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Er is niets neeiers dan samen muziek maken"
Impressie van een avondje muzikale improvisatie

De G&Tis in Sint Annen opuitnodigingvan Joke Spijker, zangeres van dejazz, pop enblues-workshop de"Meul'n", Joke had onsuitgenodigd
om eens een avondje tekomen kijkenenluisteren naar wat dedeelnemers aan deworkshop (vier uitGarmerwolde,één uitThesinge endeoverige
zes uit Sint Annen enTen Boer), elke maandagavond bezig houdt.

Jazz, pop en blues-workshop de 'Meurn'. (Foto:HenkRemerie)

Hetiskrapachtuur indeavond als ikin
de "Meul'n' aan de koffie zit.Camille
Scheepens,bedenkeren mede-oprich
ter van de workshop (eretitel: voorzit
ter)probeertmesnelbij te praten,wat
niet meevalt want uw verslaggever is
een vrijwel absolute leekop hetgebied
van muzikale improvisatie - en daar
gaat hetvanavondom. Ikhoor dat de
professionele begeleiding van Uesbeth
Blaauw erdeze keer helaasniet bij is
en dat het daardoor vast wat minder
gestructureerd zal verlopen. Immers,
Liesbeth geeftdoorgaansaanwiewan
neer de solo (de improvisatie) moet
spelen en oleen en ander volgensde
regelen der kunst gebeurt.
Weer wat geleerd: improvisatie kent
duidelijke regels en moet gestuurd
worden: je spreekt van te voren het
kader(het thema, de melodie dieop
papierstaat)endetoonladderal,waar
op dan geïmproviseerd kan worden.
Doe jeditniet, danwordtheteenkako
fonie.EvenlaterstaatAnneloes Zwarts
naastmekoffie te drinken. Ze speelt
cornet en gelukkig weet ikhet verschil
tussen cornet entrompet. Jekomt het
instrument niet vaak tegen binnende
jazzen blues;vaker ziejedetrompet,
die toch watharder(enscheller) klinkt.

Dan begint de daadwerkelijke work
shop met het nummer'Worksong'. De
solo'szijnafgesproken(tweemaalsax,
dan klarinet,dan zang).BasKuipersop
keyboardgrijpt halverwegein:'Hetging
goed,maarwe raakten hetthemakwijt.
Goed luisterennaar wat hetthema te
meldenheeft, watjesoleert maakt niet
veel uit: Hetnummer wordtopnieuw
ingezet en gespannenwachtikop de
nieuwe solo van de klarinettist. Enja
hoor,de solo iséchtanders. Ikcondu
deer:échte improvisatie(weerwat ge-

leerd, want mij kunjebijna alleswijs
maken).

Het tweedenummerheet'Saxe Funk';
Douwe Tichgelaar(prachtigZappa·sik
je, Douwe) speelt de intro op accor
deon en langzamerhand raak ik de
draad een beetje kwijt. Hoewel ikdui
delijk hoor 'Wespelen A·B·A (het lhe
ma)en dan de solo',wordt er herhaal
delijk ingegrepen: "Hoe stoppen we
hiereigenlijkmee?"en 'Netraakten we
het schema kwijt,maarwededen netof
we gekwaren en alluisterendkwamen
we erweer op. Het isdan de verant
woordelijkheidvan de bassistom ie·
dereen weer op dezelfde rails te krij
gen'.
Voormijtijd vooreen tweede kopkoffie
en tijdom evenkennistemakenmet
hetvaste,driekoppige publiek;alledrie
kenners, alle drie enthousiast: Joke,
Dik en Hendrika uit Sint Annen. Ze
vertellen dat Liesbeth normaalgespro·

ken de ene keerwat meer aandacht
aan de blazers (koperen hout)geeft,
deanderekeeraan ritme-sectie (drums,
basgitaar,keyboard).Alles om ze meer
vertrouwd met het thema te krijgen
zodat met meer zekerheid de sologe·
speeld kan worden.(Ondertussen hoor
ik op de achtergrond: "Het is een erg
langesolo,maar jekunt niet zomaar in
het thema weglopen"-dat was Anne
loesop cornet,waar de houten blazers
volgens Hendrika veelsteun aan heb
ben).

De deelnemers aan de workshop kun
nen zelfnummersinbrengenwaardoor
hetrepertoiresteeds verderwordtuit
gebreid. Zo heeft Joke het nummer
"MissCeiie'sBlues(Sister)" ingebracht.
Ze speeldehet samen met Bas Kuipers
voor;Liesbeth vondhel mooienschreef
er de muziek voor de andere insfru
menten bij (bekijk-en binnenkort:beo
luister · het completerepertoire op in-

temet: http://www.wapen-van-brus
sel.nl/meulnl1ndex.htm).
Deworkshop bestaat uit 15 'lessen',
niet voor echte beginners, jemoet je
instrumentredelijkbeheersenen thuis
oefenen, 'anderskrijgjevanLiesbeth
op jedonder",zegtHendrika.

Hetisduidelijkdatdespelersgoed met
elkaaroverweg kunnen: erwordtgela
chen, naar elkaars opmerkingen ge
luisterd. Jokekomt indepauze even
aan de bar staan en zegt dat er toch
niks mooier isdan samen muziek ma
ken.lkben goed inde stemming geko·
men en mijmer in gedachten dat het
mooizouzijnalsikmeekondoen.Maar
ja, ik kan alleen maarvals fluiten en
zingen en aan zo'ninstrumentariumis
noggeen behoefte.

Dan wordt methetderdenummerbe
gonnen, de prachtige blues ballad
'BlackCoffee' ; onaards mooi. Ik lees
een aanplakbiljet op het prikbord: 7e
zomertijd Jazz Workshop Festival
'ChezBateau',zondag 26 maart 2000
in Appingedam. Jazz, pop en blues
workshopde'Meul'n' openthetfestival
om 16.00 uur!
Jammer,datdeze G&Tte laatuitkomt
om ernog even op tewijzen ...

Voormij ishet tijdom naar huiste gaan.
Ben de Jonge op drums gooit er wat
leuks tegenaan en ik hoor 'Als Joke
zingt, de eerste keer, dan hebbenwe
een lijntje'.Mysterieus. Ikheb vast wat
gemist,maar datisnieterg want wat is
nou eigenlijk 'verstand van muziek
hebben'?
Belangrijk isdatikeenleuke avond heb
gehad en dat mijn oren zijngeknuffeld.

Hans Klamer
/
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Twintig jaar dansplezier
Jaren geleden hoorde ik eens van iemand dat één van de bijzon
derheden van Garmerwolde isdathetzoveel verenigingen telt.Ikheb
wel eens geprobeerd zetetellen, eneen slordigehoofdrekensom gaf
toen als resulaat dat er voor elke twintig hulzen ongeveer één
vereniging was.

Zodoende knipperde ikdanook niet
met de ogen toen op de laatste
redactievergadering gemeld werd
dat er een vereniging voor volks
dansen bestaat. Wel vond ik het
bijzonder om te horen dat deze al
maar liefst twintig jaar bestaat. en
dat zes mensenal vanaf deoprich
tingactieflidzijn.Van deze zes heb
ikmetdriegesproken: Trijn Haven
ga,JantjeGanzeveldenEtty Bouw
man(J.Ganzeveldistevenstwintig
jaar bestuurslid). Hun verhaal was
deze.

Café "De Unie"
Het idee voor een volksdansgroep
is ontstaan in café "De Unie'. In
1979werdeninditcafé filmopnames
gemaaktover degeschiedenis van
IJeWijkstra diein1929vijf agenten
doodgeschoten heeft.VeelGarmer
woldenaren zullen zich hetcafé nog
wel herinneren,ookomdat denodi
ge inwoners als figurant in de film
hebben opgetreden. Ten behoeve
van de jeugdige lezers even het
volgende over het café: "De Unie"
was een prachtig bruin café, het
stond aan de Dorpsweg ongeveer
tegenover de kruising meI de Van
der Veenstraat, en is helaas op31
juni 1982 afgebrand.
Die filmopnames maakten kenne·
lijk iets los (Ik ben vergeten te vra
gen hoe dat nu kwam:werd ermis
schien ook een Groninger volks
dansje opgenomen?) en op 14ja
nuari1980washet zover:deeerste

bijeenkomst van de volksdansver
eniging "Klank en Beweging". Er
waren toen 12 leden;tegenwoordig
zijn het er 23 (waarvan zeven uit
Garmerwolde; de overigen komen
uit Oosterhogebrug, Lewenborg,
Ruischerbrug en Ten Post).
De meeste volksdansgroepen zijn
opgezet door de vereniging voor
Plattelandsvrouwen, maar in Gar
merwolde ishet gebeurd insamen
werking metdeVrouwenraad.Daar
om is deze groep géén onderdeel
van de Plattelandsvrouwen.
Tot zover was mij alles duidelijk,
behalve dan datik nog nooit inmijn
leven gehoord had van een Vrou
wenraad. Ikkwam teweten datde
Vrouwenraad betrokken is bij za
ken als bejaardenzorg, en elk jaar
ook het bekende "neutenschaiten"
voor SS-plussers organiseert. Zo
hoorteen mensdus nogeenswat.
En verder is de Vrouwenraad dus
(jawel!) nóg een verenigings
verband in Garmerwolde.

Dansen van Griekenland tot San
dinavië (bij wijze van spreken dan)
Ikhad het me nooit zogerealiseerd,
maar het aardige van volksdansen
is dat er zoveel van zijn. Immers,
elklandofelke streek heeft wel een
eigen volksdans en dus is er heel
wat afwisseling mogelijk: Grieks,
Portugees, Hollands, Gronings,
enzovoort. Tegenwoordig is de
oountry dans{uit deVSI erg in de
mode,eendans dienaarmij verze-

kerd werd zeer kwieken energiek
is.
Dat bracht mij opdevraag wat een
typische leeftijdindegroep is,want
veel volksmuziekkan in een abso
luut moordend tempo gespeeld
worden en het dansen vergt dan
welhaast deoonditievan een Olym
pisch kampioen. Ik kreeg daar een
vrij uitgebreid en precies antwoord
op, maar in de loop van dit ant
woord werd mij duidelijk dat ik iets
totaal - maar dan ook totaal! - over
hel hoofd zag. Het duurde even,
maar toen kwam desituatie einde
lijkhelderophet neMies:degroep
bestaat alleen uitdames! Duslaat
ik dit over deleeftijdsopbouw zeg
gen:erzijngeen tieners, twintigers
en dertigers, maar ook geen tach
tiq-plussers,

Maar als er alleen deelneemsters
zijn dan brengtdat vanzelf de vraag
aan de orde: hoe gaat het dansen
dan?
Het antwoord was heel, héél sim
pel:erwordt gewoon van rolgewis
seld. Dit kon ik maar moeilijkgelo
ven,want bij rolwisseling verandert
immers niet alleen "naar links" in
'naar rechts", maar "naar voren"
verandert in 'achterwaarts", enbo
vendien verandert "naar beneden"
in"naarboven".Het leekme zoiets
als schrijven met de andere hand
en daarbij ook nog teproberen van
derechterkantvan debladzijdenaar
de linkerkant te schrijven. Kortom
het leek me een kunststukje waar
veel oefening voor nodig is, zeker
bij een snelle couotry-dans. Maar
dedrieverzekerden me dathet wel
meeviel alhoewel erwel verschillen
tussen dedeelneemsters zijnwant
sommigen kunnen het zonder eni
gemoeite,anderenmoetenereven
inkomen, enbij weer anderen moet
ergeoefend worden.

Nu, dat was dan ook duidelijk. Ver
volgens rees bijmij devraag hoe de
deelneemsters teweten komen hoe
bijvoorbeeld een Portugese dans
gaat. Ik zette me alschrap voor het
volgende ogenschijnlijk simpele
antwoord, maar dat bleek niet no
dig. Er is een leidster (d.w.z. een
soort trainer dus),die trouwens ook
zorg draagt voor de muziek. Inde
afgelopen twintig jaar zijn erslechts
twee leidsters geweest, waarvan
de eerste over een periode van
veertien jaar.
In de beginperiode werd er regel
matig gedanst voor bijvoorbeeld
bejaarden (o.a. in 'BloemhoF te
Ten Boer)ofgehandicapten (gedu·
rende dezgn. vakantieweek in Ro
den). Verder is er jaarlijks in
Scheemda een dag voor groepen
uitdeprovincie.
Het seizoen begintinseptember en
eindigt inmei. Maar dan komt injuni
het jaarlijkse uitje!

Dansen met plezier, dansen van
plezier
Het aardige inhetgesprekmetTrijn,
Jan~e enEtty was dat zeme tussen
neus en lippen door glashelder wis
ten duidelijk te maken waarom het
volksdansen zo leuk is.
Zo verteldenzedatindebeginjaren
het jaarlijkse uitje naar Schier
monnikoog ging. Daarbij verbleven
zeopeen boerderij,waar helaas na
elfuur 'savonds deelectriciteit uit
viel. Maar dit was absoluut geen
probleem want evenzo vrolijk werd
verder gedanst op de muziek van
deksels enpannen. Het enige wat
noodzakelijkwas, was datergeen
andere groepen aanwezig waren.
Dat isooit eens mis gegaan, maar
in goed overleg werd er toen een
vrolijk einde aan gemaakt.
Tegenwoordigwordt injunieen fiets-
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De volksdansgroep"Klanken Beweging"anno 1981. Etty Bouwman, Hilda
Dikkema, Janlje Ganzeveld, Gerda Grasman, Trijn Havenga en Wietske
de Vries zijn nog steeds actief lid!

tochtgeorganiseerd,maarhettocht
jeiseigenlijk eerder een mooie aan
leiding om eens een geschikt plekje
te vinden waar gedanst kan wor
den. Als die gevonden is, raadt u
welwaterverdergebeurt:voetgan
gers blijven staan, fietsersstappen
af en automobilisten stoppen. En

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

voor het overige begrijptu het na
tuurlijk al: er wordt gedanst met
plezier, en van dat plezier ga je
dansen van plezier ... en zo gaat het
dus moeiteloos gedurende al 20
jaar.

Karel Drabe

Muziekuitvoering
"Harmonie"
zaterdag 8april wildemuziek
vereniging 'Harmonie' een uit
voering geven voor alle dona
teurs en dorpsgenoten dievan
muziek houden.
Voor U zullen optreden een
aantal leerlingen, het korps en
de Alpenjagers. Na afloop iser
een tombola.

De avond begint om 20.00 uur
indorpshuis 'DeLeeuw' te Gar
merwolde; de entree isgratis.

Radio Noord in Thesinge
zaterdagmorgen 22 april omtien uur is er weer een aflevering van het
programma Noorderrondrit incaféMolenzicht.
Het programma wordt in samenwerking met de Vereniging Dorpsbelangen
samengesteld.Natuurlijkzal er veel aandacht zijnvoorde Feestweekdiede
week daarop begint, maarook andere zaken zullen inoverleg met de regie
aan de orde komen. Een programmadus voor en door Thesingers.

We hopendat uallemaal naar het cafékomt.

Programma Paasmaandag
De Fledderbosscherwisselbokaalclub organiseert ook dit jaar weer een
gezellige Paasmaandag.
De kinderenvan 0Urn 12 jaarkunnen vanaf half tien weereieren zoeken bij
Jacob Arends aan de Grasdijkweg.
Vanaf 10.15 uur kun jejeinschrijvenvoor het notenschielen in de schuur
van de familie Spanninga aan de Dorpsweg. Om elf uur begint het spel;
iedereen - jong enoud - kan meedoen.
Na afloop prijsuitreiking incafé Jägermeister.
BAL NA!!!

The Crucifixion
Op palmpasen (IGapril)wordterinde Hervormde Kerik teGarmerwolde
eenbijzonderedienst gehouden. Op deze passiezondag, deeerstedag
vandelijdensweek,wordt stilgestaan bij het lijdensverhaal. Het Bedumse
koor Venite Cantemus,onder leidingvanDick Dijk, zal koordelen uit The
Crucifixion ten gehore brengen.Dominee Sytze Ypma verzorgt de verdere
liturgie. Ook de aanwezigen worden bij de dienst betrokken door het
zingenvandiverseliederenvoordelijdenstijd.TheCrucifixion iseen klein
beeijetevergelijken metdepassionenvanBach.ComponistJohnStainer
iseen typischcomponistuil de Romantiek(ca.18GO). Het lijdenen sterven
van Christus wordt op een indrukwekkende manier verbeeld door de
gezongen teksten en de begeleidende orgelmuziek. Het orgel van de
Garmerwolder kerk leent zich hier uitstekend voor. De teksten worden in
het Engels gezongen, maar een Nederlandse vertaling maakt het voor
iedere kerkganger toegankelijk. Mede door de muziek die, zoals in de
Romantiekgebruikelijkwas,zijneigen verhaal vertelt.De dienst begint om
9.30 uur. Er iskinderoppas inhet schoolgebouw tegenover de kerk.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voor een loele prijs

Stalramen
Oud gereedschap

f Hl leL 1Û~l1 enÎl g

Stiefbeenen zoon
U1gml1awtg 147 - 9731 BR Greni.ge.
tel, 050 -5192 913 - F.. 050-34 91 660
u tttti.06-53413019

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

De witgoed
elektro specialist,

Reparatie van allemerken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparalen.
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De deur van hetpasgebouwde huis aan deSchutterlaan gaat open.
Aha, dat isdus Wim Ritsema, hadik hem tochaleenseerdergezien.
We makenkennis en ik kom terecht in zijn kantoorruimte. Admini·
stratief medewerker Bianca en mede-interviewer Roelie Karsijns
arriveren even later.

Het financiële wereldje
van Wim Ritsema

Het kantoorziet er leukuit:helderblau
we vloerbedekking en mooiehouten
bureautafels.Wimzelfheeftal hetge
voeldat deze ruimte wel eensteklein
kon zijn voor zijn. zich nog steeds
ontwikkelend.financieelbureau.Maar
de vlieringboven,diegroot genoeg is.
dient al aardig alsopslagruimte voor
allerlei zakelijkeadministraties.
Het huis isaf. de inrichting heeft nog
niet helemaal zijn plekje gevonden,
maar dat komtlaterallemaal wel.Eerst
even zien of de combinatiewerk-wo
nen in één pand goed werkbaar is.
Hiervoor gunt hij zichzelf een jaartje
tijd ;dan maarweerverder kijken.

De groei naar een eigen bedrijf
Jaren geledenisWimbegonnenbijeen
accountantskantoor. Het ging daar
goed.maarhijvondeen andere uitda
gingalsfinancieeladministrateur/advi·
seur bij een restaurantketen. In t997
werd Wimdirecteur van een redame
bureau. Hier werkte hij op maandag
niet. Hij startte daarnaast een finan
cieel adviesbedrijfje, daar besteedde
hij zijn vrije dagen en uren aan. Dat
begoninde loopvan detijd veel van
hemtevragen;daarom stopte hij met
zijnwerk bij hetreclamebureauenricht
te zich vanaf 1999 helemaal op zijn
eigen administratie & belastingad
viesbureau. Bianca.waarmee hij eer
der ookal samenwerkle, isop 01-01
2000bijWim indienst getreden. Zij is

vanafdie tijdiederedag aanwezig.De
maandaghoudthijinprincipevrij .Deze
dag isbestemd voorzijngezin.

De klantenkring breidtzich sneluit
Wim gelooft niet zo in adverteren; al
adverteert hij wel in het blad dat hij
vijfentwintigjaargeleden albezorgde:
de Garmer &Thesinger Express. Hij
gelooft meer inmondop mondreda
me. Dezevorm vanreclamewerkl blijk
baargoed.Deopdrachtenstromenbin
nen enveroorzaken een grote werk
druk.Deze zomerhopen ze op een wat
rustiger tijd.Met behulp vaneen colle
ga-adviesbureauzal dat hopelijk ook
slagen. Gelukkig heeftWimeen kring
vanmensen om hem heendoorwie hij

geholpenwordt.Zo is eengoede vriend
vanhemfiscaaljurist,een kanjer noemt
hijhem.En vergeet rechterhand Bian
ca niet;zij isdegene dieWim vaakwijst
opde puntjes opdei.

Wiezijn die klanten?
Veel vanWimsklanten komen vaneen
(groter) accountantskantoor. Vaak is
daar sprakevanlangelijnen,verschil
lende mensen werken aan één op
dracht. De mensen zoeken naar een

Foto: Wolter Karsijns

snellere enmeerdirectere manier van
werken,maarwel metdezelfdekwali
teit. En ja. dan kun je dus bij Wim
Ritsema langskomen.Zijncliëntenkring
verspreidtzich momenteelalovermeer
dere provincies.Prachtig vindthij zelf.
Verschillendeondernemers.ooktand·
artsenenartsen,vragenomzijnadvies
op financieel gebied.Doorzijnervaring
in de restaurantwereld heeft hij veel
klantendieeenrestaurant{keten)run
nen. Ook door Thesingers wordt hij
regelmatigopgezochtvoorhetinvullen
van o.a.belastingaangiftes en hetma
kenvanjaarrekeningen.

De benadering
Het nette pak hangt in de kast. Wim
beweegt zich graag ineenout·fit dieje
eigenlijknietvaneenfinancieeladviseur
verwacht. Van het "jasje, dasje, strikje"
moet hijeigenlijkniets hebben;hijkomt
lievergewoonals Wim opdewerkvJoer.
Hij iszakelijk, bekwaam inzijn vak en
neemt de tijdvoor een klant. dat moet
dan toch genoeg zijn. Dat Wim bij zijn
klanten langskomt. spreekteigenlijkvoor
zich.Maar dat hij één keer per jaar met
een bos bloemenbijeenbedrijflangs
komt.dat -volgenshem- eenfel icitatie
verdient met desuccesvolste voorut
gang op financieel gebied,spreekt van
meerbetrokkenheid.Hijvormtzichgraag
eenbeeld vanhet genre bedrijfdat hem
de financiëlebeslommeringen in han
dengeeft. Verder hamert hij er bij de
klantenopom hunadministratiezelfook
goedbijtehouden.zodatallegegevens
goed ensnel verwerkt kunnen worden
toteengoed jaarrapport.Om de vinger
aan de pols te houden en direct in te
kunnen grijpenals een bedrijffinancieel
de mist in dreigt te gaan, is een zo
actueelmogelijkeadministratienoodza
kelijk.

Uitwaaien op Schier
Ons gesprek loopt zo langzamerhand
naarhet einde.Hetweekend staat voor
de deur. Wim gaat samenmet oudste
(leerplichtige) dochterUsa naarde boot
op Lauwersoog. Hij gaat zijn vrouw
Susan,dochterElsen zoon Willem maar
eensachtema.Zijverblijvenaleen paar
dagenop Schiermonnikoog. Dat is al
jaren eenregelmatige uitlaatklep om er
evenhelemaal tussenUITtezijn.Endatis
wel nodig voor zo'nwerkverslaafde als
WimRitsema! Hij hoopt ooitnog eens
zijn leven te beteren en wat meer tijd
voor andere dingentenemen. Maar ja.
zijn werk iszijn hobby ...

Schrijver:Natasja Kleveringa
Met hulp van:RoelieKarsijns
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Op donderdagavond 9 maart hield Djoeki Thomasz uit Groningen
een lezingplusweerbaarheidstrainingvoorallevrouwen uit Garmer
woldee.o,

Weerbaarheidstraining

De duim eruit!

Hillie Ramaker-Tepper

ken diejijweleens gestotenhebt).
Slaermet jehamervuistop!(De duim
moet a~ijd UITde vuist;als ieerin zit,
breekt ie.)
Het los wrikken, en afweren vaneen
mes, iseen kwestievan techniek.
Letopkenmerkenals littekens,devorm
vanhet hoofd,de ogen,hetgebit.Kort
om: de dingen, die je niet makkelijk
verandert! Meld ietsvreemds!Dan kan
de politie erlangsgaan om te kijken.

Uziethet: we hebbenheelwatgeleerd
...en op een leuke manier.Devrouwen
die erniet geweest zijn, hebben wat
gemist!

weiniginbrekers die ook moordenaars
zijn.Alleeninpaniek!

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage 5iem Bijman aan te vragen!!!

Paniek
We ademen wel allemaal in, maar te
weiniguit.Paniek isjeadem inhouden;
hierdoor verlamjeen kunnen ze metje
doenwat ze willen.
Je moet meteen na de eerste schrik
reactie diep uitademen ofschreeuwenl
schelden!Danverspreidt de acrenaä
ne zich doorjehelelichaam;jeboos
heid, angstwordtomgezet in kracht!
Gaerstevigvoor staan,opbeide be
nen.Geef een klapoftrapaltijdmeteen
schreeuw, dan komt ie harder aan.
Richt opdezwakke plekken(alle plek-

Alsjedestad ingaat, vraagjedanaf:
Heb ik die handtas wel nodig? Niet
alleshoeftaltijd mee;neem eenjasmet
binnenzakken!Draag een schoudertas
om jenek, met de sluiting aan de bin
nenkant. Geldopjelijf;nietinjeachter
zak!Op de fietskunjehethengsel van
je tas rond het zadel (of het stuur)
draaien.

DIEREN
SPECIAALZAAK

Niet metdatknieqe ...de meeste man·
nen wéten dat. (Foto:ElsKnol-Licht)

Als jede deuropen doet,ga dan IN de
deuropening staan!Dankunnenze er
nietmeteendoor.Alshetjepast,kunje
altijdnog zeggen: 'Komermaar even
in:
Als jeinjebed ligten jehoort vreemde
geluiden, ga dan uit je bed en maak
meteen geluid. Zeg bv. duidelijkver
staanbaartegenje(denkbeeldige)echt
genoot:'Komop Kees,erop af!' Als er
een inbrekeris, kan ieweg! Erzijn maar

vindhethierdoodeng!' Geef zeAAN·
DACHT!

Weerbaarheidstraining iszowel licha
melijk alsgeestelijk. Het idee isont
staan in de Verenigde Staten. Daar
ontdekten ze dat dames die aan vecht
sportdeden,eigenlijkniks doen inbe
nardesituaties.Watdoe jemet jeangst,
paniek ...daar werd niet over gespro
ken.

AI uw bestellingen
boven f . 25,
worden gratis
thuis bezorgd!

Weerbaarder zijn en worden is voor
iedereen, en niet alleen als je je be
dreigdvoelt. Een vorm van weerbaar
heidisbv. :alsiets jeniet bevalt, hup
erop afen vragen of het ook anders
kan.

Bij vervelende,gevaarlijkedingenmoet
jeiets DOEN,anders wordt het steeds
erger!Het is niet alleeneentechniek,
ook een kwestievan DURVEN; 85%
van alle narigheid gebeurt door een
bekende!
Humor is een goede manier. Als ie
mand opdringerig z'narmen om jeheen
slaat en zegt: 'Hallo, zonnebloem!',
kun jebv. reageren met: 'Dag, uitge
bloeide dahlia!'
Volgjeintuïtie!Weerbaarheidkanook
opstaan en weglopen zijn. Ze komen
nietachterjeaan,dan zijnzezichtbaarl

Jeheleweerbaarheidheeft temaken
met je houding. Als je je niet prettig
voelt, moet je niet aande kant gaan
staanropenotlneen hoekje,maarjuist
MIDDENOP de weg, het station, enz.
A!s jekrachtig en zichtbaar staat, val
len ze jeminder gauw aan.
Soms kun jederol len ook omdraaien.
Als ze je tas willen jatten, zeg jebv.:
'Goh jong, wil je me even helpen? Ik

Siem
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

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

Op al onze reparat ies
3 mnd. bOl/ag garan tie

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

Telefoon 06-·'22 1544 16' - - - -
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Tarieven begraafplaats Garmerwolde

Dominee Peter de Lange,als predikant verbonden aan deChr.Gereformeerde
Kerk vanThesinge. vierde onlangs zijn SOe verjaardag. En dat deed hij niet
alleen. 's Morgens in de vroegte werden hij en zijn gezin gewekt door een
aubade.gegeven doorgemeenteleden.Gedurende de heledagkwamenheel
watgemeenteleden en vriendenhem feliciteren methetfeitdathij Abraham zag.
Dekerkzaal vande Chr. Gereformeerde Kerkzatvol. Dehobbyvandejarigejob
isduidelijk:plat op hetstuurvanz'n racefietsover de wegen van hetGroninger
Hogeland ... (Foto:Wofter Karsijns)

Er was er één jarig •••

Groots spektakel in Garmerwolde!
Op 7en 8julizal Rederijkerskamer 'Wester"een historisch openluchtspel
opvoeren: STRIJD OM WATER.
Uitgaand van een bestaand stuk zijn erinhet op tevoeren stuk cultuurhis
torische gegevens uit de omgeving (van Ekenstein Appingedam, Garmer
welde, Thesinge en Noorddijk) verwerkt.
De Feestcommissieorganiseert hierbij een Middeleeuwse markt en tijdens
het Oranjefeest op 29 april a.s. zal ook al een tipje van de sluier worden
opgelicht.

Voor het verlenen van het uitslui
tend recht tot het doen van begra·
ven ofbijzetten van asbussen wordt
geheven:
1a. Voor een periode van 20 jaar
• f 500.- per graf voorpersonen die
jaarlijks een financielebijdrage aan
de hervormde gemeente doen toe
komenof
•f 1000,-pergrafvoor personen die
geen relatie met deze hervormde
gemeente onderhouden
1b. Bij verlenging vanhet grafrecht
telkens voor 10 jaar:f 500,-per graf

2. Ten behoeve van het onderhoud
zoalsomschreven inart. 22 van het
plaatselijk reglement, voor een pe
riode van 20 jaar
• f 1200,- voor een enkel graf, en
• f 2000,- voor een dubbel graf.

Voorbeeld: voor een dubbel graf
voor een periode van 20 jaar ishet
tarief deaankoopsom onder 1a ( 2
x f 500,-) plus onderhoud (1 x f
2000,-) geeft samen f 3000,-.

Het reglement is dusdanig dat het
aan een ieder mogelijk iseen graf
recht teverlenen.De begraafplaats
is dus feitelijk een openbare be-

graafplaats. Omdat de begraaf
plaats inde afgelopen eeuwen be
doeld isvoorpersonen uit Garmer
wolde en omgeving isereen lnper
kingtot 'personenuitGarmerwolde
en omgeving". Maar deze beper
kingmoet niet al te inperkendofte
restrictiefworden opgevat.

De post onderhoud onder punt 2is
ten behoeve van onderhouds
werkzaamheden aan de begraaf·
plaats. zoalsmaaien, snoeien, slo
ten schonen, verharding van de
paden met grind, enzovoort.

De bovengenoemde tarievenlijst
trad inwerking op 1april 1999. De
huidige tarief-structuur is vereen
voudigd ten opzichte van de vorige.
De tarieven, die vergelijkbaar zijn
met begraafplaatsen uit omliggen
de dorpen. zijn tot stand gekomen
na advies van het Kantoor Kerkelij
ke Goederen (een landelijke ad
viesdienst ten behoeve van kerkqe
bouwen,begraafplaatsen. enz.van
dehervormde gemeenten).

De kerkvoogdij
Voor inlichtingen: dhr. W. van Bees

ten (Thesinge, tel.302 3634)

Burgemeester J. Aissema van de
gemeente Ten Boer isbereidgevon
den in het stuk meetespelen.
Stichting Koninklijke Nederlandse
VeldartillerieuitUsquert zal met twee
kanonnen met bijbehorendewagens,
manschappen en paarden een beo
langrijke bijdrage leveren.
Verder doen er 21 zingende nonnen
mee (betrokken uit het gezel·
ligheidskoor'HetGemengd Mannen·
koor"van Garmerwolde),wat school
kinderen en figuranten als voksmen
sen en waarschijnlijk leden van de
fanfare de 'Harmonie".

Het geheel speelt zich af voor de
Hervormde Kerk en op de straat voor

de kerk. Ook de toren is van groot
belang inhel stuk.
EEN GEBEURTENIS DIE U NIET
MAG MISSEN lil!!!!

Janna Hazeveld

Stoomfluitje
Verloren:
een gouden meisjesring.ln degym·
zaalteGarmerwolde,wsch.opdins
dag 21maart j.1. Tatiana Guikema.
Oude Rijksweg 33tel:S49 06 19.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Hoveniersbedrijf
Brouwer

• Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.Winkelcentrum Lewenborg

Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 • 5415222
Ook te vinden in de winkelcentrum van seyum en Se/werd
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Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf, jong van
gees1 en zeer gemotiveerd. Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

• Advies enOntwerp van de tuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

Groningen· Telefoon (050) 541 6861/0651 355406



nomen; daarom verschijnt deG&T
van aprilindeeerste week van mei.

Voor de
complete

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

De presentatie van het jubileum
boek wordt indeapril-krant meege-

QUICK·STEP•
FLOOR

auplng
~
Dbnlopll d
MATRA.SSE:N • 1ATI'E.\1JOD0tS - KL'SSE."6

$irisett.e~

BI'

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

thuis zijn, dan kunt u de boeken
vanaf zaterdag 29 april ophalen bij
Lucie Kol, Molenweg 28 in Thesin
ge (050-302 21 81) of Carel Haze
veld, W.F. Hildebrandstraat 35 in
Garmerwolde (050-5414777).

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

VERSTOPP.NG?
A'armte'efoon
·05 0 5421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanlegen reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL

'i'#'N'flUlffli #;'1'i j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050 ) 542 37 78

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

® 050 - 5421615

TOMMY

Bijna ishet dan zo ver dat het jubileumboekvan 25jaargangenG&Tklaar
is. Begin april gaat alles naardedrukker en 26 april om 16.00uur vindt
deofficiële presentatie van het boek plaats in dorpshuis 'De Leeuw" te
Garmerwolde. Gedeputeerde Bleker zal het eerste exemplaar in ont
vangst nemen. Verder zijn uitgenodigd de initiatiefnemers van dekrant
Geert Boschma en RoelfGanzeveld alsmededehuidigeredactie en oud
redactieleden, sponsoren, Dorpsbelangen Garmerwolde enThesinge en
verscheidene verenigingen uit beide dorpen. Ook zullen adverteerders
van het eerste uur bij de presentatie van het boek aanwezigzijn: Rabo
bank, Havenqa, Oudman en Joop Noordhof.

Woensdagavond 26 april zullen
de boeken in Thesinge bezorgd
worden. Vanaf zes uur kunt u de
mensen van de G&T verwachten.
Zorg ervoor dat het geld (f 35,-)
contant of in de vorm van een
cheque klaarligt. (Overschrijfkaar
ten worden niet geaccepteerd) In
Garmerwolde zal hetboekdonder
dagavond vanaf zes uur bezorgd
worden. De mensen in Ruischer
brug en Ten Boerzijndonderdag
middag aandebeurt. Mocht u niet

Jubileumboek 25 jaar G&T

7



De winkel achter de advertentie
Elke maand staan ze erin, de advertenties. Sommigen sinds kort,
anderen al jarenlang. Wat is het eigenlijk voor winkel die erachter
schuilgaat?Om er een ietsje meer over te weten te komen, hebben
we deze maand de firma Boekholt er uitgelicht.

Aan het eind van de dag werd ikdoor
Ton Hensbroek inde winkel inwinkel
centrum Lewenborg ontvangen voor
een interview,tussen de klanten door.
De heer Hensbroekissinds korteige
naar vande zaak.Daarvoorhad hijer
al l Bjaar gewerkt en de winkel minof
meeropgebOlM'd.Oorspronkelijkkomt
hij uitEmmenen zit reeds 39 jaar inde
optiek.

Waarom bent Uop deze leeftijd nog
vooruzelfbegonnen?Demeestemen
sen beginnen te denken aan de Vut of
zoiets.
Ton Hensbroek: 'Opticien zijn is m'n
lust en m'nleven. Bij de familieBoek·
holtkon ikheel zelfstandig werken. Ik
kon de zaak runnen op mijneigen ma
nierenmet eigen inbreng,mitserna
tuurlijkwel eenbeetje winst gemaakt
werd.
Er iseenopticieninNederland,Groene
veld,dieheelveelopkoopt,zoalsBecker,
Boekholt, enz. Dat wordt nu éénvande
grootstenvanNederland.Om hiervoor
tegaanwerken trokme eigenlijkniet zo,
omdatde kans ookaanwezig was dat ik
of weggesaneerd zou worden ofergens
eenadviserende functie zoukrjgen.Dat
leek me niet aantrekkelijk en daarom
ben ikeens gaan informeren of ik de
zaak kon overnemen.
Nadat eengrootaccountantskantooral
les doorgelicht en berekend had, gafde
bankmijgroen licht.Ikmoet zeggen,dit
bevaltmeprima,ikbendan welgroten
deels voor de bank aan het werk,maar
ikhebdezekerheiddatiktotm'n65ekan
werken inhet mooistevak dateris.'

Hoe bevalt Lewenborg U?
Ton: 'Omerte wonen en tewerkenis
het een primawijk.Ikzou hier niet meer
vandaan willen.Neem nou het winkel·
centrum, het is één grote supermarkt
met allemaal kleine zelfstandige on
dernemers.Dat istoch vreselijk gezel
lig.Bovendienkennen we elkaaralle
maalende klanten kennenweook.Dat
geefteen persoonlijkkarakter aan de
winkel ,waardoorde drempel omnaar
binnentestappenvrij laagis.'

Heeft de bril nog wel toekomst?
'Zo'n 25 à 30 jaar geleden kwamen
lenzen in opkomst. Eerst de harde,
daarna ook zachte.Toen werder alge
meen aangenomen dat iedereen er
massaal aan ging. Dat bleek echter
eenvergissingtezijn. Momenteel zijn
van de mensendieoptischehulpmidde
len nodighebben,20%dielenzendra
gen. Dit percentage blijft vrij stabiel.
Jonge mensen beginnen vaakmetlen
zen, maar stappen op latere leeftijd
over.Bovendien zijnde brillenzo mo
dieus dat het dragen hiervan beslist
geen opgave meer is.De col lectie ver
andertook steeds.Van de bri llen hebik
maar één op voorraad in de meest
gangbaremaat en moethetiets anders
zijn, danwordt het nabesteld.Hiermee
voorkom ikdatdecollectieteoud wordt
enuit demode raakt.

AI metalheb ikhethierprima naarmijn
zinenikhoop dat ikde mensen nog
langvandienst kanzijn.'

Delta van derMolen

TonHensbroek,optidën inwinkelcentrumLewenborg. (Foto:HenkRemerie)

Donateursactie een groot succes!
De donateursactie, die GEO de afgelopen weken heeft gevoerd, heeft
maar liefst 36 donateurs opgeleverd. Een resultaat, waar de vereniging
zeer tevreden mee is. Onder het toeziend oog van voorzitter Bertho Top
werd op 10 maart j.1. detrekking van deprijswinnaar verricht door lrene
Plaatsman en Jan Wigboldus, de voorzitters van de Dorpsbelan
genverenigingen van Thesinge en Garmerwolde.

Hetboodschappenpakketterwaarde van f250,-werdgewonnen doorde lamilie
Steenhuis. W.F.Hifdebrandstraat,Garmerwolde. (Foto: WotterKarsijns)

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman overl
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. OSO - 3021796

B

PRAKTIJK
Winkclccntrum Setwerd

Telefoon (050) 541 114 611
l.id ~ .... o . K. \o .K . nr. Olo.& "~'ilS

verzorgde voeten
komen verder

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TGGarmerwolde
Telefoon050• 5418610

Autorijschool
VRIE'SEMA

Vamor L.M.I. ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905



Vrijdagavond 17 maartwaren Doerak en lIanka van defamiliesTamminga
en Knollema uit Engelbert de eersten die in de bak reden, alsmede
Partisan vanLidewei Wieringa uitEenum. Dezedriepaarden zullen -met
nog zestig andere paarden - de paarden van buitenaf zijn waar de
gehandicapten tijdens deSpecial Olympicsoprijden.

De eerste paarden proberen de
binnenbak van de Martini manege

De binnenbak (t7x32) moest voor
detv-opnames vanzaterdagmorgen
voor RTL5 (Vijf in het land) uitge
probeerd worden. De paarden en
ook de amazones waren enthousi
astover debodem van de bak:spe
ciaal zand vermengd met snippers
wegendoekenkunstgras. Er isvoor
deze bodemgekozen, omdat ie lek
ker veert en er geen hoefslag in
komt.Deze binnenbak isde kleinste
bak in de manege en zal voor de
gehandicaptensport gebruikt wor
den.

Richard van Damisstraks één van
de deelnemers op de Spelen. Hij rijdt
vanafzijnvierde jaar albij de Martini
manege enheeft ernog steedsheel
veelplezier in.Elke maandagrijdthij
en Ecady en Cocktail zijn de paar
denwaar hij het liefst op rijdt. Op de
Pré-Games wonhij eentweedeprijs.
Edwin rijdt al acht jaar paard en wil
later alles over Doerakweten, wan
neer hij hierop rijdt.
Greetje is wat later met het rijden
begonnen;zewas zeventien.Ze krijgt
één keer indeweek les en ze rijden
dan met z'nzevenenindebak.Gree
tje rijdt straks de A-proef, dat ishet
proefjeophet hoogsteniveau (stap,
draf, galop, grotevolteen van hand
veranderen). In de B·proef moeten
de deelnemers stap en draf laten
zien. Verder doen de deelnemers

mee aan de behendigheidsproeven
(workingtrial);hierin moetenze o.a.
laten zien, dat ze om pionnen heen
kunnen rijden, balkjes kunnen lopen
en een hoofddekselvan de ene paal
naarde ander brengen.Tot slot iser
nog één onderdeel:het viertal rijden.
Met z'n vieren rijden ze inde baken
dejury beslistdan,wiehetmooistop
z'n paard zit.

Van de Martinimanegedoen ermaar
liefst vier kinderen mee. Verder ko
men de deelnemers voor wat het
paardrijden betreft uit tien landen.
Frank Janssen en HeleenBroosbe
geleidende kinderen van de Martini
manege. De wedstrijdenworden op
het weiland achter de manege ge
houden; het is immers het buiten
seizoen voor het paardrijden. Naast
de manege komt nog eengrotetent
waarin stallen komen om alle paar
denteherbergen. Paardenvanbui
tenaf komen een week van tevoren
omalvast aandeomgeving tewen
nen. In de grotebinnenbak kun jeje
natje en droogjekrijgen, terwijl inde
kleine binnenbak een soort "sfro
dorp' zal verschijnen.

Petra Datema enFrank Janssen heb
ben nog heel wat voordeboegvoor
hetzover is,maar enthousiastalsze
zijn verheugen ze zich op de week
van maandag 29 mei. Maandag en

Opnames voorhet TV-programma "Vijf in het land". (Foto: HenkRemerie)

dinsdag zijn de trainingsdagen ; pics de helpende hand willen bie-
woensdag, donderdag envrijdagde den, neemdan even contactopmet
wedstrijden. Mochten er nog men- Frank enPetra.
senzijndietijdensdeSpecial Olym- Peta Jurjens

"De Scheuvel"
Op onze bestuursvergadering in februari [Lhebben wij het "wintersei
zoen" geëvalueerd. Ter sprake kwam hoe de jaarvergadering in het
scheuvelhoes bevallen is. Het bestuur is van mening dat dit een groot
succes is geweest.
Wewarenmet ongeveer30leden,die-naaronzemening- het ook alszeer
gezellig hebbenervaren. Wat het bestuur betreft, krijgt dit inhet najaar van
2000 een vervolg.
Aangezien ergeen ijs is geweest. is erbesproken ofwe nog iets voor de
jeugdmoestenorganiseren (schaatsenop de ijsbaan vanKardinge).Beslo
ten isdit niet tedoen en wel omde volgende reden: komendvooriaar moet
o.a. het scheuvelhoes nog een keer geverfd wordenenermoeten dakgoten
aangebracht worden (begroot op ± f tOOO,-). Naast onzestructurelevaste
lasten van ± f 1300,- per jaar latenonzefinanciën het helaas nog niet toe.
Komend voorjaar zullen wij dan ook wederom een verloting houden ter
versteviging van de kas en dit onder meer reserveren om - indien er de
komende winter wederomgeen ijs is-wélweermet de jeugd naar Kardinge
te gaan. .
Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wim Ritsema

centrale verwarming

Installatietechniek

VAATSTRA B.1/.
Oosterseweg tb - 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06- 52619071
Fax: 050 - 3010625

Waa rborg
Inst allat eur

HOfSTEDE- LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321
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Op de Voorjaarsvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 21 maart j.1. zijn 63 leden
aanwezig.

Vergadering Dorpsbelangen Garmerwolde

Enkele punten die aan de orde xo
men, zijn:
• de dubbelgebogen plaatsnaam
borden aan het begin en eind vande
Dorpsweg.
De kosten van een nieuw bord be
dragen zo'nf500,-à f 600,-perstuk!
Ubegrijpt dat de gemeente niet van
plan is elk jaar nieuwe borden te
plaatsen. Houdt Uw ogen en oren
dus goed open en geef de namen
van eventuele vandalen door aan de
gemeente of aan het bestuur van
Dorpsbelangen.
• de vergaderi ng over de bouw van
een toekomstige nieuwe fabriek op
het terrein van de zuivering op maan
dagavond 27 maart a.s.
Op initiatief van de gemeente zijner
ook een aantal deskundigen uitge
nodigd; komt allen en stel Uw vra
gen!
• probleem gebruik sporthal Ten
Boer.
Door verhuuraanverenigingen bui
len de gemeente Ten Boerkunnen
de eigen verenigingen (GEO, TEO
enz.) er vaak niet terecht!
• de beperkte parkeermogelijkhe
den bij de nieuwe manege aan de
Lageweg.
Waar moeten bij grote evenemen-

ten al die trailers met paardenwor·
den geplaatst? In de berm (en dus
kapot rijden),middenop de weg ofin
eenhele lange rij?
• een eventueel fietspad langs de
Lageweg.
Voor zowel Thesinge als Garrnar
wolde isdit zéér wenselijkI
• de parkeerproblemen inde W.F.
Hildebrandstraat.
Dit is thans in handen van de ver
keerscommissie;wellicht komt ertij
delijk aan één kant een parkeerver
bod.
• de Strucluurvisie.
Het aangezichtvan het dorp islwordt
verfraaid door de aanplant van een
kleine appelboomgaard op hetland
vanVanzanten (tegenover boerde
rij Spanninga).
• bestuurswisseling.
Jas Mocking neemt na een tiental
jaren afscheid van het bestuur. Hij
heeft met verve zijn besluurstaken
vervuld, vooral jeugdzaken, en
draagt de fakkel over aan Cheryl
Hoekstra.GeesjeSanting wordtmet
algemene stemmen herkozen.

In depauze spelenwe het Garmer·
wolder Ganzenbordspel;deprach
tige tekening is gemaakt door Thee

Spijker.Een leuk ideeen erwordtvol
animo in groepjes van vier gespeeld.
De winnaars krijgen een heel toepas
selijk prijsje: een ganzenei! Mocht u
het spel thuisook eens wil len spelen:
het bord iste koopbijDorpsbelangen
en komt straks ookbijde Agrishop.

Tot slot volgt de rondvraag:
• De jeu de boulesbaan wordt elke
dinsdagavond dooreen kleine groep
spelers gebruikt ;ookde kantine van
GEO is dan open. Mocht u enige
uitlegwensen, komdaneens op een
dinsdagavond kijken; vanaf zeven
uurlhalfachtwordtergespeeld. Uiter
aard kunt Uer ookop andere tijden
terecht, maar dan zonder bege
leiding. Het mooie weer komt weer
aan. dusmaak er gebruikvan; in de
GEO-kantine zijn eventueel jeu de
boulesballen te leen.
• De gemeente delegeert steeds
meer taken naar de Verenigingen
voor Dorpsbelangen. Eigenlijk zou
hier een prijskaartje aan moeten
hangen.
• Hetoude logo vande vereniging
voor Dorpsbelangen is vervangen
door de kreet:Garmerwolde, sowie
so t eerste dörp, Belangstellenden
kunnenartikelen methetnieuwelogo

(o.a. t-shirts, tassen en stropdas
sen) kopen. In de toekomst zijn ze
ook te verkrijgen bij de Agrishop, er
komt een speciale kast. Ook een
nieuwe dorpsgids is in de maak.
• Vanaf de waterzuivering ligt te
genwoordig van dat bruine,gore spul
op de weg; het slibafval zit als een
piramide bovenop de wagens en valt
eraf.
Dit is typisch een vraag voor vol
gende week maandag; kom en stel
hem aan de deskundigen!

Hi/lie Ramaker-Tepper

"De Soos"
De kaartavond inmaart heeft de vol
gende winnaars opgeleverd:
1. G. Bouwman 6723
2. J. Ramaker 6624
3. Mevr. M. Paps 6381
4. H.V.d. Molen 6377

Bedankt!
Hartelijk bedankt voor alle belang
stelling, in welke vorm dan ook, tij
dens mijn verblijf in het A.Z.G. en
thuis. !k heb "debainen weer onder
t gat"maar ben nog niet helemaal op
snelheid.

Hartelijkegroeten.
Janna Hazeveld

Boekholt - Hensbroek
Oo~Merk - Opticien
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit281-9733CV Groningen -Tel./FaxOSO-S490S49

VAN 01een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer 050·3021227
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Een echte stellingmolen

In Thesinge staat een malen

Als vrijwillig molenaar heb ik uiteraard het laatste nummer van de G&T Express met extra
veel interesse gelezen. Daarbij kwam ikenige onvolkomenheden tegen waardoor de lezers
verkeerde informalie werd gegeven.

Ties Kalk,
vrijwillig molenaarNoordermolen teNoorddijk

Maardaarna had de molenaareen probleem:hij
kon niet meer bijdewieken komenomde zeilen
'voorteleggen".De molenwerd daarom voorzien
vaneenstelling,eensoortomloop.Daarom heet
dittype molen 'STELLINGMOLEN".

Nu moet men ook weer niet denken dat elke
stellingmoleneenopgehoogd exemplaaris, want
zewerden ook wel direct met eenstelling ge
bouwd.
Ikhoopmetdezecorrecties tevoorkomendatde
molen 'Germania"voortaan met een verkeerde
soortnaamdoor het levengaat.

Hier volgende correcties:
Het wasvroeger nietzo dat korenmolens dichtbij
het dorp werden gebouwd. Deklantenvande
molenaar-de boeren dus -woonden immersook
niet in het dorp.Maar doorde groeiende bevol
king en -daarop volgend·debouw van steeds
meerhuizen,kwam het dorp steeds dichterbij de
molen waardoor windbelemmering optrad. Ook
in Thesinge was dat het geval, waardoor het
nodigwerd demolen "Germania" teverhogen.
Deze was in 1825 gebouwd als grondzeiIer en
zag er dus aan debuitenkant net zo uit alsde
molen in Noorddijk. In1852 gaf detoenmalige
eigenaar K.R. Mulderopdracht demolen te ver
hogen. Toen werd het stenenonderstuk gemet
seld,waarna demolen erop werd geplaatst.

• r

tevens Ifl'/ ocses voor
ecOlogISChe ploduc1en

• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

Directe boerderij,'erkoop

RIS

Dorpsweg 1 . Garmerwolde
A~~2S~ Tel : 050 - 4 0 4 29 21

~..rr» b .g.g. : OSO _ 54 1 84 62
Fax: 050 - 404 29 22

" d i v e r s i n g ro ent en & f rui t! .1

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw : Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen

Zalenverhuur

M el.-\belmC\ke l"ij
Eel"lijk +-1 01.-\+ V.O .F.
Tafels op maal in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreel Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

sanitair en verwarming

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

-+-..........B__U~RINGA

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

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en part icu lier
handel in:
• Pa llet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• -Top way- prot. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Reparatie alle
merken fietsen

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
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Foto van de maand

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Agenda
zaterdag 1april
De TiggelhallTen Boer; 20.00 uur:
multi-culturele feestavond
donderdag 6 april
Het BuurhoeslTen Boer; 14.00 uur:
voorlichting over de Euro (ANBO
i.s.m. de Rabobank Bedum-Ten
Boer). Iedereen (van jong lot oud) is
welkom; toegang gratis.
zaterdag Bapril
De Leeuw;20.00 uur: muziekuitvoe
ring 'Harmonie'
woensdag 12april
De Leeuw; 14.00 uur: Neutenschai
ten veur 55+ (Vrouwenraad)
woensdag 19april
De Leeuw; 19.45 uur: dia presenta
tieover drie ha. tuin meI zwerfkeien
door de heer S. Schellens (NBvP,
Vrouwen van Nu). Gezamenlijke
avond met de landbouwvereniging.
donderdag 20 april
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
zaterdag 22 april
café Moienzicht; van 10.00 . 12.00
uur: Noorderrondrit
de Wingerd ; van 10.00 - 17.00 uur:
Plantjesmarkt met verschillendede
monstraties
woensdag 26en donderdag 'lJ april
aanbieding plusbezorging boek 25
jaarG&T
vrijdag 28 april
HetBuurhoes;20.00 uur:Accordeon
club uit het Friese Noordwolde.
(ANBO)
zondag 30 april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
een ensemble rond de Groningse
Dineke Pel speelt werken voor cello
en piano (Stichting OSA)
29 april l/m5 mei
Feestweek Thesinge

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050- 54196-10
Fotograaf Thes lnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 53 35
Ad min istrati e:
Peta Ju~ens ,

G.N. Schunertaan 36,
9797 PCTheslnge, 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr. 32:07.05.749

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

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schulterlaan 16,
uiterlijk vri jdag 21 april 19.00
uur, zo mogeli jk eerder.

Kerkdiensten

Het is weer voorjaar. De vogels be
ginnen weer te nestelen. Omhet de
diertjeswat gemakkelijker te maken,
hangen de mensen vaak nestkast
jesinde bomen.De Sint Annerknut
selclub heeftsamen metkinderen uit
hetDuitse Hesel,de partnergemeen
te van Ten Boer, verschillende nest
kastjes inelkaar getimmerd. Vervo/
gens werden deze heren der in de
gemeente Ten Boer in een boom
gehangen. Op de foto is te zien dat
er een nestkastje aaneen honderd
twin figjarige kastanjeboom aan de
Kerkstraat te Thesinge wordt beves
tigd.
(Tekst plus foto: Roe/ie Karsijns)

2april
09.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
9april
09.30 uur: Thesinge, ds. K. Meijer/
Grootegast
14.30 uur: dhr. H.C. Perdok/Appin
gedam
16 april
09.30 uur:Garmerwolde,ds.S.Ypma
m.m.v.VenitecantemusuitBedum,
die de Cruclfixion van John Steiner
zullen opvoeren.
20 april WitteDonderdag
19.30uur:Garmerwolde,ds. S.Ypma
21 april Goede Vrijdag
19.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
23 april 1ePaasdag
09.30uur:Garmerwolde,ds.S. Ypma
30 april
11.00 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
19.30 uur:Tentdienstds. S. Ypma&
ds. P.C. de Lange

Bel met één vanonze hypotheek
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd Cats
telefoon (OSO) 3039494

Uziet het. Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uit
een leningeneen verzekering. En af
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig datualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunl aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

Rabobank

..Allebei net atgestudeerd endi
rect aan het werk. Mijn vriend witmet
een een huis kopen. Kan datnu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, dat ken.

..Wehebbeneenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paarjaar
stoppenmet werken om voordekinde
ren tezorgen.
Dan willen weminder aan onzehypo
theek betalen,kan dat?
Ja, dat kan .

Bedum-Ten Boer

..We zjjn opzoek naar een hyper
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan_
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