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25 jaar Ganner &Thesinger Express,
een jubileumboek waard!

De G&TExpress, vijfentwintig jaargangen, driehonderd edities, genoteerd opzo'n drieduizend pagina's. Hoe maak jedaareen aantrekkelijk
en leesbaar geheel in boekvorm van? Waar haal je demotivatie vandaan? Hoe kom je door zo'n rijstebrijberg met informatie? Daarover
gingen wij in gesprek metde samenstellers van het jubileumboek.

De werkgroep van hetjubileumboekinvergadering bijtJopje;v.l.n.r. Truus
Top, HillieRamaker,Jan van Dijk,Susan de Smidt,Peta Juifens,Haye van
den Oever en Alie Pepping.Hans Klamer en Elisabeth Tolenaar zijf) erdit
keer nietbij. (Foto: Wolter Karsijns)

Het idee
In het voorjaar van 1999 wordtop
een redactievergadering van de
G&T Express nagedacht over een
waardigeinvull ing van het 25-jarig
jubileum van de krant. Een schat
aan verhalen, feiten en wetens
waardigheden is in de afgelopen
jaren verschenen en inmiddelseen
deel van onze eigen geschiedenis
geworden. Daar moeten we iets
mee doen! Een werkgroep neemt
detaak opzichom teonderzoeken
of een jubileumboek tot dernoqe
Iijkheden behoort. De werkgroep
durft het aan, om met behulp van
zeven schrijvers,deze gigantische
klus teklaren.De zeven schrijvers
zijn : Peta Jurjens, HillieRamaker,
Haye van den Oever,Hans Klamer,
Truus Top, Jan van Dijk en
Elisabeth Tolenaar. Susan de
Smidt coördineert en redigeert het
geheel.

Monnikenwerk
Gelukkigzijn alle uitgegeven num
mers van deG&TExpress bewaard
gebleven en ingebonden. Van de
meeste nummers zijn daarnaast
ook nog wellosse exemplaren aan
wezig.Maar nietaltijdzeven stuks.
Alleen al het inventariserenenko
piëren van de ontbrekende uitga
ven kost dagenlang werk. Zeven
stapels van driehonderd kranten !
Waar zijn we aan begonnen? Je
ziet door dekranten hetboek niet
meer. De schrijversgroep verdeelt
de informatie in een aantal the
ma's o.a. feesten, verenigingen,

bedrijfsleven, onderwijs, sport en
cultuur. De schrijvers krijgen ieder
deopdracht om uit vijfjaargangen
deze thema's te rubriceren. Een
monnikenwerk. Daarna (het isdan
inmiddels nazomer geworden)
krijgtelkeschrijvereenthema toe
gewezen om hierover een hoofd
stukin het jubileumboek te schrijf
ven. Daarbij wordt in principe ge
bruik gemaakt van reeds versche
nen artikelen.

Opsporing verzocht
Alle redactieleden en fotografen
die deel uitmaakten van de G&T
Express worden opgespoord en
vermeld in het boek. Heel wat
speurwerk wordt verricht om alle

adressen te achterhalen. Familie
leden, vrienden - zelfs winkeliers
enbakkers - worden,alsdewoon
plaats bekend is, benaderd. En als
de betreffende persoon dan ge
vonden is volgen er gesprekken.
Vaak verbaasde reacties: 'Bestaat
die krant dan nog?" Ja, de krant
bestaat nog; en hoe!

Geschiedenis beleven
Verrassend is het om een stuk
geschiedenis te ontdekken. Ge
schiedenis, waar jemisschien zelf
deel van uitgemaakt hebt. Net zo
als bijdejaarlijkse Thomasvaer en
Pieternel, waarbij herinneringen
worden opgehaald over het afge
lopen jaar, wordt je verrast door

wat je leest en ziet. Alle stukjes,
alle artikelen worden één geheel,
vallen in elkaar. AI wordt er wel
gebruik gemaakt van G&T artike
len, de verhalen worden opnieuw
geschreven.Zowordthet jubileum
boek een geschiedenisboek van
vijfentwintig jaar dorpsleven. Be
slist geen saai boek. Verhalen en
foto'svormen samen een leuk foto
en verhalenboek. Herinneringen
komen boven bij de mensen die
deze jaren in Thesinge of
Garmerwolde hebben meege
maakt. Voor de mensen die deze
jaren niet in één van deze dorpen
hebben doorgebracht, is het een
document: zo was het vóór onze
tijd in dit dorp. Hoe de melkboot
verdween uit Thesinge, hoe café
de Unie verdween uit Garrner
wolde; associaties met het boek
van Geert Mak ("Hoe God ver
dween uit Jorwerd") doemen op.
Maar ook hoe allerlei activiteiten
enverenigingen doordejaren heen
blijven bestaan.

Alle stukjes vallen in elkaar
Inmiddels, eind januari, is het zo
ver dat alle schrijvers hun deel,
een hoofdstuk van zo'nvijfentwintig
pagina's,geschrevenhebben.Dan
worden alle hoofdstukken doordrie
personen nagelezen.Daarbij wordt
gekeken naar eventuele schrijf
fouten; maar ook of het allemaal
wel klopt: is het echt zo gebeurd?
Een strenge controle dus. Daarna
gaat het geschrevene naar gra
fisch vormgever Aly Pepping enin



Als klap op de vuurpijl organiseert Peter Heidema (i.s.m. Susan de Smidt) 's avonds vanaf 21.00 uur een
swingfeest met de 60-er jaren band "The Destroyers". Kaarten a I 10.- zijn vanaf 29 januari bij t Jopje
verkrijgbaar. .

Feest en kledingbeurs in Trefpunt
De Thesingerskunnen er maar geen genoeg van krijgen! Op zaterdag 12februari as, van 15.00 ·19.00 uur
wordt in hetTrefpunt eengrote kledingbeurs georganiseerd. Dit is uw kans om 'jaren 50" kleding te bekijken,
tekopen ol te huren. Tevens hoeden en petten en damescorsetten!
Ook despekclub is aanwezig, er zullen stekjes voor deFloraliaworden uitgedeeld en er is een rookwedstrijd .
Komt dat zien !!!
Een en ander wordt georganiseerd door Coby van Huis (302 34 06) en Heina van Zanten (302 3426).

haar computer vallen alle hoofd
stukken in elkaar. Aly verzorgt 
belangeloos - de lay-out van het
boek. Trouwens alle schrijvers 
ook de niet-redactieleden - wer
ken gratis mee aan dit tijds
document. Anders zoudit zeer ar
beidsintensieve jubileumboek
onbetaalbaar worden.

Het eindresultaat
Het streven isom inapril 2000 het
boekuitte geven. De prijsvanhet
ca. 200 pagina's dikke boek be
draagt I 35,-. Een redelijke prijs
voor een onbetaalbaar tijds
document. Er zijnalzo'n300exem
plaren besteld. Voor diegenen die
nog niet ingetekend hebben: er is
nog een mogelijkheid omhet boek
tebestellen. Doe het wel snel, het
liefst vóór 1 februari. U kunt te
recht bij Peta Jurjens,G.N. Schut
terlaan 36, 9797 PC Thesinge en
HillieRamaker,Dorpsweg 26,9798
PE Garmerwolde.

Stichting Europa Kinderhulp
Hebt u uw vakantie voor
volgend jaar al geregeld?

"De Soos"
Uitslag seizoen 1999
KampioenJo Reinders 59212
2. Menna Blink 58714
3. Jannes Ramaker 57894
4. Janv.d, Molen 57771
5. Delta V.d. Molen 54168

Velen zullen de vakantie voor volgend jaar al rond hebben en
Veel leesplezier gewenst! verzekerd zijn van een plek waar zij tot rust kunnen komen of

bijzondere dingen kunnen doen. Er ziln echter mensen en vooral
Natasja Kleveringa (interviewer) kinderen waarvoor dit een illusie is. Gezien de situatie waarin zij

en Roe/ie Karsijns(schrijver) verkeren, zijn dit allemaal kansarme kinderen.
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N.B.

Wees eralsdekippen bij! En
denk ook aan Uw (klein)
kinderen. Na verschijning
kost het boek f 39,95. We
lateneen beperktaantal extra
drukken, maar OP =OP!!!

Mensen die een gift willen
doen,zijnnatuurlijkaltljdwel
kom (bankrek. 3207.o5.749):
met méérgeld wordthetboek
nog mooier!
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Elk jaar worden een paar duizend
kinderen uit Nederland, Duitsland,
Oostenrijk, Engeland en Frankri jk
indegelegenheid gestelddriewe
ken op verhaal te komen bij gast
gezinnen.
De Stichting Europa Kinderhulp wil
ook nu weer zoveel mogelijkkinde
ren uitnodigen om van een onbe
zorgde vakantie te kunnen genie
ten.
Dezekinderenworden geselecteerd
door scholen, Rode Kruis, sociale
diensten, RIAGG, Leger des Heiis,
maatschappelijk werk en soortge
lijke instanties.

Gas
Water
Electra

:;::: fa. W. Kooi & zn
-e- i n s tallatie b ecJrijt

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

Erzijnechterheelveelkinderendie
zo'nvakantienodighebben. Om dit
te realiseren zijn er jaarlijks veel
gastgezinnen en/ol donateurs en
sponsoren nodig. Indienuons hier
bij wilt helpen en u heeft demoge
lijkheid deze kinderen eenwelver
diende vakantietebieden, laat het
ons dan weten.Bel vrijblijvend voor
nadere informatienaardeStichting
Europa Kinderhulp, voor de regio
GroningenWiliem·Jan deBruintel.
0598-44 64 29, Frans van den
Berghe tel. 0598-41 63 69 ol het
landelijk nummer 0118-62 79 74.
(WNW.europakinderhulp.nl)

Voor motoren, bromfiets
offie ts naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - Off. 5uzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
(f) 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

Uitslag decemberavond
1. Jannes Ramaker 6916
2. Jo Reinders 6672
3. Geert Bouwman 6648
4. Janv.d,Molen 6351
5. Delta V.d. Molen 6205

Uitslag januari 2000
1. Menno Blink 6849
2. Jan Leug 6656
3. Wilma lammeling 6594
4. Geert Bouwman : 6481
5. H.J. V.d. Molen 6416

De kaartavond isvanatfebruari 2000
op de hNeede dinsdag van de
maand; aanvang halfacht,indorps
huis "De Leeuw'. Nieuwe leden,
zowel dames als heren, zijn van
harte welkom. Inlichtingen bij G.
Bouwman, Dorpsweg 4, 9798 PE
Garmerwolde; tel. 050-541 65 03.

II:Jmeá; te' Vee'

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED



Structuurvisie in Thesinge
Op 21 december in het laatste jaar van de vorige eeuw had de
gemeente Ten Boer deInwoners van Theslnge uitgenodigd in calé
"Molenzicht" om mee te denken en mee te praten over de toekomst
van het dorp (pakweg de komende 3D jaar) en ol zij zich kunnen
vinden in de(globale) plannen diedegemeente in petto heeft.

Ondanks het feit dat het woord
"structuurvisie" misschien niet voor
iedereen gesneden koek is en
slechts een enkeling gebruikmaakte
van de mogelijkheid het bijbeho
rend rapport intezien,was het café
goedgevuld. Namens de gemeente
waren burgemeester Alsserna en
de wethouders Jurjens en Boon
aanwezig ; de laatste in zijn aller
laatste publieke optreden inhetdorp
Thesinge, aangezien hij de dag
daarna zijn wethouderszetel over
droeg aan Jan Joling (Thesinge).
Namens de Vereniging Dorps
belangen stond Irene Plaatsman
even stil bij ditafscheiden memo
reerde dat Boon zich bepaald niet
verscholen hield achter zijn
wethoudersbureau, maar met en
thousiasme zijn taak vervu lde en
altijd openstond voor dialoog met
de inwoners van Thesinge. Zijrepte
verder van de "coup" die door
Thesinge gepleegd werd in het
College en de gemeentelijke poli
tiek: twee wethouders, een fractie
voorzitter(Ben Bolt,hoofd vanonze
school) en een raadslid (Peter
Heiderna).
Irene herinnert zich hoe zij vroeger
in de klas van haar vader - die
onderwijzer was - nooit een beurt
kreeg, om elke schijn van even
tueel voortrekken te vermijden. Zij
spreekt inditverband haar bezorgd
heid uit over de toekomst van
Thesinge nu erzoveelpotentieel uit
dit dorp vertegenwoordigd is in het
gemeentebestuur. Zij wenst de be-

trokken politici veel wijsheid toe en
hoopt dat zij inde toekomst vrij van
angst en vrij van zorgen Thesinge
toekennen wat Thesinge toekomt.
Tot slot zegt zij blij tezijn met deze
avond, omdat Thesinge zeven jaar
geleden al een eigen soort van
structuurvisie had en met deze
avond voorkomenwordtdat de in
woners straks problemen moeten
oplossen of achter de feiten aan
hollen.

Vijf thema 's
Aan de hand van de volgende vijf
thema'swordt de structuurvisie be
sproken:
1. Wonen
2. Leefbaarheid
3. Werken
4. Recreatie
5. Verkeer

Wonen
In de provinciale plannen tot 2007
blijkt dat uitbreiding van woning
bouw vooral aan de grotere kernen
voorbehouden blijft; in onze ge
meente zijndat de dorpen Ten Boer
en Ten Post. Degemeentevindt dat
enige uitbreiding ook in de kleine
dorpen mogelijk moet zijn, vooral
ten behoeve van de dorpelingen
(en hun kinderen) zelf. Zo zal ook
deschool voor hetdorp behouden
blijven en zal ervanenige doorstro
ming sprake zijn.
Uiteraard moet deze uitbreiding
passen in de contouren van het
dorp, omde zgn. ''witte schimmel"

te voorkomen. Om verval te voor
komen wilde gemeentegroteboer
derijen in het buitengebied (bv.
Steerwolde) die leegkomen en hun
argrarische functie verliezen, be
stemmen voor het zgn. Heerde
wonen (meerdere appartementen
inéén gebouw)ofBorgwonen (één
hoofdgebouw met meerdere bijge
bouwen op een groot terrein), ter
wijl boerderijen inhet dorp geschikt
gemaakt zouden kunnen worden
voor seniorenappartementen. Op
diemanier blijfthet karakter van het
dorp en het buitengebied bewaard.

Leefbaarheid
Waardoor de leefbaarheidbepaald
wordt, verschilt van dorp tot dorp.
Uitgangspunt van de gemeente is
het voorzieningenpeil dat er is te
handhaven. In Thesinge zou daar
indetoekomst misschien nog een
jeugdhonk voor de oudere jeugd bij
kunnen komen. Wethouder Boon
(leefbaarheid) benadrukt het belang
vande betrokkenheidvan inwoners
bij het eigen dorp en vermeldt daar
bij dat we als Thesingers trots mo
gen zijn en het wat dat betreft wel
goed zit bij ons in het dorp. Wat
betreft deschoolheeftde gemeente
geen bevoegd gezag in Thesinge
en kan daar dientengevolge ook
weinig invloed op uitoefenen.

Werken
In de gemeente Ten Boer heerst
een betrekkelijk laag werkloos
heidscijfer.
Een belangrijkitemisde schaalver
groting inde agrarische sector met
de bijbehorende problematiek, zo
als grote schurenen mestoverschot.
Er komt geen industrieterrein bij
Sint Annen langs de Eemsha
venweg;de huidigelocatie langs de
N360 bij Ten Boer wordt eventueel
verder uitgebreid,waarbij aangete
kend wordt dat degemeente eisen

zalstellen aan debouw, omtevoor
komen dat het straks één grote
parade van bontgekleurde dam
wand wordt.

Recreatie (en toerisme)
De mogelijkheden hiertoezul len ook
in de toekomst voorzichtig verder
worden uitgebouwd,zodat we geen
"Drentse"toestandenzullen krijgen.
Burgemeester Alssema denkt
vooral aan extensief toerisme,
d.W.Z. Randstedelingen die een
weekendje "Stad" doen (met mu
seum) en daarnaast het platteland
bezoeken zoals Pieterburen, de
Hortus en misschien nog een kano
of fietstochtje.
Een plan waarvan derealisatie na
bij is, isde zgn. Ommelanderfiets
route van de gemeente die vanaf
Ten Boer, Lellens, langs het
Westerwijtwerder Maar en depeer
dentil naar Stedum,via Sint Annen
en Thesinge weer richting stad zal
voeren. De aanbesteding van het
aan teleggenpad isnagenoeg rond.
Andere plannen indeverdere toe
komst zijn: een (rechtstreekser)

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

I \ / 0"
N IJ DAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

De witgoed
el ek t ro specialist.

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

Ookvoorinbouwapparaten.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken foor een goeie prijs

Stalramen
Oudgereedschap

Jhmd8JsOIllla irn 81H ~ 19

Stiefbeenen zoon
U1gersmaweg 141 - 913 1 8RGroningen
lel. 050-549291 3 • Fax 050-54916 60
aulQlel. 06-53423019
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verbinding met hetdorp Zuidwolde,
een ruiterroute vanaf de nieuwe
manege naarhet Bevrijdingsbos, het
bekende rondje Klunder aanrekke
lijker maken door meer beplanting,
onderhoud kanoroute en verbete
ring aanlegplaatsen en oude lan
taarnpalen in de dorpskern. Wat
beteft die dorpskern; het siraten
patroon, de huizenbouw en gehele
aanzicht is bijna "beschermd
dorpsgezicht"waardig, vindt dege
meente. Zij zullen hierover verder
nadenken.

Verl<eer
Hieroverwerd op 10januarijJ.uitge
breid gesproken, op een speciaal
daarvoor belegde bijeenkomst in
Molenzicht. Het verslag daarover
koppelen wij daarom gelijk hieraan
vast.
Ook voor deze avond was veel be
langstelling; tenslotte zijn wij allen
belanghebbenden inhet verkeer. De
journalistiekwas ruim vertegenwoor
digd;devolgende dag alhebt ualles
uitgebreid inhet Groninger Dagblad
en het Nieuwsblad van het Noorden
kunnen lezen.
Vertegenwoordiging vanVeiligVer
keer Nederland en de regiopolitie
waren ook aanwezig.
Burgemeester Alssema begon met
het uitleggen van de redenen voor
dit verkeersplan.
Het verkeer isenorm toegenomen in
de gemeente Ten Boer, met name
de Boersterweg tussen Sint Annen
en Ten Boer schijnt als sluiproute
gebruikt te worden voor de verbin
ding van de Eemshavenweg naarde
N3GO(2800verkeersbewegingenper
dag). Men wildaarom eenrondweg
aanleggen bij het dorp Ten Boer.
Toename van het verkeer dus, als
mede van de sluiproutes, onveilige
plekken (denk aan het kruispunt bij
Ten Post), maar ook het onveilige

verkeersgedrag van velen en vra
gen/reacties van deburgershebben
de gemeente er toe aangezet een
bureau inteschakelen dat desitua
tie onderzocht en een rapport met
aanbevelingen voor de toekomst
opstelde.
In de pauze kon men warmlopen
voor de discussie betreffende de
plannen voor Thesinge;kaarten la
genher en deruitgespreidmet daar
op de nieuwe plannen. Er werd ge·
praat, vergeleken, van mening ver
schild, jasjes werden uitgetrokken,
hemdsmouwen opgestroopt,de gla
zen gevuld.Begonnenwerd met het
voor Thesinge zo hetehangijzer:de
Schutterlaan.
Alssema gaf alle betrokkenen ruim
gelegenheid hun meningenteuiten
en kwam zelf met een voorstel. Uit·
gangspunt is dat de huidige drern
pels eruit gaan en daarvoor in de
plaats een nieuwe maatregel komt
die effectiever t.a.v. de snelheid is
en minder overlast voor aanwonen
den veroorzaakt. Een proefkan wor
den gedaan met plateaus,die gelei
delijkerop- en aflopen en langer zijn,
waardoor minder het schokeffect
bestaat, zoals nu het geval is. Er
zullen metingenworden verrichtvó6r
en na de veranderde situatie, zodat
uiteindelijkeen goede, op feitenge
baseerde, keus voor dejuiste maat
regelgenomen kan worden.In2001,
als het heledorp op de schop gaat
i.v.rn.deriolering,kunnen dezeplan
nen dan mooi meegenomen wor·
den. Eigenlijkkoniedereenzich wel
vinden in dit voorstel en besloten
werd om samen met eenwerkgroep
deze plannen verder stap voor stap
uit te werken. In deze werkgroep
hebben zitting: de heren Zijlema,
Bremer,K.Oudman en Zijl alsmede
mevrouw Jurjens. Namens Dorps
belangen zal ook iemand afgevaar
digd worden.

Overigepunten
Andere plannen van de gemeente
zijn:
• terugbrengen snelheid binnen de
bebouwde komvan 50 naar 30 km
en op B-wegen van 80 naar GOkm
(Lageweg, Thesingerweg, Boven
rijgerweg)
• snelheidsremmer (bv. wegmar
kering) bijbinnenkomstdorp (Molen
weg, Lageweg)
•educatie en voorlichtingopscholen

De plannen kosten veel geld(3mil
joentotaal inde helegemeente))en
zullendaaromgefaseerd en zoveel
mogelijk in combinatie met andere
werkzaamhedenwordenuitgevoerd.
De procedure isalsvolgt:
- voorlichting en inspraak
· schriftelijke reacties tot 1 maart
a.s.,gerichtaanGemeenteTen Boer
t.a.v. dhr. F.v.d. Ploeg (structuur
visie tot 15 febr.)
- reactienota
- inspraakavond (mei/juni in Ten
Boer)
- behandeling in de gemeenteraad
zomer 2000

Aandachtspunten diedoor inwoners
van Thesinge naarvoren gebracht
werden zijn:
•hardrijden op Thesingerweg en het
te laat maaien van de bermen 's
zomers, waardoor uitzicht belem
merd wordt
•situatie bijuitgangsportveld Molen
weg,waardagelijkskinderen spelen
• het onverantwoord harde rijden
van kerkgangers van de chr. gere
formeerde kerk op zondagmiddag
alsveel Thesingerswandelen offiet
sen
•Molenweg tussen molenen Smids
hoek;door parkeerhavens isde weg
versmaldwaardoor m.n. het passe
ren van auto's en landbouwwerk
tuigen een probleem is en er niet

zeldeneen stoepjemeegepaktwordt
• parkeerproblemen inde kom van
het dorp bij evenementen aldaar
(concert, trouwerij, feest etc.). Bur·
gemeester Alssema suggereert in
overleg tegaan met de kerkenraad
van de chr. geref. kerk hierover,
omdat hun parkeerplaats slechts af
en toe gebruiktwordt.
• situatie voor de school, m.n. de
fietsenstalling aan deoverkant (vol·
gens de meeste aanwezigen is de
situatiehierechterna de reconsrue
tie redelijk veilig)
•hetvééltehard rijdenvan sommige
aanwonenden van Singel en Dijkop
de Dijk (mentaliteitskwestie;spreek
elkaar hierop aan, aldus A1ssema)
•parkeren bijde nieuwe manege (in
principe op eigen terrein voldoende
ruimte)
• fietspad langs deLageweg i.v.m.
de vele kinderen die daar dagelijks
langsgaan en te verwachten toe
namevan recreanten doorfietsroutes

SusandeSmidt

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

~
PETER KUIL
';'1'(/[1':'1111;'1[11)
Noorddijkerweg 13
9734 AS Gron inge n
Telefoon (050) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

/

Zoekt U een

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024S36
• C.V FaxOSO -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN
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M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties



De afdeling Garmerwolde van de Nederlandse Bond van Platte
landsvrouwen • tegenwoordig geheten NBvP, Vrouwen van Nu •
bevrouwden en bemanden op 8 januari dorpshuis "de Leeuw".
Welkom geheten doorvoorzitster Janna Hazeveld vanuit haar tijde·
Iijke rolstoel.

Vrouwen van Nu vieren
overgang eeuw in de Leeuw

Thomasvaer en Pieternel hebben weer heel wat te vertellen!
(Foto: Els Knol-Licht)

Els Knol-Licht

Traditiegetrouw werd de - ge
slaagde - avond besloten met de
verloting. En laten we hopen dat
Thomasvaer en Pieternel in 2002
weer opnieuw komen met verha
len van binnenuit het Garmer
woldse leven.

dorp zal komen;het zou Garmer
wolde geweest kunnen zijn.

van de eeuw" Gerrit, werkte weer
eens zeeraanstekelijk.HetDrentse
duo oefende o.a. als vrijwillige
brandweerlieden in uitrukken. Het
zorgde voor veel hilariteit voor ze
waren uitgerukt. Een staand ap
plaus van dezaal!
De toegift waseveneens een sterk
tot de verbeelding sprekend num
mer: "het stiet indekrant". Hoe de
Harmonie zich voorbereidt op het
gegeven dat de Koningindoor het

Het Drentse optreden werd ver
zorgd door hetduo "Harmen Roe
lofoetSleen". Omde clou tot zijn
recht te laten komen, werderwel
eens een vertalinkje bij gegeven.
De zaal genoot van dittweetal dat
instaat was jetedoen geloven dat
je in de gordijnen de skyline van
New Vork herkende. Of verliefd in
het Emmense zand!
Het inlevingsvermogen van som
mige heren, waaronder 'de lach

Benauwend zijn de gebeurtenis
sen van Wollie, Willieen zeer re
centelijkJanna geweest:roepende
vanuit een benarde situatie dicht
bij huis en toch nietgehoord wor·
den! Niemand dieopdat momemt
toevallig langskomt. Zelfs geen
Simon, die als "Huisman van Nu"
zelfs mobieltjes wast. Het liep in
alle driegevallen uiteindelijk goed
af. Niet met het mobieltje, maar
toch ...
En wat er nog meer gebeurd is?
Alsu er nietbij was, heeft Upech
dat PlattelandsVrouw van Nu Hillie
nietinde Leeuwwas,want anders
had u"nualles kunnenlezeninde
G&T", zei Pieternel. Alhoewel ik
me dat tochafvraag, want het ver
volg van de avond ging in het
Drents en het zou voor Hillietoch
moeilijk geweestzijndaar eenGro
nings verslag van te maken.

NieuwjaarsrolIetjes en "echte boe
renjongens"werden door deGast
vrouwen van Nu rondgedeeld. Dit
in het kader van de Nijjoars
verziede. Jammer dat dit gebeu
ren samenviel metdeMillennium
vieringgeorganiseerd door de ge
meente Ten Boer indeTiggelhal.
Daardoor ishetaantal deelnemers
vanuit Garmerwolde aan bijvoor
beeld het Grootkoor beperkt ge
blevenen hebben we dekans ge
mist de presentatie van alle Ten
Boerster dorpen en dorps
verenigingen tezien.We verwach
teneen uitgebreidverslagvan Hillie
die, aangemoedigd door de prijs
die de G&T hoopte te krijgen, (te
recht) naarTenBoer was gegaan.

Een oud gezegde zegt evenwel
dat een goede buur beter is dan
eenverrevriend, dus hebben vele
Garmerwoldenaren gekozen voor
de goede buur. Luisterend naar
Thomasvaer en Pieternel , vertolkt
door Kees Jansen en auteur
Hannie Havenga,komjenogal wat
te weten van die goede buur: van
lief en leed, van lol en pech dat
zich dichtbij huis afspeelt, doch
wat toch aan je voorbijgaat omdat
een ieder ook in deze kleine
dorpsgemeenschap weer zijn ei
gen kringetje heeft. En wie kent
nou alle namen en gezichten?

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

({) 050·5421615

TOMMY
Voor vakkundigebehandeling

vanuwhuisdier.
Behandeling volgens atspraak.

Tevens verkoop van
verzorgings artikelen
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G.N. Schut t erlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 ·3021957
Fax 0 50· 3021574

HOF5TEDE-

~'r
Wa arborg

In stallateu r

~" j ~, centrale verwarming
~: \ ' elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA s.v
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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25 jaar Garmer &Thesinger Express,
een aanmoedigingsprijs waard!
Veel redactieledenvan deG&T Express zijnopzaterdag de8e januari naar Ten Boer
getogen om in de Tiggelhal de nieuwjaarsreceptie bij te wonen. Natuurlijk om de
toespraak van burgemeester Alssema aan te horen, swingende muziek te beluis
teren, het grote samengestelde koor te bewonderen, kraampjes van de dorpen te
bekijken eneen nieuwjaarsbegroeting van dedorpsoudsten in ontvangst te nemen.
Maar vooral om in spanning de uitslag van deaanmoedigingsprijs af te wachten.

De Garmer & Thesinger Express is
één van de drie genomineerden voor
deze prijs. De Stichting OSA (syno
niem voor Rudi Bremer, hij organi
seert maandelijks een concert na
mens deze stichting in de klooster-

kerk Theslnge) en dorpsbelangen
Winneweer (o.a.organisatorvan een
unieke kerstmarkt) zijn eveneens
genomineerd. Helaas voor de ver
liezers", de Garmer & Thesinger
Express ontvangt de prijs.

De opdenieuwjaarsreceptie aanwezige redactieleden zijn zéér met
hun prijs ingenomen. Zittend v.l.n.r. Hillie Ramaker, Peta Jurjens,
Lucie Kol, Willemien Bakker en Truus Top; staandWolters Karsijns,
Me/ha Nijkamp en Roelie Karsijns. (Foto:Fred Reiffers)

De aanmoedigingsprijsvandeGe
meente TenBoer. Achteraf een er
kenning voor vijfentwintig jaar vrij
willigerswerk. Tevens een aanmoe
diging voor het jaar 2000, waarin
het jubileum wordt gevierd. En na
tuurlijk een aanmoediging om door
tegaan. Door tegaan met verslag
geving van het leven in onze dor
pen.Consequent,maandelijks,een
nieuwsblad uitgeven. Consequent
vergaderen,taken verdelen,nieuws
vergaren, foto's maken, artikelen
schrijven,de lay-out verzorgen.Het
vraagt veel discipline. Daarom een
aanmoedigingsprijs waard !.
Peta Jurjens, onze voorzitter en
aanpeerdjer (Grunnegers voor sti·
rnulator, drijvende kracht) neemt
deprijs,namens alle redactieleden,
inontvangst vanwethouder Joling.

Peta Jurjens neemt de
aanmoedigingsprijs in ontvangst
van wethouder Joling.
(Foto: Wotter Karsijns)

Ditwas trouwens de eerste officiële
handeling van de nieuwe (Thesin
ger) wethouder, dieo.a. cultuur in
zijn pakket heeft. Wij zijn blij met
deze erkenning van ons - niet-ge
subsidieerde - vrijwilligerswerk. En
wij zijn blij met de duizend gulden
die ons in het jubileumjaar zeker
van pas zal komen. De ingelijste
oorkonde kunt u in t Jopje te The·
singe • één van onze vergader
locaties - bewonderen. Het bewijs
van de vorige - gedeelde .
aanmoedigingsprijs 1996 hangt in
deLeeuw te Garmerwolde.

Namens de trotse redactie,
Roe/ie Karsijns

sanitair en verwarming
~...........B.......U~R INGA

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

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Reinder
vld Veen

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

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pal/et· en magazijnstel/ingen
• "'agazijnwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
F IE T S E N

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

6



Nijjoarsveziede in Taisn Revival Thesingermuziekvereniging?

WONINGINRICHTING" MEUBELMAKER IJ
Stadsweg 63 ,,9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 ' 3021435

Vanwege hetnieuwjaarsfeest opBjanuari indesporthal inTen Boer
voor alle inwoners van de gemeente werd deze avond voor de
Thesinger dorpsbewoners een week uitgesteld. Op zaterdag 15
januari opentirene Plaatsman,onze voorzitter van Dorpbelangen,de
veziede in,café Molenzicht.

R.K.S.

Voor de
complete

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

Sindseenpaar maanden klinkt er weer fanfare muziek inThesinge. Een
vijftiental muzikantenrepeteert elkedonderdagavond in Ons Trefpunt.
Het resultaatvandezeoefeningenkonop zaterdag 1Bdecemberbeluis
terd wordenindeKloosterkerk. Zo'n dertigaanwezigenluisterdennaarde
muzikaleverrichtingen vanhet gezelschap. DeThesingerfeest fanfare is
opgericht omtijdens de feestweek inThesingebij allerlei activiteiten een
vrolijke noot te laten horen. De revival van een muziekvereniging?
Muzikaliteit genoeg, zo te horen!

Helaas klonk er in de kerstnacht geen vertrouwde kerstmuziek. Sinds
jaren isereen kleine groep volhouders diedezetraditie instandhoudt.De
storm, regen en kou weerhielden de blazers om hetStille Nacht te laten
horen inde Thesinger straten. Deklankenzoudenwellicht ook vervlogen
zijn door hetgebulderen gegiervan dehardewind.Jammer, maar volgend
jaar blazenze - ijsen weder dienende - hunklanken weer door een stille
Thesinger nacht.

Truus Top

~~ de Ploeg

QUICK·STEP ·
FLOOR

auplng
~
Dbnlopilid
MATRA.')St;N- L*r.TI'f.NBOUF.MS · KUSS~S

$irisette®

HRI

l~tA

waardigheden en samenmet Roelf
Jansen verdient zij een daverend
applaus voor het optreden. (Wist
U-dat ... er in '99 zeven "potjes" in
ons dorp geboren zijn?)
We laten ons de "brandewien mit
rezienen" goed smaken en velen
winnen een prijsje in de tombola.
Aan het eind van de avond over
stemt het gepraat en gelach "de
Fiebelekwinten".

Wist-u-dat ""

Afgeladen vol is het er en wat mij
opvaltopdeze avond isdat ermen
sen van alle leeftijden aanwezig
zijn.De zanger (enpraatjesmaker)
en de beide muzikanten van "de
Fiebelekwinten" zorgen voor sfeer
met hun Groningse luisterliedjes.
PeterHeidemageeft een toelichting
over de vorderingen van het feest
comité "Thesinge een levend mo
nument". Alle voorbereidingen lig
gen op schema! Hij meldt dat ereen
kledingbeurs met vijftiger [aren-kle
ding gehouden wordt op 12februari.
'sAvonds iserdan feestm.m.v.een
zestiger-jaren band "The Destroy
ers".Coby vanHuis deed zaterdag
ochtend een oproep in het pro
gramma "Ruilbeurs"opradio Noord.
Zij kreeg hierop negen reacties van
mensen die oude kledij willen ge
ven in ruil voor een waardebondie
in de feestweek goed is voor een
cadeau-pakket inde dan heropende
bakkerszaak aan de Molenweg.

Thomasvaer en Pieternel herden
ken daarna het oude jaar. Voor de
meestegastenop de veziedeisdit
jaarlijks het hoogtepunt van de
avond.Roelie Dijkerna krijgt de com
plimentenvan Irenevoor het zorg
vuldig bijhouden van alle wetens-

• Door een vergissing van de
ANWB alle Thesinger karnpeer
pasjes voor het jaar 2000 door el
kaar gehusseldwaren?
• Daardoor heel wat teiefoontjes
gepleegd zijn om de juistekaart op
de juiste plaats tekrijgen?
• Je als dorpelingen op deze ma
nier nog eens met elkaar incontact
komt?
• Alex Mollema Poolbiljartkam
pioen van Thesinge is geworden?
ReinieBoerwerd tweede, Wim van
der Veen derde en Luit Oomkes
vierde.
• Willem van der Schans - van
eetcafé Jägerm eister - oude
jaarsdag z'n 25-jarig jubileum
vierde?
• Jacob Arends al 25 jaar bij de
Rabobank werkt?
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Het leste laidje van de CVgTB
Een treurige mededeling
Want, n.a.v.dejaarvergadering van 27 september 1999 heeft het bestuur
van de CVgTB besloten te stoppen met de werkzaamheden voor de
CVgTB. De geringe opkomst bij de cultureleactiviteiten en deonmogelijk
heidomnieuwe bestuursleden te werven heeft het bestuur gedwongen dit
besluit tenemen. Ditbetekentdat het bestuur met ingang van 01-01-2000
geen activiteiten meer zal ontplooien.

(Uil: Nieuwsbrief CVgTB novem
ber/december 1999)

Het lestelaidje van de CVgTB werd
gezongen door hetaftredende be
stuur,bestaande uit Ma~et Borkent
(TenBoer),Joanne van der Meulen
(Thesinge), Marleen Verbeek
(Woltersum) en Marion Vuyst
(Thesinge). Helaas vonden zij niet
genoeg draagkracht omhun "Iaidje"
door tezingen. Zij wensen hun le
den voor de toekomst nog veel
"genieten van cultuur" toe.

Op 23 november en op 14decem
ber1999 isereenbijzondere leden
vergadering gehouden ter ophef
fing van de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer. Alle215 1eden
van devereniging zijn door middel
van een nieuwsbrief op de hoogte
gesteld van de vergaderingen en
van de opheffing van de CVgTB.

Het batig saldo van de vereniging
zal na vereffening worden aange
wend voor een culturele activiteit
voor kinderen. Ookzal het bestuur
het oollege van B&W van de ge
meente Ten Boer adviseren een
Cultuur Commissie te benoemen
met als taak de culturele subsidie
van degemeentetebehartigen om
culturele activiteiten indegern"~-'

te stimuleren.

Spookauto's op oudejaarsavond bij de Gete î. Kerk in Thesinge.
(Foto: Wolter Karsijns)

Oudejaarsstunt

Wie helpt?

Een prachtiggezicht! Ongeveer acht spookauto's, ingepakt inwit plastic
tijdens de kerkdienst vands. Ypma.
Datbeloofdewatvoorde restvande avond!Echter,nogniet eerder iseen
jaarwisseling zo rustig verlopen in de beide dorpen. Weinig vuurwerk,
weinig vandalisme. Kortom:een hele prettige, rustige, ontspannen millen
nium wisseling !

Er is ons slechts één minpuntje ter ore gekomen: ingeschakelde buiten
verlichting hoort nietop het oudejaarsvuur! Bovendien stook jezo'nvuur
niet op iemandsoprit en alhelemaal niet vlak voor een auto! DITISVEEL
TE GEVAARLIJK!!!

Peuterspeelzaal Benjamin inThesinge is op zoek naareen enthou
siaste vrijwilliger/ster voor de dinsdag- en de donderdagochtend
van OB.30 tot 11.30 uur.

Hebje interesse, neem danrontact op met Bettina Hiller tel. 302 31
13 (opdinsdag en donderdag) of Kirsten van Galentel. 302 4194.

DIEREN
SPECIAALZAAK

" t ' .

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

BOUW v.a.],

9798 PA Gormerwolde
Fox: 050 5419268

Dorps weg 1. Garmerwolde Tel .: 050 - 4042921/ 5418462 Fax.: 050 - 4042922

_--- VA GEL I JKS VE RSE: ......

• groenten & frui t • b iolog ische te e lt
• a ardappe len • boerenzu i vel
• sch a r releie ren • salades
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Structuurvisie Garmerwolde
In Garmerwolde werd over de structuurvisie gediscussieerd op
donderdag 16 december jl. In grote lijnen geldt hetzelfde als voor
Thesinge. Ook hier wordt bij leegstaande boerderijen gedacht aan
Heerdewonen en Borgwonen. Er zal slechts mondjesmaat worden
gebouwd;eventuele bouwlocaties zijn hetspeeltuintjeaan deHilde·
brandstraat, hetverlengde van deHildebrandstraat, achter deeven
zijde van de Dorpsweg en aan deGrasdijkweg.

VAN81een's
5AKKEQIJ

• Hetjanuarinummer van'76begon met dekop'Kerst '75"?
• Geert Boschma inz'ninleiding Rita Kohnstammaanhaalde metde woorden:

"December zit vol feest?"
• De vier gemeentewoningenaan deHildebrandstraat opgeleverdwerden?
• De redactiebekend maaktedatalle nummersuitgekomen in'75tegenbetaling

vanf 5,- teverkrijgenwaren?
• De s.v.Thesinge enomstreken d.m.V.een bazaruitde schuldenkonkomen?
• Het aantal sporturen teruggebracht werd van tOnaar 5?
• Hetaantal dagenwaarop gesport werd teruggingvan 2naar 1?
• IJsvereniging De Scheuvel op 3decemberbijeen kwamincafé Dijkema?
• Volgens Ger Pot dit de enige vereniging was die nog zoveel mensentrok?
• Hij vermeldde dat het geheim zat in de persoon vanJanSlump?
• De Scheuvel indatjaar 55 jaar bestond?
• Geert Boschma Joris Stam, hoofd Algemene Programma's van de RONO,

interviewde?
• Jorisook voor de RONO detreinkaping vanWijsterversloeg?
• Liesanne, dochtervanH. Hofstede enJ. Kol inThesinge, innovemberwerd

geboren?
• E. Terpstrauit de Hildebrandstraat op2januari 25 jaar indienstwas bij de

Aankoop Centrale?
• Engbert C. Bakker en Annechien K. Stol uit Garmerwolde in het huwelijk

traden?
• Inde plaatselijke toptienMississipi van Pussycat bovenaanstond?
• Bert van der Laan deel 6van hetklooster inThesinge schreef?
• WarenhuisDikkemainjanuari nog adverteerde met vuurwerk?
• De redactie van de G&Tdekrantin'76nog leuker wilde maken?
• De redactie graag elke keer een 12 pagina's krant uit wilde brengen,

maardat de financiën dat niet toelieten?
• DeNed. Bond van Plattelandsvrouweneen avond organiseerde waarop men

zelf aandeslag konmet wol spinnenom een closetrol?
• DeG&Teenexclusief interview had met de kerstman?
• De bestemanzei,dat degemeenteTenBoer het eeneermoestvindenomeen

Dorpshuisneer tezettenvoor 42 verenigingen?
• Dat ook gold voor eenkleuterschool?
• Hij het er ook niet mee eens was,dat GEO -watde verlichtingbetrof het met

een armetierig pitjevan 100watt moest doen?
• De kerstman pleitte voor een mooie kerstavond, waar de dorpeling

eerst zijn kind van de nieuwe kleuterschool haalde, vervolgens nog
even trainde op de gravelbanen van GEO en dan de interkerkelijke
nachtdienst bezocht inhet Dorpshuis?

,
••••

derijen ... de provincie heeft een
heel {subsidie)plan voorkanovaart.

Omnogeven terug tekomen ophet
plan van Vera en Luuk:
Diesloten,dieruimtehàdnatuurlijk
wel wat ... En dat slingerpad ook.
Hoe kun je dat idee terugbrengen
zonder directeen sloot te graven?
Hier endaar een stukje sloot? De
weg in het midden? Wisselende
groenstroken met een slingerweg?
Denker eens over na!

H. Westerstraat lB Ten Boer 050 • 3021227

t976 Wist U nog dat

Eemskanaal van Ruischerbrug tot
Woltersum. Ook het fietspad langs
deStadsweg wordt aangepakt; de
breedte varieert van 1,25 tot 1,50
m.
Volgens ingewijden is de brug bij
hetsluisje (de Bronssluis) 30 cm.te
laag.
Tip van een der aanwezigen: Pro
beer het gebied te promoten! Het
gaat om ééndagstoerisme; let op
degroteverscheidenheidaan land
schaptypes,molens,smederij,boer-

Werken
Eenkantoor aan huis, waar een of
twee personen werken,isgeen pro
b!eem. Wonen en werken hoortei
genlijk bij elkaar. Er zijn 60 tot BO
kleine bedrijfjes in Garmerwolde,
dus hetisbeslistgéénslapend dorp!
Grotere bedrijvigheid wordt gebun
deld inTen Boer en Ten Post.

Leefbaarheid
De beleidskeuze is gericht op in
standhouding van de minimum
voorzieningen zoalsbehoud van de
school, voetbalvelden, dorpshuis
(centrumfunctie) en de huisarts. In
2000 wil de gemeente iets doen
voor de oudere jeugd.

Verkeer
Het verkeersveiligheidsplan wordt
gepresenteerd op 11 januari. De
Stadswegis een historische route,
deLageweg wordt 60km.

De hierna volgende discussie wordt
verdeeld in vijf thema 's.
We beginnen met wonen.
Enkele opmerkingen:
-Garmerwolde iseendorp metzeer
veel jeugd; zorg voor huizen voor
diekinderen, nutrektdejeugdweg I
- Een leegstaande boerderij zou je
ook om kunnen bouwen tot een
soort zorgcentrum.
- Instandhouding van de school is
heel belangrijk!
-Vergeet het speciale karakter -de
lintbebouwing - niet.

de pot Bodemdalingsprojecten,
Cultuurhistorische waarde en/of
Gescheiden rioolinzameling."

Sport en recreatie
Er komt een fietspad langs het

Reactie vanwethouder Jurjens:
'Wil je het niveau behouden, dan
moet jenu en daneenwoning bou
wen.Doorstrominggeeftruimtevoor
anderen, voor de jeugd uit het ei
gen dorp. Bij lintbebouwing kun je
ook denken aan een verbreed lint
(woningbouwachterdeDorpsweg).
In het verleden is reeds besloten
dat er niet gebouwd zal worden
rond dekerk;verderopdeLageweg
is buitengebied."

Een alternatiefplan
Luuk en Vera van Schaick - van
Beers hebbeneen heel eigenvisie
ontwikkeld. Met behulp van oude
dia's van Jan Noordhof pleiten ze
voor terughaling van de wegsloot
metverschillendebruggeijes en een
mooie meander indeweg ter hoogte
van Van Broekhoven (nr. 49).
'Doordatdeweg ietssmallerwordt,
gaat de automobilist langzamer rij·
den. Bovendien wordt de waarde
van de woningen vermeerderd !
Garmerwolde is een forensendorp
pluslandbouw.Jezoukleinschalige
ambachtelijke bedrijven kunnen
vestigen in leeggekomen boerde
rijen.
De sloot kunjegebruiken alsafvoer
voor regenwater;hierdoor voorkom
jepiekbelasting enwordt eenover
stort overbodig. Bovendien heb je
eenbufferbij droogte en kun jede
grondwaterstand beter regelen.
Wellicht kun je subsidie krijgen uit

Hoewel Ten Boer een forensen
gemeente is, is toch nog 25%van
de beroepsbevolking werkzaam in
deagrarische sector. Men isbezig
met een soort ruilverkaveli ng, plus
landbouwontwikkelingsplannen sa
men met Bedum.
Het beleidsplan is gericht op be
houdvan dehuidigevoorzieningen
pluseenonderkomen voordejeugd.

Wat Garmerwolde betreft:
Jemoet de karakteristieke bebou
wingplus open plekkenproberente
behouden.Denk aan de oude boer
derijen en de lintbebouwing langs
de Dorpsweg en de Oude Rijks
weg. De entree van het dorp zal
wordenverfraaid,evenalsdeL.v.d.
Veenstraat. Ook wordt er gedacht
aan laanbeplantinglangsdeDorps
weg. Het fietspad langs de Stads
weg wordtopgeknapt, erkomt een
voeUfietspad langshetEemskanaal
en mogelijk een vaarhaventje aan
het Damsterdiep. Verder zal wor
den geprobeerdom de60km zone
op deRijksweg uitte breiden. (Om
het verkeer teontlasten, zou inde
toekomst de weg aan de andere
kant van het Eemskanaal voorbij
Woltersum kunnen worden
aangesloten opde N360)
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Wat Presto betreft, kan het gaan
vriezen; de gateninhet draaiboek
voor de Noorderrondrit zijn met ,
namen ingevuld. Presto waakt en
schuiftvansluisjetot TenBoer.En
de jeugd traint alvast opKardinge
omdeslag te pakken te krijgen.
Welke prestatietoertocht heeft
deze millenniumwinter voor onsin
Presto?

Els Knol-Licht

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Hetsmaakte prima!Naasthetvlees
werden bordenvol salade en stok
brood weggespoeld met geva·
rieerde nattigheden. IJs toe.

creatief ~ .
centrum ~...

Jaarvergadering Presto

IJsvereniging Presto presteert hetomdeledenaan hetijs tekrijgen op
haarjaarvergadering! v.l.n.r. Mieke Welling, Joop en Foklje deHaan.
(Foto: Els Knol-Licht)

Dit keer wasoud enjong,vrouwen
pop, schaatsenmutsmeenaar de
vergadering. Gourmetten stond
gepland na afwerking van de
agenda. Dat wasin een uurtje ge
beurd, die agenda dan, inclusief
dejaarlijkse verlotingvan versge
schoten wild en andere aardighe
denonder die leden, die vóór acht
uurdepresentielijst getekend had
den. Je zal toch met een harige
haas naar huis gaan ...!
Meer raadwistmen met degevilde
en gesneden brokjes vlees, die
aankoekten in de mintkoeken
pannetjes boven soms tet oplaal
ende spiritusbrandertjes. De jeugd
joelde! Bezorgde blikken ...

Zeer vol en warm was hetin deLeeuw opzaterdagavond 29 novem
ber1999. De mannen van het bestuur van ijsvereniging"Presto", bij
monde van voorzitter Jan Veenstra, verbaasden zich over de veel
heid van leden die ze nooit op het ijs zien "scheuveln", maar de
vereniging kennelijk wel een warm hart toedragen.

Omdat deze vorm van kinderop
vang goed aansluit bij de behoefte
inGarmerwolde steltdeWerkgroep
alles in het werk om in september
van dit jaar testarten met "Kinder
opvang Garmerwolde". Deze kin
deropvang moet een flexibele wor
den: kinderen moeten ook tijdens
schoolvakanties en margedagen
geplaatst kunnen worden,maarook
op vrijemiddagen,ook albezoeken
ze dereguliere kinderopvang niet.
Uiteraard kunnen ook kinderen uit
Thesinge geplaatst worden. Met
andere woorden: wij willen probe
ren te voldoenaan devraag van de
ouders.
Wiltumeerweten? Neem dan con
tact op met éénvandeledenvande
werkgroep. Tot binnenkort!

De werkgroep BSO Garmerwolde
bestaatuit: Annetvan Reekum (549
18 18), Bineke Veninga (542 32
11 j,Natasja Kleveringa(30243 33)
en Hans Klamer(541 54 11).
De SKNG isbereikbaaronder num
mer050-301 0122

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - q;, OSO - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraa l 204 - q;, 050 • 5771306

Nieuweweg 3
q;, 050 - 3123301

Deze stichting heeftalsdoelprovin
ciaal diverse vormenvankinderop
vangterealiserenvoorcueersver
zorgers die werken ofdie een stu
die volgen om op de arbeidsmarkt
terug te keren.
Onlangs heeft de SKNG met het
project "Vrouwenalszelfstandig on
dernemer in de kinderopvang op
hetplatteland van de provincieGro
ningen"dePROBE prijsontvangen
. een prijs voor vernieuwende actio
viteiten ophet gebied van welzijn.
Binnen ditproject worden vrouwen
bij het zelfstandig opzetten van een
BSO getraind en begeleid en on
dersteund op gebieden als subsi
die-aanvraag en EHBO.
De stichting biedt een franchise
vormaan die meer mogelijkheden
geeft om kinderenop tevangen dan
andere reguliere methoden zoals
gastouder-opvang of zelfstandige
buitenschoolse opvang: ruimere
leeftijdsgrenzen dan "echte" BSO
(dus óók crèche-leeftijd) en meer
kinderen dan nu is toegestaan aan
een gastouder.

Kinderopvang in Garmerwolde!
Aan alle belangstellenden in Garmerwoldeen omgeving

Uit eerdereberichtgeving door deWerkgroep BSO Garmerwolde heeft u
kunnen opmaken dat de werkgroep probeertopvang van kinderen vanaf
de crèche-leeftijd tot aande middelbare school te realiseren.Bij al haar
initiatievenheeftdewerkgroep contact enoverleg gehad met deStichting
Kinderopvang Noord-Groningen (SKNG) uit Bedum.
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En dan nu het Verkeersveitigheidsplan op 11 januari
Alle wegen in hetbuitengebied worden 60km; alser een los fietspad naast ligt BO. Indedorpen 3D km. Er zijnverschillende maatregelen
mogelijk: wegversmalling plus drempel, lange verkeersdrempel, figuratie (verfvlek), wegversmalling met fietsstroken enslalommen. Bij de
kruispunten kun je denken aan: een zgn. punaise, drempel, kruispuntplateau enwegverspringing.

Wotter Kars/ins

Wij nodigen Ugraag uit voordeze avond, die Ukosteloos wordt aangebo
den.

Verkeersvoorlichting

Oproep

Suggesties? Laat het de gemeente
vóór 1maart weten. (De Structuur
visiekan nog tot 15 februari)

Hiflie Ramaker-Tepper

ambulance liggen tehobbelen!Als
ieal optijd komt; dat is met al die
obstakelsdoor heel Nederlandook
nog maarde vraag.
Laten we nu eerst eens onderzoe
ken hoe desituatieprecies is.Dorps
belangen kan een apparaate van
de politie lenen om desnelheid te
meten. En wacht deresultatenvan
die proefdrempels in Thesinge af;
Garmerwolde gaat tenslotte pas in
2002 op de schop!
Rond deschool,de Lageweg ende
Rijksweg zijn wel aanpassingen
nodig. (En maak dan ook meteen
de voetpaden weer in orde: al die
omhoogliggende tegelsvrágen om
ongelukken!)Die30 (50) en 60 km
borden zijn prima, maarcontroleer
het: een beste flip werkt!

Op 17november jl.heeft Thesinge zijnplannen gepresenteerd aan de
buitenwereld. Van deze dag is een fotoreportage gemaakt. Deze
foto's (met bestellijst) zijn aan een reis door het dorp begonnen met
onbekende bestemming.
Graag zou ik deze foto's weer terug ontvangen.

Lageweg
• Kanereenfietspadnaastdeweg
worden aangelegd? Het is nu le
vensgevaarlijk omermet je kinde
ren te fietsenI
• Er wordt wat afgefietst! Naar
school, GEO, het Boer Goensepad
en straks ook nog de manege.
Tip: Er wordt ophet kader van toe
ristischefietspaden gesubsidieerd.
Het BoerGoensepad,deStadsweg
...waarom ookniet langs de Lage
weg? Maak er een netverbinding
van !
Nadeel: met een vrijliggend fiets
pad zegt de provincie 80 km.

Het Veilig Verkeer Nederland afdeling Ten Boer en deStichting Gezond
heidscentrum organiseren samen weer een voorlichtingsavond over
het verkeer in het gezondheidscentrum op woensdag 16 februari; 's
avonds om20.00 uur.

Bezint eer ge begint
Hét probleem is:Veranderde men
taliteit! Bevorder de onthaasting !
Spreek elkaar aanop verkeerd ge
drag! Begin de educatieIvoorlich
tingzo jong mogelijk, maarvergeet
ook de volwassenen niet!
En hoe zit het met de gezondheids
zorg? Je zult maar doodziek ineen

De heer K.J. Vriesema van autorijschool Vriesema zal de nieuwe ver
keersregelsen andere belangrijke zakeninzakehet verkeer uitleggen aan
dehandvandia's. Er zal extra aandacht wordengegeven aan denieuwe
verkeersregelsvoor debromfietsers.
Daarna isergelegenheid tot het stellen van vragen.

Omgeving schoo/lkerk
• Er isnu eenvisueleversmalling,
maar diewerkt niet!
• Je moet wel zorgen dat er vol
doende parkeerruimteblijftvoor de
ophalende ouders.
• De kinderen moeten aan de kant
van de school kunnen in- en uit
stappen; er is meer parkeer
gelegenheid voor de school nodig.
• Kun je daar ook iets voor de
fietsers maken?
Conclusie:Er moetwatbijde school
gebeuren!

• Kanhetvrachtverkeererdan wel
langs?
• Kun jeernogmet eenlandbouw
trekker plus aanhangwagen over?
Wáárkomenze precies?Hoe lang?
Hoe hoog? Antwoord: De hoogte
wordt 8tot 10cm;de restmoet nog
worden uitgezocht.
• Opmerking van de heer Ben
neker, als hoofd van de dokters
dienst Groningen: Met al die maat
regelen kun je nooit op tijd komen!
Slalommen is beter dandrempelsl
AlshethardMOET, KAN HET! Het
nadeel iswel dat je rekening moet
houden met groot verkeer.

Dorpsweg
• Dieslalomtoestanden isonzin.
• Maakeen visueel iets, bv. rode
fietspaden langs de weg.
• Wat doe je met al die gepar
keerdeauto's?Diebrengenuitzich
zelf al verkeersremmende maatre
gelen.
• Wat isdeoorzaak van deonvei
ligheid? Die snelheid of die
onverlichte fietsers?
• De Dorpsweg is toch een door
gaande weg? Maaker50 kmvan.
Conclusie van de heer Aissema:
"Je zou moeten streven naar een
veilige inrichting vande straat. We
willen wel 30km, maarzonder but
ten. Hoe bereik jedat?
We komen ervanavond niet uit!'

W.F. Hildebrandstraat
Hier heeft degemeentegeenmaat
regelen voor in gedachten. Even
tueel een holle wegvorm (remt) in
plaatsvaneen bolle.
Er ligt een brief van de bewoners
over de parkeergelegenheid i.v.m.
GEO.
Suggestie: Kun je even buiten het
dorp een nieuwe wegnaardesport
velden maken?

Geweideweg en Grasdijkweg:
30 kmtlmhet verhardegedeelte

Wat betekent dit nu voor
Garmerwolde?
Oude Rijksweg:
30km,tweeverkeersdrempels (aan
hetbeginenaan het eind) pluseen
verhoogd plateau bij de inrit

Dorpsweg:
30 km, een drempel bij de ingang
van het dorp, twee wegversmal
lingen en drieverhoogde kruispun
ten plus rond de school nog een
drempelen tweewegversmallingen

Rijksweg
• Uitbreiding 60 kmzone tot vóór
afslag rioolzuivering?
Antwoord van de burgemeester: Het
iswel een duidelijke toegangsweg
naar Delfzijl!Maar metdieknikinde
weg zou het best zinvol zijn.
• Die bocht in de weg gecombi
neerd met géénverlichting isextra
gevaarlijk. Bovendienishetvoorde
fietsers een zeer onveilig stuk. De
leefbaarheid van de mensen aan
deOude Rijkswegzou ookworden
verbeterd: motoren gaan nu boven
in de remmen bij het flitsapparaat,
voorbij het bord gaat het POING!
• Bij Zevenhuisjes heb jevan die
rareparkeerplaatsjes. Een langere
vluchtstrooklangshet Damsterdiep
zouvoordebewonerseenuitkomst
zijn; nu blijven ze noodgedwongen
midden opde weg staanwachten.

Oude Rijksweg
• Moet jewel metdrempels gaan
werken? Meteeninvalideindeauto
ishet gewoon een ramp!Antwoord
van de heer Alsserna: Dit worden
lange drempels van ± 14 meter.
• Zijn die maatregelenwel nodig?
Latenweeerst eens 30 kminstellen.
Antwoord:Alleeneenbordhelptniet;
wij moeten gedwongen worden!

De doelstelling is:mensen tebewe
gen langzamer te rijden. Het gaat
omdeverkeersveiligheid!Om kos
tentebesparenwordt deuitvoering
zoveel mogelijkgecombineerd met
werkzaamhedenvoorriolering, ver
lichting en openbaar groen.
Garmerwolde staat voorlopig ge
pland voor 2002.

Enkelevragen en opmerkingen uit
de zaal
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Foto van de maand Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie 050 . 541 9630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 2071
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050·541 53 35
Administratie :
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan36,
9797 PCThesinge, 050-302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29,50p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bi j Dorpsweg
26 of G.N. Schutlerlaan 16,
uiterlijk donderdag 16 fe
bruari 19.00 uur, zo mogelijk
eerder.

Molenweg Thesinge. A d
Dezefoto isuit de beginjaren '50. Inhet kader"Thesinge terugnaardejaren '50"wordterinde eersteweek gen a
van mei een fototentoonstelling gehouden inde hervormde kerk. Mensen dienog foto's uit dezetijd in hun
bezithebben en enige tijd willen afstaan,kunnen dezeinleverenbij WolterKarsijns,Kerkstraat9, Thesinge.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

12

..We hebbeneen primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmet werkenomvoordekinde
ren tezorgen.
Danwillen we minder aan onze hypo·
theek betalen, kan dat?
Ja , dat kan .

..Allebeinet afgestudeerd en di
rect aan het werk. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan .

..We zijn op zoek naar een hypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor de s tudie~nanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziet het. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Hel is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
eenlening eneen verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal.Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op iedermoment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Belmet éénvanonze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
Ieleloon (050) 3039494

Kerkdiensten
30 januari
09.30 uur Thesinge, ds. S. Ypma
(Avondmaalsdienst)
11 .00 uur Garmerwolde, ds. S.
Ypma (Avondmaalsdienst)
14.30uurdrs.J.MaliepaardlZeven
huizen
6 februari
10.00 Garmerwolde, ds. R.T. V.d.
WaterNries
13 februari
10.00uurThesinge,ds. G.Lievaart'
Aduard
14.30 uur ds. S. Ypma
20 februari
10.00 uur Thesinge, ds. HW. Slob
27 februari
10.00 uur Garmerwolde. ds. S.
Ypma
14.30 uur drs. GA SeggertBierum

Stoomfluitje
Gevonden:
groenecontainerop nieuwjaarsdag;
G.N. Schutlerlaan 36, Thesinge.

zaterdag 29 januari
Kapperin t Jopje!
zaterdag 12februari
Ons Trefpunt; van 15.00 - 19.00
uur: Grote Kledingbeurs eri vanaf
21.00: The Destroyers
woensdag 16februari
De Leeuw; 19.45 uur: Jaarverga
dering plus ervaringen van mevr.
M.Welling,werkzaam als lerares in
het AZC teTen Boer. (NBvP. vrou
wen van Nu)
Gezondheidscentrum Ten Boer;
20.00 uur: voorlich'ingsavond over
het verkeer . ,. " .
donderdag 24 .'ebruarl
10.00 uur:Koffiemorgen inKerkhörn
vrijdag 25 februari
1 BuurhoesiTen Boer; 20.00 uur:
De Toverroos met "De schat van
golden Annegie" (ANBO)

Oproep!!!
TIjdens de Thesinger Feestweek
wordt er op dinsdagmiddag 2 mei
een boerenmarkt georganiseerd
in het dorp. Het organisatiecomité
isaan het inventariserenhoe dithet
beste ingevuldkan worden.
Mensen die interesse hebben om
deel tenemen aan deze markt kun
nen zich vóór15 februari aanmel·
den bij: Jaap Koenes tel. 050-302
1721.
Het moet uiteraard wel passen bij
de jaren 50 sfeer.


