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Edelachtbare, of zoiets •••
"Ik vind het leuk om met mensen om tegaan. Liefst inhun eigen woonomgeving. Daar leer je de mensen hetbeste kennen. Door, zoals in Thesinge
het geval was, een week lang intensief met de bewoners op te trekken in een voor hen ook bijzondere week. Je speelt met hen een vijftigerjaren-rol
waarje, naarmate de feestweek vordert, ingroeit. Je begroet de deftigedominee en mevrouw op hun dagelijkse ronde.Je bestraft een petroleumventer
zonder vergunning.Je staatinde timmermanswerkplaats een kozijn te timmeren en je timmert aan de weg bijde diverse nieuwsmedia. Allemaal mooie
herinneringen. En toen inGarmerwolde. Meespelen in een groots opgezet historisch schouwspel. Daar moest ik mij aan mijn op papiergezette rol
houden. Een rol als eerste burgerdielangskomt bijtwee losbandige borgheren. Vervoerd ineen draagkoets en getooid met een grote pruik. Ook aan
dit optreden, en de voorbereidingen daarvan, bewaar ikgoede herinneringen. Gelukkig vergezelt mijn vrouw mijgraag terwijl ikdeze uitstapjes inde
gemeente maak. "

Bijde overdracht vanKoningsheertop 3oktober 1997. (Foto:Henk Remerie)

Aan hetwoord isburgemeester J.D.
Alssema. Sinds 1september 1997
aangesteld als eerste burger van
degemeente Ten Boer. Bijde vraag
wat zijn officiêle aanspreektitel is,
weet hij het antwoord niet. Edel
achtbare, of zoiets. Zijn levensge
schiedenis is een klein succesver
haal. Joop Alssema wordt geboren
in de stad Groningen. Na vier jaar
verhuist het boerengezin naar Doe
zum in het Westerkwartier. Om het
boerenbedrijf gaande te houden,
moeten de driekinderenook mee
werken. Op zijn achtste staat de
kleine Alssema om zes uur op.
Koeienmelken. Om vier uur, na
schooltijd,snelweernaar huis.Mee
helpenop de boerderij.Hijdeed het
graag. De melkervaring heeft hij
onlangs nog even gedemonstreerd
inThesinge. Hij ishet nog niet ver
leerd. Maar hij was, volgens hem.
toen niet de beste!

Aan de slag
Werken heeft Alssemadus alvroeg
geleerd.Na deambachtschoolgaat
hij aan de slag als timmermans
knecht bij een klein aannemers
bedrijf. Het timmermansvak in al
zijn facetten heeft hij daar geleerd.
Door avondstudies groeit zijn ken
nis op het gebied van economie,
leidinggeven en het runnenvan een
(aannemers)bedrijf. Het aanne
mersbedrijl waar hij dan werkzaam
isgroeitook mee. Van vijfentwintig
naar vierhonderd medewerkers.
Vaneenplaatselijkbedrijf naar een

bedrijf met (inter)nationale betrek·
kingen. Daardoor beslaat de beo
hoefteomweg tegaan niet.Steeds
weer iserin het snelgroeiende be
drijfeen uitdagende functiebeschik·
baar, waar Alssema zijn kennis en
ervaring kwijt kan. Dertig jaar heeft
hij bij ditbedrijf gewerkt. De laatste
tijdalsbedrijfsleider.Eenveeleisen
de baan, waar menigeen genoeg

uitdaging aanheeft. Alssema heeft
nog meer interesses...

De politiek
Tijdens zijn studie economie ont
dekt Alssema wat de invloed van de
overheid isop het functioneren van
hetbedrijfsleven.Allerlei regels van
bovenaf die de groei van de zelf
standig ondernemer belemmeren.

Hij bezoekt een vergadering van
zijn partij. het Gereformeerd Poli
tiekVerbond,envraagtzich hardop
af wat zijn partij opdit gebied aan
veranderingen wil en kan bewerk
stelligen. Dat valt op en hij wordt
benaderd om watwerk tedoen voor
de partij . Verkiezingsfolders rond
brengen. Daarna wordt hij al gauw
afdelingssecretaris van de partij.
Vervolgens wordt hij verkozen als
raadslid van de toenmalige ge
meente Aduard. Hij is lid van Pro
vinciale Staten. En wordt wethou
der vandegemeente Zuidhorn. Je
mag wel spreken van een nauwe
betrokkenheidbijde politiek.In1994
is hij 70% wethouder en 50% be
drijfsleider. Zo'n combinatie houd
je niet jarenlang vol. Vooral de
combinatie politiek-bedrijfsleven is
zwaar. Je moet dan een keuze
maken. Fulltime in de politiek of
volledig inhet bedrijfsleven.

Een vacature
In de staatscourant medio januari
1997 verschijnt een advertentie:
"Burgemeester gevraagd in Ten
Boer". Alssema schrijft een brief
van drie regels en zijn Curriculum
Vitae naar de toenmalige minister
van binnenlandse zaken, Dijkstal.
In mei wordt bekend dat hij de func
tiemag bekleden. "Zodoendekwam
ik in Ten Boer," vertelt Alssema.
"Binnen veertien dagen moest ik
beginnen in Ten Boer, maar dat
wilde ik niet. Eerst fatsoenlijk af
scheid nemen vanhet bedrijf waar



Een ontspannen moment tijdens de Thesinger jaren vijftig week.
(Foto: Lucy Kol, mei 2000)

brokkelen hebt. Vooral als raadslid
I heeft Alssema zich wel eens ge

frustreerd gevoeld. Hij zei dan wel
eens tegenzijnvrouw,na een lang·
durig vergadertraject "Ik heb het
gevoel dat ik er kilometers energie
in gestopt heb en ik zie maar een
millimeter rendement.'
Maar het burgemeestersleven beo
staat gelukkig niet alleen uit verça
deren. Bezoekjes namens de ko
ningin bij een huwelijksjubileumen
het uitreiken van lintjes behoren
ook tot zijn takenpakket.

Hoe ziet u de toekomst van de
gemeente Ten Boer?
"De gemeente Ten Boer is een
prachtige gemeente. Ik houd van

het platteland. Alles is wat klein
schaliger en je kunt concreet iets
doen. Je bentniet anoniem, erzijn
korteoverleglijnen. Ten Boer heeft
eengrote verscheidenheidaan dor
pen en mensen. Je zietindeklei
nere dorpen meer sociale betrok
kenheid, daarvoor is het grootste
dorp Ten Boer eigenlijkalweer wat
te groot. Een groot deel van de
bevolking bestaat uit forenzen. De
agrarische bedrijfstak biedt inonze
gemeente demeeste werkgelegen
heid. Er moet regelmatig wat wor
den gebouwd in de kleine dorpen
om wat doorstroming vande bevol
king tekrijgen. Maar het moet wel
passen in de structuur en grootte
van het dorp.

ikdertig jaarhebgewerkt.Na over
leg metdeProvincie en de toenma
lige loco-burgemeester Boon kon
dit gerealiseerd worden. Op 1sep
tember 1997ben ikbegonnen.' Niet
lang daarna vestigt het gezin
Alssema zichaan deRoggeneed in
Ten Boer.

De week van een burgemeester
Doorgaans op maandagmorgen
naarhetgemeentehuisom decolle
gestukken door te nemen.
Maandagmiddag tweewekelijks
overleg met de politie en brand
weer. Enopdinsdagmiddag verga
deren met de wethouders. Dat zijn
de vaste punten. De helft van de
werktijd wordtophet gemeentehuis
doorgebracht, deandere helft bui-

tenshuis. Op het provinciehuis, in
DenHaag en inde Regio. Op aller
lei gebieden wordt de deskundig
heid en inbreng van Aissema ver
wacht. Ruimtelijke ordening, politie
en brandweer, algemeen bestuur
van de gemeente (personeel), mi
lieu, verkeer en vervoer, recreatie
en toerisme. Heel veelvergaderen
en praten dus. Het fijne van al dat
vergaderen is dat je nooit iets al
leen hoeft tebedenken,veel samen
doen. Het nadeel is wel dat al die
vergaderingen desnelleuitvoering
van eenplanbelemmeren. En daar
kan de burgemeester eigenlijk niet
goed tegen.Hijhoudt van adequaat
reageren en uitvoeren. Een voor
deel is wel dat je als "hogere' be
stuurder wel meer in de melk te

Mevrouw A/ssema vergezelt haar man regelmatig. Hierbijdeopening van
"De Wingerd"op 18 oktober t997.
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gebeurd. Tegendeze incidenten is
direct hard opgetreden. Er is een
duidelijk signaal afgegeven. Dit
wordt nietgepikt! Maar ook mooie
dingen zijngesignaleerd.Mijnzoon
van twintig (hij woont nog thuis,
lekker goedkoop) sport regelmatig
met een greep asielzoekers en an
dere dorpsgenoten. De kinderen uit
het AZC hebben zwemles gehad in
de Blinkerd, doen mee aan het
schoolvoetbaltoernooi in Wolter
sumoTijdensde multiculturelefeest
avond hebben de bewoners van
het AZC zich gepresenteerd ophet
gebied van kookkunst, dansen en
kleurige kledij."

Ontspanning
Inhet leven van Alssema is geluk·
kig ook tijd voor ontspanning. Mu·
ziekvan o.a.degrote Johan sebas
tiaan Bach - wiens sterfdag op 28
juli werd herdacht - wordt veelvul
dig beluisterd. Thuis en indeauto
op weg naar een vergadering in
Den Haag. Van muziek geniet hij
alstoehoorder, zelf is hij nietmuzi
kaal. Verderkan hij zich uitleven in
het timmerwerk. Timmeren in het
huis van zijn onlangs getrouwde
dochter in Kampen. Ook het huis
vanzijn inGroningenwonendezoon
is door vaderen zoon grotendeels
opgeknapt. Dan zieje,integenstel
ling tothelbestuurlijkewerk. direct
wat eruit je handen komt. Bij mooi
weer slapt hijopdefiets enmaak1
samen met zijn vrouw recreatieve
tochtjes door het Groninger land
schap. Als ze op vakantie gaan.
nemen ze defietsenmee. En inhet
werk van burgemeester vindt hij
gelukkig zoveel ontspanning dat hij,
DeoVolente, nogjaren vooruit kan.
Tol zolang spreken wij hem aan
met: Edelachtbare. of zoiets ...

Roe/ie Karsijns·Schievink

levensbeschouwing is
mijn drijfveer om me in
tezetten voor desociaal
zwakkeren en om on
rechtvaardigheid te beo
strijden:

Zoals het
Asielzoekerscentrum?
"Ja, daar noem je wat.
Op 2 september 1997,
ik was een dag burge
meester, wordt ik bena
derd door hetCOA.Ofik
wel eens had nagedacht
over de vestiging van
een asielzoekerseen
trum. Nou, daar had ik
nog nietover nagedacht,
maar ikbeloofde dat wel
te gaan doen, samen
met mijn medebe
stuurders. Honderd da
gen daarna sta ik in de
Tiggelhal aan zo'n zes

honderd mensen uil te leggen
waarom er een asielzoekerscen
truminTen Boer zal komen. Ikkan
je wel vertellen dat ik daar erg te
genopheb gezien.Achterafviel het
mee. De kritiek op het besluit was
begrijpelijk. Ook ik ben een demo
craat in hart en nieren. Maar een
feit was en isdatjedeverantwoor
delijkheid alsinwonerengemeente
van Nederland moetnemen. Jedoet
het, ofjedoet het niet. Enals jehet
doet,doe het dan goed.Wij hebben
toen gekozen voor een vijfjarige
vestiging van een wat groter asiel
zoekerscentrum.Dat heeftals voor
deel dat ditcentrumzelfsupporting
is.Het personeel isindienst van het
COA en het beroep dat je op
vrijwilligershulp vanuit de (kleine)
gemeente moet doen, is niet te
groot. Zelf heb ik ergeen spi~ van
dat de vestiging is doorgegaan.
Natuurlijkzijnervervelendedingen

Concentratie bij het maken van een kozijn.
(Foto: Wo/ter Karsijns, mei 2000)

naai dansfestival in Warffum mag
bezoeken. Ik heb nog zo'n vijftien
jaar te gaan voordat ik van mijn
A.OW. kan genieten. Het is de
vraag of ik als burgemeester van
een grotere gemeente aan deslag
zou kunnen gaan of een andere
bestuurlijkefunctie zoukunnen be
kleden. Mijn lidmaatschap van het
GPV -dieoverigens samen met de
RPF een nieuwe partij, deChristen
Unie, zal gaan vormen - kent zijn
beperkingen. Een ongeschreven
regel is dat de verdeling van de
kamerzetels in de Tweede Kamer
een afspiegeling moet zijn van de
burgemeesterszetels inden lande.
Dat betekent dater ongeveer ze
ven GPV'ers burgemeesterszetels
beschikbaar zijn. Op provinciaal ni
veau hebik al een functie bekleed
als Statenlid. En ik stap niet van
mijn politieke principes af om pro
motie te maken in depolitiek. Mijn

Op het gebied van recreatieen toe
risme wordt gewerkt aan een toe
ristisch profiel van de gemeente
Ten Boer. Walis het bijzondere aan
onze gemeente?
Dat is hel kloosterverleden waar
van de restanten nog waar te ne
menzijninGarmerwolde,Thesinge,
Wittewierum en Ten Boer. En de
diverse (voormalige) borgen en
steenhuizen met hun geschiede
nis. Er is een plan in ontwikkeling
omdeze aspecten inkaart tebren
genenonderde aandacht tebren
gen bij mensen die hierin geïnte·
resseerd zijn. Je bereikt daarmee
een selecte groep, geen massa
toerisme. Dat is niet ons doel. De
diverse fietspaden en vaarwateren
biedengoede recreatieve mogelijk
heden. Ook voor deinwoners.
Ikvoorzieeen goede toekomst voor
onze gemeente. Er kan gebruik
worden gemaakt van regionale
overlegorganen en instanties,waar
inwij ook participeren.Daarbij denk
iko.a. aan deeconomische en land
schappelijkeontwikkelingen van het
(plattelands)gebied in onze regio.
Als regio kunnen we plannen ont
wikkelen en toepassen indediver
se gemeenten, uitgaande van een
gezamenlijke visie. Op deze ma
nier hoeft elke gemeente niet zelf
het wieluit tevinden:

En deeigen toekomst?
"Ik heb het erg naar dezin indeze
gemeente. Heb veel plezier in het
werken voor en met de mensen.
Het is prachtigwerk. Veel afwisse
ling,elke dag watanders.Veelavon
denworden inbeslag genomen door
vergaderingenen bezoeken aan de
diverse verenigingen voor Dorps
belangen.Een aangename kant van
publieke verplichtingen isdatik sa
men met mijnvrouw concerten, uit
voeringen en o.a. een internatio-

Burg. Triezenbergstraat 43 - 979 1 CD Ten Boer
({) 050 - 3021210

Geopend:di. Vm vr.8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur
Nu ook de vrijdag-avonde tot 21 .00 uur

zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn'smaandagsgesloten)
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Cultuur-historische werkgroep Ten Boer lets over rle ourle gesc!JierlelJis

ralJ Garmerwolrle elJ T!JesilJge
De CHW bestaat uit een achttal inwoners van de gemeente, diezich in hun vrije tijd o.a. graag bezig
houden met de grote endekleine geschiedenis van degemeente, haar inwoners enhaar historische
locaties. De gemeente is wel klein, maar kan bogen opeen heel interessante geschiedenis.

Veel van wat vroeger inditgebied
tot stand isgekomen, is indeloop
der eeuwen verdwenen ol veran
derd.Hier en daar ziet men nog een
bijzonder gebouw, een heuveltje,
een stuk lundament ol sporen inde
grond,die na grondige bestudering
een stuk geschiedenis verraden.
Dit soort sporen kan worden verge
leken met nog bestaande documen
ten uit het verleden, waardoor in
vulling en betekenis kan worden
gegeven aan wat ervroeger is ge
beurd . Dergelijke sporen uit het
verleden zijnineen zeer sneltempo
bezig te verdwijnen. Dat heeft te
maken met het enorme tempo
waarin de laatste jaren met groot
materieelde boelop de schop gaat.

Afzienbare projecten
De CHW is tot stand gekomen na
een advertentie van B&W in 1991,
waarop zich een aantallielhebbers
heeft gemeld. Sinds die tijd is de
samenstelling wel wat veranderd.
De geschiedenisvan Ten Boer iszo
omvangrijk, en in recente tijd zo
weinig beschreven, dat gesproken
kan worden van een mer a boire.
Daarom richt de werkgroep zich de
laatste twee jaren voornamelijk op
afzienbare projecten,die ineen jaar
planning zijn opgenomen. Dit jaar
zijn dat o.a.:
- het onderzoeken naar de vondst

van een paar skeletten inKrödde
buren in juli vorig jaar

- het inrichten van een drietal vitri
netentoonstellingen inhetgemeen
tehuis

- het inventariseren van oude veld
namen

- het bevorderen van de uitgave
van een boek over de geschiede
nis van Ten Boer in2001door de
uitgeverij Regio-Projekt

- het organiseren van dia-avonden,
lezingenen publicaties inde pers.

Elk individueel lid is daarnaast 
voor zichzeil ol ter voorbereiding
van nieuwe projecten - ook met
andere dingen bezig.
Iedereen die belang stelt inde ge
schiedenis van zijn omgeving ol
van de vroegere bewoners van de
gemeente is welkom zich aan te
melden als lid ol - zo men wil 
aspirant-lid van dewerkgroep. Ei
genlijk zijn er naar verhouding te
weinig leden uit de buitendorpen ;
ook uit Garmerwolde en Thesinge
zit er niemand in.

Opkomst Christendom
In de tijd van de Carolingers (Karel
de Grote en zijnvoorvaders) werd
een deel van de Ommelanders tot
het Christendom bekeerd ; o.a.
dankzij Bonilatius, de bij Dokkum
vermoorde eerste abtvan een kloos
ter in Fulda en Liudger, de eerste
bisschop van Munster. Daarbij of
daarna verwierven de kloosters in
Werden (bij Essen) en Fulda (ook in
Duitsland) vele onroerende goede
ren in de Ommelanden, waarvan
nog een paar registers zijn bewaard.
Die registers zijnde oudste schrifte
lijke bronnen waaruit blijkt van het
bestaan van heerden, gehuchten,

dorpen en streken inde Ommelan
den. De registers zijn geschreven
vanal 802 tot ongeveer 1050 na
Chr.
Hierin komen voor de namen
Walthuson (Woltersurn?), Wierem,
Astulseshem (Atlesheim, Aldus
Iashem), Bederawalda (Bederwol
de?), Stederawalda (Steerwolde),
Amuthariowalda en Hewrterawalda
(Emmerwolde ol Emderwolde en
Hemerterwolde?). De oudste ver
melding is die van Wierem en As
tulseshem (Oldersurn).

Conflicten
De eersteschriftelijke berichten uit
het land zelf beginnen te verschij
nen nadat de Bisschop van Utrecht
in het begin van de11deeeuw van
deDuitse keizer Hendrik van Sak
sen goederen had verkregen in
Drente, waaronder de "Villa Gruo
ninga"en Selwerd,het Goorecht en
Thrianterwolda (Drenterwolde; dat
is het huidige gebied van Kolham,
Middelbert, Engelbert, Ruischer
brug,Lewenborg,Noorddijk,Beijum
en Noorderhogebrug).
Garmerwolde grensde aan Drenter
wolde en hoorde tot een ander Bis
dom. Dat leiddeal spoedig tot con
flicten; vooral na de aanleg van de
Wolddijk, de Sidewendena (Zuid
wending) en deBorgwal, waardoor
"het Wold" zowel tegen overstro
mingen vanuit de zee (bij storm
vloed in het brede Reitdiep) als
vanuit Drente (bij overstroming van
de Hunze) werd beveiligd.
De Drenterwoldjerskregen hierdoor

Het oudste mij bekende spoor
van bewoning komt uit een
opgraving bijhetaanleggen van
een nieuwe gasleiding in 1998
inde Fledderbosserpolder aan
de overkant van het Damster
diep. Deze polder ligt in wat
vroeger bekend stond als
Hydene, Heidenschap ol Hei
denschapper eed. Bij de
opgravingwerdo.a. aardewerk,
speelgoed (een soort dam
steentjes) en gebruiksgereed
schap aangetroffen uit het be
gin van de jaartelling. Dit is
vorig jaar tentoongesteld inhet
gemeentehuis.
Deze vondst is bijzonder be
langwekkend omdat velehisto
rici van mening zijn dat "het
Wold" (grofweg het gebied tus
sen Selwerd/Bedum en het
Eemskanaal) vóór de ont
watering en ontginning om
streeks de 12de eeuw niet per
manent werd bewoond.
De opgraving lag aan een oud
riviertje, dat uitkwam op de
"OudeKwens", die via deKlei
sloot (verdwenen inhet Eerns
kanaal) uitkwam op de vroe
gere grote rivier de Fivel. Uit
deze en andere vondsten werd
doorhetAcademisch Research
Centrum, dat de opgravingen
verrichtte, geconcludeerd dat
aan de (hoge) oevers van ri
viertjes in dit gebied mensen
woonden die voornamelijk leel
den van landbouw, veeteelt en
visserij.
Nietduidelijkisoldestreek ook
bewoond is gebleven.

s:Fa. W. Kooi & zn=- i n stallatie b ecinjf

Gas
Water
Electra

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969GOED VOOR UW GOED

Tevens:
Suede -reiniging
stoppage en
kledingreparatie

II:Jmedi te' Vee,

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

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

Mercedes Benz
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Harm Buler

De Roggeneed behoorde toen
grotendeels(?) tot een z.g. voor
werk van Bloemhof.
Op initiatiefvan o.a.Eppo Stithenga
werd besloten dat elk van de ge
noemden (met uitzondering van
Hemthrawalda) telkens voor één
jaar die zorg op zich zouden ne
men. (Eppo S.waseen belangrijke
grondbezitter uit Garmerwolde, die
in1285als zodanig wordtgenoemd
in de Kroniek van Bloemhof.)

Tot hiertoe de schriftelijke gege
vens. Welke sporen vinden we nog
van dezehistorischevermeldingen?
Ineenvolgende editiehoop ikhierop
verder te gaan.
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Eedmannen
Bijde totstandkomingvan denieuwe
waterwetten waren ook de bewo
ners van de landerijen verteqen
woordigd.
Bij een aktevan 1301 wordt door de
rechters. genoemd 'athaman van
deAftersilfestinge"(eedmannenvan
de acht zijlvesten) een geschil be
slecht tussen de ingelanden van
GarmerwoldemetdievanTen Boer,
de Roggeneed en 'Hemthrawalda",
waarbij de Garmerwolders klaag·
den dat ze niet alleen de feitelijke
en financiële verantwoordelijkheid
voor het onderhoud vandeBurgwal
tussen 'Poptahalge etSidewende
ne" wilden dragen, maar dat de
andere partijen hieraan moesten
meewerken en -betalen.
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in dit gebied en deels in hetgebied
binnen Hunsingo dat vierendeel
heette, omdat het ui1 vier delen be
stond; één daarvan was de Roggen
eed. Het gedeeije dat binnen Rvelin
go lag omvatte het Bouwerschap,het
Heidenschap aan de zuidoostover
zijde en de Ten Boerster en de
Garmerwoldsler eed aan de noord
zijde van het Damsterdiep.Deze zijl
eden warenonderdelen van het gro
tere Scharmer zijlvest dat ongeveer
samenvaltmet het gebied dat aan de
zuidzijde door de Borgwal werd be
veiligd.Het vierendeelbehoorde later
tot het Winsumer en Schaphalster
zij lvest, dat aan beide zijden van de
Wolddijk lag. (Er zijnook andere na
menvoordezelfdegedeeijeninzwang
ofinzwang geweest.)

juist méér last van het water en
staken de Borgwal af en toe door.
De conflicten werden in eerste in
stantieop de vuist enmet het zwaard
beslecht,maar na tussenkomst van
kerkelijke prelaten kwam soms een
regeling tot stand. die op schrift
werd gesteld. Mogelijk waren dit
soort conflicten-gecombineerd met
de mogelijkheidom goedkoop aan
ontginbaar landtekomen -de aan
leiding dat in het Wold kloosters
werden gevestigd. Als eerste in
Thesinge,later inWittewierurn,ver
volgens inTen Boer, daarna inSint
Annen entenslotte nóg één inThe
singe.Datwarenachtereenvolgens
"Gerrnania"inThesinge (in 11 82?),
'Bloemhof" in Wittewierum (1 213),
de abdij van 'de Buyre" of "Ten
Buyre", het nonnenklooster 'Klein
Adwert" in Sint Annen en het non
nenconvent van St. Agnes, of de
'GeestelijkeMaagden",inThesinge.
(Het convent van St. Agnes was
geen zelfstandigklooster maar een
"uithof" van het Olde Convent in
Groningen.)

Waterbeheersing
Doordekloosters werdbewerkstel
ligd dat erwetten kwamen die gol
den inheel Stad en Lande, waarin
dewaterbeheersing werdgeregeld.
Voor hetstroomgebied van deFivel
en Drenterwolde werd hierin het
voortouw genomen door Bloemhof
en de Buyre. De Buyre was een
dochterklooster van Thesinge, dat
mogelijktot stichting hiervan over
ging omdat deoudewierdevan de
Buyre in dit belangrijke gebied
(Fivelingo) lag, met de bedoeling
om ook hier een vinger inde papte
krijgen. Thesinge lag evenals Sint
Annen in het stroomgebied van de
Hunze en het Reitdiep. Het grond
gebied van dekerspelen ofkluften
Garmerwolde en TenBoerlagdeels

VERSTOPPING?
Admm;"'. " , · Ritsema LANDBOUW· \8Alarmtelefoon 6' b~/I1JtingddllÎt'lbli ro I MECHANISATIEBEDRIJF

0505421890 Uw adres voor: Oudman24 uurs-dienst financiële BEKKEMA
• Rioolontstoppen administra tie Thesinge net even iets anders
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie & Afdeling vers
• Gevelreiniging jaarverslagen • Slagerij . Vleeswaren
• Impregneringen & ' Verkoop, verhuur en • Groente en fruit

~
aangifte reparatie van Tuin- en • Slijterij . Kaas . Zuivel

i nk omstenbelasting Landbouwmachines Specialiteiten
PETER KUil. ' Onderhoud van uw • Barbeque-,Gourmet-,

'j'#,:I[1 /t"11i AA ;'1''1 j
c,x. Schu rrerlaan 46 machine en tractorpark Fondue- en Salade schotels.
9797 PC Th esinge • Hapjes enbittergarnituur.

Noorddijkerweg 13 relefoon (050) 302 13 19 • Fruitmanden.
9734 AS Groningen fax (050) 302 I I 82 G.N. Schutterlaan 10
Telefoon (050) 542 18 90 mob iel 065 1533772

OSO • 3021321
Hoofdweg 42 - Harkstede

Fax (050) 542 37 78 050 - 40412 18
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Uitbreiding RWZI
Op donderdag13 juli j.1. was er een informatiebijeenkomst in dorps
huis "De Leeuw" over uitbreidingsplannen van de rioolwa
terzuiveringsinstallatie te Garmerwolde. Namens het waterschap
Noorderzijlvest zaten achter de bestuurstafel de heren A. Loof
(afdelingshoofdplusvoorzitter van deze avond),W. Broer(hoofdalle
18 zuiveringen) en H. de Vries (projectleider).

HetWaterschapvoerteenstrijdvóór
en tégen water. Het bewaakt de
kwaliteit en het waterpeil van het
oppervlaktewater (inmeren, sloten
en kanalen) en beschermt ons te
gen overstromingen (door aanleg
en onderhoud van dijken en ka
den). Overal wordt water gebruikt:
voor drinkwater, agrarischgebruik,
zwemwater ...Schoon water willen
weallemaal!

Omenig idee tekrijgenwat erzoal
bij de zuivering gebeurt, bekijken
we eerst een (oude) video.
De eisen worden steeds verder
aangescherpt. Per 01-01-2000 is
defosfaatnorm WEL gehaald,maar
de slikstofnorm NIET. Derhalve
moetendeRWZl'sinGarmerwolde,
Ulrum,Marum enUithuizen worden
uitgebreid of gerenoveerd. We
bevinden ons in de laseringsfase;
deuitvoeringstart in 2003 enmoet
in 2006zijnvoltooid.

En dan nu het belangrijkste
agendapunt: Gelegenheid tot
stellen van vragen.
- Wat gebeurt HIER, in de omge
ving van Garmerwolde?
"We hebben nog geen concreet
plan. We denken aan uitbreiding
naar de kant van Ten Boer; we
weten nog niet hoeveel.Er zijnmis
schien wel tien manieren om die

stikstofverwijdering te realiseren;
één van de opties is dat je debe
staande zuivering intensiveert.Maar
jekuntook uitbreiden;dan hebje4
à 5 hectareerbij nodig:
- Hebben de bewoners er ook in
spraak in?
"Het Waterschap staat voor twee
dingen:
1. Er moet een bepaalde verwijde
ringsgraad worden bereikt.
2. Tegen de laagst mogelijke kos
ten. We moeten het wel met elkaar
betalen!
Zodra weeenproceskeuze hebben
gemaakt, komen we bij u terug."
Opmerking uit dezaal: Behoud na
tuurschoon is erg belangrijk. Dus
liever intensiveringdan uitbreiding.

- De afvoer gebeurt nog steeds in
die kleine vrachtwagens. Met die
hitte was deweg naar dezuivering
één slinkende massa!
"We hebben nog steeds een pro
bleem met dat zuiveringsslib. Op
korte termijn gaan we ermee naar
Duitsland (binnen een maand). In
Eelde zijn we er al mee begonnen.
Erzittennu houtenschotten opdie
bakken,dus het isal ietsverbeterd.
Over een maand is het over. Deze
toestand isniet acceptabel,het kan
niet! Door die regeltjes van het
ministerie worden wij dedupel"
- Hoe zit het methet rijtijdenbesluit

vanzeven tot zeven?Zerijdenvóór
zeven uur, zowel BFI als Hoiling.
"Hetmag niet,het staat zwart opwit
in onzevergunning:

- Als jullie straks beginnen met de
planvorming ...ishetmogelijkom in
derecreatieve sfeer iets extra's te
doen voor hetdorp?
"In het kader van: Voor wat hoort
wat?"
-Hoe ishetafgelopenmetdewater!
grondmonstersophet land vande
familie Havenga?
Dhr. Broer: "Inz'nalgemeenheid...
die plekken zijn onderzocht; we
hebben daar geen verontrustende
cijfers gevonden:
- Met andere woorden: er is geen
enkel gevaar voor de volksqe
zondheid? Direct of indirect?
-Hoe zit hetmet degezondheidvan
mens en dier? Er zijn een aantal
mensen die lijden aan een heel
enge ziekte. Huib Doyer is 15 jaar
toezichthouder geweest. Is er ooit
onderzoek naar gedaan?
"Vanuiteen zuivering komt eigenlijk
niks uit; je ruikt een beetje riool
lucht. Er zijn stoffen bekend die
kankerverwekkend zijn. Vanuit de
zuivering zijnons echter geenstof
fen bekend die kanker veroorza
ken. Bepaalde stoffen veroorzaken
bepaalde só6rten kanker; in Gar
merwolde is sprake van verschil
lende soorten kanker.
Bijandere zuiveringenzijnonsgeen
gevallen bekend:
- Allevuil vanhet AcademischZie
kenhuis is hier tot 1987 gedepo·
neerd.
"Vanuit de epidemiologie zijn er
geen gevallen bekend."
- Kunt ueens vragenaan deGGD·
arts inGroningen oferinNederland
iets bekend is van een verhoogde
kans op kanker?
"We zullen er naar informeren:

- Hoe verklaartude sterfte vande
koeien van de familie Havenga ten
opzichte van de buren? Vroeger
gingendie koeien nooit dood.
"Op hoog niveau zijn er onderzoe
ken naar gedaan en er is niets ult
gekomen. Het Waterschap kent
geen oorzaak;deveterinaire dienst
ook niet. Er is nog niemand die
enige relatie heeft kunnen leggen
tussen de zuivering en de ver
sterfte:
- Isditnieteen zaak voordeProvin
cie? Aagrunol loosde ook door die
pijp. Het is toch mogelijk dat die
leiding door de bodemdaling ten
gevolge van het aardgas is open
gebroken?
"De plekken zijnonderzocht; in de
monsters is niets verontrustends
gevonden:
- Die toegestane norm kan te hoog
zijn; alsdie dieren er dagelijks van
vreten ...
- Uweet meer!
De heer Loof: "Er iseenrapport dat
IK nietgezien heb."
- Er iseen rapportage van april van
meneer Pater ...
- En inhetbeginzei u:Slaap rustig ,
er isniets aan dehand!
Dhr. Broer: "De gegevens dieWIJ
hebbenals Waterschapwijzen niet
opverontrustende feiten. Erzijn 16
monstersdoor SwissCombi geno
men: opslechts één plek was een
verhoogde concentratie:

Rond 21.45 uurmaakt devoorzitter
een eindeaan dediscussiemet de
belofte: "Wij zeggen toe dat we u
zullen betrekken in de beslissin
gen:
Wordt vervolgd, zullen we maar
zeggen.

Hillie Ramaker-Tepper

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pa/leIWagens
• Kantoorl<asten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way' prof. aluminium

steigers. trappenenladders

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

Havengas.àccount

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Damsterdiep 42 Gron ingen
Postb us 4161 9701 ED Groningen

Telefoon 050 3119' 50 Fax 05031192&0
E-mailohaveng2@havenga-accoun t.nl



Knock-out (Afscheidsavond groep 8m.m.v. groep 7)
Kent u mediabonzen in Hilversum ol Aalsmeer? Geel dan even door dat ereen kant enklaar script ligt vooreen soapserie over middelbare
scholieren inThesinge. Een scriptmet daarnaast ookkarakterbeschrijvingen enkledingadviezen. Het script isgeschreven doordekinderen
van groep 7 en Bvan "DeTil". Alsalscheidsavond van groep Bi.p.v. de gebruikelijke musicals. (Die trouwens ookleuk zijn.) Dus weer eens
wat anders.

Groep 7/8 van "De Tij"presenteert
een Ti/productie op 19 en 20 juli
2000/
V.l.n.r.Patriek van Zanten (Bemand
Braker), Marja Heidema (Marta
K/okken), Joost Behrendt (A/bert
ver Brugge), Regina van Zanten
(Desiree ver Brugge), He/een Rid
der (Gera van Martine), Joost van
de Berg (G. Lopkera), Klaas Ka/
(Karel van Aken), Laurens Po/gar
(Frank van V/iet), Michiel Wegge
mans (Jack de Boer), Wisse van
den Berg (Niek Bijman),Roos Plaat
sman (Sophie Ruiters), Corine van
Houten (Marjet van Dijk), Elsbeth
Ba/kema (Merelin Dawson),
Miranda 5chuppert (Kathy Jason),
Arjan Kol (Derk ver Brugge), A/ex
Sarfo (Daniel van Dijk), Marco van
de Belt(Amo/dver Brugge),Femke
Ton (SusanSteenman) en Martien
Plaatsman (Ferdinand Kitter).

Lustern ie welais noar Radio Noord? Moandag 21augustus ree de
boderiederkaar deur onze dörpen, Ettie Bouwman kreeg as "gevallen
vrouw"npakje van heur fietsvriendinnen en Aukje Groothoff dee wat
met veur heur zeun en schoondochter in Beem. Zo ging dat vrouger
ook, volgens Aukje.
In Ten Boer pruiten ze o.a. met Haaidemoa, n echte boderieder.
Vrouger ree e met (ain) peerd en woagen en vervuirde wel vieftun
koren! Z'haren n beurtdainst, warren boderieder en veerieder. Ze
reden veul veur boeren,mor nammen ook wel pakjes met. Der warren
vrouger de wereld winkeltjes in Ten Boer. Soavends huilen ze
bestellens op; aanderdoags gingen z'in stad bie dewinkels langs en
dijbrochten dat din noar t bodenIerain. Haaidemoa isbegonnen meI
peerd en waogen en ophollen met vrachtauto. (tSchip zat erook nog
tussen, mor dat was mainst t waark van zien bruier.)

Hallo lu,

Hillie Roamokker-Tepper

Veur demainste mensen zit de vekantsie der weer op: alles gait weer
zien gewone gang. Grondschoulkinder motten moandag weer
begunnen. Ook de grotern gonnen weer aan de slag:bouken kaften,
lesreusters ophoalen ... tls altied weer spannend wat veur leraoren
ofje kriegen! Veur debrugpiepers ist wel even wennen: zo'ngrode
leerfebriek is hal wat aans as dat lutje dOrpsschoulijel En din dat
hoeswaark ...en aal doagen nend fietsen indat drokke verkeer ... Zet
hom op, jongens: lotjoe nait kistenl
Ook de mainste verainens gonnen in septembermaand weer van
start. Metain d'eerste week ken jong en old al lös worden bie de
Startweek in Thaisn. En in Gaarmwàl is der n kawiemOrn. Ook
d'olderngemestiek begunt weer ... KOrtom: volop gelegenhaid om in
contact tekommen met joendörpsçenotenl

een dekseltje. Dus iedereen krijgt
elkaar aan heteind.

Juf Jessica, die de avond opende
met alle kinderen in hun soaprol.
vertelde over de moeilijkheden die
overwonnen moesten worden. De
sponsors die gezocht moesten wor
den en de problemen met dever
schillende camera's bij de opna
mes.
De kinderenopendende soap met
een zelf geschreven en gecom
poneerd lied. Daarna volgde het
publiek de soap-beslommeringen
op een grool scherm.
Het kwam allemaal goed, de soap
was zeer de moeite waard. En hoe
wel het geluid soms te wensen over
liet, was het camerawerk (juf zelf)
perfect.
Alle kinderen kregen na afloop de
videoband mee van "Knock-out",
zodat ze later - als ze oud en wijs
zijn - nog eens terug kunnen kijken
naar zichzelf en hun klasgenoten.

/reneP/aatsman

sanitair en verwarming
-I-...IIlf-B.......U......R1NGA

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

In de soap,die 'Knock·out"heet, zit
alles wat ineen echtesoap ook zit.
Het speelt zich af op een middel
bare school (deTil) en ineen kan
tine (Ons Trefpunt). In een rechts
zaal (deraadzaalvan de gemeente
Ten Boer) en in hel huis van een
welgestelde familie (huizedeSmidtl
Weggemans).
Er is een leraar. Onbeantwoorde
liefdes. Een lellebel, die alle jon
gens probeert te versieren. Stoere
jongens. Maar ook een studenti
koos type met een geaffecteerd taal
gebruik. Meisjes, die dromen later
beroemde zangeressen teworden.
Een kantinehoudster met een luis
terend oor. Een rijke familie met
een hysterische moeder, die hele
maal hysterisch wordt als blijkt dat
ertwee beeldjesgestolen zijn. Twee
politieagenten, advocaten en een
rechter. En isde huishoudster wel
zo onschuldig als ze eruit ziet?
Maar gelukkig ... alles komt goed.
De dief wordt listig door de rechter
ontmaskerd. En op ieder potje past

7



Houtmarkt - Doe-net-zelf, Keuken- en vloerencentrum

De zaken liepenprima, maarjewilt
meer en maakt plannen ... en die
zijnna veel gepraat en overleg ge·
realiseerd: op1april 1999werd de

De opening van detweede zaak was deaanleiding omeen praatje te
maken met Jeroen Nijdam.

De toekomst
Genoeg plannen en t.z.t. worden
dieookgerealiseerd. Maarditheeft
allemaal tijd nodig.Er zijnzeer veel
ontwikkelingen inde houtindustrie;
denk aan het milieu. Je kunt niet
achterblijven ...jemoeterbijblijven,
debal blijft rollen.

Marry Burgering

advies gegeven en debeschikbare
schuurmachines kan men gratisle
nen.
"Het hout voor beide zaken kopen
wij zelf invia hout importbedrijven;
deze zijn beschermd. Eikenhout
komt rechtstreeks uil Frankrijk; het
tuinhoutismilieuvriendelijkenheeft
het komokeurmerk."Maarvolgens
Jeroen komt het mooiste hout uit
Rusland.

Het Samen Op Weg Jeugdwerk houdt dit jaar de jaarlijkse Startweek,de
start van het nieuwe seizoen, van 6 tot en met 9 september.

Woensdag 6 september,
van13.30 tot ± 16.30 uur: sporten ofzoeken en pannenkoeken voor alle
basisschooljeugd.
Groep 1t/m4: sporten in degymzaal
Neem mee: gymkleren en gymschoenen + elastische benen.
Groep 5 t/m 6: zoektocht in Thesinge
Neemmee: fiets, (horloge,) goed humeur, goed verstand en een pen.
Na afloop gaan we gezamenlijk pannenkoeken eten.
Donderdag 7 september,
van 16.30 tot 19.45 uur: viswedstrijd voor alle jeugdvan 4 t/m 12 jaar
Opgave vóór 7 september bij Heinavan Zanten (302 3426) of Geerrard
Joling (302 16 62)
zaterdag 9 september,
vanaf 19.00 uur bij 't k1apke: hanegevechten plus spijkerbroek hangen
vooriedereen vanaf 12jaar (georganiseerddoor deCJV). Deelname f2,50
p.p.; opgave lot een kwartiervoor tijd.
Na afloop Disco First Move in Ons Trefpunt

Een ander aspect: "parket"
Er zijndrie vloerenhoeken o.a.plan
ken massief, lamellen parket en
laminaat vloeren. Dit alles wordt
gelegd door vakkundig · eigen op
geleid - personeel.
Maar de doe-het-zelver kan ook
hier weer terecht. Er wordt goed

eerste paal geslagen voor het
nieuwe pand ophet industrieterrein
"De Driebond", Koldingweg 5."
Deze tweede zaak is echt gespe
cialiseerdinkeukensenvloeren. Er
iseengeweldige showruimte: twee
verdiepingen, elk van ± 250 m'.
Hier staan permanent 25 keukens
tentoongesteld;maarmenkan een
keus maken uit 500 modellen: elk
aanrecht - front - kastkan geleverd
worden. Zelfs als bouwpakket ...
zoalsdeklant dat wenst.

Startweek S.O.W. Jeugdwerk
Wij zijn toen naar Ruischerbrug
verhuisd en aan deWoldweg 6 be
gonnen met de Houtmarkt - Doe
het-zelf, Eerst met vader, broers
(deze zijn er later uitgestapt) en
enkele vaste medewerkers.
Erwas opdat moment een explo
sievegroeiindedoe-het-zelfmarkt.
Daar hebbenwij opingespeeld.We
kregen zelfseen tekortaan ruimte
en hebbentoenhetvoormalig café
naasthetpandkunnenkopen.Daar
is het keuken- en vloerencentrum
ingekomen.

Jemen Nijdam bij de auto van de zaak; de tekst moet nog worden
aangepast. (Foto: Henk Remerie)

"Wij zijn in 1964 inThesinge geko
men, aan De Dijk 14. Na een paar
jaar daar gewoond te hebben, zijn
wijverhuisd naarGarmerwolde.aan
de Dorpsweg. Dat was een pand
met een benzinepomp. En daar is
dehouthandel begonnen.
Mijnmoeder beheerde debenzine
pomp; tevens verkocht zij daar wat
cadeauartikelen en andere kleine
dingen. En dezorg voor de kinde
ren ... dat waren behoorlijketaken.
Vader had zijn handen vol aan de
houthandel; enwij - als klnderen 
moestenallemaal meehelpen.
Maardezakenlopenweleens snel
ler dan je denkt, want door een
toeval ligheid hebben wij het pand
kunnen verkopen.

Nijdam

Groningen - Telefoon (050) 541 68 61 /06 51 3554 06

\~j
r:

W aarborg
Insta ll ateur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

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

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.

Hoveniersbedrijf
Brouwer

• Advies en Ontwerpvande tuin.
- Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

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

Ikben een meisje van twaalf jaaren rijgraag op pony's en paarden.
Ik benop zoek naareen pony of paard waar ik op zou mogen rijden en verzorgen.
Uefst indeomgeving vanGarmerwolde.
Alsuwatvoormij heeft, beldanalstublieft 050-541 75 17 en vraag naar Aury Hoekstra.

Enkele maanden geleden is er een bericht in dit blad geplaatst met een oproep om te komen tot het
oprichten van een fotogroep of -clubin Garmerwoldeen omstreken. Els Knol-Licht, Joke de Jong, Jan
Feenstra, JanNoordhof, Hans Klamer, Gerrit ter Veer enAuke Kuipers hebben hierop gereageerd ende
oprichting is een feit.

Indebasis cursus worden de
grondbeginselenbehandeld. Er
wordtgeëxperimenteerdmetdi
verse materialen en teehole
ken.Jehebt geen ervaring no
dig, het gaat om het plezier
tijdens het schilderen!
Start: dinsdag 31 oktober van
19.30 tot 21.30 uur
Kostenvoor5 lessen, inclusief
materiaal, penselenset enkof
fiel1hee: f 175,-

Opgave bij Anja Stuurman,
Kapelstraat 13, 9797 PG
Thesinge; tel. 050-302 15 15.
Ofbij "De Wingerd'.

In de cursus"Spelenmet Verf"
ga je spelenderwijs op onder
zoekuit naardemogelijkheden
vandiverseverftechnieken zo
als schilderenmet grote/kleine
penselen,spatten,sjabloneren
en marmeren.
Inde laatstetwee lessenwordt
de techniek van het Japans
handboekbinden behandeld.
Start: donderdag 2 november
van 19.30 tot 21.30uur.
Kosten voor 5 lessen, inclusief
materiaal en koffie/thee:f 175,-

Gezacht: zargpany

Contactpersoon voor de fotogroep is: Auke G. Kuipers,
W.F. Hildebrandstraat 24, 9798 PJ Garmerwolde. Tele
foon 050-542 59 11 of 06-29 44 50 85.

De eeuwenoudekerk plus toren vanGarmerwolde. (Foto:AukeKuipers)

Voorlopig komt de groep bij toerbeurt bij elkaar thuis;de
eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 1Bseptem
ber a.s. Niet alleen inwoners uit Garmerwolde kunnen
toetreden, ookmensen uit de omgeving. Het isde bedoe
ling niettegroot te worden, aldenken wij er wel over om
lid te gaan worden van de Nederlandse Fotobond voor
Amateurfotografen. De groep heeft plannen om hier en
daar tegaan exposerenmetuiteraard heel mooi fotowerk.

Dienco Ba/huis tijdens de optocht inGarmerwolde
op zaterdag29 april2000. (Foto: Jan Feenstra)

Het is de bedoeling om er géén
verenigingvantegaan maken,met
een bestuur en statuten, maareen
fotogroepmeteenwisselende coör
dinator. Ook hetbetalenvancontri
butie is uit den boze. Mochten er
uitgaven komen, dan worden deze
hoofdelijk omgeslagen op de
groepsleden.
Defotogroep gaat individueel maar
ook projectmatig op locaties foto
graferen. De gemaakte werkstuk
kenzullen gezamenlijkwordenbe
sproken en geschikt gemaakt voor
expositiesen tentoonstellingen.

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

Voor motoren, bromfiets
offiets I/aar

MOTORENHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · Olf. Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
([) D5D - 3D21624

Werkplaats 's maandags

HOFSTEDE-

J
(

I
I

)

/

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.t,
• Electra Kerkstraat "1-
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 -3024693

• Zinkv
• Dakbedekking

050-3010735
0598-393504
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Naschoolse opvang in Garmerwolde
In februari 1999 is deWerkgroep BSO Garmerwolde begonnen met een inventarisatie naarde behoefteaan buitenschoolse opvang in het
dorp. Uiteeneenmaligeenquêteen viadoorlopende mondelinge inventarisatie is gebleken dat er metingangvan het schooljaar 2000/2001
beperkte concrete behoefte bestaat aan naschoolseopvang.

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 302 1383 Fax: 050 - 3021435

jaartekunnenbeginnen · ofanders
zo snel als mogelijk is. Er is al een
hoop werk verricht, maar een hoop
werk ligtnog tewachten.
Wij houden uopde hoogte.
De Stichting Schoolhuis Garmer
wolde is te bereiken op het adres
van de secretaris:
Annet van Reekurn,
W.F. Hildebrandstraat 30,
9798 PJ Garmerwolde,
telefoon: 050·549181 8,
e-mail:stichtingschoolhuiS@hetnet.nl

Voor de
complete

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

Op ditmoment ishet wachten opde
uitslag van de vergunning- en
subsidieaanvraag. Als de vergun
ning(eventueelondervoorwaarden)
wordt verleend, kanop de ingesla·
gen weg worden doorgegaan en
kunnen enkele formele stappen
worden gezet: afspraken met de
Kerkvoogdij, metdebegeleiding en
met de ouders van dekinderen die
de eerste - kleine • groep zullen
gaan vormen. Uiteraard hopen wij
met ingang van het nieuwe school-

~~ de Ploeg

-,

QUICK·STEP
FLOOR

auplng
~
D IoP ei
MJ\~ • lAnvmooEM5 · Kl;SSESS

$irisette\";,..

Op advies van de Hulpverlenings
dienst wordt gewerkt aaneen aan
tal verbeteringen aan Kerkhörn,bij·
voorbeeld vingerbeveiligingen op
deuren, bescherming rondom ka
chels en aanschaf van meubilair
voor de doelgroep.
Na contact met de Vereniging
Dorpsbelangen is een aanvraag
voor een startsubsidie aan deGe·
meenteTen Boer gericht.De Vere·
nigingspeelt hierbij een belangrijke
intermediaire rol.

Om deze opvang tekunnenrealise
ren heeft de werkgroep eenaantal
stappen ondernomen.
In juni van dit jaar is de Stichting
SchoolhuisGarmerwoldeopgericht.
Eénvan dedoelen van de Stichting
isomzorg te dragen voor eenpas
sende locatie, begeleiding en mid
delen om buiten schooltijd verzor
gende en recreatieveopvang te bie
den aan kinderen in de schooI
leeftijd.
Een geschikte (of geschikt te ma
ken) locatie werd gevonden door
contacttezoeken metdeKerkvoog
dij van de Hervormde Gemeente
GarmerwoldefThesinge.Na uitvoe
rig overleg is de Stichting met de
Kerkvoogdij tot overeenstemming
gekomen om het gebouwtje Kerk
hörn te mogen huren en - waar
nodig· aantepassenen in te rich
ten voor naschoolse opvang.
Kerkhörn ligt paltegenoverdeOBS
Garmerwolde, op het terrein van
het kerkhof aan de rand van de
begraafplaats.

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. lijsten
• Passe-partouts
• Ophangsystemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaarten

Winkelcentrum
lewenborg
Kaju it 282
050 - 5426699

Aan de Gemeente Ten Boer is in
mei een vergunningaanvraag ver
stuurd "voor het openstellen van
een voorziening voor tussen- en
naschoolse opvang".Naarverwach·
ting wordt vóór het nieuwe school
jaar over deze aanvraag beslist.
Een belangrijk onderdeel bij even
tuele vergunningverlening is de
beoordeling (vandevoorgenomen
locatie) door de Hulpverlenings
dienst Groningen (waarinopgeno
mende GGD en de brandweer).
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Hallaugustus trok FrancinevanBroekhoven uit Garmerwolde ereen
dagje methaar collega's opuit. Dat dichtbijook leukkanzijn, bewijst
onderstaand verslag.

Op weg met Pien's Picknick

Nogeven een miezerig buitjeopde
l 6de augustus, maar toen konden
dedamestoch opweg. Hunfietsen
waren bepakt met picknickmanden
en met een hoop lol gingen ze op
weg naar de Noordermolen.
"Koffiepauze!' riep de één. "Stop'
penwe nual?" riepeen ander. "Ja,
we willen vooral niet moe worden
van het fietsen:
Na een uurtje werddewegvervolgd
richting de molen van Zuidwolde.
Daar staan heerlijkebanken om op
uit te rusten; maar nee, dedames
wilden picknicken en dus werden
de kleden gespreid en belandde
alles in hetgras.
"Dat je zo dichtbij de stad in zo'n
mooie omgeving kan fietsen, dat
realiseerje jeniet!" ViaEllerhuizen
(en veel ooh's en aah's) en Sint

Annen kwamen zebijdeBovenrijge
molen inTen Boer. Een rondleiding
vanRick demolenaar was erg leuk
enheel leerzaam. En ook daarwer
den de kleden gespreid.
Op deterugwegnaar Garmerwolde
hadden ze een flinke tegenwind,
maar met de Groninger biertjes in
debenen had niemand daar meer
erg in.
Een zeer geslaagde dag die door
de deelneemsters werd omschre
venals "eendagje vakantie"!
N.B. Wilt uook eens met een goed
gevuldepicknickmand opstap?
Bel Pien'sPicknickinGarmerwolde
(telefoon 542 1276) en het wordt
geregeld. Ook voor fietsen, kano's
en een mooieroutebeschrijving kan
worden gezorgd.

Francine vanBroekhoven Een ouderwetse picknick bij de Bovenrijge molen ...

Uitnodiging voor de jeugd van Garmerwolde en Thesinge
Op 6 september start het nieuwe seizoen van het Samen Op Weg Jeugdwerk (S.OW.) in Thesinge en
Garmerwolde. De KLUP (voor iedereen vanaf groep acht tot ongeveer 16jaar) begint weer op6 oktober met:
"Tri·axY Internationaal"

Tri-axr' wordt georganiseerd door we onze uitslagdoor naar het lan-
MCA·Nederland en is een spel wat delijk centrum en krijgen dan be-
op de avond van 6 oktober door richt over onze stand ten opzichte
veel groepen in heel Nederland van deandere groepeninhetland.
wordt gespeeld. Vooraf krijgen we Tri-axY is leuk, maar is nog veel
verzegelde enveloppenmet daarin leukeralsjehet met een hele groep
opdrachten. Op deafgesproken tij- kunt doen.
denmogen we deenveloppenopen Wie komt er?
maken endeopdrachten uitvoeren. Het begint om half acht in "Ons
Aan het eind van de avond bellen Trefpunt".

I \ /n ~

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

Voor vragen kun je bellen met
Annelies Hofstede 050-541 04 80
of mailen met:
annelies@hofstede.nl.com.
Goede ideeën voor de Klup? We
gaan in ieder geval 1x per maand
samen iets organiseren.Wanneer?
Daar leesjenog meerover. Wat we
gaandoen??? Belofmailme maar!!!

Totziens, Annelies

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

Stiefbeenen zoon
BIED TEKOOP 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.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken fDDf eenfoetJeprij5

Stalramen
Oud gereedschap

ï nm.Bl" DJlUel'l ej ing

Stiefbeen en zoon
U1gersmaweg 147 • 97 31 BR Groningeft
tel. 050-5491913 • fu 050-5491 660
a.loleI.06·53413019
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Ook in de omgeving van Garmerwolde kun je aangenaam verpozen ...
(Foto: Henk Remerie)

Foto van de maand

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

Fotograal Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
of 06 ·21610686
Fotograal Thesinge:
Woller Karsijns050-302 2071
Eind-redactie
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335
Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutteriaan 36.
9797 PC Thesinge. 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Redactie

Wist-u-dat ...

Op zaterdag 4 en zondag 5
novembera.s. iserindeKloos
terkerk teThesinge van 10.00
tot 18.00 uur een fototentoon
stellinglwedstrijd van de jaren
vijftig feestweek!
Info:Myla Uitham tel. 3023483.

Fototentoonstelling

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 ol G.N. SchuIlerlaan 16,
uiterlijk woensdag 20 sep
tember 19.00uur, zo mogelijk
eerder.

• Garmerwolde een prachtige jeu
de boulesbaan heeft? Er elke dins
dag- of donderdagavond vanaf
20.00uurdooreenvastclubjewordt
gespeeld? De kantine is dan ook
open i.v.m. voetbaltraining. Er kun
nen best 110g wat mensen bij!
(Natuurlijk kuntuer ook op andere
tijden terech!.)
• er bij "DeDrie Wilgen", Kooilaan
4inHarkstede een tuin-, pompoen
en lichtweekend wordt georgani
seerd? De tijden zijn: 8sept. 13 -22
uur, 9 sept. 10 - 22uur en 10 sep!.
10 -18uur.

09.30 uur: Garmerwolde, ds. Ypma
09.30 uur: Thesinge, ds. G.O. Giethoorn
14.30 uur: ds. Westerneng
11.00 uur: Thesinge, ds. R. Knijff
09.30 uur: Garmerwolde, ds. Ypma,
14.30 uur: ds. Renting

Kerkdiensten

Agenda

3 september
10 september

17 september
24 september Avondmaal

maandag 4 september
Tuinkeuring Garmerwolde
6, 7 en9 september
Startweek S.O.w. Jeugdwerk
donderdag 7 september
Kerkhörn ; 10.00 uur: koffiemorgen
8 en9 september
SchuurBovenrijgerweg 19;20.00uur:
extra voorstelling "De Rijge"
dinsdag 12 september
De Leeuw; 19.30 uur: klaverjassen
kaartclub "De Soos"
vrijdag 15 september
18.00 uur: Ludieke actie Dorps
belangen Garmerwolde i.v.m. aan
bieding nieuwe dorpsgids
maandag 18 september
l3ijee!'kJmslfob;lroepGarmerwoldee.o.
woensdag 20 september
De Leeuw; 19.45 uur: modeshow
(NBvP, vrouwen van nu)
vrijdag 29 september
Ons Trefpunt: kinderdisco
tot 29 oktober
Bovenrijgerweg 19: expositie van
Noëmi Noest, Hein Bril en Herbert
Koekkoek.Bel metéénvanonzehypotheek·

adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Uziet het.Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm , die opgebouwd is uit
een lening eneen verzekering. Enaf
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal, Zodanigdat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypolheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer welen?Ook dat kan.

..Wezijn opzoek naar eenhypo
!heek waar we later weeruit kunnen
puffen. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..Allebei net afgestudeerd en di·
reet aan het werk. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echtgespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

..Wehebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wiJstraks een paar jaar
stoppenmetwerkenomvoordekinde
ren tezorgen.
Danwillen we minderaan onzehypo
theekbetalen, kandat?
Ja, dat kan .
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