink in de politieke beo
langstelling gestaan. Bil het vast
stellen van het bestemmingsplan
Buitengebied ging heter om ol er
nouwel ol nieteenmanege aande
Lageweg magwordengebouwd en
bij het voorstel tot reconstructie
van fietspad Thesingerlaan ging
de discussie over de breedte van
het l ietspad.

Manege
Degemeenteraad vanTen Boerwas
vorig jaar al akkoordgegaan metde
bouw van een paardenfokkerij/ma·
nege aan de Lageweg tussen
Garmerwoldeen Thesinge. Na vast
stelling door degemeenteraad heeft
de provincie de wettelijke taak een
bestemmingsplan Buitengebied van
een gemeente te toetsen aan het
provincialeStreekplan. Inhaar voor
lopigeambtelijkereactiegingdepro
vincie wel akkoord met de
paardenfokkerij.omdathetdaarbijom
een agrarischbedrijf gaat datpast in
het buitengebied. Een manege kon
volgensdeprovincieniet.aangezien
een manege geen agrarische maar
een recreatieve activiteit is. Niet al-

leen voor de eigenaren (Frank en
Petra van de Martinimanege). maar
ookvoor het college was diteenflinke
domper.
Voordat deprovincie echtereendefi
nitieveuitspraakdoetishetgebruike
lijk bestuurlijk overleg tehebben om
de verschillen in zienswijzen te be
spreken.Ditoverleg heeftwelhouder
Jurjens aangegrepen om - samen
met de eigenaren van de Marti
nimanege en de voorzitter van de
Stichting Paardrijden Gehandicapten
-degedeputeerde De Meyer enhaar
ambtenaren te overtuigen van het
wel kunnen bouwen van deze ma
nege inhet buitengebied.
Het werd degedeputeerde duidelijk
gemaakt. dat het hier ging om een
kleinschalige manege. zonder kan
tineenzonderevenementen;duseen
heel ander soort manegedan welke
je bijvoorbeeld aantreft in
Appingedam.Tolberten Winschoten.
Vooral het feit. dat het hiergaat om
een manege die zich in belangrijke
mate richt op het lokken. trainen en
africhten van paarden voorgehandi
capte ruitersgafvoor deprovinciede
doorslag omonder voorwaarden ak
koord tegaan met debouw van een
paardenfokkerij/manege.
In het bestemmingsplan zal de ge
meente beperkende voorwaarden
moeten gaan opnemen over detoe
gestane oppervlakte van de gebou
wen enhetgebruik.Bijditlaatstegaat
hetom beperkende voorwaarden ten
aanzien van horeca. evenementen
en concoursen.
Degemeente isnubezigominover-

leg metdeeigenaren debeperkende
voorwaardeninhetbestemmingsplan
te verwerken. zodat er alsnog een
provincialegoedkeuring kankomen.

Fietspad Thesingerlaan
Het fietspad Thesingerlaan verkeert
al geruime tijd in een erbarmelijke
toestand. Het pad is niet alleen te
smal (75 cm.).maar in een dermate
slechte staat van onderhoud, dat er
zel fs sprakevan is geweest hel pad
voorlopigaftesluiten.VanuitThesinge
ismeermalendruk ophet college en
de raad uitgeoefendom hetfietspad
zo spoedig mogelijk te reconstrue
ren.Dit jaarishetdaneindelijkzo ver.
dat het college f 145.000.- beschik
baar heeftvoor dereconstructie.
De portefeuillehouder (burgemees
terAtssema) heeftdiverse varianten
(van95cm tot2.50 m) voorhet fiets
pad laten uitwerken en berekenen.
Hetcollegebeslootnoodgedwongen.
vanwege de beschikbare middelen
endebreedtevandeThesingerlaan,
toteenfietspadvaneenbetonstrook
van 95 cm. breed. Dusnet zo breed
als het door wethouder Boon vorig
jaar feestelijk geopende Boer
Goensepad.
Bijdebehandelingvan hetvoorstel in
de raadscommissie kwam er zowel
vanuit de raadsleden als Dorps
belangen Thesinge kritiekopdevoor
gestelde breedte: te smal! Het pro
bleem is echter de breedte van de
Thesingerlaan opzich:hoe breedkan
het fietspad worden zonder dathet
landbouwverkeer - dat gebruik moet
maken vanhet onverhardedeel -het

fietspad kapot rijdt.wegduwtrichting
sloot en regelmatigbesmeurt.
De door raadslidJoling bepleite va
riant van 2.50mover het middenvan
de Thesingerlaan kreeg geen steun
van deoverige leden van de raads
commissie. Fietspad Thesingerlaan
zoudan tegenbehoorlijkmeerkosten
in plaats van een fietspad een
landbouwwegworden.metallenade
lige gevolgen voor het gebruik van
fietsersvan dien.
Burgemeester Alssema heeft de
raadscommissie toegezegd tegaan
onderzoeken of er tocheen fietspad
van tegen de 1.25 m kan worden
aangelegd.

Sicco Laagland

Torquato Tasso
/;~-,:~ '';:;;;;':;-2-

Musica Antii:!uáN.ovápresenteertop
zondag l1aprU 19990m 11.30 uur
het trio Anîóre~e';guèirà (Marianne
Hund, mezzo; Elly van Munster. luit

·' c·.... '~ ;'- ,' •

en Rudy~remeri,~.o(dracht) In de
synag<Jg e.FolklW8StraaI60.Gronin-
gen.r . " ~0. '.:~ .'''.'~.\.' ;-.'\ - .........."Çy ....'

Rudy Bremer IsJOflluato ~Tasso

(1544 - 1595)en vertelt o.a. hel ver
haalvan Tànkred enKlorinde. ~,

.. " ~; " "~,

Komt u/Kom je/K~men jullie ook?

Tijdigreserveren dringendaanbevo
len:050-3184316'(MAN)of050-302
3735 (Rudy Bremer) "' )

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

san ita ir en verwarming
~~B~U~RINGA

Voor iedereen die anders 'wil
Brood- Banketbakkerij

Boekholt
O PTICIENS

Contactlenzen & Hoortoest ellen

Nieuweweg3
q; 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - q; 050- 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - q; 050- 5771306

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum enSelwerd

11



Foto van de maand Touwtjespringenop het schoolplein
in Thesinge. (Foto: Wolter Karsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie 050- 5419630
Fotograaf Thesinge:
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Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 15 april
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Wist-u-dat ...
• ersteeds meer hondenpoep op
het verharde deelvandeStadsweg
ligt?
• kindervoeljes, kinderhandjes en
wandelwagenwielen hier steeds
meer last van krijgen?
• dearmehondjesooknietbegrij
pen waarom hun baasjes zulke
enorme viespeuken zijn?
• er schepjes en zakjes zijn om
hondenpoep zo nodig op te rui
men?
• de uitreiking van de schaats
diploma'sookdit jaar bij de familie
Hartog plaats vindt? Uf)e wordt er
verwacht op zaterdag 27maart van
vier totvijf uur.
• Dorpsbelangen Thesinge zich
ernstig zorgen maakt over de
breedte van het fietspad The
singerlaan? Dorpsbelangen heeft
een brief geschreven naar de ge
meente over desmalle paadjes in
degemeente Ten Boer; overal el
ders zijn ze breder. Ze zien liever
een pad van drie meter:dan kan het
landbouwverkeer er ook over. Het
is3m.of 90 cm.; erisniks tussen.
• Marlen Ossentjuk zaterdag 20
maart Open Dag heeft gehouden?

Zondag 28maart iser eenbijzon
dere kerkdienst in de kerk van
Garmerwolde.Dan zingteensextet
uit Oosterwolde Koralen uit de
Mattheüs Passion van J.S. Bach.
Als u dit graag wilt bijwonen dan
bentuvan harte welkom.

Kerkdiensten

ds. Sytze Ypma

28maart
09.30 uurGarmerwolde,ds.Ypma,
m.m.v. Alber! Spa e.a.
14.30uur dhr. KruytlLeek
1 april Witte Donderdag
19.30uur Thesinge, ds. Ypma
2aprilGoede Vrijdag
19.30uur Garmerwolde, ds. Ypma
4 april Pasen
09.30 uur Thesinge, ds. Ypma,
m.m.v. Lovende Stemmen
11 april
09.30 uur Garmerwolde, dsStruif!
Oosterwolde
14.30 uur drs. Western eng!
Idskenhuizen
18april
09.30 uurThesinge,dhr. KruytlLeek
14.30 uur drs. Oldenhuis!
Coevorden
25 april
09.30 uurGarmerwolde, dhr. Slob!
Wildervank
14.30uur ?????????

Belmetéénvan onzehypotheek·
adviseurs:
JacobArends of SjoerdCats
telefoon (050) 3012848

Uziet hel. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een leningen een verzekering. En al
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Rabobank

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgestudeerd endi
rectaanhefwerl<. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan datnu al?
Wantecht gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijnopzoek naareen hypo
theek waar we fater weer uit kunnen
putten. Voor desfudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

•.We hebben eenprima inkomen.
. Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerl<enom voordekinde
ren tezorgen.
Dan willenweminder aanonze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .
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