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Winny Strijbosch, bezigaan een nieuwe techniek: pastelkrijt.
(Foto: Henk Remerie)

De Gvan Gevoel ...
Indehal vanhetgemeentehuis teTenBoerhangen momenteel acht
schilderijen van Winny Strijbosch uit Garmerwolde. Geen werken
meteengrote KvanKunst,maar meteenGvanGevoel ... endanop
eenmeer danmiddelmaligniveau,Debrief,dieerbij hoort,willenwe
u niet onthouden.

Revalideren ... en dan ...

Een zonnig weekendeind april 1997...
Demei-vakantiestaatvoordedeur;erwordenplannengemaaktvoor een
drukke, maar gezellige week.
Ik leg detelefoon neer ...en als ikopwilstaanombij de familieeenkop
koffie tedrinken. voeltmijn rechterarm wat verdoofd aan;directdaarna
voel ikmijn rechterbeen niet meer.
Ik kan nog net omhulp roepen '" mijn spraak begeeft het... En in een
ondeelbaarmomentbesef ikdatmijn toekomst erheelandersuitzalzien
dan ik een minuut geledennog had gedacht ...

Na eenverblijf van zes weken inhetziekenhuis. waarin de consequenties
van mijnhersenbloeding -een rechtszijdige verlamming -pijnlijkduidelijk
worden en waarin de therapie vooral gericht is ophetactiveren van de
spraak, tysio- en ergo therapie, verhuis ik naar Beatrixoord, waar mijn
revalidatie met strakke. maar liefdevolle handwordt opgepakt.
Daarwordikook aangemoedigdmijn hobby -tekenenen schilderen -weer
op te pakken. Maar hoe doe je dat, met alleen maar een functionerende
linkerkant?

Het verlangen weer creatiefbezigte zijn. wintvanhetgevoel vanonmacht
endeangst van hetmislukken.
Gedurende mijn opname en tijdens de periode van dagtherapie ben ik
voorzichtig weer aan de slag gegaan. Eenmaal weer thuis werd het
schilderen een prima manierom mijn gevoelens rond mijn handicap te
verwerken.

Vanuit de Vereniging Beatrixoord kwam hetidee een boekje samen te
stellen met revalidatieverhalen die aan de "buitenwereld" zouden laten
zien wat de gehandicapte mens aan strijdte voerenheeft.maarook waar
je met een positieve instelling weer kunt komen.
Twaalf revalidanten en een therapeute hebben hun verhaalopgeschre
ven; ikheb mijn verhaal geschilderd.
Ikben met mijn schilderijen uitgegaan van de woorden die mijn proces
tijdens en na mijn revalidatie verbeelden: hetheen en weer geslingerd
worden tussen hoop, teleurstelling. onmacht en succes ervaringen.
Revalideren iseen proces wat steeds maar doorgaat; ik "sta"weer inde
maatschappij.heb mijnwerk weervaareen gedeeltekunnen oppakken en
genietdaarvan.

Winny Strijbosch-Okx

De tentoonstelling werd op vrijdag
26 maart geopend door wethouder
R. Juqensuit Thesinge. Alsbeleids
medewerker Onderwijs kent hij
Winny al jaren en schrok zich we
zenloos toen hij haar destijds in
Beatrixoord bezocht.
Reint: "Toen ik hoorde dat je terug
zou komen inhel onderwijs,was m'n
eerste reactie: Kan dat wel? Wat
bezielt jullie? Ishet een misplaatste
vormvan medelijden?
Maar het kan, je bent erweer hele
maal! Ik heb het met eigen ogen
gezien: je zit als een moeder-over
ste voor deklas!"
Winny: "De kinderen zijn heel be
hulpzaam:voordat ikhetweetis m'n
tas al naarbinnen gebracht.Zelfsde
tekenles lukt! Ikdacht eerst: moet ik
dal nou wel doen? Maar het lukt
prima; dekinderen houden het pa
pier wel even voor me vast en ik kan
ze nog goed stimuleren en begelei
den."

Meer dan dat ene pootje ...
Ook Aukje van der Weg (bureau
manager van de Vereniging Be
atrixoord) was bij de opening aan
wezig.Winny leerdehaar inhetlaatst
van haar dagbehandeling kennen
en heeft haar op Beatrixoord nog
meegeholpen bij een informatie
markt.

"Winnybezit een heel sterkdoorzet
tingsvermogen. is geen doorsnee
patiënt. Ondanks alles hebben we
een leuke tijd gehad.
Wat isbelangrijker inhet leven: hol
len, hollen, hollen ... of .... Relaties
met anderen zijn belangrijker dan
gezondheid; Winny is meerdan dat
ene pootje.Jemoetkijken wat ernog
wél kan! Bij ons in Beatrixoord hel
penwedemensen bij het maken van
een nieuwe start. Je kunt beter je
energie in detoekomst steken, dan
steeds maar weer stil blijven staan
bij wat je leven zo ingrijpend heeft
doen veranderen."

Knokken
Winny: "Voorhet merendeel denken
demensen positief en doen eralles
aan er weer bovenop te komen.
Ondanks alles hebben we toch een
prima tijd gehad opBeatrixoord. Hel
is een beschermde wereld; je moet
terug van een patiëntenrol naar ie
mand die normaal aan het leven
deelneemt. De mensen om jeheen:
je man, kinderen.kleinkind, jevrien
den ... die heb jeerwél bij nodig.
Ik ben erdoor heen gedragen.
Indewchangen twee enorme boks
handschoenen en een boksbal; die
heb ik gekregen van een vriendin.
Ze zei tegenme:"Hierheb jewat om
tegen te knokken. Want het w6rdt
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De GTExpress gaat al weer z'n 25ste jaargang in; ditwordt mede
mogelijk gemaakt door adverteerders en abonnees. De adverteer
ders hebben hetmogelijk gemaakt dat de GT Express haar 25ste
jaarganginkangaan met voortaanelke maandeen 12pagina'skrant.
Dit is voor heteerst in het25-jarigbestaan van deGT.
Oe vaste kern van adverteerders is gebleven en heeft zelfs haar
advertentie-aandeel vergroot! Verder hebbenwe een aantal nieuwe
adverteerders bereidgevonden om indeGT teadverteren en heten
hen bij deze van harte welkom. Wij vragen jullie alslezer van deGT:
koop bij onze adverteerders.

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elek1ra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel.050 - 3024536
• c.v Fax 050 -3024693
• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - te l,
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

Hillie Ramaker-Tepper

N.B. De tentoonstelling in het ge
meentehuisduurt nog minstens een
maand;hetboekjeen de kaarten zijn
te koop via bodelconcirge Hoven
kamp.

over deDorpswegloop,heb ikmoe
ten bevechten.Jehebt weer moeten
leren vertrouwen op je eigen kun
nen.
Inhet begin ishet - in figuurlijkezin
- veel vallen en weinigopstaan; het
wordt steeds meer opstaan en min
der vallen:

weten dat de mensenthuiszijn.Alles
moet gepland worden ... en als dat .
nietin je manier van leven zit, isdat
heel moeilijk.
Jehebtaltijdeenandernodigbij wat
jij wilt!
Nu ik weerauto rijd, is het wel veel
makkelijker geworden. Maar wat ik
niet kan, ismijnroistoel/soootmobiel
uit de auto halen.
Enanderen dragen mijn tas, alsdie
te zwaar is.
Ikhebwel heelveelvan mijnmoge
lijkheden teruggekregen,dat is wel
heel fijn dat erzoveel kan. Vergele
ken bij andere mensen mag ik nog
van geluk spreken.
Mensen, probeer tegenieten vande
mogelijkheden die je hebt! Nu ik ze
weer terugkrijg,ben ikdaar extrablij
mee.

Van de redactie

Jebent af en toeop onverklaarbare
momenten onverwacht verdrietig.
Die onzekerheiden datverdriet komt
onverwachts terug.
Zoveel meer je wilt, zoveel meer
obstakels kom je tegen.
Ik hoop dat de strijd er een keer
uitgaat: voor jeeigen gevoel moetje
alles bevechten. Dat ik nu alleen

Geniet van wat je hebt!
"Degrootstebeperking isdatjealles
van tevoren moet beredeneren: óf
het kan en hóe het kan. En dat er
nooit meer iets zomaar kan. Als ik
ergens naar toe ga, moet ik zeker

Schilderen
"Het maakt je ontzettend onzeker
bezig te gaanmet jeoude hobby en
het kost jemoeiteomdiezekerheid
weer een beetje terug tekrijgen.
Vroeger schilderde ikmetolieverf en
zijdeverf. Ik maakte mooieplaatjes;
nuishet meer met inhoud: ietslaten
zien van jezelf.
De onderwerpen: een gespleten
boom, onzekerheid en onbereikba
re buitenwereld, zijn gemaakt met
acrylverf; de anderezijn aquarellen
(waterverf: nat en droge techniek),
sommige gecombineerd met krijt:
Ze heeft ook een leuk tasjeontwor
pen, met een slak erop;deze krijgen
de eVA patiënten aan de rolstoel
mee naar de behandelende thera
peut. Ook hier weer dat werk van
binnenuit!
"Mijndochter isgraficus en heefthet
ontwerpklaargemaakt voorstofdruk.
Dit werk heb ik ook voor het eerst
gesigneerd! Dat had ik bijdie schil
derijen nog niet; dat vond ik ook
helemaal niet nodig!'

Alsje dat wilt. is hetmogelijk ...
"Ik"wist" hetvanafhet begin: Ikkom
weer terug, hoe dan ook! Ook al is
het als vrijwilliger.
Reint is zich lens geschrokken in
Beatrixoord!
Die vooruitgang is eigenlijk geko
mendoordatzeinBeatrixoord tegen
me zeiden:Alsjedat wilt, dan ishet
in jouwsituatie mogelijk.
Hoe meer jedoet in die uitprobeer
fase, des te sneller lukt het. Ik heb
zoveel steun gehad van de thera
peuten, familie. enz. En in principe
waren demogelijkheden aanwezig!"

Ze werkt officieel drie dagdelen: de
helevrijdag endewo.ensdagmorgen;
ze vindt het heerlijkdal zeweerkan
werken voor haar geld. Ze werkt op
de Driebondschool (genoemd naar
de polder tussen Ruischerbrug en
Engelbert) locatie Engelbert;ookde
locatie Ruischerbrug heet zo. Het is
één school; voorhet vervoervande
leerlingenrijdtereenschoolbus.De
onderbouw zitinRuischerbrug;groep
5 t1m8 in Engeibert.
"Diekinderen zijnheelmakkelijkmet
m'n handicap omgegaan.
Juf, zal ikdietasevendragen!naar
binnen brengen? Soms zitten ze
meerinderolstoel dan ik! Heel ont
spannendallemaal.Ze zijnhelemaal
niet verbaasd, ze vinden het heel
gewoon:

Aanpassingen
"Alles gaat je in het begin te lang
zaam: jekunt zo weinig zonder aan
passingen. Achteraf is die rust wel
goed geweest. En nu begrijp je ook
wel dat hetniet anders kon, omdat
het allemaal op je moest worden
aangepast.
We hebben veel steun gehad aan
Klazien Karsdorp (van de gemeen
te,afdeling SocialeZakerWNG).De
eerste keer dat ze hier kwam, heeft
ze wel twee uur zitten praten! Zeis
heel flexibel in haar opstelling: als
julliehet zo willen en jedenktdat het
zo kan, dan moet jedat doen!
Ook de houding van Havenga en
·zijn keukenmeesters" was fan
tastisch. Het ging allemaal in over
leg. Daar was ikheel blij om, dat het
allemaal zo liep!'

Weer aan hetwerkl
De oude strijdlustige Winny is er
weer. Het aangepaste autotje staat
niet vaak opheterf!
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Ontieglijk duurl
Dankzij het meedenken en de zelf
werkzaamheid van haar man Henk
(hij ishandiggewordenI)was erheel
wat mogelijk.
Veel aangepaste artikelen zijnech
ter ontzettend duur!
Henk kanzich er kwaad om maken!
"Vaakishetzelfde artikel inde winkel
aanzienlijk goedkoper. Een lepel
houderbv. kost ineen speciaalzaak
f 30,-; hetzelfde artikel kost bij V&D
slechts een tientje. Zo gauw er een
gehandicaptensticker op zit, is het
ontieglijk duur! Een electrische
vaatdoekenwringer kost ± f 900.-!"
Dit maakt handige dingen minder
toegankelijk voor een groot aantal
mensen. En dat is jammer.

Steun en begrip
"ln het boekje van de Vereniging
Beatrixoord staat beschreven hoe
het voélt: allerlei verschillende pa
tiënten (jong,oud, reuma. ongeluk.
beroerte ...) vertellen hun verhaal.
Het boekje is een steun voor men
sen indezelfdeomstandigheden;ook
deomgevingkan erbegrip uitputten.
Het is zo leuk: het zijnallemaal ver
schillendeverhalen.En aldieverha
len zeggeneigenlijkhetzelfde:jekan
veelbereiken,mitsjedewil hebt én
je mogelijkheden benut.
Maar niet iedereen heeft dezelfde
mogelijkheden ..:

knokken ; maar als we het sámen
doen, kom je erwel :
Wat je mogelijkheden ook zijn, bin
nen je mogelijkheden kan je nog
steeds groeien. Pas opvoor de hou
ding:dit ishet dan... en zomoet het
maar blijven:



Garmerwolde vergadert ...
Op de voorjaarsvergadering van de vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolded.d. 22 maart jl. zijn 62 personen aanwezig.
Naast het jaarverslag endenotulenvan de vorige vergadering wordt
o.a. aandacht besteed aan een brief van"Wester" over overlast door
weedrokende jongelui (ziedevorigeG&T). Ookdemogelijkheid tot het
opzetten van professionele BuitenschoolseOpvang wordtuitgebreid
beproken.

De parkeerproblemenaan deOude
Rijksweg zijn nog steeds in onder
zoek.deschoolkinderenzoeken een
· goedkope · passende ruimte voor
eendisco enonzebeide speeltuinen
zullen moeten blijven voldoen aan
de veiligheidseisen.
• De tuinkeuringscommissiewordt
uitgebreid met een nieuw lid: Theo
Spijker. Samenmet Vera vanBeers
en Anne Benneker zal hij onze tul
nen komen beoordelen. (Suggestie
van een der aanwezigen:Letditjaar
eens extra opnatuurlijketuinen met
zwerfkeien.)
• HetOranjecomitéwordtweerzell
standig; Dorpsbelangen trekt zich
terug. Het gezamenlijke eten hou
den ze erin; nieuw dit jaar is de
veilingvoorspullen vanenigeallure.
Inhet jaar 2000 (55 jaarnadebevrij
ding) komt erweereen optocht met
versierde wagens.
• Het millenniumleest wordt in de
gemeenteTenBoer gehoudenvan 9
september 1999 tot 27 mei 2000.
Iedere eerste zaterdagvan demaand
is er ergensin de gemeente iets te
doen; op 6 november bv. komt er
een historische praatavond met
ondersteuning van derden in
Garmerwolde. Hierbij worden ook
zoveel mogelijk oudere inwoners
verwacht. Verder wordt er gedacht
aan lichtkogels. leestkranten. films.
een kaartenactie, griezeltochten/of
multiculturele avond.
Deslotavondis inTenBoer;vervoer

Gas
Water
Electra

".

H Fa.W. Kool &zn
~ insta lla tiebedrijf

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

naar de buitendorpen wordt gere
geldmetbussen. Nadereinformatie
volgtin het najaar via radioen kran
ten.
• De meningenover de intocht van
Sint-Nicolaaszijn verdeeld; de kos
ten worden langzamerhand wel erg
hoog(ruimI 800). Bovendien komen
er steeds meer kinderen van bui
tenal.Wie weeteengoedkopereop
lossing?
• Er zitnog I t000,- indepot voorde
aanleg van een jeu deboulesbaan.
Erkomt een baan van 15 bij 8meter
(ruimte voor een dubbele baan). Er
kan bijna gespeeld worden: vóór de
zomer kunnen de ballen rollen!
• Het gaat goed met onsdorpshuis!
Hoewel we geen ondersteuning van
de gemeente krijgen, is er toch vol
doende reservering voor calamitei
ten. Om oneerlijke concurrentie te
voorkomen, moeten deprijzen wor·
den aangepast aan Willem; in
Garmerwolde werkt het Lp.v. con
currerend eerder versterkend!
• De tegelsvanhetvoetpad aande
Dorpsweg komen door de wortels
vandebomenomhoog;eigenlijkzou
het voetpad moeten worden ver
hoogd!Hetvoetpadaandev.d.Veen
straat wordt provisorisch onderhou
den.
• Hoemoethetverder metdejeugd?
Er zijn inmiddels verschillende actio
viteiten georganiseerd.
In samenwerking met de jongeren
en onderbegeleiding van hetSprong

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingrepara tie

GOED VOOR UW GOED

wordt momenteel onderzocht ol er
mogelijkheden zijntot het oprichten
van een eigen jeugdhonk.

Wisseling van de wacht
Driebestuursledenzijnaftredend en
niet herkiesbaar, te weten Alineke
Boes. Pia Pops en Wim Benneker.
Johan Havenga. Hennie Luppes,
Auke Kuipers en Ine Hoejenbosch
treden aan als nieuw lid. Pia zit al
vanaf 1990 in hetbestuur, waarvan
vijf jaaralspenningmeester. Wim is
er ingekomen in 1994 en Alineke in
1996. Daar Pia er ditkeerdoor om
standigheden nietbij kan zijn,wordt
haar afscheid uitgesteld tot de
najaarsvergadering. Volgens voor
zitter Jan Wigboldusheeft Wim z'n
vijl beste jaren aan Dorpsbelangen
gegeven. "Hij is een expert bij het
Oranjecomité (rijdtaltijdopde fiets
voor deoptocht aan), en een goed
jeugdconsulent. Hij begeleidde de
Sinterklaaskleding, ontpoptezichals
een echte receptieganger en blijkt
een bedreven speaker. Wim stopt
om twee redenen: z'n vak vereist
extrawerken hij vindt het nuttigdat
het bestuur zich al en toe verfrist.
Alineke heeftzich o.a. bezig gehou·
denmet de tuinkeuring. Als notulist
ishet haar één keer overkomendat
ze dekachelheeft aangemaakt met
deaantekeningen van eenbestuurs
vergadering. Zij was een aantal ja
ren een gedienstige knecht van de
Sint en zorgde voor een warm ont
haalbij haar thuis. Alineke heeft in
middels een dochter en is in blijde
verwachtingvan haar tweede spruit

"Je kon altijd van elkaar op aan ...
We hebben veel plezier gehad o.a.
bij de braderieën. Het dorp is het
waard dat de mensen zich er voor
inzetten,hunsteentje bijdragenvoor
deleefbaarheidvan hetdorp. Het is
een ontzettend leukdorp;het ishier
goed toeven,"aldus Wim Benneker

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid · 0". Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15"Garmerwolde
({) 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

in zijn afscheidswoord.

De rondvraag
• Volgens Jan van Dijk is er drin
gend behoefte aan een tennisbaan:
als die baan er is, komen er zeker
100tot 200 gebruikers! Helaas isde
plek nog nietrond:misschien zou je
ergens een stuk grond kunnen ko
pen ... of huren voor bv. tien jaar.
Enkele opties zijn: achter het huis
vanStollengajr..ophet landvan Jan
Wigboldus ol bij Pelleboer.
De gemeente zal nog een ol twee
avondenbeleggen om tot eennieuwe
structuurvisie voor ons dorp te ko
men; wellicht kan de tennisbaan
hierin worden meegenomen.
• Els Knol struikelt vaakover die
hobbels (bielzen)bijFriezema;vooral
inhet donker zijnzeerg lastigIWel
lichtkan debuitendienst vandege
meente er reflecterende paaltjes
plaatsen.
• Boek 700 jaar Ten Boer
Jan van Dijk deelt mee dater een
boek ver boven verhaaltje·plaatje
kwaliteit zal komen, waarin de hele
gemeente Ten Boer - dus ook de
buitendorpen - beschreven wordt.
De prijs bedraagt zo'nI 35,-tot f 40,
;depresentatiewordt voorjaar2001.
• Cheryl Hoekstraoppert het idee
om voorhel millenniumfeest een or
kestvan eigendorpsledenop terich
ten. We hebben inmiddels gemerkt
datonsdorp heel wat muzikaleinwo
nersheeft!

Tot zover de belangrijkste punten
van devergadering. Na hetofficiële
gedeelte volgen er nog een paar
rondjes Bingo. De stemming zit er
goed in! Een aantal mensen blijven
naalloop nog even'plakken", En als
Douwe Tichgelaar ook nog met z'n
accordeon op de proppen komt,
wordt het ouderwets gezellig!

Hillie Ramaker·Tepper

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutlerlaan 10
050 . 3021321
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Jaarvergadering
Dorpsbelangen Thesinge
De jaarvergadering van deVereniging voor Dorpsbelangen werd on
langs goed bezocht en zoals gebruikelijk kende de bijeenkomst een
zakelijk eneen informeel gedeelte.
Het bestuurvan Dorpsbelangen deelde mee terug tekunnen zien opeen
goed 1998. Allerlei gebruikelijke en nieuwe activiteitenzijn georgani
seerd enhetjaarkon met een positief financieel saldo van bijna 1000
gulden worden afgesloten.

Fietsroute op komst
Er is een nieuwe fietsroute in de maak die o.a. doorGarmerwolde en
Thesinge voert. Initiatiefnemers hiervoor zijnHerbert Koekkoek enDe
Wingerd. De route heet "RondjeKlunder" enheeft alsmottomeegekre
gen: weinig kilometers, veelte zien.

Elisabeth Tatenaar

hiervoor deBuurcontact), de lande
lijkefietsdag. BurgemeesterAissema
geeft rond half elfhet startsein.Kom
dus allemaal met de fiets aan de
handnaar het terreinbijDeWingerd
in Thesinge. Ukunt daarna meteen
gaan fietsen, want defietsroute-fol
der krijgt u gratis uitgereikt; maar u
kunt de route ook op alle andere
dagen van het jaar rijden.
Wedden dat u in onze eigen omge
ving nog heel veel moois teontdek
ken hebt?

toeristische bewegwijzering naaren
in Thesinge verbeterd kan worden.
Kortom, genoeg zaken die behartigd
moeten worden. Het eerste grotere
evenement is de opening van de
geheel gerestaureerde smederij.
Begin juni zal dat plaatsvinden en
tegelijkertijd organiseert Dorps
belangen dan weer enkele zomer
activiteiten. Veel energiewordt ove
rigens gespaard dit jaar, omdat in
het jaar 2000 een groots opgezet
feest inde planning zit (zie eldersin
dit blad). Na het zakelijke gedeelte
was het woord aan Wigbold Wie
renga, diezeer boeiend verteldeover
het ontstaan van het Noord-Gronin
ger landschap en de restanten van
vroegeretijden. De Wolddijkalseer
ste bescherming tegen de zee en
over het misverstand dat Thesinge
een wierdedorp zou zijn.
Een goed verteller, met liefde voor
derijke historie vanonze omgeving.

Even afstappen bij een kunste
naarsatelier? Een molen bezichti
gen? Naar de vogeltjes kijkeninhet
natuurgebied Noorddijk? Je verga
pen aan een collectie Wedgwood
porselein? Antiek en curiosa snuffe
len? IJsje halen inZuidwoldeofkopje
thee drinken in Thesinge? Dat en
nog véél meer kan allemaal opeen
fietsroute van intotaal amper twintig
kilometer; lekker rustig langs de
kleine weggetjes en defietspaden.
De presentatie zal waarschijnlijk
gebeuren op zaterdag 8 mei (zie

kort destaart te vernieuwen. De fa
milie Goedhart, die het terras ver
zorgde, gaat verhuizen naar Ten
Boerendaarom wordtbekeken ofen
hoe hetterras wordtvoortgezet.Ook
wordt het mogelijk gemaaktdonateur
van de molen Germania teworden.
• de nieuwe speelvoorzieningen
gaan erg veel geld kosten en beke
ken wordt hoe het toegezegde be
drag het beste kan worden besteed.
• met de school wordtoverlegd of
men een actieomzwerfvuil teverwij
deren (als dal er tenminste is) wil
steunen.
• vooropmerkingen ofklachtenover
hetonderhoud van het Maar ofvan
de wegen kan men terecht bij het
bestuurslidRoelfKoopman.Hijzorgt
vervolgens voor contact met de ge·
meenteofhet waterschap.
• gestreefd wordt naar een extra
aanlegsteiger bij de TIl, voor kano
vaarders; ook wordt bekeken of de

Jeugdhonk kan komen. Thesinge
kent gelukkig veel (actieve) jonge
ren en die willen graag een eigen
plek.Dorpsbelangen steunt dat van
harte en stelt alles in het werk die
wenstehonoreren. Erwordt gestart
met de oprichting van een Jeugd
bestuur,aangevuld metenkele oude
ren.
• het gemeentebestuur iserander
maal op gewezen dat het nieuwe
fietspad Thesingerlaan breder dan
95 cm. moet worden. Het Boer
Goensepad is duidelijk te smal en
dat levert gevaarlijke situaties op.
Binnenkortbeslistde gemeenteraad.
• op 14 april overiegt het bestuur
weer met het College van B&W en
dan staat onder andere de tweede
fase van het uitbreidingsplan
Molenhorn weer opdeagenda, het
onderhoud van de Lageweg in
Klunder,despeelvoorziening en het
wegenonderhoud en de reconstruc
tievan de Molenweg en de Schutter
laan.Voordezomerkomternog een
inspraakavond over die reconstruc
ties.
• met de Regiopolitiezal één keer
per jaaroverleg worden gevoerd over
de veiligheid in ons dorp.
• de staart van de molen is goed
kapot en gelukkig is de Molen
stichting bereid en in staat binnen-

Theo de Wit is gekozen als nieuw
bestuurslid(tevenspenningmeester)
ende zillende leden Kor van Zanten
en Luit Oomkes werden herkozen.
De jaarlijkse verdeling van de
welzijnssubsidie leverde geen moei
lijke keuzeproblemen op omdat alle
aanvragen konden wordengehono
reerd. De beschikbare 2890 gulden
zijn verdeeld over: Ruth Nijmeijer
voor de basketbalt raining. een
garantstelling voor een jaren60feest
georganiseerddoor Peter Heidema,
het Oranjecomité, de Scheuvel en
deSoos 55+voor hun verenigings
activiteiten, een folder met een fiets
route indeomgeving van Thesinge
en tot slot een subsidie voor het
samenstellen van een boekoverde
G&T·Express vanwege het 25-jarig
jubileum.
De vergadering ging tevens akkoord
met het voorstel voortaan vooral in
dividuele initiatieven van inwoners
van Thesinge en eenmalige of
nieuwe plannen tehonoreren en pas
daarna deaanvragen van verenigin
gen.Hetbestuur deeldemee de aan
dacht dekomende tijd vooral tebe
steden aan devolgende onderwer
pen:
• innauw overleg met dejongeren
van Thesinge en hel gemeen
tebestuur wordt bekeken of er een

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

050 · 541 6 135

NIJDAAf
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

~I
r

Waarborg
Installateur

(90 ~@O@ tI'O @ @ @@ cen rae verwarmmg
~~ O~O elektrische installaties
@ €) OElEi) sanitair
00 €) 0 0 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B. \t.
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Nieuwe kleding dragers
Op de algemene jaarvergadering van de Begrafenisverenig ing
Thesinge enOmstreken werden denieuwe pakken voordedragers
getoond. Ineen gesprek met devoorzitter, A. Pleiter, werd duidelijk
waarom deze aanschaf noodzakelijk was.

Wij wensen Reinder van der Veen
veel succes met de nieuwe zaak!

genodigden aanwezig en om vijf
uur 's middags rijdt burgemeester
Alssema onder applaus het oude
vrachtwagentje uit de jaren vijftig
("Vander Veen,handel en verhuur")
uit het nieuwe pand naar buiten.
Een echte butler houdtdedeurvoor
de burgemeester open enhet be
drijf is hiermee geopend!

1 april op "De TIl"

BurgemeesterA1ssema feliciteertReindervander Veen met de opening.
(Foto: WolterKarsijns)

Opvrijdag 19maart [J,opende Reindervan derVeenuitThesingezijn
nieuwe bedrijf aan de Rijksweg in Ten Boer; een zichtlocatie ge
noemd endatis niks teveel gezegd.

Nieuw pand voor
Reinder van der Veen

Omdat skaten en skeeleren steeds meer wordt beoefend, worden de
leerlingen van "DeTil"op de donderdag voorGoede Vrijdag door het team
gevraagd hun skates mee naar school te nemen.
WVNS (Weer Veilig Naar School) zal middels een test bekijken of de
kinderen veilig kunnen skaten.

Rer wapperen devlaggen van de
gemeente Ten Boer envan Van der
Veen zelfons tegemoet,die negen
tiende maart. Er zijn al heel wat

Aangezien een aantalouderslkinderen nu erg scherp zijnals hetgaatom
1aprilmoppen (despeeksel inde potjesvoorfluoronderzoek van vorig jaar
nog versinhetgeheugen)hebben zebesloten omdeechtepolitietelaten
komen keuren.
Ze worden van demolennaar"DeTil" begeleid.Vervolgenswordtmeester
BenBoltmeegenomen door depolitie.Alshij latersamenmeteenheleboel
kindereninde politiebus wordt teruggebracht, kan "deechIe WVNS test"
beginnen.

Behalve in Ten Boerheeft vander
Veen ook nog bedrijfsruimte in
Loppersum,maarvanwegeeenuit
breiding vanzijnhandel- met name
magazijnstellingen en aluminium
ladders - groeide het bedrijf uit zijn
jasje. Vandaareen nieuwonderko
men erbij, met een zee van ruimte!

tekende het vermoedelijk een
avondjeuit.Nu komt erslechtseen
handjevol mensen. De administra
tie nam in het begin ook heel wat
extratijdinbeslag omdat decontri
butie afhankelijkwas vanhet inko
men. Er waren viercategorieënen
daarbinnen werd nog onderscheid
gemaakt in A: recht op twee paar
denvoorde koetsen B:slechtséén
paard.
In 1935 werd een lijkwagen ge
kocht door K. v. Zanten; deze is
gebruikt tot1958. Daarna werdhet
vervoer per auto verzorgd.

Truus Top

Lidmaatschap
Iedereen kan lid worden van de
begrafenisvereniging Thesinge en
Omstreken. Hel aantal leden is nu
122 gezinnen en 182 alleenstaan
den.
De contributie bedraagt f 40,-voor
een gezinen f30,-voor een alleen
staande. Er zijnook heelwat leden
vanbuiten het dorp. Voornamelijk
oud-Thesingers die hier begraven
willen worden.
De traditie van het klokluiden bij de
uitvaart wordt nog inere gehouden.
Nu door B.Ridder en totin'87door
J.D. Slachter en A. Luchtenberg.
Het grafdelven is nog steeds het
werk van J. v. Zanten.
Dat erna eensterfgevalveelnood
zakelijk werk wordt verricht door
dorpsgenoten, is eenoude traditie
dieinons dorp nogvoortleeft.

Er is door wisseling in de groep
dragers niet meer voldoende uni
forme kleding aanwezig. De heer
H. v.d. Woude is onlangs gestopt
metdit vrijwilligerswerk endeheer
H.v.Zanten isvorigjaaroverleden.
De groep dragers bestaat nu uit:
J.D.v.d.Borg,R.v.d. Borg.D.Apoll,
J. v. Zanten, W. Oomkes (Ie re
serve) en O. Postma(2e reserve).

Inde G&T vannovember '87 heeft
een uitgebreidartikel gestaan van
Kees Faber en Chrétien Schout
eten over deze begrafenisver
eniging. Er isheelwat veranderd in
delaatste jaren. Door dewet op de
lijkbezorging isernu een voorgan
ger die gediplomeerd begrafenis
ondernemer is. Dit is de heer van
Houten uit Loppersum.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
A. Pleiter, voorzitter, O. Postma,
secretaris, K. v. Zanten, penning
meesteren deAlgemeenBestuurs
leden:H.Ridder,Mevr.T.Schuppert
en R.Jansen.
Het werk van de dragers isbetaald
vrijwilligerswerk. Gemiddeld zijn er
zeven à acht uitvaarten per jaar en
dat betekent dat het om heel weinig
uren gaat. Toch moet je mensen
vinden die zich vrij kunnen maken
op - over het algemeen - werkda
gen.
De begrafenisvereniging isvolgens
de oude notulenopgerichtop14-3
'22 incafé"deWaay"inThesinge.
Er kwamen in vroeger tijd veel le
den naar vergaderingen. Toen be-

Begrafenisvereniging innieuwjasje.Staand v.l.n.r.:R.v.d.Borg jr.,J. van Het was een leuke, actuele en leerzame grap.
Zanten en O. Postma; zittend: J.D. V.d. Borgsr. en D. ApolI.
(Foto: Wolter Karsijns)

Wil/ie Havinga
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Diploma-schaatsen Kardinge
Deschaatstraining op Kardinge isweer afgelopen.
Ik vind schaatsen heel leuk om te doen. We hebben ook een schaats
diplomagekregen. Hiervoor moestje eensoort examendoen:
- De slalomproef
Dan staanereen aantalpylonen op een rij. Het isdebedoeling binneneen
tijdheen en terug tussen depylonen door te rijden.
- Start- en remproef r,,-...-...-,-.••"'-"""'--,-.-....~-pl.,...""...,

?~~~~:rJ:agn~~~~f starten en te remmen. ~~~~k&~~il
Dan moet jeheel veel rondjes rijden zonder ét , ":ia;':'.
te stoppen. Zoveel als jekunt.
Ikhadhet beter gedaandan hetvorigjaar.Toenhad ikhet C-diploma, nu
het D-diploma.

Henk van Zanten (groep 7)

Schaatsen
Op vrijdagmiddag vijf uurkregen we schaatsles op Kardinge. Als eerste
gingenwe inschaatsen. Daarna gingen wemet deoefeningen bezig.We
moesten met z'ntweeën een oefening doen.Een duwde deander:degene
die voor zat, moest inde goede schaatshouding zitten.
Wekregen les van DirkHartog. Het schaatsen vonden we erg leuk.

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

Kinderactiviteiten Garmernrolde
Ook dit jaar worden in de laatste week van de schoolvakantie
activiteitenvoor dekinderen indebasisschoolleeftijdgeorganiseerd.
Een en ander zal plaatsvinden op woensdag 1 en donderdag 2
september.

Heeft unog (grote) t-shlrts, oude dekbedhoezen, jutezakken, gordij
nen, lakens, vitrages, (kinder)parapluutjes, sleutels, touw, geruite
overhemdenofanderedingenwaarvanudenkt dat ze bruikbaar zijn
voor de kinderactiviteiten, neem dan even contact op met Anneke
Kattenberg, tel. 541 40 35.

Onze vasteEHBO-er isdan met vakantie; iseriemanddiehaar taak
overkanlwil nemen?

Zijn er nog mensendiemee willen helpen enlof kinderendie graag
meewillen doen en nog geenbericht hebbenontvangen?
Bel Anneke en het komt inorde.

I

Groot feest in 2000 in Thesinge? I

Volgend jaar willen de Oranjevereniging en de Vereniging voor
Dorpsbelangen een bijzonder engroots opgezet evenement orqa
niseren. Tenminstealshetdorpenthousiast is enalservoldoende
subsidiegevers opstaan. Beide verenigingen hebben een comité
opgericht datmet devoorbereidingis belast: Ebel Vaatstra enHans
Weggemans namens de beide verenigingen, aangevuld met de
ervaren organisatoren Peter Heidema en Jan Mollema.

Judith van de Belt &Mirte Ton (groep 5)
,...------ - - ---- -

Uitreiking schaatsdip/oma's bij de familie Hartog: V.l.n.r. Kim van der
Giezen,GerdienStoel,GrejanVerbree,Johanneke Hartogen Liza van der
Tuuk. (Foto: Henk Remerie)

Engeloett (050)5~19626
Tevens andere merken en alle reparaties
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Er zijn verschillende redenen een
bijzonder feest teorganiseren. Vol
gend jaar bestaat Dorpsbelangen
25 jaar, evenals het blad dat u nu
leest en het is de gewoonte dat
Thesinge om devijfjaar feest viert
en bovendien isheteen bijzondere
eeuwwisseling.
In de week van 30 april tot 5 mei
2000 zal het dorp, zo luiden de
plannen.zovolledigmogelijkterug
keren naar de situatie in de jaren
vijftig. Zo veelmogelijk zaken zou
denweerop de ouderwetse manier
moeten gaan functioneren. Dat is
leerzaam voor dekinderen en roept
bij de ouderen herinneringen op.
Inde oude kern kunnen debewo
ners weer het beroep aannemen
vandegene diedestijds inhunhuis
woonde (dusweer veelwinkelijes),
deboderijderisweereven terug,de
molen maalt, melktransport door
het Maar, varken aan deladder,de
landarbeidersworden door deklok
vanhet land gehaald, Koninginne
dag opdeouderwetse manier, to
neel, muziek enz. Het isde bedoe
ling dalindeze week elke dag een
bepaald thema kent: landbouw,
onderwijs, verenigingsleven, enz.
Kortom: Thesinge een week lang
een levend monument!

Uiteraardgaatditgepaard meifeest,
muziek, theateren noem maar op,
inde feesttent.

De eerste ideeën zijn op papier
gezet en 19 april voorgelegd aan
ongeveer 20 vertegenwoordigers
van dezes wijkeninThesinge.Ook
hetgemeentebestuur isenthousiast
overdeplannen,maar minderover
het bijbehorende subsidieverzoek.
Maar hetgemeentebestuur iscrea
tief en draagt Thesinge een warm
hart toe, dus verwachten wij wel
ondersteuning.
Voor het zover is zal er veel werk
moeten worden verzet en daarom
is het van belang dat heel veel
mensen bereid zijn actief mee te
werken.De komende weken zullen
per wijkvergaderingen worden ge·
houdenomde animo tepeilen. Te
gelijkertijd is het comité op zoek
naar sponsors, want zonder extra
middelen redden we dit niet. Vóór
dezomer moet duidelijk zijn of de
plannen realistisch en haalbaarzijn.
Wij denken dat het lukt en dat
Thesinge weer eens zal laten zien
dathellotbijzondere dingen instaat
is.

Het feestcomité
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Callecte Simavi
Onder het molla "de plaatselijke
ambulance is vaak te laat ..: werd
tijdens de collecteweek van Simavi
van 21 lIm 27 maart 1999, ge·
collecteerd voorondermeer het me
disch transport in ontwikkelingslan·
den. De collecte heeft in Thesinge
f 588,75 opgebracht en in Gar
merwoldef 541 ,-. Inveel ontwikke
lingslanden is de medische hulp in
grote stedensteedsbetertoeqanke
lijk, maar de afgelegen dorpen zijn
nogsteeds verstoken vanhulp. Ge
brek aan goede transportmiddelen
maakt dat hulp voor velen te laat
komt.Alleenmet eenmobiele kliniek
kan een medisch team de ontbre
kende zorg aan de bevolking van
deze gebieden geven.

~~~i~ll~s
In de Kloosterkerk kuntu genieten
van blokllultkJanken. Het bloktlult
duo"EnBloc",bestaande uitAafke
van dec Meulen en Eline Faber,
brengt oude en nieuwe muziek ten
gehore. Waar? Kloosterkerk
Thesinge.Wanneer?Zondag2mei;
aanvang 15.00uur.
Toegang: f 5,-/leden CVgTB f 3,50;
kinderen tol 12 jaar gratis.
Vaneen heelander genre isdemu
ziekven Klezmer &Co.Deze groep
brengt"Klezmer",IraditioneleJoodse
instrumentalefeestmuziek,afgewis·
selddoor Jiddische zang.Uitbundig
metsoms een melancholieke onder
toon, overschrijdt dit Groningervier·
tal demuzikalegrenzenvandeBal
kan! Waar? De "Meul'n" in SI.
Annen. Wanneer?zaterdag29 mei;
aanvang 20.30 uur.
Toegang:f 10..nedenCVgTB f 7,50.

•Waterpartijen &vijvers.
- Houtconstructies.

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwl71achmes
' Onderhoud van uw
mechine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

•

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

- AdviesenOntwerp van detuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

Groningen - Telefoon (050) 541 6861/0651 3554 06

BEKKEMA
net even iets anders

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

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

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041218
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Een kort verslag van het overleg tussen de gemeente Ten Boer en de Vereniging Dorpsbelangen
Thesinge

Uitslagen Paasmaandag

Overleg Ten Boer/Thesinge

Dorpsbelangen Thesinge
Irene Plaatsman

baan 2:
1. Michiel van Bruggen
2. Herman Hoekstra
3. JelleVos

Vóórdezomervakantie komt ervoor
het dorp een heel belangrijke
inspraakavond over woningbouw,
toerisme, recreatie e.d. Wat vinden
we voor ons dorp in de toekomst
belangrijk.
Te zijner tijd hoort uhier meer van.

volwassenen plus kinderen
vanaf groep 6:
1. Bram Woppenkamp, 59 punten
2. Pia Pops, 54 punten
3. Harry Luppes, 51 punten
4. Bart van der Tuuk, Geesje

Santing en GerrilWiekei ;
allen goed voor 47punten

5. ArjanHazeveld, 36 punten
De poedelprijs ging naar Quen
Hoekstramet · 94.

gezocht naar een tussenoplossing.
Tegen het Boer Goensepad komt 
als het weer het toe laat -aarde; en
ook langsandere wegen met een te
groothoogteverschil tussen weg en
berm wordt aarde toegevoegd.

Het uiteindelijke plan voor hetfiets
pad Thesingerlaan isnog nietrond.
Alsereen lietspad breder dan een
meter komt. kunnen delandbouw
machinesernietlangsen een breed
pad waar de machines wel over
kunnen, wordt te duur. Er wordt

komt een parkeerstrook. Daardoor
wordt het voetpad wel iets smaller.
De voetpaden worden opnieuw
bestraat en de weg wordt beklin
kerd.
De Kerkstraat wordt iets veiliger
gemaakt d.m.V."straatjuwelen";dat
zijnvan die ronde ophogingen inde
weg, je ziet ze bv. in de buurt van
het Noorderplantsoen.

Eieren zoeken:
SophieDoyer vondeen héélbijzon
der ei: een gouden ei! Haar zusje
Sarah verzameldedemeeste pun
ten en Paulien Benneker bemach
tigde de laagstenummers (1,1,2).
(Hebbenjullie de meisjespaashaas
en haar vriendje nog zien rollebollen
inhet gras???En zagen jullie haar
viezeachterpoten?)

Noten schieten:
kinderen
baan 1:
1. Jorrit Hoekstra
2. JolienHoekstra
3. Rik Zijlstra

De reconstructie van de Molenweg
laatniet langmeer op zichwachten.
De weg wordt iets smaller en aan
de kant waar de bomen stonden,

Integraal (in groter verband, voor
alle dorpen) was een woord dat
veelvuldigviel.En hetbetekentvaak
dat het allemaal langer duurt.
Woningbouw moet integraal wor
den bekeken. Bankjes, steigers en
ANWB borden ook. Naar aanlei
ding van dejeugd enquête moet er
een integraal plan komen.
Vanuit de gemeente gezien mis
schien heel verstandig;maar ja, wij
willen alles graag snelgerealiseerd
zien.

In de Garmerwolder kerk isal een
specialecollecte gehouden;de op
brengst (zo'n11500,-) isinmiddels
op de girorekening gestort.

Wellicht zijnernogmeer personen!
verenigingendie iets in petto heb
ben. In de volgende G&T Express
berichtenwij Ugraag over het ver
loop c.q. opbrengst vanallespon
tane acties.

Nu gaat er iets
boven Groningen!
Groningers voor Kosovaren

Op zondag 25 april luiden in op
dracht van de Vereniging Dorps
belangen Thesinge van 16.00 tot
18.30uurdeThesinger kerkklokken
en kan geldgebracht worden naar
deKloosterkerk. Maandagmorgen
wordt het geld naar Ten Boer ge
bracht.
Er komen ook nog acties bij de
Wingerd (op zaterdag 24 april) en
W.W.K.

Flessen voorKosovo
De leerlingen van de Openbare
Basisschool in Garmerwolde heb
ben zich het lotaangetrokken van
hun leeftijdsgenootjes inKosovo.
Roil van der Tuukis met het voor
stel omiets te doen naar meester
Dickgestapt. Hetidee"Flessenvoor
Kosovo" was gauw geboren. In al
lerijl zijn een aantal ouders bijeen
geroepen om het een en ander in
goede banen te leiden.Donderdag
middag hebben de leerlingen van
groep 6, 7 en 6in het dorp briefjes
rondgebracht, met hetverzoek om
lege statiegeldliessen te bewaren
en aan hen al te staan.
De kinderen gingen maandag
middag 19 april van 16.00 tot16.00
uur weer alle huizen langs om de
liessen te verzamelen.
Ze hebben voor ± I 700,- opge
haald. De Nieuwe Weme heeft alle
flessen ingenomenen erzellsspon
taan I 200,- bijgedaan! De Vereni
ging Dorpsbelangen doet er nog
eens 1200,-bovenop; datwordtdus
intotaal f 1100,"!

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
.. Pallet- en magazijnstellingen
.. Magazijnwagens
.. Palletwagens
.. Kan/oorkasten
.. Gebruikte kantoormeubelen
.. Enz.
.. "Top way· prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Teleloon 050" 3024633
B.g.g. 050 - 3022669
Fax 050 - 3024634
Mobiel 06 • 51581046

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg enreparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'j'jlU'dUlffii#:mD
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Uw adres voor;

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N . Schuuerlaan 46
9797 PC Th esinge
telefoon: (050) 314 44 04
fax: (050) 302 1182
prive: (050) 302 13 19

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanallemerken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.
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Koninginnedag 1999

Dekoffiemorgengastengenoten op donderdag 18maartvaneen gezellig
paasontbijt inKerkhörn.Hetwas alweerde 84e koffiemorgen:50onderde
bezielende leidingvan dominee de Vries-Batenburg en 340./.v.dedames:
Rika Boer, Heila Heetes, Hillie Ramaker en Winy Remerie.
(Foto: WinyRemerie)

Wist-u-dat ...

Namens het Oranje Comité,
Kor van Zanten Jzn.

stellen bij de O.C.leden voorf 12,50
indevoorverkoop en f 15,00 aan de
kassa.
Ditalles wordt mede mogelijk ge
maakt door uw giften en dooronze
sponsoren, waarvoor wij uhartelijk
danken!

• desmederij in Thesinge op za
terdag 12 juni om 11.00 uur wordt
geopend?
• de openingstijden van de
Rabobank in Garmerwolde per 1
mei a.s.wordengewijzigd?Hetkan
toor isvoortaan alleennog opdins
dag-,woensdag- envrijdagmorgen
van 09.00 tot 12.00 uur geopend.
• er een heuse "stripper" in Gar
merwolde woont? Hij levert prima
werk!
• de collecte van het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten in
Garmerwolde f 51 5,25heeft opge
bracht? In Thesinge isdit jaar niet
gelopen.

Gezocht:
• dehark vande familie Star. Tel.
541 6227.
Aan komen lopen:
• ± half maart; zwarte poes met
een paar witte vlekken. Fam. H.
Dreise,Oude Rijksweg22;tel. 050
5412370.
Te koopaangeboden:
• garagekanteldeur;261 cmbreed
en 207,5 cm hoog. Jan Bakker, tel.
050·541 48 16.
Gevraagd:
• oude foto's/dia's van het voor
malige bankgebouw in Garrner
wolde. Tei. 541 9734.

Het Oranje Comité beëindigt haar
activiteiten ditjaar op21 mei als er
weer een feestavond wordt geor
ganiseerd.Deze avond begint voor
de kinderen met een kinderdisco
van 19.00 tot 20.30 uur.
Daarna gaat om 22.00 uur de
muziekband "Standby"van start; dit
duurt tot ± 02.00 uur.
Kaarten voor dit festijn zijn te be-

Stoomfluitjes

Wilhelmus en het Groninger volks
lied voor ugespeeld.
Aansluitend is er een knutsel 
opdrachtvoorde kinderen van groep
1-4; daarna worden de kinderen
van groep 5-8 met spelletjes ver
maakt
Vanaf ± 11.00 uur is de catering
volop inbedrijf (thuisetenhoeft dus
niet).

Het middagprogramma is als
volgt:
Er is weer gelegenheid voor een
vrijmarkt voor dekinderen. Tegelij
kertijd gaan deactiviteiten voor de
volwassenen van start. Dit bestaat
ditjaar uit een zeskamp metstraten
teams;per straatteam isaliemand
gevraagd om een groepje samen te
stellen.
De bedoeling isom van deze HELE
dag een COUNTRY & WESTERN
DAG temaken;dithoudt indat het
gewenst isdat iedereenincountry
en western slijl gekleed gaat Met
als toevoeging dat de teams voor
dezeskamp ook als team gekleed
gaan,dusalsteam herkenbaarzijn.
Aan het einde van de dag is de
prijsuitreiking van de zeskamp in
café Molenzicht,waarPietBeukema
voorde muzikaleomlijsting zal zor
gen.
Als klap op de vuurpijl zullen 's
avonds om 19.30 uur de hete·
luchtballonnen het luchtruimkie
zen (hiervoorhad menzich kunnen
opgeven) . Dit beloofd een groots
spektakel te worden !

Thesinge
Hallo dorpsgenoten:
Zoals u al via oranje enveloppen
heeft kunnen merken,ishet Oranje
Comité al weer volop bezig met
Koninginnedag 1999. We zullen in
het kortevende dag met udoorne
men.
We beginnen 's morgens met mu
ziek op het sportveldje, aanvang
09.00 uur; daarna wordt o.a. het

13.30 uur: Openbare verkoop van
spullen van kwaliteit; gelijktijdig
kindermarkl. Dit alles muzikaal om
lijstdoor deGroninger zanger Johan
Raspe. Plaats: speelveld Oude
Rijksweg

16.00uur:Volleybaltoernooiop het
speelveldaandeOude Rijksweg.

12.00 uur: Groningse koffietafel;
onder het genot van koffie en brood
jesgezellig samen zijn. Na de kof
fietafel is er vrijblijvend gelegen
heid om te sjoelen. Plaats: dorps
huis "De Leeuw".

Programma
Garmerwolde
11 .00 uur: Optocht door het dorp
met versierde wagens, waarop
verklede peuters en kleuters onder
muzikale begeleiding van Cadans,
gevolgd door de kinderen op hun
versierde fietsen. Start: dorpshuis
"De Leeuw".
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Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

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

Hn elso dememing

Stie~een en zoon
.U1gtn maw.g 147 • 9731 BR Grouing.n
I.Vfu051·mZ913 - autol.1. 06-534%3019

el n ememing

Stiefbeen en zoon
Ulgtnruw.g 141 - 9W BR Groning.n
I.VluOSO-mZ913 - aulolol.05-514%3D I9

Bedankt voor uw medewerking!
Werkgroep BSO Garmerwolde:
Hans Klamer (541 5411), Annette
Reekum (549 18 18) en Bineke
Veninga (542 32 11 ).

Wij vragendaarom aanalleouders
diedilnog niethebben gedaan, het
formulier ingevuld bij één van de
ledenvandewerkgroep inte leve·
ren, of in de daarvoor bestemde
verzameldoosjes te stoppen (op
school, peuterspeelzaal, consul
tatiebureau ofbij dokterFriezema).
Als u uw formulier niet meer kunt
vinden, kunt u op deze plaatsen
terecht voor een nieuw exemplaar.
U kunt natuurlijk ook met een van
deledenvan dewerkgroep contact
opnemen.

11 ® 7J @
Wist-u-nQg-dat...

Op het moment van het schrijven
vanditstukjestaat deenquête drie
weken uit en is 33% van het aantal
uitgereikteformuliereningevuldte
ruggekomen. Voor slechts drie we·
ken is dateen goed resultaat. Van
deze 33% gaf bijna de helft, ruim
40%, aan nu of in de toekomst
behoefte Ie hebben aan buiten
schoolse opvang. Ook dat is een
goed resultaat.
Hetisnietalleenvoor dewerkgroep
BSO Garmerwolde,maarzékervoor
deouders van dekinderen die het
aangaal belangrijk, dat een groot
aantal formulieren wordt ingevuld
en teruggestuurd, zodat een be
trouwbaar beeld van de behoefte
aan buitenschoolse opvang kan
worden gemaakt.

Nieuws BSO Garmerwolde
Eind maart heeft de werkgroep BSO Garmerwolde een enquête
formulieruitgedeeld bij ouders vankinderentussen Oen 12jaar.Doel
van deze enquête is om te onderzoeken of er in Garmerwolde
behoefte isaan een professionele vormvanbuitenschoolse opvang.

• bezorgde lezerszich afvroegen of
deredactie wel doorging met deGT
nu deNoorderkrantwasverschenen?
• dokter Van der Werft ons met
ingang van 1april verliet?
• bewoners van Garmerwolde en
Thesinge heternietmeeeens waren
dalde receptie van dedokter inde
Schakel te Oosterhoogebrug werd
gehouden?
• ouderpartidpatieopdebasisscl100l
in Garmerwolde onder meester
Oosting zijnintrededeed?
• deeerstebrief vooraanvraag kleu
terschool Garmerwolde naar het ge
meentebestuur verzondenis?
• detoen 81·jarige RoelfRidder een
uitgebreid interview gaf aan deGT?
• erinThesinge met een wachllijst
voorkleuters gewerkt moestworden?
• 1975 de zachtste winter kende
sinds270jaar?
• je bijcafé Maat in Garmerwolde
terecht kon voor levensmiddelen, si·
garen en sigaretten ennatuurlijkook
voor de borrel?
• erspeelgoed gevraagd werd voor
de kindercrèche in de L. V.d.
Veenstraat?
.defamilie K1underviaeen ingezon·
den briefdewens uitsprak, datdeGT
Express mag blijven opgroeien tol
een goed en gezond blad?

HOF5TEDE-

~
' .. ~. ;t:"., .• r • •. ~

, d

.. i::1 ..
G.N. Sc hutter laa n 28
9797 PC iHESINGE
ielefoon 050 - 3 0 21 9 57
Fax 050 - 3021574

Met hel vertrek van deze heren
gaat een stuk kennis en historie
verloren.Jan Mollema krijgt-alsde
nieuwe penningmeester van de
Stichting - hel originele boek van
' Inkomst en UitgaaFvan 1873aan
gereikt.Eenboek met veel inlorrna
tie: een graf kostte in 1873 drie
gulden: je lag dan welderde klas.
Het strekt te ver om bij dit afscheid
meer over dehistorie tevermelden.
Heren, bedankt voor uw inzet!

huidigesituatiewéluniekisinNeder
land, maar nu niet meer gewenst:
ookomdecontinuïteitvanhetkerk
hof Iegaranderen.

..
BELGA

FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Afscheid gouden bestuursleden

De heren L. Oomkes enJ. W. Havinga stappenna een halve eeuwuithet
bestuur van deStichtingGereformeerde Begraafplaats Thesinge. (Foto:
Wo/ter Karsijns)

Tijdens een vergadering van de Stichting Gereformeerde be
graafplaats Thesinge namen de heren L. Oomkes (B2) en J.W.
Havinga (BB) naeen halve eeuw afscheid als bestuurslid.

Deze-voor demeestenonbekende
- Stichting wordt vaak verwardmet
debegrafenisvereniging.maarheeft
dus een ander doel. De herenver
trekken nadathetStichtingsbestuur
en de Hervormde kerkvoogden al
ruim een jaar omdetafel zitten om
van dezetweekerkhoven éénkerk
hof te maken. Beide organisaties
hebben tekenen gegeven dat de

Beideoud-Thesingershebbenheel
langzorg gedragen voorhet onder
houd en de administratieve werk
zaamheden van de linkerkant van
debegraafplaats:derechterkantis
van de hervormde gemeente
GarmerwoldeiThesinge.
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Dekaartavond inapril heeft de
völgende stand opgeleverd:
1. J. ReinderS ~ 6933
2~J . Ramaker 6846
3.A. MuideL 6649
4. WilmaTammeling 6505
5. J. Leugs 6218

Oproep!!
Steun Carapatiënten in hun lucht
gevecht!
Het Astma Fonds heeft dringend
collectanten nodigvoor deweek 3 ti
m 11 mei in Garmerwolde!! Vorig
jaar is er nl. in Garmerwolde niet
gecollecteerd!!
Melduaanbij RenéeOudman, G.N.
Schutterlaan 10, Thesinge; tel. 302
12 BB.

Van dit vervoer wordt meestal ge·
bruik gemaakt door leerlingen, die
een buiten het eigen dorp liggende
bijzondere (vangodsdienstigeof Ie·
vensbeschouwelijke richting)basis
school of een school voor (voortge
zet) speciaal onderwijs bezoeken.
Indenieuwe Verordening wordt de
kilometergrens voor alle onderwijs
soorten op zes kilometer gesteld,
met een drempelbedrag van f 600..
per leerling.Dil drempelbedrag komt
ove reen met de kosten van een
jeugdkaart voor twee zones open
baar vervoer. Hetcollegestelt voor
om ouders van kinderen die een
specialeschoolvoor basisonderwijs
(de vroegere scholen voor IOBK,
LOMenMLK) bezoekennietextra te
belasten en de invoering van het
drempelbedrag voor deze categorie
achterwege te laten. In de raads
commissie van 7april heeftwethou
der Boonhierover met deledenvan
decommissieovereenstemming beo
reikt.

Sicco Laagland

D

Leerlingenvervoer
De gemeentelijke Verordening l.eer
lingenvervoermoetwordenaangepast,
aangezien ereindvorigjaareen wets
wijziging isgeweest.Door dewetswij
ziging komt de verplichte eigen bij·
drage van f 250.. per jaar voor de
ouders van de leerlingen, die gebruik
maken vanditvervoer, tevervallen.

Trouwen in Thesinge
Op verzoekvandeplaatselijkecom
missie Stichting Oude Groninger
Kerken teThesinge heefthetcollege
besloten de raadvoor te stellenom
de Kloosterkerk te Thesinge aan te
wijzen tot tweede trouwlocatieinonze
gemeente. Burgemeester Alsserna
heeft in overleg met de plaatselijke
commissie een aantal voorwaarden
opgesteld om tot deze tweede
lrouwlocatie te komen. Omdat hier·
voor extra kosten moeten worden
gemaakt.zalhettrouwen inThesinge
iets duurder worden dantrouwen in
het gemeentehuis.
In het gemeentehuis van Ten Boer
worden ongeveer 45huwelijken per
jaar gesloten. Verwacht wordt dat
een deel van debruidsparennu ge·
bruik zal gaan makenvan deprach
tige trouwlocatie te Thesinge.
Het collegestelt de raad voor maxi
maal drie trouwlocaties in de ge·
meente toe te staan. Alsde raad dit
voorstel overneemt. iserdus nogde
mogelijkheid voor een derde trouw
locatie elders binnen onze ge·
meentegrenzen. Wie volgt ...?

Eind april wordt het een druk
weekje voor de raad: op dinsdag
27 april en donderdag 29 april
raadscommissievergaderingenen
opwoensdag 28 april komt dege·
meenteraad bijeen. Op de beide
commissievergaderingen krijgen
deinwonersvan degemeenteTen
Boer voor het eerst de gelegen·
heid om hun wensenvoor de beo
groting 2000 aan de raad en het
college kenbaar te maken.

Overeenstemming over manege
In de G&T van de vorige maand
berichtte ik u. dat de gemeente in
overleg metdeprovincieendeeige·
naren bezigwasomdedoor depro
vincie vereiste beperkende voor
waarden in het bestemmingsplan
Buitengebied te verwerken. In de
raadscommissievan8april kon wet
houder Jurjens reeds mededelen.
dat er inmiddels overeenstemming
met de provincie is bereikt over de
beperkende voorwaarden. Op 28
april neemt de raad hierover een
besluit. Zoalshet nu lijktkanerover
enigemaandenmetdebouw vande
manege begonnen worden.

sanitair en verwannning

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

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

..~\: ':" Boekh0 It
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuwe weg3
tJ 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewe nborg
Kajuit 285 - f{) 050 - 5414746

Wi nke lce ntru m Padd epoeI
Dierenriemstraat 204 - f{) 050 - 5771306

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in deWinkelcentrum van Beyum en Selwerd
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Kopij Inleveren bil Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 20 mei
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Agenda

Redactie
Fotograaf Garmerwo ld e:
Henk Hernerie 050. 541 9630
Fot ograaf Theslnge:
Wolle, Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·54153 35
Admin istratie:
PetaJu~ens.

G.N. Schuttertaan 36.
9797 PC Thesinge. 050·302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld / 20.00 p.j.
Postabonnees /29.50p.j.
Losse nummers f 2 ,-

vrijdag 30 april
Koninginnedag
zondag 2 mei
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
blokfluitduo "En Bloc"
zaterdag 8 mei
Nationale molendag
± 10.30 uur:startfielsroute "Rondje
Klunder"
woensdag 19mei
Korte dagtocht naar Eernewoude
(ANBO)
donderdag 20mei
18.45uur;boerderij Spanninga:start
fietsen NBvP
vrijdag 21 mei
Feestavond Thesinge
donderdag 27mei
Bootreisje NBvP
zaterdag 29 mei
vanaf 20.00 uur: eten in t Jopje.
Menu: stoofpot (U kunt kiezen uit
kip in witte wijnsaus of rundvlees,
gestoofd inlentebok) Inclusief voor
en nagerecht en een kopje koffie
toevoor f 30,- p.p.
Opgave mogelijk tot woensdag 26
mei; tel. 302 30 45.
31 mei t'm3 juni
Avondwandelvierdaagse

Kerkdiensten
2mei
09.30 uur Thesinge, ds. Ypma
14.30 uur drs. Oldenhuisl
Coevorden
9 mei
09.30 uur Thesinge, ds. deJongel
Vries
14.30 uur ds. HeslingaiHarkema
13mei Hemelvaartsdag
09.30 uur Thesinge, dhr. Perdok/
Appingedam
16mei
09.30 uur Thesinge, ds. Slinger
land/Sebaldeburen
19.00 uur drs. HoekstraIEmmen
23 mei Pinksteren
09.30uur Garmerwolde, ds. Ypma
30 mei
09.30 uur Thesinge.dhr. Lerchnerl
Groningen
14.30 uur drs. Wes ternengl
Idskenhuizen

Gezien opde Oldtimerbeurs inZuidlaren:Na
jarenlange trouwe dienst mocht de brand
weerauto vanTenBoereindelijk opvakantie;
hij gaat nu door het{even als camper.
(FOIO: Henk Remerie)

Bel metéénvan onzehypotheek·
adviseurs:
JacobArends ol Sjoerd Cats
telefoon (OSO) 3039494

Uziel het. MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm.die opgebouwd is uit
een leningeneen verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdal ualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheen.Uniek isdatude
OpMaat Hypotheekop ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer welen?Ook dat kan.

..We hebben een primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
sloppen metwerkenomvoordekinde·
ren Ie zorgen.
Danwillenweminder aan onzehypo·
tnee«betalen, kandat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en di·
reet aan hetwerk. Mijn vriend wil met·
een eenhuis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Rabobank

..We zijnop zoek naar eenhypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puNen. Voor destudiefinanciering van
onzedochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Bedum-Ten Boer

Foto van de maand
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