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i De familie van Zalk terug van weggeweest
I Vele G&T lezers hebben deartikelsgelezen diewevanuitNieuw-Zeeland hebben opgestuurd. Ondertussen zijn sindsonsvertrek een kleine

twee jaarverstreken en zijn weop hetoude honk teruggekeerd. AIvelekeren hebben weons verhaal verteld. Het wasmisschien handiger
geweest omhet eerst te publiceren en daarna terug te keren; danwaren de vragen wellicht gerichter geweest. Het zij zo.

I mei leesten met de plaatselijke bevolking

Even voor deduidelijkheid: oudste
zoon Gijs bleef in Groningen. Hij
was in '97opdeHanzehogeschool
een internationale opleiding gestart
(European Civil Engeneering Ma
nagement).
Veel mensen wilden graag weten
waarom wezijn teruggekomen. Ook
watwehier gaan doen en ofwe nog
weer teruggaan, sccorden hoog.
Op deze en andere vragen ga ik
antwoord geven in deze terugblik
op een magnifieke periode uit ons
leven.

Aisol we nietweg waren geweest
Heerlijk was het om terug te keren
aan de Schutterlaan. 26 mei, om
precies te zijn. Bram en Gijs ston
den opSchiphol om ons te verwel 
komen. Nederland involle bloei. De
pijpen van de elektriciteitscentrale
waren uitdeskyline van Groningen
verdwenen en tegenover deNieuwe
Weme was alles flink volgebouwd.
Garmerwolde en Thesinge waren
direct weer vertrouwd.Alsofweniet
weg waren geweest. Zo voelde het
toen en nu na twee maanden nog.
Maar als we door debergen foto's
wandelen die we van Nieuw·Zee·
land en Zuid·Amerika hebben,moe
ten dietwee jaar toch heel intensief
zijn geweest. Wat een belevenis
sen!
Zo hebben tal van mensen ons
weten te vinden. Per telefoon, per
brief,per e-mail, maarookin 'techt !
We kregen regelmatig visite, met
wie we steeds weer nieuwe delen
van Nieuw-Zeeland ontdekten. Zo
kunnen we vaststellen dat we veel
meer van het land hebben gezien
dan de gemiddelde Kiwi (bijnaam
voor de bewoner van Nieuw-Zee
land). En vooral datwe nog geen
mooier land hebben gezien in ons

leven. Ook niet in Zuid-Amerika.
Daarover straks meer.

Hadden we tijd voor visite?
Hoewel Margol een full-time baan
had, probeerde zezoveel mogelijk
opnationale feestdagentewerken;
die werden gecompenseerd. Mèt
haar twee vrije dagen in de week
konden we zo regelmatig een
weekje opstap.Hetlijktnu netofwe
alleen maar voor vakantie naar
Nieuw·Zeeland zijn gegaan. Dat is
zekerniethet geval.We gingen om

ons er te vestigen. Dat hetanders
uitpakte had vooral te maken met
het feit datBramal snel te kennen
gaf na de Highschool zijn studie te
willen voortzetteninGroningen.Dat
schiepduidelijkheid,want erverder
blijven wonen zonder debeidekin
deren zagen we niet zitten. Althans
niet in dit stadium, waarin ze nog
volop met hun studie bezig zijn en
terugmoeten kunnen vallen ophun
ouders.
Onze ouders waren natuurlijk ook
zeer verheugd met ons besluit te
rug te keren. We besloten van de

resterende tijd zoveel mogelijk te
genieten. Het werd een prachtige
periode,waarop wenualmet heim
wee terugblikken.

Hoe vulden we er onze tijd?
Bramhaalde inWellington zijn High·
schooldiploma en maakte er vele
vrienden. Verrassenderwijs waren
er op die school vele buitenlandse
leerlingen. Vooral met de Brazilia
nendie ervoor deEngelse taalnaar
school gingen, kon hij het goed vin
den. Samen zaten zeinhet school-

voetbalteam. Ja, deden zelfs mee
aan het nationale schooIvoetbal
kampioenschap in Dunedinop het
Zuider-Eiland. Een snoepreisje,
want dergelijke tripjes doet men
daar per vliegtuig. .
Van die tijd dateren trouwens ook
Brams rugproblemen, waarvoor hij
daar bij diverse artsen en fysiothe·
rapeutenheeftgelopen; zonder re
sultaat overigens. Inmiddels is hij
hier in Groningen aan een hernia
geopereerd en heeft hijderevalda
tie ondertussen achter de rug.
Wij vinden het knap hoe Bram zich

in Wellington op school aanpaste
en uiteindelijkvoor vijfvakken exa
men deed en daarnaast nog eens
25 uur werkte bij een supermarkt.
Daarvan betaalde hij zijn auto, zijn
allergrootste vriend, die hij hier in
Nederland wel mist. Hoewel ... de
benzine is in Nederland wel drie
keer zoduur.
Net als wij besloot Bram- voordat
hij naar Nederland terug zou vlie
gen - een tussenstop te maken in
Zuid-Amerika. Hij kon er bij vier
families terecht. Allesbij elkaartwee
maanden. Zo maakte hij er carna
valmee-weliswaarniet inRio -zag
er voetbalwedstrijden in de twee
grootste stadions van dewereld en
zag er de mooie meiden op het
strand van Copacabana. Voor hem
een schitterende ervaring en een
welverdiende vakantie.

Margot werkte in het Wellington
Hospital, zoals eerder vermeld. Ze
vond heteen heel leerzame erva
ring. Afwisselend werkte zeop de
dialyseafdeling, haar bekende ter
rein, en de afdeling waar de nier
zieke patiëntenwaren opgenomen.
Een geheel andere cultuur als in
Nederland, waar de familievan de
pafiènt een groot deel van de zorg
overneemt (vervoer, voeding, ge
zelschap). Zeleerde nieuwe colle
ga's kennen en hoe de bewoners
van Nieuw Zeeland hunziekte be
leefden.

Ikzelf heb mijn tijd vooral doorge
bracht in defietsenwinkel van Arie
Rozendaal, eenvandeveleNeder
landers die er wortel hebben ge
schoten. Een paar keer mocht ikde
zaakrunnenomdathij met z'nvrien
din opvakantie ging.
Spannend om mensen indewinkel
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De a/tiplano (hoogvlakte) met a/pacca's (klein soort lama)

Een vandeschoolfeesten;verplicht
"dressed up"

Wijallen zijnervan overtuigd dat we
eens terugkeren. We hebben er
goede vrienden gemaakt die we
vast en zeker gaan bezoeken.
We hebben inelkgeval besloten de
eerste drie, vierjaren in Nederland
te blijven. Inseptember looptonze
tweejarige verblijfsvergunning voor
Nieuw-Zeeland af die we bij de
ambassade hopen teverlengen.We
weten nietprecieswatdeeisenzijn
om die te behouden. Feit is dat
e.e.a. gemakkelijker was geweest
alswe twee jaar ofmeer inNieuw
Zeeland hadden gewoond.

Vakantie in Zuid-Amerika
Toen we wisten dat we naar Neder
land terug zouden gaan, besloten
we ereen mooievakantieaan vast
teknopen.Onze Nederlandse vrien
den vertelden enthousiaste verha
len over Zuid-Amerika en de be
stemming stond vast.
Toch was een keuze indat gewel
dige continent niet zo eenvoudig.
Eenaantal dingenzijn gewooneen
must. Machu Picchu, een van de

huurd, maarhettuinonderhoud zou
Gijs regelen. Door de slechte zo
mervan'98kwamdaarniet zo veel
van terecht. Die foto's bezorgden
me vochtige ogen.
Ook miste ik de wekelijkse fiets
ritjes met m'n kameraden op den
duur. Slap ouwehoerend door het
hoogland van Groningen jakkeren.
En defeestdagenmet familiedoor
brengenwaserookniet bij.Met z'n
vieren weer aan tafel zitten zijn
momentendiewe nu heel ergwaar
deren. Daar kunnen we niet lang
van genieten overigens, want Gijs
gaat in september voor anderhalf
jaar naar Wolverhampton (Enge
land). Om zijn studie te voltooien.
Vanuit Engeland zal een familie
hereniging tijdens feestdagen ech
ter gemakkelijker te regelen zijn.

Terug naar Nieuw-Zeeland?
Bram miste vooralinhet beginzijn
vrienden erg. De school voorzag
snel in een groep nieuwe. Toen
puntje bij paaltje kwamhad hij de
grootste moeite om Nieuw-Zeeland
de rug toetekeren.Hij gaat net als
Gijs in september een internatio
nalestudie beginnen. The Interna
tionalBusinessschool,ookeenstu
dieop de Hanzehogeschool, voor
ziet in een stageplaats in Nieuw
Zeeland vooreenjaar.Dat zietBram
nu al zitten.

Geen gezamenlijke feestdagen..
Geenvanons drieën heeftzich ook
maar een moment verveeld. Wel
eens watlast van heimwee gehad.
Ikkan me diekeer nog herinneren
dat weeenserie foto'sopgestuurd
kregen van ons huis met de tuin,
waarin Gijs met vrienden van ons
een werkdag had georganiseerd.
We hadden dan wel ons huis ver-

tussendoor genoeg te doen in de
tuinendekasachteronshuis.Door
hetgunstige klimaat konjehethele
jaar door producten verbouwen.
Trotswas ikop mijn enorme toma
ten en komkommers. Maar ook de
paprika'sende meloenenmochten
er zijn.

te krijgen, dingen te verkopen, re
paraties inteschatten enzo moge
lijk de problemen opte lossen.
Bij vrienden dieons de eersteda
gen van ons verblijf in Nieuw-Zee
land hadden opgevangen, heb ik
veel geklust. Ze waren ondertus
sen verhuisd en ermoest van alles
aanhet huis gebeuren.Vaak was ik
twee keer per weekoppas voor de
beide zoontjes. Die haalde ik dan
van school omdrie uur en om zes
uur namdevaderhet van mij over.
Vooral met de jongste had ik een
speciale band. Door zijn leukemie
ende medicijnen diehij moest ge
bruiken, waren zijn botten broos.
Zo belandde hij ineen rolstoel met
eengebrokenheupen dijbeen.Van
de ongevallenverzekering kon ik
hem 20 uur per week gedurende
zes wekenop de Montessorischool
begeleiden (w.c.-bezoek, toezicht
ophet plein, etc.) AI gauw kreeg ik
groepjes kinderen toebedeeld,
waarmee ik mocht werken. Een
leuke tijd om binnen zo'n school
teameen tijdje mee te draaien.
Ikwerkte een aantal weken in een
fruitbedrijfvan Ned. emigranten uit
Zeeland. Zeer gevarieerd, al die
werkzaamheden. Verder was er

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
OSO • 3021321

PRAKTIJK
Winkclccntrum Setwerd

Telefoon (050 ) 541 l!4 lil!
Lid ~ .I ·.O . 1\.\ .1'. n r. II2 IJ..l"~"5

verzorgde voeten
komen verder

Autorijschool
VRIESEMA

Vam or L.M .I. gedip lomeerd

Examentraining
per computer

Theo ri ecu rs us:
d insdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

éel"lij k t-Im,t \l.O .F.
Voo .·heen KI"nde_ ,;Antiek

Eiken tafels op maat
(of iedere andere houtsoort)
Gerard en Marg!eet Klunder

Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde

Tel. 050 - 5494580
Fax 050 - 5494579

2



Renovatie GK Thesinge

In de afgelopen periode werd de voorkant van de Gereformeerde
Kerk in Thesinge van nieuw stucwerk voorzien en daarna door
vrijwilligers inde verfgezet. Ook de raamkozijnen en de toren kregen
een nieuwe verflaag. Als toppunt werd de windwijzer inde vorm van
een engel met bazuin weer op de toren bevestigd.
Alleen de voordeur en het voorportaal moeten nog opgeknapt wor
den. Een kwestie van tijd ...
(Foto: Wo/terKarsijns)

belangrijkste centra van de Inca
cultuur, werd deleidraad van onze
reis. We besloten onze vakantie
fietsen mee tenemen. AIonze ove
rige spullen hadden we meegege
ven met vrienden, familie en ken
nissen, verkocht of van de hand
gedaan.
Via Tahiti en Paaseiland bereikten
we Santiago, dehoofdstad van Chili.
Voor ons beiden een enorme cul
tuurshoek. Het verlangen was aan
vankelijk groot naar de prima sani
taire voorzieningen, de schone en
zuivere Wellingtonlucht, deEngelse
taal,waarin jeje tenminste kon uit
drukken.
Ik had een korte cursus Spaans
gevolgd, me over delanden en wat
je er van verwachten kon ingele
zen, de route globaal vastgesteld.
Deze drie en een halve maand heb
ben ons evenwel geleerd dat we
verschillende ideeën hebben over
reizen. Het was een erg confronte
rende periode. Je leeft heel inten
sief samen - 24 uur per dag - maakt
afspraken,doetkeuzes.Metdefiets
ofperbus -om maar wat tenoemen
-leverdeweleens meningsverschil
lenop.Alshet aan mij gelegen had,
haddenwe meergefietst. Maardat
was heel erg zwaar met al die ba
gage en dan vooral hoog in het
Andesgebergte. Vaak zaten we
boven 3500 m en dan fiets je echt
niet gemakkelijk indieijle lucht! En
reizen per bus was goed georgani
seerd: niet duur, wel vaak langdu
rig. De fietsen konden altijdgemak
kelijkmee:ofonder ineen ruimte of
bovenop het dak.

Oe route
Ikwil hier geen reisverslag geven,
daar is deruimte te beknopt voor.
Even in het kort de route. In Chili
besloten we noordwaarts te gaan.
Door de Atacamawoestijn fietsten

we Perubinnen.Van hetderdegrote
land van Zuid-Amerika zagen we
alleen het zuidelijke deel. We wan
delden erdeInca-trail :een 4·daagse
voettocht naar Machu Picchu, de
verborgen stad van de Inca's en
fietsten rond het Titicacameer -dat
het grootst en hoogstgelegen meer
wordt genoemd (3800 m) - naar de
hoofdstad van Bolivia: La Paz. van
uit La Paz maakten we diverse
bustochten en kregen zo een idee
van het planten- en dierenleven op
de verschillende hoogtes. Zo za
gen we lamasopdealtiplano (hoog
vlakte)en vingen we piranha'sinde
pampa's. AI reizend en trekkend
kregen we een aardig idee hoe de
mensen wonen, leven en in hun
bestaan voorzien.
In Boliviawaren wedelangste tijd :
ruim een maand. Het was ergoed
koop LU Argentinië,het laatsteland
van onze reis. Het hoogtepunt in
Argentinië waren deIguazu·water
vallen. De grootste ter wereld qua
omvang. Die stonden nietecht op
ons programma. Maar omdat we
vanmedereizigerstehorenkregen
datwe dat beslistnietmochtenmis
sen, besloten wedekoers te wijzi
gen. En terecht!
InBuenos Aires genoten wevan de
tangocultuur, we vervroegden er
onze tickets en vlogen 25mei terug
naar ons kikkerlandje.

Terug op hetoude honk ...
En daar zitten we dan weer in
Thesinge. De feestdag rondom de
opening van het Smederijmuseum
was een mooie gelegenheid allen
gedag te knikken.
Margot werkt vanaf halfjuniophaar
oude werkplek. Van daaruit wil ze
zich oriënteren opiets anders,maar
ze zal ongetwijfeld betrokken blij
ven bij denierziektes. Bram maakt
zich opvoor denieuwe studie,die in

septemberbegint.Gijsvertrekt dan
anderhalf jaar naar Engeland en ik
werkmomenteel als reisbegeleider
voor Cycletours in Amsterdam,
voorlopig tot september. Van wat
me daar aangeboden wordt, laat ik

afhangen of ik er kan blijven wer
ken. Anders moet het geen pro
bleem zijn via een invallerpouleweer
een baantje inhet onderwijs te krij
gen. Werk zat heb ik begrepen.

Advan Zafk

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwo lde (050·5413045)
worden vri jdagavond thuis
gebracht

Gas
Water
Electra

8::: Fa. W. Kooi & zn-= installatiebedrijf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969
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G.N. Schut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3 021957
Fax 050 - 3021574

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252
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15e Openluchtspel!
t Is dit joar alweer veur de 15e keer dat er n openluchtspel in
Gaarmwol holden is. D'allereerstekeer· omprecies teweden op3en
4september 1982·hemmen ze t zulfde stukookalspeuld,met vrijwel
dezulfde ploug. Walt jenog wel: ze zatten doubieKeesJansen achter
t hoes, aan deGeweideweg ...

Is der aigefk veul verschil in
spel tussen dij baaidend?
Janna: 'Nee ... elk dut t netuurlek
wel opzien aign menaaier. Omdat
Kees Klaaider nait meer is, mos ik
ter wel eerst hal slimaan wennen;
intbegunheurdeikhom nogaalvot.
Dij eerste keer was zo vreeslek
spannend ... dou was alles nog nij,
Dat eerste stukhet t mainsteindruk
op ons mokt: doarom wollen wie dat
ook groag weer speuien. Dou ha
renwien kou en nou n peerd; dat
dat kónoptoneel ...
Dat was gewoon vreeslek span-

Diek Groenhagen net op t punt om
Jan~e vanWeerden nsmok tege
ven. Kees Jansen speuIl - net as
nou - nol kirreltjemetnkestuu1sie
koorn boksemaanennhandstok in
haand. t Was dou dik aan tussen
Aa l~e Dreise en Piet van zanten:
nounemen InekeEbeling en Simon
van Weerdendij rollen op zuch.
En Janna Hazeveld het n aander
kirrel kregen: 17 joar leden was
KeesKlaai deboer,nou KeesHuus
man.

Omdat ernu eindelijkweereen strenge winterverwacht wordt,kun
je goed oefenen voor de tochtenopnatuurijs!

Graag horenwij vanuf]ullieof ervoldoende deelname is.
Opgave vóór 25september bij J. Hartog, tel. 050·54197 34,
of G. Bouwman, tel. 050-54165 03.

Ookditjaar isPrestoweer van plan ommetschaatsenop Kardinge
te starten.
Op 1 oktober gaanweweer 1051
Tijd: vrijdags van 17.00 tot 18.15 uur.
De kosten zijnnog niet bekend.

Schaatsenop Kardinge

Dou en nou
Op defoto'sindeG&Tvan septem
ber 1982 staait (de nog jeugdige)

Zoas altied bennen de rollen heur
weeropt lief schreven. Ze kriegen
din ook n doavernd applaus ...
stoand!

Jan Jansenasdeknecht;derontgait
homniks! (Foto:Henk Remerie)

Netuurlek is der weer volop aan
dacht veur klainegheden, zoas t
kwakjen deur ol aarbalder. d'
olderwetse horlozieket van boer en
t kreus op rug van pony en op pet
van knecht. (t Onderèn is dreug;
hou ken dat??? Hemmen z'allain
met t bovenènd in sloot zeten?)
Zelfst weerwaarkt met: as z' over
nopkommendedunderbui proaten
beguntt haardertewaaien ...

t Publiek (zo'n lutje 200 man per
oavend) leeft volop met.
In de lestepauze wordt er om mie
tou drok over de meugelke èlfloop
proat. Dat dij petreddekirrel gain
doodgewoneswaarveris,staait wel
vast ... mor wat en wèl is e din
we!???
Knecht - nolproateboksem . (Jan
Jansen) liekt ermeer van tewaiten
en ookolaarbaider -dat leugenbaist
. (Kees Jansen) zugt wat bekends
aan hom ...
Aal met aal is de ontknuppen toch
nog verrassend!

Dochter Kristien (Jantje van Weer
den) wil wel methelpen, mor heur
zusterSeeltje(Ineke Ebeling)prak
kezaait er nait over: zai dut gain
boerenwaark!
Din komt er n petreddekirrel (Diek
Groenhagen) langs ... omdat e op
slagverlaifdwordt op Kristien,bes
lot e z'oet de brand te helpen. As
knecht bevaalt e goud, mor zo'n
swaarver as schoonzeun???

Voor vakkundige behandeling
vanuw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

TOMMY

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

!O 050·5421615

Omdat de vekansies loat bennen
dit joar, speuien ze vrougintied:op
16 en 17 juli. Wie besloeten der
votdoalek d'eerste oavend hln te
goan: t weer is goud, dus woarom
nait? Wie bennen mooi optied en
kriegen n doalderse ploats: vlak
veuraan.
Omklokslaghaalfnegenbegunt t: t
spul wordt opent deur Frouwke de
Vries.
tStukgaitovernboerenbedrief: net
nou t koren riep is, het Roelf, de
volontair(Simon vanWeerden),zien
aarm broken. Woar kriegen ze zo
gaauw n aander aarbaider van
doan?

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

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEU KEN- EN VLOERENCENTRUM

~I
W aarbor g

In sta ll at eu r

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Volontairhet aann broken ... ol aarbaider ken ain, dijhetwe/16 moand in
gewoapend beton zeten! (Foto: HenkRemerie)

nend. En met geluud ...wiewarren
apmoal zoonervoaren as wat.
Wie haren d' eerste keer t geluud
van de Alpenjaagers (Annejan
Groeneveld) ;dij haren netuurleknog
nait t materiaal wat ze nou hem
men,

Jewarren aal vindingrieker.
Wie hemmen al van alles had: n
non op n plof, n dikke motor met
ziespan ... Dick zat op motor en
Kees Klaai in ziespan ... hai dee t
bie de repetities altied en net dali
nait.

En wie hemmen ook n keer n kop
pel schoapen op toneel had; dij
hemmen d'hal oavend blèrd."

Is t in aaldij joaren we/ais om t
weer overgoan?
't lsaltledwelspannend ..,bie Kees
Jansen is t welais om t weer over
gaan, hiernog nait.Daar haren wie
ook n oe!wiekdoatum; dat ken hier
nait.
Der was dit jaar ontzettend veul
jeugd: t isecht wat veur olders met
kinder.Dat komt netuurlekook deur
dat Dick metspeult en dat t op
schoulplaain is."

Hou kwammen j' aigelk op t idee
om zo'n open/uchttheaater te
baauwen ?
"Wie bennen n paar keer met
mekaar (asWester) naarRoderwàl
wèst.En dat leek ons ook welmooi."
Carel Hazeveld: "Bie Kees Jansen
haren we n hoeske van holt en
behang. Elk jaar mozzen we weer
behangen en n aander toneel op
baauwen ...alles kon. Wie hemmen
nou n permanent ding: n stainen

hoes met drainoage d'r onder en n
betonnen vlouer d'r in."
"Daar ken we mooi onsstauien in
opsloagen," zegt Janna.
"t Hoeske is mokt van alle stainen
van Frits Stollengaa: 2200 stuks!
Wie warren met mekoar aan t
bikken:ik,Eitje van Huus,defirmoa
Hoavengoa ...En hal veul vraauwlu
... ik zai ze nog kroden; z'hemmen
vrach!woagens vol swaarde grond
en zaand verkrood.
Ook de verzorgen (kovvie en zo)
was perfect.
tls nhalle hechte club bie mekaar.
Wie gonnen ook wel met mekaar
aan t fietsen, Bourgondisch eten,
kegeln ..."

Nij lid
Janna: "En t is nait allain t open
luchtspel ... ook nog binnen; dus
!wij stukken per joarl
Mor wiehemmen der weer n nij lid
aan overholden: Jan Jansen. En
daar bennen we wies met: hai ken
goud speuien."

Hi/lieRoamokker-Tepper

1975 Wist Unog dat ti. StiefbeeJ1 eJ1 ZOOJ1
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99 ,95

Tuinbeelden van beton
8istrostoelen vla ......... 10,-
Karpetten nieuw à.......59 ,-

Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken VIMT eengoeie prijs

Stalramen
Oud gereedschap

11 \!ll d~b)Jld~i'J1 ~mJ Jl e

StiefbeeJ1 eJ1 ZOOJ1
U1gersmaweg 141 - 9131 BR Groningen
lel. 050-5 491 913 - F.. 050-5491660
aulalel. 06-53423019

de voorkant de tekst: "Ik ben één
van die aardige mensen uitGarmer
walde en Thesinge"?
Achterop het t-shirt stond: "Garrner
& Thesinger Express, maandelijks
nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken".
• dedrive-indiscotheekinhanden
was van: Peter Huizinga, Douwe
Westra, Jan Terpstra en Arie
Nijdam?
• gezelligheid troefwas in café T.
Dijkerna aan de Molenweg in
Thesinge?

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer oso· 3021494

Siem

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

Op al onze reparaties
3 mnd. botlafJ fJarantie

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

• er toen ook al billijke prijzen
gehanteerd werden?
• de vaarrecreatie op het Dam
sterdiep alleen nog maar toenam?
• H.J. Havenga bezig was een
oude schuit om tebouwen toteen
prachtige plezier-woonboot?
• P.Ganzeveldna jarenarbeidzijn
zelf gebouwd jachtje tewater liet?
• Berend Wieringa het hele dorp
rond ging met delotto/toto?
• ereen schitterende fotoinstond
van café De Leeuw rond deeeuw
wisseling?
• ert-shirts tekoopwaren met aan

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparaluur.

Ookvoor inbouwapparalen.

• erophet levensgevaarlijke kruis
punt te Ruischerbrug in augustus
'75 verkeerslichten kwamen?
• Garmerwolde ook graagzag,dat
haar kruispunt beveiligd werd met
verkeerslichten?
• P.J.G,-ers deprovinciemochten
vertegenwoordigen op delandelijke
sportdag in Zeist?
• deafdeling Garmerwolde verte
genwoordigd was met 1 dames
voetbalelftal, 1 herenvoetbalelftal
en een cabaretgroep?
• deredactieeen oproep deed om
indeG.T, te adverteren?
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Jeu de boules nu ook in Garmerwolde
Het zal veel mensen nietontgaan zijn datergedurende hetafgelopen
halfjaar veel machines werkzaam waren bij hetGEO terrein. Zo is er
de nieuwe riool overstort aangelegd, de parkeerplaats opnieuw
geasfalteerd en werd het oefenveld van GEO aangepakt. Ik dacht
eerst dat dit zou inhouden dat het oefenveld opnieuw zou worden
ingezaaid, maar in onze hooq-technoloqlsche maatschappij is dit
een naïeve gedachte: om gras te laten groeien, worden sloten
verlegd en ookbergen grond afgegraven om dedrainage tevarbete
ren.

Het resultaat zal ongetwijfeld zijn
dat er, net zoals bij het hoofdveld
van GEO, een perfecte grasmat
komt waar het goed toeven is. Ik
hoopdat heter niet zoneijes wordt
dat de berg suikerbieten in het na
jaar met de bijbehorende modder
nietmag blijven,want zo'nberg gaf
mealtijdwel een goed gevoel :alle
maal suiker voor in de koffie.

Wereldwijd beoefend?
Tamelijk onopvallend ten opzichte
van deze grootscheepse operaties
iserook nog iets anders gebeurd.
Er isnamelijkeen tamelijk-of zelfs
misschien wel uiterst - officiële en
reglementaire jeu de boules baan
aangelegd naast deGEO kantine.
Zo'n baan is natuurlijk niet per on
geluk aangelegd, maar alvorens
daaropintegaan eerst wat "wist u
datjes".
In gesprek met drie grote jeu de
boule liefhebbers, namelijk Ton

Werdekker, Jos Mocking en Wally
Wolters werd mij in café Jäger·
meistergevraagdomteradenwelke
balspelen wereldwijd het meest
beoefend worden. De meest popu
laire kon ik wel raden: voetbal. De
tweede werd moeilijker en ik gokte
optennis. Mis! Het is golf. Omdat
het soms zo leuk kanzijnom mis te
raden, hield ik het erop dat het
derde meest populaire balspel dan
wel tennis zou zijn. Natuurlijk hart
stikke mis! Het is jeu de boules dat
wereldwijd - van Finland tot Zuid
Afrika - wordt gespeeld.
In het jeu de boules zijn dan ook 
net zoalsbij voetbal, tennis en golf
-professionals,dieermee miljonair
geworden zijn. Helaas ben ik ver
geten te vragen of er ook doping
affaires waren.

Met de voeten gebonden
Het is misschien aardig om een
verhaaltjetevertellen over het ont-

staan van jeu de boules. De offi
ciële naam isPétanque,wat lijkt op
"pieds tangé", d.W.Z. "met de voe
ten gebonden". Het verhaal gaat
zo. Er waren eens, heel lang gele
den, twee broers die graag een
bepaald balspel mochten spelen.
Het spel heette Jeu Provencale en
hierbijwerd debal over een afstand
vanca.40 mgegooid. Helaas werd
opeen dag een vande broers invali
de,en dat had tot gevolg dat hij niet
meer mee kon doen. Een goede
fee, een bebaarde tovenaar,of ge
woon iemand uit de buurt kwam
toen ophet ideehet spel staande te
doen, dus als het ware "met de
voeten gebonden".

De afstand waarover de bal ge·
gooid werd,was veelkleiner:onge
veer 10 meter in plaats van de40
meter uit het Jeu Provencale.
Met wat fantasiekan menzichvoor
stellen dat er een spel gespeeld
werd dat veel lijkt op het tegen
woordige jeu de boules.

Eenvoudige opzet
Over de spelregels valt eigenlijk
weinig tezeggen,want het spel isin
de grond van de zaak heel eenvou-

dig. Men gooie een klein balletje
ongeveer halverwege in de baan;
de kunst isomdegrote ballen zo te
gooiendat de eigen ballenzo dicht
mogelijk bij het kleine balletje ko
men teliggen, endievan deteqen
stander erzover mogelijk vanaf.
De mens is echter uiterst inventief,
en zodoende omvat het officiële
spelreglement een foliant van circa
600 bladzijden om ervoor tezorgen
dat het spel blijft voldoen aan de
eenvoudige opzet. Want wat dacht
uervan ommet helezware ballen te
gooien? De kogels van de tegen
standers knalt u hiermee natuurlijk
ergens de provincie in, maar de
tegenstanders krijgen 1Iw loodzware
bal nauwelijks van hun plaats.
Het gewicht van de ballen is dus
aan reglementen onderworpen. En
zo zijn ernog honderden bladzijden
aan reglementen.
Maar goed:erisdus inmiddels een
heuse jeu deboulesbaan in Garmer
wolde; er waren al twee of drie in
Ten Boer. Een handtekeningen ac
tie heeft al in '96 plaatsgevonden,
maar het probleem was waar de
baan zou moeten komen.Het isdus
uiteindelijk naast de GEO kantine
geworden. En dat lijkt een prima
plek:de middag-en avondzon staan
inde rug, en de kantine beschermt
tegen dewestelijke wind.

Sponsoring
Overigens hebben de kosten van
die baan mij zeer verbaasd.

VAN 01een's
5AKKEI2IJ

H. Weslerstraat 18Ten Boer 050 · 3021227 Telefoon 06 ·22 1544 16

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050- 5418610
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VAN DIJKEN
Autoschade

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

I:L- --J

Do r p s h uis

"DE LEEUW"
Voor uw Brunetten

Feesten
Recep ties
Vergaderingen

Za len verhuur

Oude Rij ksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Telefoon
06·546110 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag t/mzaterdag
van tO.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13,00 tot 18.00 uur



WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

Voor de
complete

•woning-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

Inl. bij Anneke Kattenberg, tel. 54140 35.

Kinderactiviteiten Garmerwolde

De Feestcommissie

Woensdag 1 september gaan we weer van start! Alle kinderen in de
basisschoolleeftijd zijn van harte welkom ophet terrein naast de Rabobank.
We gaan dit keer naar HET WILDE WESTEN met cowboys, cowgirls,
indianen, boeven, sheriffs en frivole dames (danseressen, zangeressen,
enz.). De kosten bedragen f 5,- per kind per dag.

De tijden zijnalsvolgt:
woensdag 1september: van 10.00 tot 14.00 uur
Lunchpakket plus schaar, voorzien van naam!, meenemen.
donderdag2 september: van 15.00 tot± 20.00 uur
Voor eten en drinkenwordtgezorgd.
Bij slecht weer laarzen en regenkleding meenemen.
Vanaf 19.15 uur zijn alle ouders,grootouders,broertjes,zusjes en overige
belangstellenden welkom. Rond 19.30 uur volgt een korte demonstratie.
Komt allen naar GAARMSWOOD!

~~ de Ploeg

auplng
~
DlinloPilld
MA1WISS~ . I.ATffi:'lOODF.:MS • KL:SSE~

$irisetl.e®

ril

i!lmI3
QUICK·STEP ·

FLOOR

Karel Drabe

Veel plezier!

openbare tennisbanen indestad.
c) De baan is groot genoeg voor
twee partijen, waarbij een partij
meestal inhoudt dat twee tot drie
mensen tegen elkaar spelen. Dus
debaan is groot genoeg voor zes
mensen. Een partij duurt al gauw
een uur.
d) Ton Werdekker is graag bereid
om bij voldoende belangstelling op
een vaste avond in de week aan
belangstellenden uitleg te geven
over het spel.
e) Mogelijk zal in de GEO kantine
een set ballen beschikbaar komen
voor diegenen die nog geen eigen
set hebben.

BEKKEMA

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en f ruit
• Slijterij . Kaas . Zuive l

Special iteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondu e- en Sa lade schote ls.
• Hapj es en bittergarni tu ur.
• Fruitmanden.

Het gebruik
Tot slotishetmisschien informatief
om puntsgewijsietstevertellenover
het gebruik van debaan.
a) De baan is officieel eigendom
van devereniging Dorpsbelangen.
b) Het gebruik van debaan is vrij;
datwil zeggen dat u geen lid hoeft
te zijn van watvoorvereniging ook
om gebruik te kunnen maken van
de baan. Er is ook geen reserve
ringsssysteem, zoals bij sommige

net even iets anders

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041218

Ik dacht dat een eenvoudig gras
veldje ol simpele grindbaan wel
genoeg zou zijn. Echter- net zoals
bij het oelenveldvan GEO - is het
grenzeloos naïefomtedenkendat
in de hoog-technologische maat
schappij van nu wat grind ol gras
voldoende zou zijn voor het werpen
van een balletje.De kosten van een
baan van 15 x 8 m bedragen al
gauw zo'n I 15.000 gulden, waar
van ongeveer l 7.000 aan materiaal
kosten. Daarbij heeft degemeente
voor I 1500, de vereniging van
Dorpsbelangen voor I 1000, de fa
milie Schutterstichting voor f 1000
en de Rabobankvoor f 500 bijge
dragen.
Maar eigenlijk is de hoofdsponsor
de gemeente. Vanwege de aanleg
van de overstort en de renovatie
van hetoelenveld warenergenoeg
zware machines in de buurt om
tussen debedrijven door debosjes
naast de GEO kantine terooien en
om de bak uit te graven. Daarin
werd grol zand en lavasteen ge
storttenbehoeve van dedrainage.
En daarna is - onder leiding van
Wollers - tien ton leisteen en drie
ton split gestort en zijn de beton
randen aangelegd.
Medio juli rest nog de aanleg van
tegels,bankenen verlichting.Het is
debedoelingdat nadevakantie de
baan feestelijk wordt geopend.
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NBvR vrouwen van nu
De Nederlandse Bond van Plallelandsvrouwen, afdeling Garmerwolde is een actieve club. Naast de maandelijkse bijeenkomsten in
dorpshuis "De Leeuw" worden allerlei andere activiteiten georganiseerd. Zo was er op dinsdag 13 april een workshop Voetverzorging.

Mevrouw T. van Bruggen uit Ten
Boer (pedicure) behandelt en advi 
seert. "Als je scheef op de voet
staat, werkt dat door in het hele
lichaam.Goede schoenen zijn heel
belangrijk: let opde juiste maat, de
goede breedte en hoogte. Een
doorgezakte voet wordt langer en
breder! Zorg voor een beetje ruimte
in de schoen; draag ook geen te
strakke kousen .

Met de voeljes inhet water .. .

Bij sandalen heb jeeen ietsgrotere
maat nodig: je moet nl. binnen de
ronding van de schoen staan.

Veel eelt ontstaat door druk, knel
en wrijving. Likdoorns komen vooral

voorbij voetverzakking/platvoeten.
Drukzolen en voorvoetzolen zijn tij·
delijke oplossingen; hierdoor komt
de voet omhoog en ontlast de te
nen. Steunzolen moet maatwerk
zijn.
Door te nauwe schoenen en ver
keerd knippen kunnen ingegroeide
nagels ontstaan. Kalknagels ont
staan door heel veel oorzaken:
vaatvernauwing,ongelukken, voet
schimmels, erfelijkheid ...
In het beginstadium kun je ze beo
handelen met jodium.Zweetvoeten
komt heel vaak van binnenuit; ook
mensen met werkschoenen en sta
len zolen hebben er vaak last van."
Verder zijn er nog wintervoeten
(vaatvernauwinglverwijding), sche
vetenen (doorgezakte voorvoeten),
vochtvoeten (dikke voeten, vooral
's avonds) en koude voeten (spat
aderen) . Door steunkousen en
steunzolen kun je heel veel opvan
gen.
Een soepele huidiselastischer;vet
knobbels, kloven en eelthakken
daarom regelmatig in.

Na de duidelijke uitleg vulden Henny
Barla en haar hulptroepenallemee-

gebrachte teiltjes met warm water
en gingen de 22 deelneemsters met
devoetjes inhet bad.
Toen dehuid lekker zacht en soe
pel was, mochten onze onderda
nen erweer uit en werden deskun
dig bekeken door Mevrouw van
Bruggen. Tot slot verraste ze ons
nog met enkele proefzakjes.

Bootreisje
De reisoommissie organiseerde op
donderdag 27 mei een bootreisje.
Per autoging het richting Zoutkamp;
daar stapten we op de boot van
Peter Havenga en voeren - onder
bewind van schipper Harm Jan
Havenga en bootsman Wally
Wolters - via het Reitdiep naar het
Lauwersmeer.
Onderweg gaf Hanny Havenga
enige uitleg.Wist udat de vaargeul
aangegeven wordt door boompjes?
Vanaf de zee zie je rechts dicht
gebonden bomen en links open
bomen.

Lydense
Het schip "Lydense"iseen Gronin
ger Boltjalk en werd in 1911 onder
de naam "Hoop op Welvaart" als

Rika Boerzitprinsheerlijk onder "de
klooljes"; links Trijn Havenga.
(Foto: Els Knol-Licht)

zeilend werkschip op dewerf "Van
de Wijk" teVeendam gebouwd als
zijnde een stalen schip voorzien
van houten dekluiken.
De voortstuwing van deze schepen
gebeurde indie jaren hoofdzakelijk
met zeilen. Later zijn ze voorzien
van een motor of werden m.b.v.
een opdrukker (kleine sleepboot
jes) voortgestuwd. De schepen

l ES

sanitair en verwarming
~~B....;:;U...;.,;RI NGA

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

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

:.. Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kaju il 285 - iêJ 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dier enriemsiraal 204 - !() 050 - 577130 6

Nieuweweg 3
!() 050 - 3123301
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In "het park" vanFoklje de Haan. (Foto:Els Knol-Licht)

CursusGrunneger Wereld
Kent u de Grunneger wereld? Weet u alles van de Grunneger taal,
literatuur, geschiedenis en cultuur? Nee ..., dan biedt de NBvP afdeling
Garmerwolde u de mogelijkheid uw kennis op ditgebied tevergroten.

Ubent erdrie avonden mee zoet en dekostenbedragen rond def 25,-p.p.

Hil/ie Ramaker-Tepper

Om dekennis teverrijken werdon
der leiding van Hiltje Boer een le
vendganzenbord gespeeldmetvra
gen over alles wat met tuinen te
maken heeft. Tot slot namen de
dames nog een kijkje in "het park"
van FoktjedeHaan.
AI met al een leuke en leerzame
middag!
En dan noghet koortje en deweke
lijkse fietstochten!
Als dat geen bloeiende vereniging
is ...

een High Tea in de loods van de
familie Barla.
Al le dames hadden twee zelfge
stekte of -gezaaide plantjes mee
genomen, voorzien van een label
met denodige informatie (zoalsde
naam, standplaats, kleur, verzor
ging,vaste planteen-oftweejarig) .
In een ontspannen sfeer werden
allerlei verschillende theesoorten
geproefd en diverse Engelse hap
jesgenuttigd (zowel zoet als hartig:
sandwiches,scones,muffins,kleine
cakejes, taartjes, snoepjes, enz.)

Eerste les: Toal,
docent: Fré Schreiber van Het Grunneger Genootschap

Tweede les: Geschiedenis en Cultuur,
docent: Harm van deVeen van Stichting Kostverloren

Derde les: Literatuur,
docent: Jur Engelsvan Stichting Grunneger Taal

Deze korte cursusGronings zal wordengegeven indorpshuis"DeLeeuw";
waarschijnlijk op dinsdag 5, 12 en26oktobera.s.
Een ieder die belangstelling heeft, iswelkom: man, vrouw; jong,oud ...het
maakt niet uit!
Inlichtingenen aanmelding bijHillie Ramaker,Dorpsweg 26,Garmerwolde;
tel. 050-541 53 35 (zo spoedig mogelijk).

deze dag prachtig weer: de zon
scheen enerwas eenbeetjewind.
Hierdoor hadden we geen last van
muggen. Onze beidegastvrouwen,
Hanny Havenga en Els Knol ,waren
opalles voorbereiden verstrekten 
indien gewenst - stoelen, petten,
zonnebrandcrème, korte broeken,
kussens en dekens. Ook de inwen
dige mens werd niet vergeten : er
was volop koffie, frisdrank, koek,
broodjes,melk,enz. De picknickop
een onbewoond eiland vielingoede
aarde.
Kortom: een zeer geslaagde dag
en een dikke pluim voor de nieuwe
reisclub!

High Tea
Detuincommissieorganiseerdeop
maandag 7juni voor deliefhebbers

Opalles voorbereid
In tegenstelling tot het Pinkster
weekend (zie vorige G&T) was het

werden gebruikt voor het vervoer
van o.a. turf, aardappelen, bieten,
pulp en mest.
De eerste schipper was J.Oorburg.
Een latere eigenaar,dhr. O.R.Knol,
heeft het schip omgedoopt tot
"Lydense";ditschijntde historische
naam te zijn voor "Leens".
In 1996 kwam defamilie Havenga
inhet bezit van het zwaar verwaar
loosde schip. Erzat reeds een mo
torin; ook was ereen nieuwe mast
op geplaatsten in1993 had het een
nieuw onderwaterschip gekregen.
In 1997 werd met het opknappen
begonnen en heeft het schip een
nieuwe motor gekregen.

Foto Bouchier
Nieuwe Ebbingestraat 3, Groningen

Telefoon (050) 312 42 06

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

L~""'~- · ·~.ti ~.

~

Zoekt U een~( lID~~ëF

Mercedes Benz
nieuwofgebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

1
;/

Installatiebedrijf
Thesinge v.oJ.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V FaxOSO -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3013830
0598-393504
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Schoolverlaters
Wijwensenjullieveel succes en plezier op de nieuwe school!

Garmerwolde
Na de zomervakantie beginnen tien kinderen uit groep 8 van de OBS
Garmerwolde hun studieinhet voortgezet onderwijs. Stefan Kuipers gaat
naar het Willem Lodewijk College, Mandy Kappetijn naar Harrn-Jan
Zondag (Noorderpoort College), Cathelijn Spijker naar het Werkman
College,Sander van Dijknaar het Praedinius College enSarahVeenstra,
Lisa Mocking, Pauline Benneker, Bart vander Tuuk, Freddy Guikema en
Harm Tichgelaar zien elkaar terug op het Röling College (Belcampo).

OBS Garmerwolde. Staand v.l.n.r.: Stefan Kuipers, Pau/ine Benneker,
Lisa Mocking,Sarah Veenstra en MandyKappeffjn. Zittend:HarmTichge
laar, Bart van der Tuuk en Sander van Dijk. Freddy Guikema en Cathelijn
Spijker (inzelfes) waren diedag nietop school. (Foto: Henk Remerie)

Thesinge
Maar liefst 14 kinderen verlaten CBS "de Til" in Thesinge! Maarten de
Raad gaat naar het Belcampo (Röling College) en Marjan Kits naar het
Noorderpoort College.Herman Zijl,MarkSarfo en Pietervan Zantengaan
naar het Wessel Gansfort College; Inge Sibma, Ellen ten Cate en Peter
Blaauw naar het H.N. Werkman College en Henri Balkema, Jan van der
Veen, Jan van der Woude, Bart Ensink, Janny Goedhart en Henk van
Zanten ontmoeten elkaar weer op deGroene school in Winsum.

I

De Til, Thesinge.Achterste rijv.uu.:Henk van Zanten, Herman Zijl, Pieter I

van Zanten, Peter Blaauw, Mark Sarfo, Bart Ensink, Jan van der Woude, I

Henri Balkema,Janny Goedharten Jan van der Veen. Voorste rij:Maarten
de Raad, Inge Sibma, Ellen ten Gate en Maqan Kits. (Foto:Roe/ie Karsijns) I

Startweek Samen op Weg jeugdwerk1999/2000
woensdag 8 september
Vossenjachten pannenkoeken eten
voor alle basisschooljeuqd
donderdagavond 9 september
Viswedstrijd voor alle basisschool
jeugd

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MorORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-Ud - 00. Suzuk l ~ealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 • Garmerwolde
® 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
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vrijdagavond 10 september
Water-race voor iedereenvanaf 12
jaar
zaterdag 11 september
Kano-varen voor iedereen
's Avonds: Kinderdisco en Disco
First Move

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

~
PETER KUIL

'i'#':''d'è'lffli ii'1ttl:t
Noorddijkerweg 13
9734 AS Gron ingen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Zondag 12 september
11 .00 uur: De laatste jeugddienst
vandeze eeuw inThesinge (Gere
formeerde Kerk)

U w a d res vo or;

finan ciële
administ ratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

in komstenbelast ing

C .N. Schurrcrlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon: ((),)O) 3 14 44 04
fax: (()')()) 302 I I 82
privc: ((),)O) J ()2 13 I ')

Eind augustus is/wordt huis-aan
huis in Thesinge en Garmerwolde
een folder verspreid met meer in
formatie.

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pa llet- en magazijnstellingen
• Atagazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. OSO - 3022689
Fax OSO - 3024834
Mobiel 06 • 51581046



AI vijf jaar dansles in de gemeente Ten Boer!
Begin september start het nieuwe dansseizoen. Elke vrijdagavond wordt er dansles gegeven in dorpshuis "De Leeuw". Met veel
enthousiasme enin een heel gemoedelijke sleer leren Michel van Dijken enLidiaWesters huncursisten delijne kneepjes van het dansen.
Van dequick-step tot dejive, alles komtaan bod, metdaarbij een aantal gezelligheidsdansen alsdezeemanswals endeWalk ol Freedom.
En op zijn tijd komt Sinterklaas (met enkele Pieten), de Kerstman ol de Paashaas op bezoek.

Dansles in dorpshuis "De Leeuw"; Hilde Remerie en Johan Tammeling.
(Foto:Henk Remerie)

Michel en Lidia begonnen in maart
'94 in "t Buurhoes" in Ten Boer,
toen nog voor Danscentrum J.B.
van der Laan uit Delfzijl. Meteen
was ervolop belangstelling:hetwas
ook alweer een aantal jaren gele·
den dat er voor het laatst dansles
werd gegeven in het dorp. Op een
gegeven moment moest er zelfs in
twee groepeneen beginnerscursus
gegeven worden! Toen er echter
nieuwe beheerders kwamen met
heel andere ideeën over de invul
ling van de vrijdagavond, besloot
het tweetal uit tewijkennaarelders
in de gemeente.
Het werd Garmerwolde. De grote
houten vloervan hetdorpshuis leent
zich uitstekend voor dansles. Hoe
wel Simon Veninga er eerst wat
sceptisch tegenover stond (de laat
ste dansgroep was inmiddels een
zangkoor geworden), bleek de
animo groot. AI vanaf deeerste les
is de sfeer geweldig. Aan het eind
van deavond wordt ernog gezellig
gedanst; soms totindekleine uur
tjes.

Zelfstandig
Een eigen dansschool was altijd al
hungrote wens,alvanaf heel jonge
leeftijd. Twee jaar geleden beslo
ten Michel enLidia zelfstandigdoor
te gaan onder de naam Dans
centrum "Step by Step"; een gou
den greep, want ze zijn maar liefst
zesavonden inde week op pad.
Er zijn lessen in Delfzij l, Appinge
dam,Uithuizen,Oosteinde,Stedum

en Garmerwolde.
Inmiddelswordt erinGarmerwolde
dansles gegeven aan maar liefst
vier groepen. Maar hoe druk de
avond ookis,Michel en Lidia probe
ren zo veel mogelijk sámen deles
sen te verzorgen. Zij vinden het
veel gemakkel ijker om mensen de
passen te lerenalshet even samen
wordt voorgedaan: zowel hoe het
wél,alshoehetniet moet. Erwordt
nietcontinu mee geteld:als men op
een feestje komt, is dedansleraar
erook nietbij .

Iedereen kan het leren
Het tweetalgaat ervanuit dat ieder
een die wil leren dansen, dat ook
kan. Naast dedanslessen worden
erregelmatig dansmiddagen geor-

ganiseerd omalles goed tekunnen
oefenen. Zo kan iedereen op de
jaarlijks terugkerende evenemen
ten als het Kerstnachtbal , Tussen
bal, Slotbal en de Medaltest goed
voor de dag komen.
Ofhet bal openen opdeeigen brui
loft natuurlijk.

Gezellig en ongedwongen
Voor aanvang van het nieuwe sel
zoen wordt erruimschootsreclame
gemaakt: ze verspreiden foldersen
zijn af en toe met demonstraties te
bewonderen op braderieën.
Zo ook in juli op de braderie in
Garmerwolde, waar naast cursis
ten uit onze dorpen ook dejongste
cursisten te zien waren. De dan
sers hadden er duidelijk lol in en

kregen er geen genoeg van. Vol
gens Michel en Lidia is het vooral
belangrijk om te latenzien hoe ge
zelligen ongedwongendansenkan
zijn. Want als je alleen maar heel
ingewikkelde figuren gaat dansen,
krijgt het publiek het gevoel: dat
lerenwij nooit!

Ook voor kinderen
Dient nog even vermeld dat er in
Garmerwolde op zaterdagmiddag
een cursus speciaal voor kinderen
wordt gestart; tijdens de kinder
activiteiten op donderdag 2 sep
tember krijgenwe alvast een voor
proefje.
Opzaterdagavond begint erinsep
tember een beginnerscursus in
Horecacentrum "Buurhoes" te Ten
Boer.

Voor nadere informatie enlof op
gave kunt u bellen naar Dans
centrum "Step by Step", telefoon
050-302 43 23.

•

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

•Waterpartijen&vijvers.
• Houtconstructies.
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• Advies en Ontwerp van de tuin.
• Aanleg en onderhoud.
- Sierbestrating

Groningen - Telefoon (050) 542 18 13 /0651 355406



Foto van de maand Waarstaatdezegrootheid?(Foto:HenkRemerie) Redactie

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Kerkdiensten

Kop ij in leveren bij Dor psweg
26 ol G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderda g 23 sep 
tember 19.00 uur, zo mogeli jk
eerder.

• Op donderdag 9 september het I
startsein wordt gegeven voor de I
millenniumfeesten in de gemeente
Ten Boer? Om 09.09 uur worden I'

alle kinderen op de basisscholen
getrakteerd opeen lekkertaartjeen I
om 21.09 uur wordt vanuit ieder :
dorp een lichtkogel afgeschoten, I
die tesamen deverbondenheid van i
de dorpen symboliseren. Daarna I

zalbinnen eenhalf uurde speciale I
feestkrant worden uitgereikt. I
• erbinnenkort eengroentewinkel I
wordt geopend in Garmerwolde? :,

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29.50 p.j.
l osse nummers f 2,-

Wist-u-dat ...

f otograal Garmerwol de :
Henk Remerie050- 5419630
f otograal Thesi nge:
Wolter Karsijns OSO-302 20 71
Eind-redactie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 53 35
Admin is trat ie :
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan36.
9797 PC Thesinge. 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

I
5 september "
09.30 uur Garmerwolde,
ds. A.F. KristenseniUsquert ~

14.30 uur ds. D. Westerneng/ '
Idskenhuizen
12september
11 .00 uur Thesinge, i
ds. S. Ypma (Jeugddienst)
19.00 uurdrs. H. HoekstraiEmmenI
19 september
09.30 uur Thesinge, ,
dhr. BronsemalUlrum
19.00 uur ds. G. de Jong / ,
Heerenveen
26 september
09.30 uur Thesinge,
ds. S. Ypma
11 .00 uur Garmerwolde.
ds. S. Ypma
14.30 uurds. E. Overeem/Haren I

Agenda
woensdag1endonderdag2sep
tember
Kinderactiviteiten Garmerwolde
woensdag Btlm zondag 12sep
tember
Startweek Saw jeugdwerk 19991
2000
donderdag 9 september
Start millenniumfeesten gemeente

, Ten Boer
zaterdag 11 september
Open Monumentendag
Café t Jopje:
Geopend van 10.00 tot 19.00 uur;
Koffiemetappeltaart. grauwe erw
ten met spek.
Vanaf 16.00uur:de reizende kapper
vrijdag 17september
"De School":
Cabaret "De Olie Griezen".
Aanvang voorstelling: 14.45 uur;
zaal open om 14.00 uur. (ANBO)
Ook niet-leden zijn van harte wel
kom.
woensdag 22 september
"De Leeuw";
Uiteenzetting door dhr. M. Kruit
wagen uit Onstwedde over pyra
mides en hun energie.
Aanvang 19.45 uur.
(NBvP, vrouwen van nu)
donderdag 3D september
Kolliemorgen in Kerkhörn ;
vanaf 10.00uurstaatdekoffieweer
klaar

Bel metéénvanonze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of SjoerdCats
telefoon (OSO) 3039494

Uziethet.Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm.die opgebouwd is uit
een lening en eenverzekering. En at
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

..Wehebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werken om voordekinde·
ren tezorgen.
Dan willenweminderaan onze hypo·
theek betalen. kandat?
Ja, dat kan .

Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgestudeerd endi
rectaanhet werk. Mijn vriendwilmet
een een huis kopen. Kan dat nu at?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijn opzoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voordestudiefinancieringvan
onze dochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan .

Rabobank
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