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CDDG, een unieke hulpdienst in Groningen-stad
Wat is deCDDG? Een aantal mensen heeft erwel eens ietsovergelezen in dekrant of gezien op hetnieuws van ses 6.Om hetnaadje van
dekous te weten te komen, ben ik gaan praten met devoorzitter enmedeoprichter van deCentrale Dokters Dienst Groningen. Hier volgt
zijn verhaal.

Wim Benneker opweg naar een patiënt ...

Het begin:
Om tot een beschrijving van de in
houd van deCDDG tekomen,moet
men eigenlijkeerst iets van devoor
geschiedenis weten. In Groningen
(stad)zijn76huisartsen werkzaam,
verdeeld overnegen groepen(waar
onder Lewenborg; hier zijn dr.
Rutgers endr. Benneker zelf werk
zaam). Het werk overdag is geen
probleemwat werkdrukbetreften is
dan ook niet veranderd. Wat wel
eengrotedrukop ons legde,waren
de diensten. De full-timers draai
den elke weekeenavond-en nacht
dienst en elke vier week een
weekenddienst van zaterdaç
morgen acht uur tot rnaandaçrnor
gen acht uur.
Het was dan vaak moeilijk om 's
maandags weer gewoon aan het
werk te gaan. Je leven werd gere
geerd doordetelefoon.Een tweede
bijkomend punt is de vergrijzing,
die langzamerhand gaat optreden.
En wat daar nog bijkomt: het is
steeds moeilijker om jonge huisart
sen aan te trekken ; die vinden het
niet aantrekkelijk om zoveel dien
sten temoeten draaien.

Deze situatie is heel lang zo ge·
weest. Maar als je het goed be
schouwd is het natuurlijk onzin dat

I er elke avond en elkweekend ne
gen artsen dienst doen ineen stad
met 160.000 inwoners. Als je er
goed over na gaat denken, moet
dat natuurlijk efficiënter kunnen.

Hoe zijnjullieop ditideegekomen?
In Rotterdam was men albegonnen
metdit systeem. Het systeem houdt
indat 'savonds, 's nachts en inde
weekenden alle artsen gaan sa-

menwerken en dediensten op een
efficiënte manier gaan indelen.
Rotterdam heeftalleen ervaring met
deelgemeenten.Een hele stad was
geheel nieuw. Als eerste werd er
een enquête gehouden onder alle
artsen.In eerste instantiereageerde
50%positief, 25%een beetje posi
tief en 25% negatief.
Het was dus belangrijk om met een
goed onderbouwd plan te komen.
Er is toen een aancreet iets op
papier gezet en in1998voorgelegd
aan allehuisartsen.Toen bleek dat
80% voor was. Op den duur ging
iedereen mee;wanthet nadeel was,
dat - als je niet meedeed · je veel
meer diensten moest draaien.

Omdat het allemaal nieuw was,
wilde het ziekenfonds er nog geen
investeringen in doen. De kosten
moesten door deartsen zelfgedra
gen worden en waren f 10.000,' per
persoon.
In september 1998isdeknoop door
gehakt en werd de vereniging op
gericht met Wim Benneker als voor
zitter.

Hoe werkt de COOG nuprecies?
De dokterspost is gevestigd aan
het Damsterdiep in het huisart
senlaboratorium.Elke avond om vijf
uur gaat onze dienst in. De post
wordt dan bezet door twee zeer
ervaren assistentes, twee artsen

en een achterwacht (achterwacht
wil zeggen dat deze opgeroepen
wordt als het nodig is). Tegen elf
uur wordt het vaak wat rustiger en
vertrekt een assistente. Indeweek
enden werken er overdag drie as
sistentes en drie artsen.
Alsereen telefoontje binnenkomt,
voert de assistente alvast alle ge
gevens in en vraagt naar de aard
van de klachten. De arts kan dan
precies op deaamputer zien wat er
aan de hand is en bepaalt de te
volgen strategie: de klacht wordt
telefonisch afgehandeld,depatiënt
komt naar de post of er volgt een
huisbezoek. Alle gegevens van de
patiënt die tijdens dedienst geno-



De auto van de CentraleDokters Dienst Groningen. (Foto: Henk Remerie)

Beste mensen uit GannelWolde,
Misschien ben ikbij u aan dedeur geweest en heb ik gevraagd ofu
mij wou sponsoren voor 'schaatsen voor water'.
Ikheb twintig rondjes geschaatst opKardinge en totaal 349 gulden
opgebracht. DANKZIJ UI
Hartelijk bedankt.

Annabel Luppes

Detta van derMolen

AI met alis iedereen erzeer tevre
denover.

opdeze manier te werk. Om voor
mezelf tespreken:ikblijf nog wel 's
nachts bij hele zieke eigen pati
enten komen die in de terminale
fase verkeren. Daar heb je zo'n
band mee opgebouwd, dat laat je
nietaan eenvreemde over.

ningen kaarten laten verspreiden
en bij deartsen neergelegd.
Hetcomputersysteemhadeerst nog
wel eens moeilijkheden en ook de
telefoon was overbelast. Maarvanaf
1april betrekken we een nieuw on
derkomen met meer lijnen en dan
gaanwe ook echte spoedlijnen ope
nen.
Er isveelbelangstelling uit het hele
land;bijna allegrotesteden gaan al

Ging alles meteen van een leien
dakje?
Nee, er waren natuurlijk wat
aanloopmoeilijkheden.Watwelsnel
ging was debekendheid onder de
mensen. We hebben in heel Gro-

Breidt het zich ook nog uit?
Erzijn een aantal criteria om mee te
mogen doen. Ten eerste de afstand:
wettelijk is vastgelegddat dehuis
arts binnen 15 minuten aanwezig
moet zijn.Wijhebben ditgetest met
vier taxi's dievertrokken vanaf het
Damsterdiep. De grens is getrok
ken tot waar deze kunnen komen.
Zo is Haren er nubijgekomen voor
denacht.
Op het platteland geldt dit ook en
daar speelt nu nog iets anders, na
melijk geld. De huisartsen moeten
ditzelf nog financieren en danwordt
het een stuk duurder. Bovendien
zijn de afstanden daarveel tegroot.

dag,zevendagenperweekklaar te
staan, wat ook logisch is. Op deze
manier reduceer jedediensten tot
een acceptabel aantal, te weten
een keer per maand avonddienst,
een keerper maand nachtdiensten
zes delen per jaar weekenddienst.
Nieuwe artsen die in Groningen
komen werken, moeten hieraan
deelnemen.

Auto
De auto speelteen cruciale rol indit
alles.Het iseenChrystlerVoyager,
diebestuurd wordt door een ambu
lance-chauffeur. Deze kan helpen
als hetnodig is en kentbovendien
alle wegenindestad.Verderzijner
onderandere eenlaptopen modem
aanwezig, zodat er gegevens op
gevraagd cq verstuurdkunnen wor
den naar de eigen huisarts. En er
kan alvast een ambulance opge
roepenworden alshet nodig is.

Hoe gaat het nu inde praktijk?
Ik kan er alleen nog maar positief
over zijn. Er zijn een heel groot
aantal dingen verbeterd en pretti
ger geworden.
Nu ben je met twee mensen 's
nachts, wat erg fijn is om te over
leggen. Wat verder ook "leuk" is
voor de arts is dat je veel meer
interessante dingen ziet tijdens de
dienst.Jegaatalleen bij de ernstige
gevallen op huisbezoek; maar er
zijnmeer,doorhet grote gebied.De
nachten enweekenden diejedraait
zijn drukker, maar je kunt de vol
gende dag vrij nemen om te gaan
slapen.
De frequentie van een nachtdienst
iseen keerpermaand,dus jecolle
ga's kunnen je patiënten de vol
gende dag wel overnemen.
Het positieve ervan isdat er meer
collegialiteit is ontstaan, je werkt
veel meersamen. Bovendien ishet
beroep aantrekkelijker geworden
voor jongere artsen.Tegenwoordig
ishet gewoon een baan en hebben
ze geen zin meer om 24 uur per

Maar eigenlijk is dat nog ouder
wets. We zijn naar Engeland ge
weest, waar ze alheelver zijn met
ditsysteem en ook eenontzettend
goed computersysteem hebben,het
zogenaamde call management
system. Hierbij kunnen computers
gewoon met elkaar gegevens over
en weer uitwisselen.
Het isdebedoeling dat dit hierook
ingevoerd wordt. Dan heb je alle
gegevens direct bij de hand, wat
bijvoorbeeld handigkan zijnbijchro
nische ziekten zoals suikerziekte.
Natuurlijk moet dit een ontzettend
goed beveiligd systeem zijn, om
inbraak te voorkomen.

teerd worden, worden via intranet
naar deeigen huisarts gestuurd.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 - 541522Z

Ook tevinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Autorijschool
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Wigboldstraat 20
Ten Boer
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Garmerwolde, dichtbij de stad IiI

Vroeger werd ergeknutseld aan bodem, water en wegen (o.a. ruilverka
veling),nu komt ersteeds meeraandachtvoor het begeleidenvanmensen
en bedrijven ten behoeve van een verbrede plattelandseconomie. De
leefbaarheid is hierbij een belangrijk punt.

Op de najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde d.d. 15 november jl. zijn 61 personen aanwezig. Als
spreker is dhr. A. van Baken uit Beijumuitgenodigdomonsheteen
en ander te vertellen overplattelandsvernieuwing. Eigenlijk doe je
dil samen, maar misschien worden wedoorzijnideeën geïnspireerd

Bij het woord plattelandsvernieuwing moeten we denken aan:
- landinrichting
- plattelandstoerisme
- streekproducten
- verkoop vanaf deboerderij
- (agrarisch) natuurbeheer
- nieuwe woonvormen in het landelijk gebied

(landgoederen, zorgboerderijen ...)
- omschakelen naar biologische landbouw
- de Ueugd)zorg

Leeuw" over de structuurvisie van
de Gemeente Ten Boer; aanvang
20.00 uur.
Komt allen: denk meeover detoe
komst van ons dorp!

Stiefbeen enzoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen vla 10,"
Karpetten nieuw à 59,"
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.G.'s
Antieke kasten en banken
etc.

Terug naarhetgewone dorpsleven
In het klein houden we onsopzo'n
vergadering altijd al bezig met
dorpsvernieuwing. Dit keer komen
devolgendeonderwerpenaan bod:
- 'sZaterdags staan aan beide kan
ten van de W.F. Hildebrandstraat
auto's geparkeerd; de wagen van
Johan Mollema kan er zelfs niet
door. Ishet mogelijkdat er aan één
kant een parkeerverbod komt?
- Dorpsbelangen mist een aantal
vlaggetjes. Wie heeft nog één of
meerstrengenop dezolder staan?
- De grote vlaggen voldoen niet
helemaal aan deeisen:optafel lijkt
het goed, maar hoog in de mast
verwatert de opdruk. Als u al een
vlag heeft gekocht, wordt deze op
verzoekbijgewerktdoorhetbestuur.
(Er zijntrouwensnogvlaggeninde
aanbieding.)

Watdoenwe metonze leefgemeen
schap?
Willen we een Fivelboezem met
durelandhuizen?Of lievereen klein
landgoedje eneen rijtjewoningen?
Wat vinden we van het huidige
beeld?Latenwehet zo?Ofzou het
bv. leukzijnom diekale molenvan
JanLeugs inoudeglorie teherstel
len? En op het land van Piet van
Zanten een jachthaven aan te leg
gen?
Door het akkerrandenbeheer zijn
er al fazanten;het is echter de be
doelingdater ookpatrijzen komen.
Die hebben we hiernietveel meer
... ook de insecten, enz. breiden
zich dan uit.

aan randenbeheer, met zelfs een
extra bloemenrand langsdeStads
weg!
Op het landvanWigbolduszou bv.
nog een pad met een kijkhut kun
nen komen; ook het kleigat zou
teruggegraven kunnen worden. En
achter dokters bos een appel
boomgaardje met een kleine cam
ping plus een wandelpaadje ...
Goedevoorstellen wordenvaak ge
honoreerd.
De agrariërs kunnen naar 10% van
het inkomen uit natuurbeheer en
90%uit productie. InGarmerwolde
kunnen wedenken aan voorzienin
gen, recreatie, agrarische natuur
en nieuwe producten,

Landelijk gebied
Garmerwoldeonderscheidtzich van
de stad door het landelijk gebied.
We moeten zorgendat we dathou
den! Met of zonder opgeknapte
molen, kleine camping of jachtha
ven ._.
Dit zijn zo maar wat gedachten
spinseis ... Het verhaal is nog niet
af: op donderdag 16 december
houdt de gemeente een in
spraakavond in dorpshuis "De

een optimaal gebruikvan deruimte.
3. Tegengaan van het afbrokke
lende voorzieningenniveau.
Er waren geen winkeltjes meer in
Garmerwolde ... nu is er de
Agrimarkt. Je moet het zoeken in
bijzondere verkoop en bijzondere
producten, zoals huisverkoop en
groentepakketten van biologische
boeren.
4. Benutten van de kansen.
Een lege boerderij ... wat doe je
ermee? Inveel gevallenkun jeook
nog subsidie krijgen!
5. Instandhouden van de dorps
gemeenschap.

De provincie biedt een beheers
vergoedingvoorweidevogelsinhet
zgn. witte gebieden beleid, dit zijn
de gebieden buiten de natuur
gebieden.
De boeren inGarmerwolde doen al

Destad GroningenisGarmerwolde
in ca. 120 jaar al behoorlijk gena
derd. De regiovisie gaat uit van de
kracht van de stad. De snelheid
waarmee we destad aan ruimte per
inwoner laten groeien, isgroot. Het
POP (Provinciaal OmgevingsPlan)
doetopnieuw aanslagenophet lan
delijk gebied!

Hoe kunnen we als dorp tegengas
geven aan diestedelijke ontwikke
ling?
1. Door schaalvergroting indeland
bouwenlagerewereldmarktprijzen
van landbouwproducten houdt de
graanteelt op.
Jekunteenbijzonderproductgaan
verbouwen, tenten achter het huis
zetten ... Binnen heel Europa wor
dengelden gegevenom die lande
lijke structuur te verbeteren.
2. Verwerven van functies: maak

~-::::-:SCHI L D E RS v.o.f.

Stripboeken foor een { cel epriiJ

Stalramen
Oud gereedschap

U1g"'''lw.g 147 - mi Bi Groaing..
tel. 050-54919 13 - Fu 050-5491660
lutotel. 06-53413019
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Stiefbeen en zoon
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Harkstederweg 37
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tel 050 - 5416263
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BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
le l. 050 - 5422252
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- Op donderdag 9 november gaat De taken binnen het bestuur van • Categorie entree het kleine oppervlak. Kortom: een
Willem Wever bij de basisscholen Dorpsbelangen zijn thans als volgt Op welke manier leidt de tuin je leuke, verzorgde aanblik.
langs om kaarten in te zamelen; verdeeld: Auke Kuipers (P.R.), naardeentree? Wordt jeblikhaast
deze worden naar het gemeente- Johan Havenga Ueugdzaken), Jos automatisch naar de deur geleid? Hitlie Ramaker-Tepper
huisgebracht en devolgende och- Mocking Ueugdzaken, speeltuinen, Eerste prijs:
tend bezorgd bij mensen van 65 jeude boules), HennieLuppes (no· Dorpsweg nr. 10(Fam. V.d.Molen):
jaaren ouder. tulenplus jaarverslag), IneHoejen- je wordt eropeen heel bijzondere
. Op zaterdag 8 januari is er een bosch (penningmeester) , Geesje manier nl.onder een poort van bo-
grote Nieuwjaarsreceptie in de Santing (secretaresse) en Jan men door, naar een sfeervolle voor- TafeltennisTiggelhal, met gratis vervoer per Wigboldus (voorzitter). deur geleid.
bus. Pia Pops is er sinds devoorjaars- Tweede prijs:
- De Feestcommissie kampt met vergadering officieel uit. Omdat ze Oude Rijksweg14(Fam.J.Ebeling):
enkeleopengevallenplaatsen, ook toen verhinderdwas, neemt ze als- via een afstapje kom je via een InGarmerwolde is op vrijdag-
bij de kinderactiviteiten. Wie stapt nog afscheid. symmetrisch opgebouwde tuin bij avond altijd tafeltennis. Hier
erin? Piaheeft vanaf 1990tot 1999 inhet een voordeur, ook weer symme- gaanveel kinderen vanaf een
-Inapril2000 komt ereen Jongeren- bestuur gezeten. Vanaf 1994 deed trisch geflankeerd door klimrozen jaar of zeven/acht naar toe en
conferentie over het onderwerp ze met veel verve het penning- en hosta's in potten. hebben er altijd veel plezier.
Vrijetijdsbesteding.Op 7december meesterschap; ook de feestweek- Derde prijs: Op zaterdag 30 oktober is er
a.s. om 20.00 uur is deeerste bij- penningen zijn5jaardoor haarbe- Rijksweg nr. 3 (Fam. Barla); in het eentafe/tenniswedstrijdgehou-
eenkomst in het Gemeentehuis in heerd. Ze was eenprima bestuurs- voorjaar een prachtige kar, gevuld den insporthal deTiggelhalte
Ten Boer lid,diedefinanciën prima oporde met fleurigebloemen en inhet na- Ten Boer. Hierbij werd Gar-
-ElsKnolhoeftbinnenkortnietmeer had. jaar een prachtige compositie met merwolde vertegenwoordigd
testruikelenoverde bielzenbij dok- herfstmaterialen (sierkalebassen) door drie van haar leden.
ter Friezema: volgende week wor- De Oranjecommissie
den er paaltjes met reflectoren ge· Omdat 30 april 2000 op een zondag • Harmonie tussen huis en tuin De wedstrijd werd gehouden
plaatst. valt, wordthet feest gevierd op za- Als deharmonie tussen huis en tuin in 12 poules, waarbij de spe-
- Er zijn klachten over de nieuwe terdag. Er wordt niet - zoals vijfjaar goed is, iszo'ntuin eigenlijkinalle Iers in poule 1 zeg maar de
huisvuilophaling.Decontainerswor- geleden - een grote optocht geer· seizoenen mooi. De sfeer van de hoogste klasse van die dag
den niet - of half - geleegd. En ganiseerd! De belangrijkste reden tuin wordt mede bepaald door het waren en poule 12dekinderen
driekwart valt er naast; ze kijken in isdat Thesinge dit jaar niet meezal huis. die ongeveereen jaaraan deze
de spiegel en rijden door ... doen, er is dus geen sprake van 1. Dorpsweg 51, fam. deVries sport doen.
Enwaar kunnen decontainersaan een bundeling van krachten. Ba- Het pittoreske huisje met de fraaie Inelke poulezaten 7of8spe-
deLageweg het beste worden neer- vendien valt Koninginnedag weer bolvormige haag en dekleine boom- Iers; iedere speler moest 1x
gezet? Je ziet ze niet staan in het in de meivakantie. gaard iseenplaatjeeneensieraad tegen deandere spelers inzijn!
donkerl Er isgekozenvoor een ander plan: voor het dorp. haar poule spelen. Er werden
- De G&T brengt in april 2000 een op 7en8 juli komt ereen prachtig 2. Dorpsweg 8, fam. Friezema per pouledus 21 of28 games
boek uit over 25 jaar G&T; 25 jaar millenniumfeest in Middeleeuwse Vanwege de harmonie tussen het gespeeld.
historie, dat boek m6et jehebben! sfeer in samenwerking met o.a. markante doktershuis en de impo-
• Het informatiepaneel langs de toneelvereniging 'Wester". sante bomen ervoor; met namede Johan Dreise deed mee in
Rijksweg is een onveilige situatie: Koninginnedag wordt wel apart ge- beuk,die inalleseizoenen mooi is. poule10enisalseerste geëin·
als je wilt lezen wat er op staat, vierd, met een Middeleeuws tintje. (Volgens één lidvan decommissie digd. Marilyn en Marissa Bak-
moet je erbij stil blijven staan I lijkthet bij regen ofde beukhuilt ...) kerkwamen uit inpoule 12 en
Zet erkorte,duidelijke berichten op Totslotde uitslag van de tuinkeuring De oprijlaan leidt naar een mooie werden tweede en derde.
en laat ze wat langerstaan;dankan De commissie probeert ieder jaar voordeur, verfraaid met compost- Dit zijn prima resultaten, waar
de voorbijganger tenminste één een ander thema te bedenken, ties van potten endecoraties. Garmerwolde best een beetje
berichtgoed lezen!Bovendien moet omdat anders steeds dezelfde tui- 3. Dorpsweg 21, fam. Stuut trots opmag zijn.
de informatiejuist zijn:de tempera- nen inde prijzen zouden vallen. Dit Een harmonie die weer van een
tuurplus tijdkloppen -althans inhet jaar is gelet op: entree, harmonie heel andere orde is. Veel deco- Willemien Bakker-Foekens
begin - geen van beide. tussen huisen tuin(enonderhoud). rafles. veel afwisseling; ondanks

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

050 · 5416135

NIJDAAf
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
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Waarborg
In sta llateu r
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centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.'f.
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06·52619071
Fax: 050 - 3010625
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Het Rode Gevaar!
Op zaterdag 30oktober ishetdigitale informatiepaneel aan deN360
nabij Garmerwolde officieel in gebruik gesteld.
Na een toespraak van deheer Boon in dorpshuis "De Leeuw" lopen
wemet z'n allen naar deprovinciale weg, alwaar wethouder Boon en
burgemeester Alssema het bord met enige moeite van het plastic
omhulsel - dateven tevoren is aangebracht -ontdoen.

Wethouder Boon enburgemeester Alssema verwijderen hetplastic voor
de ingebruikstelling van het informatiepaneeJ. (Foto: Henk Remerie)

Hillie Ramaker-Tepper

een opsomming van culturele acti
viteiten.
Je denkt: Hé,dat iseen aardig idee.
Ze geven me informatie over aller
lei dingen.
Ofzou de toerist denken: Wat een
flauwekul!
Ikdenk het niet ...
De politie is er in elk geval content
mee en verwacht dat de mensen
langzamer zullen gaan rijden,waar
door het een stuk veiligerwordt:
We zullen zien ...

De novemberavond heeft de volgendewinnaars opgeleverd:
1. J. Leugs 6334
2. H. V.d. Molen 6330
3. D. V.d. Molen 61 87
4. J. Reinders 601 0

ander niet.
Aan de linkerkant zien we oude
bebouwing en een winkelconcen
tratie.
Na de stoplichtenbij Ruischerbrug
komt Garmerwolde in zicht. We
passeren het sluisje; je kijkt het
landschap in en ziet de boer ploe
gen op het land.
Dan, opeens: Het Rode Gevaar!
Het knippert! Wat een stadse frat
sen ! Je remt af en leest: Hartelijk
welkom indegemeente Ten Boer.
U rijdt op een drukke weg ... ge
volgd door verkeersinformatie en

"De Soos"

Hoe komen ze aan het idee?
Bij de Stichting Eeuwfeesten Ge
meente Ten Boer -waarPeter Boon
voorzitter van is - werd het idee
geopperd om in elk dorp een
millenniumklok te plaatsen. Helaas
werd dit veel te duur! Vervolgens
gingen de heren Van der Ploeg en
Boon ermee aan het stoeien en
kwamen op het lumineuze idee een
digitaal informatiepaneel te plaat
sen. Hoewelde kosten zo'n45.000
à 50.000 gulden bedragen, ging de
Raad ermee accoord ...
"Je moet het NU doen! Het is NU
nog iets bijzonders! Als het een
beetjeloopt,verdien jede onkosten
vanzelf terug," vertrouwt een der
bezoeksters mij toe.

hetprachtig herfstweer;maar ishet
nu 16, 17 of18 graden? En hoe laat
is het precies?

Nadat we teruggekeerd zijn in "De
Leeuw" neemt burgemeester
Aissema ons ingedachten mee op
een ritje: "We beginnen in Gronin
gen, bij de sluizen.Ons oog valt op
de brugwachterswoning en het
Verbindingskanaal.Na de verkeers
lichten zien we links oude bebou
wingen rechts industrie. Even later
stuiten we aan onze rechterhand
op vlakke, strakke, nieuwe woon
bebouwing met tuintjes ingrote di
versiteit. En allemaal een ijzeren
trapje ...Deeenvindt het mooi, de

Veelautomobilisten trappen op de
rem bij het zien van zoveel volk.
Watisdaar aandehand? Er wordt
druk getoeterd en gezwaaid !
Nadat Peter Boon telefonischcon
tact heeft opgenomen met Freek
vander Ploegwordt de boodschap
op het bord zichtbaar. Het mid
denstuk knippert! Ik vraag me afof
delangsrijdendeautomobilisten de
tekst zo gauw kunnen ontcijferen !
Of trappen ze massaal op derem
en ontstaan erkettingbotsingen???
De tijd zal het leren ...

Volgens de heer Boon is het een
uniek bord door de combinatie
plaats en boodschap.Er rijdenheel
wat mensen langs: 14.000
verkeersbewegingen peretmaal IEn
dan tebedenken dat er inéén auto
vaakmeerdere personen zitten! AI
deze mensen weten vanaf nu dat
Ten Boer een bruisende gemeente
isendat erophet gebied vanWel
zijn heel wat wordt georganiseerdl
Ookwordenzegeattendeerd op de
constantegevaren, met leuzen als:
Autogordels, vast en zeker. En
mocht er iets bijzonders aan de
hand zijn, dan komt diter ook op;
bv. een waarschuwing voor glad
heid of een verkeersongeval.
GemeentevoorlichterFreek vander
Ploeg tikthet inopzijncomputeren
de tekst verschijntop hetbord.
De informatie moet natuurlijk wel
juist zijn! Bij de ingebruikstelling is

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, bollalJ qarantie

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

IReparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

De witgoed
elektro specialist.

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

Tevens:
Suede-rein iging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

IJme,;; te' Vee'
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Historische avonden in Thesinge
Op zaterdag 6 november werd in alle dorpen van de gemeente Ten Boer een historische avond
georganiseerd. Inhet kader van deeeuwfeesten 2000 wasdit bedoeld als opwarmer voor defeestweek
in mei van de komende eeuw. Omdat er in Thesinge veel animo voor werd verwacht, was Dok
vrijdagavond 5 november hiervoor gereserveerd in caféMolenzicht.

Voorzittervan Dorpsbelangen, lrene
Plaatsman, heette op beideavon
den90bezoekers welkom. Helaas
was erniet voor allebelangstellen
deneen plek;erwas een wachtlijst
van totaal 60 mensen. De avond
begon met een terugblik. Hiervoor
had Dick van der Ree volop film
materiaal, waarvan hij een filmvan
50 minuten heeft samengesteld.
"Een dorp met pit" is de titel van
deze film met veel opnames van
dorpsfeesten met muziekkorps en
optochten. De periodevan eind ja
ren 70 tot begin jaren 90werd be
licht. Bij de beelden in het begin
hoorde ik om mij heen de namen
noemenvan toen albejaarde dorps
genoten: "0, da's opa Ridder en
doar zit tan Kee en dat is vrouw
Dreize en vrouw Bouwsemoa".
Na de film was er een modeshow
van kleding, die men droeg in de
50erjaren.Mooie jurkenenmantel
pakjes met bijpassende hoedjes,
maar ook werkkleding. Er waren
enkele topmodellen uit het dorp
aangetrokken en lady-speaker lrene
Plaatsman praatte deshowaanel
kaar. Zells de badmode en onder
kledingkwamenaanbod entot slot
zagen we een bruidspaar in vol
ornaat en met eensnoezig bruids
meisje.

Van floralia lol spekc/ub
De avond werd afgesloten met uit
legover defloralia, die indefeest
weekwordtgehouden. Desiree Lui
ken vertelde dat iedereen bij haar

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798TG Garmerwolde
Telefoon 050 · 5418610
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Joke van der Woude showt een
manlelpakje uil de jaren 50. (Foto:
Wof/er Karsijns)

en bij Renate Dijkvóórhalfdecem
ber een bestelling kan doen. Zij
hebben viersoorten plantenstekjes
geselecteerd ; deze kunnen opge
pot worden en meedingennaareen
prijs in defeestweek.

VAN DIJKEN
Autoschade

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

WellyBoer legdeuit wat debedoe
ling isvan despekcfub,dieweer in
ere is hersteld. In de 5Der jaren
spaarde men bonnen om - als er
geslacht werd -vandilvlees ineens
eenflinkevoorraadinteslaan.Vanaf
novemberkomtdespekclubbij alle
dorpsbewonerslangsom spaargeld
opte halen.

Uit alle activiteiten die in de ver
schillendewijken zijnopgestart,blijkt
nu al dat het dorp zin heeft in de
festiviteiten van 2000

Truus Top Hettinga

Wist-u-dat .11

• het Sint-Maartenfeest anno 1999
nog lééft? Sommige kinderengeven er
een eigen invulling aan door zeil een
teksttebedenkenofzelfs "rappend' bij
de deurenlangstegaan !
• EitjeHavenga vande Dorpsweg in
Garmerwoldeal50jaarlidisvanrederij·
kerskamer "Wester"endaarom totere
lidvan devereniging isbenoemd?
• de Niüoarsveziede van de Vereni
ging Dorpsbelangen Thesinge i.v.m.
deextrafeestelijke Nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Ten Boer op zater
dag 8 januarieenweekisuitgesteld? U
bentnuvanhartewelkom incafé Molen
zicht op zaterdag 15 januari. Nadere
info. volgt.

Dorpshu is

"D E LEEUW"
Voor uw ' Brtnlo tten

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 541 6244

1915 Wist U

nog dat ...
• Garmerwolde een aanvraag
deedvoorextra krediet i.v.m.aan
schaf vanleer-en hulpmiddelen?
• de gemeenteraad toestemde
en datook nog GedeputeerdeSta
ten zijngoedkeuring eraanmoest
geven?
• dit in december goedgekeurd
werd enmeesterOosting totaan
schafvan leermiddelenkon over
gaan?
• Thesingebezig wasmet reali
satievan bejaardenwoningen aan
weerskanten vande lam. Robbe
aande Molenweg?
• de planologische dienst be
zwaren had en dat zodoende in
februari'76het bestemmingsplan
Molenweg door Gedeputeerde
Staten werd afgewezen?
• de gymnastiekvereniging
Thesinge meteenbazar
f 4000,-opbracht?
• Bert Uitham zitting nam in de
redactie voor Ruischerbrug?
• ereengroot interviewinstond
over de journalistTony van der
Meulen, die in een knus huis in
Thesinge woonde?
• er inde rubriekte koopaange
boden een trapnaaimachine van
de hand werdgedaan?
• er een nieuwe weg zou worden
aangelegd vanafde Oude Rijks
weg naar de bouwplaats vande
zuiveringsinstallatie?
• ereenhelegrote foto instond
van de korfbalverenigingV.I.O.O.
(Vooruitgang Is Ons Doel) uit
1933?

Telefoon
06·5461 1091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30 tot 1B.OOuur

Zondag
van 13.00 tot 1B.OO uur



Naar aanleiding van een enquête gehouden door "Dorpsbelangen"
Thesinge,isgebleken datereen grote behoefte is aan jeugdactivitei·
ten. Daarom zijn wij benaderd door "Dorpsbelangen" om een
jeugdcommissie samen te stellen.

Voor de
complete

•woning-
inrichting
z it u bij ons
op de
eerste rang

I

Het bestuur van de nieuwe jeugdcommissie "Club 97-P"; v.l.n.r. Sake
Heidema, Minke Ridder, Latte van derBerg, Natasja Kleveringa, Marijke
van Zanten enAlina Schutter. (Foto: Wofter Karsijns)

QUICK·STEP·
FLOOR

auplng
~
DbnlaPl10
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$irisette0J
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WONINGINRICHTING · MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 302 13 83 Fax: 050 - 3021435

1 tB------==----__

Tot ziens,
Natasja enAlina

(namensde jeugdcommissie)

den zo.)
Naast deze filmavond hebben we
verder in petto: sportactiviteiten,
thema-avoneen. muziekavonden
(bijv. playback), een barbecue en
nog veel meer ....!
Wij vergaderen ondertussen rustig
verder; heeft iemand leuke ideeën,
dan horen wij dat graag.

Jeugdactiviteiten

De gemeenteTen Boer isvan
plan om in april 2000 een
Jongerenconferentie over het
onderwerp "Vrijetijdsbeste
ding" te organiseren.
Ben jeeen jongere van 13 jaar
of ouder en wil je meepraten
over allerlei zaken die dejeugd
interesseerten raakt, komdan
naar de eerstebijeenkomst op
dinsdag 7 december a.s. in
hetGemeentehuis inTenBoer;
aanvang 20.00 uur.

Aanmelden vóór30 novem
ber 1999 bij Gezienus Boe
lens,GemeentehuisTen Boer,
tel. 050-30288 44of Ingeborg
Struyk, Regionaal Jeugd- en
Jongerenwerk, tel. 0595-425
755.(Ookvoor inlichtingenkun
je bijhen terecht).

Jongeren
conferentie

En vervolgens is er een jeugd
commissieopgerichtonderde naam
"Club 97-P', bestaande uit de vol
gende bestuursleden:Lattevander
Berg, Sake Heiderna, Natasja
Kleveringa, Minke Ridder, Alina
Schutter en Marijke van Zanten.
Op24 september jl.hebbenwij "Club
97·P" feestelijk geopend in de
schuur van de familie Heiderna.

Activiteiten
Onze eerste activiteit was eenfilm
avond in de schuur van de familie
Heiderna. Regen kletterde op de
dakplaten, het rommeldebuiten en
hetweerlicht verlichtte deschuur ...
dat tezamen leverde een extra bij
drageaan despannende film "Hallo
ween".We hadden een videocanon
met groot scherm gehuurd. Stoel
tjes, ballonnen, popcorn, chips en
drinkengaven een bijna "bioscoop
gevoel"aan 35 jongeren.Onzeeer
steactiviteit kunnen we door deze
grote opkomst als zeer geslaagd
zien. (Jeugd van Thesinge: heel
erg bedankt voor jullie komst, hou-
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Garmerwolde blikt terug .11

Op zaterdag 6 november hadden ruim honderd en twintig dorpsge
noten deweg naar het Dorpshuis in Garmerwolde gevonden. Toen
even naachtenJan Wigboldus de"HistorischeAvond" opende moet
ookhij gezienhebben dat hethier een bijzondere avond betrof: nog
nooitwas hier zoveel "oud·Garmerwolde" aanwezig. Het werd een
avond vol uitroepen van verrassing en blikken van herkenning.

Waar? Dorpshuis "De Leeuw", Garmerwolde.
Entree f 7,50 p.p. (incl. twee koppen koffie).

De Alpenjagers verzorgen voor de muziekliefhebbers een Nieuw·
jaarsconcert op zondag16 januari 2000:aanvang 10.30 uur (zaal open
om 09.30 uur) .

Hans Klamer

Na het slotwoord van Jan WigboI
dus ging de gezellige avond ge
woon door en leek de muzikale
feestvreugde éven afgelopen, tot
dat Gerrit Wiekei snel achter het
orgel kroop en een medley van
kleine en grote liedjes speelde. Ik
zaternog geentwee meter vanaf,
en heb het dus goed kunnen horen:
meester Dick (Groenhagen) kent
tekst en wijs van "Roodborstje tikt
tegen 1 raam" nog bijna helemaal
uit het hoofd!

het beroemde duet uit "De Parel·
vissers" van Bizet, het Garmer
wolder lied "AI ligt Garmerwolde,
Nog zodicht bij de stad, Het is er
gelukkig,Zo land'lijk als watren als
slotlied het Grunnens Laid, waarbij
iedereen(ook uw verslaggever)ging
staan (nog net niet met dehandop
het hart) en vol overgavewist van
"Ain Pronkjewail inGolden Raand,
Is Stad enOmmelaand".

Nieuwjaarsconcert

zaal vielop temerken dat sommige
"juiste"antwoorden eenloopje met
de waarheid namen. Team Bouw
man kwam uiteindelijk alswinnaar
uitdebus, waarna hetopnieuw tijd
voorpauze was.Jammeralleen dat
erwatweinigtijdwasom de zaal én
de deelnemers aan dequiz langer
aan het woord te laten. Er werd nu
nétteveel aandehand vanderegie
gelopen, terwijl decla-showen het
spel nógboeiendergeweest waren
alsermeer verhalenbij verteld wa
ren.

"Watj' ook suiken aWed keur
En ik vroag haast niks der veur"
Het "refrein"van het prachtige op
treden van Hanny Havenga als
marskramer (nooit geweten dat er
zoveel spullen uit een mand geto·
verd konden worden) was de
opmaat voor het optreden van het
Gemengd Mannenkoor. Hoogte
punten waren hier het lied van
Hanny Havenga opdemelodievan

zou Garmerwolde herkennen zón
der de "nieuwbouw" in de Hilde
brandstraat en L. van der Veen
straat? Met Wegsloot plus
bruggetjes? MeI een kerk zonder
prachtige bomen eromheen, een
school met een smeedijzeren hek
in plaats van een heg? Een post
kantoor metreclame voor detoen
malige Rijkspost Spaarbank?

Na eenkorte pauze stakende lange
dunne benen van Jos Mocking ln
eens uit onder een véél te korte
broek en was Geesje Santing ge·
kleed ineenprachtige blauwe jurk
beiden inoude stijlduidelijkherken
baar vermomd als quizmaster en
assistentevan het"HistorischSpel",
een quiz waarin zes teams het te·
gen elkaar op mochten nemen om
uit te maken wie het meest van de
geschiedenis van Garmerwolde af
wisten.
En dat bleek soms mee, soms te
gen te vallen. Ook voor de, opstel
lers vandevragen zelf, want uit de
opmerking uit de zeer deskundige

Het openingswoord bracht enkele
grote momenten in de wereldge
schiedenis van deze eeuw naarvo
ren-van de crisisjarentussen beide
wereldoorlogen, de kolonisatie en
wederopbouw, van overwinningen
dertechniek behaaldmet de eerste
voetstap op demaan, tot de indivi
dualisering enhet tegrabbelgooien
van eengevleugeldeuitdrukking:of
George Orwell dit bedoeld heeft
met "Big Brother" ...?

De overstap naar ons eigen dorp
bleek niet eenszo'n hele grote. De
plakboeken van mevrouw Rozema
en de foto-expositie van Auke Kui
pers lieten al een mooie blik op
heden en verleden zien. De video
van degemeente Ten Boer, maar
vooral de schitterendedia-collectie
van JanNoordhof, lietenzieninwat
eenprachtige omgeving wewonen.
Voor veleaanwezigen dienog maar
relatiefkortinhet dorp wonen,werd
duidelijk dat vooral het recente ver
leden grote veranderingenmet zich
heeft meegebracht. Wie van hen

sanitair en verwarming

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

...."....~B__U-..;RI NGA

Drogisterij - Parfumerie
Reform- Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuw ew eg 3
!lJ aso-3123301

Win kelcen trum Lewenborg
Kajuit 285 - !lJ aso -5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - !lJ 050 - 5771306
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Op woensdag 27 oktober organiseerde de Vrouwenraad van Gar
merwoldeweer een gezellige middag met kaarten, sjoelen enbingo
in dorpshuis "de Leeuw".

Gezelligheid troef!

Thesinge voorpagina-nieuws!

Er kwamen21personen opdagen;
17 mensen gingen sjoelen en 4
klaverjassen. Zo maarwat opmer
kingen tijdens het sjoelen:
. Zeggen z'ook nog aal dat dij brik
ken nait goud bennen!
- Dit liekt nait best ...
- Wat roar da je ze nait roaken
kennen!

- Ja, nou kene ho! ho! ho!
-Toch kin ed'rin as toe dijachter-
ste rakst!
- Da's mooi waark!
- Zit der mooi veur ... ja!!
- Da's roar hè ... da je dat schotje
wel roaken kennen.
- Hai mot eerst waarmdraaien.

De sfeer was opperbest: af en toe
klonk er vroli jk gelach.

Op woensdag 22 december is er
weer een kerstmiddag plusbrood·
maaltijd voor55-plussersindorps
huis "DeLeeuw",aanvanghalfdrie.
De heer Dijkman uit Spijk zal het
middagprogramma verzorgen met
de diaserie: Provincie Groningen,
Van Lauwerszee tot Dollard tou. 'n

Ploatje met nproatje", zoalshij zelf
zegt.
In verbandmetdevoorbereidingen
van de maaltijd ishet noodzakelijk
datuzich van tevoren opgeeft.Aan
melden Um zaterdag 11 decem
ber a.s, bij Trijn Havenga tel. 541
6425 (of bij eenderanderedames
van deVrouwenraad).

Hillie Ramaker-Tepper

Geachte lezers en lezeressen,
De plannen van decommissieuit deVerenigingvan Dorpsbelangen
enhetOranjecomitévoorhetdorpsfeest van 29 apriltotenmet 5 mei
hebben in de regionale pers al flink wat aandacht getrokken.

Wij, van Mini-Onderneming "EasyPocket", willen u graag iets vertel
len over het begrip Mini-Onderneming en ons product.
Het idee van een Mini-Onderneming is opgezet door Stichting Mini
Onderneming Nederland. Deze Stichting wil het verkoop- en
verantwoordelijkheidsgevoel van de toekomstige ondernemers sti 
muleren. Elke Mini·Onderneming moet een product kiezen om te
verkopen. Wij, van Mini-Onderneming "EasyPocket", bestaan uit 17
mensen die - per twee - allemaal een verschillende taak hebben
binnen deze MlO.
Wij hebben besloten een"EasyPocket"oftewel een mobieletelefoon
houder te verkopen. Dit is een zwart hoesje met een dierenprint,
bijvoorbeeld een pluchetijger-,oranjepanter-en een witte panterprint;
ook hebben we er een met een zebraprint. Verder hebben we een
legerprint en een krijtstreeppatroon. Het hoesjebiedt ook plaats aan
vier pasjes.

Ik hoop dat u nu een beetje een idee heeft van wat een Mini
Onderneming inhoudt.
Alsubelangstelling heeft voor onze "EasyPockel"ofnog vragen hebt,
kunt uons bereiken opde volgende nummers: Wouter van der Tuin,
tel. 0595-423901 en Hilde Remerie, tel. 050-541 9630.

Met vriendelijkegroeten,

Hilde Remerie

InhetNieuwsblad van het Noorden
stond dit project breed uitgemeten
op de voorpagina. Secretaris van
de organisatie, Hans Weggemans,
legt uit dat het dorp in die week
verandert inde stijl van de jaren '50.
De huizen krijgen weer defunctie,
die ze invroeger tijd hadden en de
bewoners passen hun kleding aan.
Oldtimers bepalen het straatbeeld
en de moderne voertuigen worden
buiten het dorp geparkeerd.
De plannen,die inde verschillende
wijken worden uitgewerkt, nemen
steeds vastere vorm aan. Het ziet
ernaar uitdathet initiatiefom aan te
tonen dat de leefbaarheid van dit
kleine dorp niet is aangetast een
succes wordt.
Ook de Noorderkrant besteedde
aandacht aan deplannen om van
hetdorp een levend monumentanno
1950 te makeninhet beginvan het
nieuwe millennium. "De postbode
gaat rond in zijn oude uniform, de
boderijderkomt langs, de melkboot
vaarten hetturfschipligtafgemeerd

langs het Maar', bericht de krant
haar lezers. "Zelfs het openbaar
vervoer wordt in z'n oude luister
hersteld. Eenoude busverzorgt de
lijndienstentussenTen Boerende
stad, uiteraard via Thesinge. Een
hoogtepuntvormtop 3meide komst
van zo'n 50 Canadese veteranen
die-voorzover hun gezondheiddat
toestaat - in oorspronkelijke voer
tuigen van de "Keep themRolling'
club zullen worden rondgereden."
Met het project, waarin getoond
wordt hoe een dorp in de vijftiger
jareninsociaal,economischencul
tureel opzicht functioneerde, is on
geveer 30 mille gemoeid. Een be
langrijkdeeldaarvanisbijgedragen
door de provincie en de gemeente
TenBoer. De Rabobank,het Anjer
fonds, hetVSB-fonds, de Schutter
stichting, enkele kleine sponsors
én dedorpsbewoners zelf brengen
dit geld bij elkaar. Zo'n 200 inwo
ners zijn nu al actief om een halve
eeuw terug indetijd tegaan ...

Truus Top

Zoekt U een l

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax050 -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3010735
0598-393504
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Ode aan Sint Maarten
Ik loopmet mijn lampionnetje, van snoepjes word ik heel blij.
Daarboven stralen de sterretjes, beneden stralen wij.
De haan die kraait, de katmiauwt,
rabimmel, rabammel, rabom.

AI weken werden de kelen ge
stemd inpeuterspeelzaal "Benja
min": Sint Maarten kwam eraan!
Aan jul Bettina de taak om de
kinderen een nieuw liedje te Ie
ren. En hetwerd niet één vande
standaardliedjes!Nogbestmoei
lijk voor diekleintjes.

Alle kinderen hadden van hun
ouders een leeg melkpak meege
kregen endaar werd met veel verf
encreativiteit een prachtige molen
lampion van gemaakt.
In het dorp waren voor elke groep
twee snoep-adressen geregeld,
waar ze mochten zingenvoor snoep.
De ochtendgroep ging langsbij Ina
vanZanten en de oma van Martje;
de middagg roep bij Clara van
zanten en Marja van Kuilenburg.

Donderdagmiddag 11 november
Dekinderenleggen delaatste hand
aan de lampions. De wieken wor-

den gekleurd en op de lampion
aangebracht, de lampjes mogen
erin. Juf Bettina heeft voor drinken
en koekgezorgd. De spanning iste
snijden ende kinderen zijn duidelijk
nietin hun normaledoen.Zelfs deze
groep (normaal erg rustig) is druk
en opgewonden.

Om drie uur ishet zover; jassenen
schoenen aan ... daar gaan ze.
Negen opgewonden peuters. Eerst
naar Marja. Het zingen begint wat
roestig, maar wordt steedsbeter.
Aangetrokkendoorhetgezang,slui
ten meer en meer ouders zich aan
bij de groep,met alsgevolgdat een
hele stoet verder gaat om tezingen
bij Clara. Na snoep en soesjes te
rug naar de speelzaal ...

Rabimmel, Rabammel, Rabom.
Daarboven straalden de sterre
tjes, beneden straalden wij.

Kirsten van Galen-de Wolf

FormatieNo Sister
Harmonie Garmerwolde

Kerstsfeer in Garmerwolde
Vrijdag 17 december is er weer een sfeeravond in de N.H. Kerk van
Garmerwolde; aanvang 20.00 uur.
Met medewerking van:
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
Emmauskoor Lewenborg

Toegang gratis!
(Hopelijk staat de kerkerdan weer prachtig verlicht bij.)

Poppen maken van klei en hooi
De cursus poppen maken van kleienhooi bestaat uit driedelen van
± tweeuur en isbestemdvoorvolwassenen en kinderenvanaf zeven
jaar. Prijs: f 25,- inclusiefmateriaal.
Ook strobeesten maken opkinderfeestjes.

Meerinformatiebij:MargaBoswijk,Thesingerlaan 2,9797TEThesinge;
telefoon 050-302 20 30.

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL •

JOOP NOORDHOf
Bovag -lid · OH. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 • Garmerwolde
® 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
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VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

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

~
PETER KUIL.
';'#','1'1':(11"1#;'1'iit
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (05 0) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

Admi. ", ,.,i, · Ritsema
cf b~{.,rtJl'f:.zál."sb wr9 I

Uw ad res voo r;

financiële
admi nis tratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomsten belasting

C .N. Schurrcrlaan 46
9797 PC Thcsinge
telefoo n: (OSO) 3 14 44 04
I:,,: (OSO) 30 2 I 1 82
pr tve: (OSO) 30 2 13 1')

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
~ Pallet- en magazijnstellingen
~ Magazijnwagens
~ Palletwagens
~ Kantoorkasten
~ Gebruikte kantoormeubelen
~ Enz.
~ "Top way' prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel D6 • 51581046



Aankomst Sinterklaas in Garmerwolde opzaterdag 20november.
De Thesingers verwachten SintenPiet opzaterdag 27 november.
(Tekening Paulien van Beesten, groep 5)

Dat wordt de titel van ons jubileumboek dat volgend voorjaar ver
schijnt. Alshetgoed isheeh inmiddels iedereen een reserveringsfor·
mulier indebusgekregen,datukuntinvullenomzekerte zijnvan een
exemplaar.

25 Jaar Garmer&Thesinger Express
"Dorpshuis voor dag en nacht"

N.B. Wie kanonsaan deadressen
helpenvan Ger Pot en Marian Stof·
fers, vroeger woonachtig in The
singe? Neem even contact opmet
Peta Jurjens, tel. 050- 302 38 96.

zier aan het herschrijvenvan al die
oude verhalen. Enwatopvalt: som
migedingenveranderen nietofnau
welijks in die 25 jaar. Waar som
mige tradities of evenementen stil
leijesverdwijnen,blijken anderejuist
stand te houden. AI met al een
interessant tijdsbeeld; als u straks
net zoveel plezier beleeft aan het
boekalswijaanhet maken ervan,is
onze opzet geslaagd.
Uhoort nog van ons1

Als de ansichtkaartverkopers bij u
langskomen, kuntudestrookmee
geven of zelf inleveren bij ofopstu
ren naar: Hillie Ramaker, Dorps
weg 26, 9798 PE Garmerwolde of
Peta Jurjens,G.N.Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge.
Er liggen ook nog reserverings
formulieren bij eenaantal onderne
mers zoals Agrimarkt, zuivel
Mollema,Eddy Vegter,DeWingerd,
t Jopje, RABD en bibliobus. En in
Ten Boer ook bij Bloemhof en het
gemeentehuis; in Ruischerbrug bij
Nijdam,deschool en het speeltuin
gebouw.
Intussen groeit het boek gestaag
en beleven de schrijvers veel ple-

Agenda
zaterdag 27 november
De Leeuw; 20.00 uur: jaarvergadering ijsvereniging "Presto". Plus
gourmetten voor jong en oud!
dinsdag 7 december
Gemeentehuis Ten Boer; 20.00 uur: bijeenkomst jongeren van t3
jaar enouder.
donderdag 9 december
Willem Wever gaatbij de basisscholen langs omkaarten in te zamelen.
vrijdag 10 december
Bezorging kaarten bij mensen van 65 jaarenouder.
zaterdag 11 december
Van 10.00 tot t7.00 uur: Wintermarkt bij "De Wingerd" met allerlei
demonstraties en kinderworkshop hooifiguren maken (vanaf t3.00
uur), glühwein en een snackwagen.
woensdag 15december
De Leeuw; 19.45 uur: Kerstavond met Mevr. J.A.G. Marquering, "A
Christmas Caro/". (NBvP)
donderdag 16 december
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen.
De Leeuw;20.00 uur: InspraakavondstructuurvisieGemeente Ten Boer.
vrijdag 17december
't Buurhoes, Ten Boer; 14.00 uur: ANBOkerstmiddag m.m.v. het
Plattelandsvrouwenkoortje uit Garmerwolde.
N.H. Kerk Garmerwolde; 20.00 uur: sfeeravond
zaterdag 18 december
Uw kapsel nog voor de kerst in orde? Geen tijdvoor een afspraak,
geen zin om lang te wachten?
Huiskamercafé t Jopje: vanaf 16uurde reizende kapper; wachten
duurt bij ons nooit lang!
Vindt u desondanks thuis toch dehond in de pot? Dan kunt u die
dag ook bij ons terecht voor een flink bord snert!
zondag 19 december
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur: hetkamerkoor Tirana uit
Groningen zingt werken voor de kersttijd.
dinsdag 21 december
Café Molenzicht; 20.00 uur: Inspraakavond over de mogelijke
toekomst van Thesinge, georganiseerd door de gemeente TenBoer
en 0.1. v. college van B en W.
woensdag 22 december
De Leeuw; 14.30 uur: Kerstmiddag plus broodmaaltijd voor 55+
(Vrouwenraad)
zaterdag 1 januari 2000
Het Trefpunt;vanaf00.30 zijn alle Thesingers vanharte welkom om elkaar
een Gelukkig Nieuwjaar tewensen en een millenium-borrel tedrinken.
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DIEREN
SPECIAALZAAK

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453



Foto van de maand
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Kerkdiensten

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26of G.N. SchuIlerlaan 16, ui
terlijk donderdag 9 december
19.00uur, zo mogelijk eerder.

5 december
10.00 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
m.m.v. een gelegenheidskoortje
12 december
10.00 uur:Thesinge.ds.A.V.d.Zwaagl
Wildervank
14.30 uur: drs. H. Hoekstra/Emmen
19 december
10.00 uur: Thesinge. ds. G.O. Giet
hoorn/Groningen
14.30 uur: dhr. L. Le Pair/Roden
24december
20.30 uur: Thesinge, Kloosterkerk, ds.
S.Ypma ends. P.C. de Langem.m.v.
Muziekkorps "De Bazuin" uit Gronin
gen
22.00uur: Garmerwolde, ds. S.Ypma
m.m.v. De Harmonie enhetGemengd
Mannenkoor Garmerwolde
25december
10.00uur: Garmerwolde, ds. S. Ypma
m.m.v.zangkoor "LovendeStemmen",
Judith Pranger en Karelvan Aurich
26 december
10.00 uur: Thesinge, gezinsdienst
m.m.v. DeKindernevendienst
31 december
19.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma

Gevraagd:
Iemand vooronderhoud van detuin :
elke week maaien, snoeien, enz.
Kortom: alle voorkomende werk
zaamheden.JannaStar,tel.541 62
27.

Gevonden:
Goudkleurige leesbril : op 13 no
vember op de Stadsweg.
Aurylinn Hoekstra 050 - 5417517

Thesinge bereidtzich voor op de
jaren 50. Op 17november jl. was
ero.a. een "trouwpartij" inde
Kloosterkerk. Hier haalt de trotse
bruidegom zijn bruid van huis.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Stoomfluitjes

Uziet het.Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening eneenverzekering. En af
hankelijk van uw wensen kuntu dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdat ualtijd maximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunl aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan .

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar iaar
stoppenmetwerken om voordekinde
ren tezorgen.
Dan willen we minder aanonze hypo
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
,.,.,.,.k...?

..Allebei net a/gestudeerden di
rect aan het werk. Mijnvriendwil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan .

..We zijnopzoeknaar eenhypo
theek waar we later weer uit kunnen
ounen. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Bel met één van onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sloerd Cats
telefoon (050) 3039494

Vogelopvangcentrum
De elfjarige Michiel Weggemans heeft op 31 oktober 1999 een
vogelopvangcentrum geopend! Vindt u een vogel waarvan u denkt
dat ie niet in orde is, breng hemdan naar Kapelstraat 1, 9797 PJ
Thesinge; telefoon 050-302 30 45.
Ukunt gerust zijn: Michiel heeft speciaal voedsel.
En als devogel ofeend het haalt, gaat iede vrije natuur weer in.
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