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Historische sporen
In de augustus-editie hebik iets verteld over deCultuur-historischewerkgroep enover de oudste documenten diebetrekking hebben op
Garmerwolde enThesinge. Welke sporen vinden we nog van deze historische vermeldingen?

De Kloosterkerk Thesinge, een historisch plekje. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Heidensehap
Door de schoolmeester G.Rijkens
G.zoon uit Garmerwolde wordt in
een rapport uit 1829 vermeld dat
daar de fundamentenzijn van een
tempelof een kerk waar "thans een
boerenplaats gebouwd is. Voor
weinigejaren is bij het graven een
doodshoofd met beenderengevon
den". Waarsch ijnlijk gaat het hier
omdevroegere Middeleeuwsekerk
van Heidenschap. laatst vermeld in
een taxatielijst van kerspelen uit
1506. Verder vermeldt hij dat wei
nig noordwaartsdaarvanvoormaals
een burgtheelt gestaan, laatst toe
behorende aan Pompejus de Val
ck, Staat-Generaal der Verenigde
Nederlanden, gestorven in 1727.
Begravenindekerkondereen bui
tengewoon grotezerk.VolgensJA
Formsma gaat het hierbij om de
Z.g. Gelmersmaborg, volgens de
kaartvanBeckering van 1785gele
genaandez.o. kantvanhet Dam
sterdiep, ongeveer ter hoogte van
denieuwe brug. Op oudere kaarten
wordt deborg HenssensofHensius
genoemd, waarschijnlijk naar de
syndicus van de Hoofdmannen
kamer Jodocus Hensius uit Lippe
diein 1599 Gelmersma(waarvroe
ger een tichelwerkwas) kocht. Zijn
dochter trouwde met Bernard Jul
singh,diena hemdeborgbewoon
de, en secretarisvandeOmmelan
derlanddag was. Julsingh was ook
vennoot in deOmmelandse Com
pagnie.

De Ommelanders lagen in die tijd
(tijdvanJan deWilt,diezich erook
nog mee heeft bemoeid) in onmin
met de Groningse bestuurders en
hebben toen enige jaren niet inde
stad maar indeOmmelanden ver-

gaderd, waarvanzeker eenmaal in
dekerk van Garmerwolde en een
maal in die van Ten Boer. Dit ge
schil betrof de ontvening en deaf
voervanturf naar Groningen uitde
Ommelandse venen, bij Meeden t.
z. van Zuidbroek door de Ornrne
landse Compagnie.
De borgbewoners noemden zich
terechtoftenonrechtehoofdelingen
vanGarmerwolde,Thesingeen Ten
Boer, De familie Valk, Valck of de
Valck(e) was afkomstig uit Schar
mer,waar ze ookeenborg hadden.

Bovenrijge
Diezelfdetitel vanhoofdel ing droe
gen ook debewoners van deTac
kenborg aan de Bovenrijge, die
vroeger nog nietdoorliep totaande
Rijksweg.EerstbekendiseneClant
(16de eeuw), later een De Mep
sche,vanwelke familievooral Ever
hard bekend is. Hij is o.a, vermeld
opdegrote klok van detoren van
Garmerwolde en heelt ookeen graf
inde kerk.

LaterverwierfBernardJulsingh ook
die borg. De laatste bewoner was
een Roelof Dijck, die failliet ging,
waarna deborgwerd gesloopt.

OpdeplaatsvanGelmersma werd
eenboerderij gebouwd die Valken
borg heette.
De familie de Mepsche verhu isde
naar Faan bij Zuidhorn. In 1727
bestond Rudolf deMepsche hetom
ruim 20van zijn pachters in Zuid
hornter dood op de brandstapelte
veroordelen wegens veronderstel
de "sodomie". Voor deze schan
delijke gruweldaad werd hij gepro
moveerd tot drost te Wedde.

Garmerwolde
De schoolmeester vermeldt verder
nog de"Ridderborg"opdekruising
vandeThesingerMaarendeStads
weg. Hij vermeldtdatdeze tekenen
van hoge ouderdom verraadt, en
voor een aantal jaren (dus om
streeks 1820?) door de schepperij
vanhet Vierendeel was aangekocht

voor een vergaderplaats voor zijl
rechters. Hij acht het "hoogstwaar
schijnlijk dat deborg door het oude
Riddergeslachtisgebouwd,ten ein
de daar hun nachtsverblijf te hou
den enzich dus gerechtigd beven
den om alsvolmachtenofeigenerf·
denter landdagteverschijnenenin
hoogeambten tegeraken". De Rid
derborg is geen "erkende" borg in
diezin dat er heerlijkerechtenaan
verbonden zijngeweest. Niettemin
is het ongetwijfeld een zeer oude
heemplaats, alleenalgezien delig
ging bij dehoofdingang naar Rve
lingo.Uithet Stadboekvan Gronin
gen blijkt dat op 16 oktober 1651
aanGarmerwolde werdtoegestaan
eentilaanteleggenindeStadsweg
bijdeBorg, mitszij hem zelfonder
houden.DeRidderborgstaat dus al
heel lang als borg bekend.

Uit een boekje van de uitgeverij
Kok/Kampen uit 1909 blijkt dat in
1809 in dearmhuiskamer van Ten
Boer Jan Egberts Broekema isge
boren. Maar het staat vast dat hij
niet in Ten Boer, maar in Garrner
woldeisgeboren.Erstaateen oude
fotobijvan het armhuis,waarvan ik
dusvermoed dat het inGatmerwol
de stond, maar ik weet niet waar.
Misschien weet een van de lezers
dat?

Thesinge
Van het dorp Thesinge zijn bijop
gravingenbewoningssporen gevon
dendieteruggaan totongeveer800
n.Chr. Het kloosterGermania, ge
sticht vóór 1200, was al spoedig
van grote betekenis. Dit blijkt o.a.
uit het feit dat het al in 1284 de
patronaatsrechten verwierf van de
belangrijke Walfriduskerk van Be-



Harm Buter
Rijksweg 73 Ten Boer

tel. 302 23 36

Tot slot nog een toelichting op het
vorige artikel. Daarinhebikgesteld
dat er na het aanleggen van de
Borgwal onenigheden ontstonden
met de Drenterwolders, hetgeen
mogelijkaanleidingwas tothet ves
tigen van kloosters. Garmerwolde
en Thesinge makendeel uit van de
Friese landen ten oosten van de
Lauwers, die door de gewelddadi·
ge bekering onder leiding van kei·
zer Karel de Grote onder het bis
dom Munsterwaren komen te val
len. In die tijd was er geen ander
centraal gezag meer, er wasgeen
koning, hertog of graaf van Fries
land. In die tijd werd de z.g. "Lex
Frisionum", dewet vandeFriezen,
op schriftgesteld.Hierin werdqere
geld hoe sommige rechtsgeschil·
len moestenwordenopgelost, met
name de hoogte vande "lweergel·
deni en de ibreukenÎ" (betalingen
aan de redgers) die verschuldigd
waren bij diefstal, huisvredebreuk
en doodslag . Geschillen tussen
verschillendedorpen moesten wor
den opgelosttijdens periodieke bij·
eenkomsten van alle (Oost)friezen
onder de Upstalboom bij Aurich.
Die wet goldalleenvoor Friezen.
Verder had Karel de Grote enkele
koninklijke besluiten afgevaardigd,
dez.g. capitularia, die somsalleen
van toepassing waren op konink
lijkedomeinen. Indiehalfanarcois
tische toestand konden de- onder
bescherming van de keizer staan
de - kerkelijke autoriteiten, die de
enigen waren diekonden lezen en
schrijven en bovendien enige ken
nis hadden van het Romeinse en
van het kerkelijke recht,al spoedig
een machtige positie innemen.

aardewerk en 105 menselijke ske
letten aangetroffen. De versierin
gen op dedeksels zijn deels oud
germaans, maar opal ledrieiseen
kruis afgebeeld. Op twee ervan
staan bisschopsstaven. Derestan
ten schijnen zich tebevinden inde
keldersvan het Groningsmuseum.
De kerk moet die van Steerwolde
zijn geweest, die laatstelijk voor
komt in een register van kerkelijke
goederen van ca. 1450.Ditwaseen
andere kerk dan de hiervoor ge·
noemde kapel van het conventvan
deGeestelijke maagden.

Bederawalda
Overde(vroegere) liggingvan deze
plaats zijn allerlei veronderstellin
gen geuit,waarbij velendenken dat
het ergens inde buurt van Thesin
ge moet zijngeweest. Ikwilhiernog
een aan toevoegen:misschien was
het wel St. Annen. want dat ging
waarschijnlijk pas Sint Anna heten
na de stichting van Parva (of Lutje
of Klein) Aduard.

Steerwolde
In1964 kreeg huisarts vander Werff
uitGarmerwoldetehoren datbij het
egaliseren van grond bij een boer
derij aan het Geweide, thans vlak
bij de Eemshavenweg inThesinqe
buren menselijke beenderen en
zerken gevonden waren. M.m.V.
prof Waterbolk werd eenopgraving
door het BAl (Arch. Instituut Gro
ningen) geregeld. Hierbij werden
de intacte fundamenten van een
kerk, drie geornamenteerde sarco
faagdeksels van basaltsteen, wat

grond.Erbestaat nog eenfragment
van een kroniek uit 1525 over de
vlucht van de nonnen naarUtrecht
tijdens de gewelddadigheden tus
sen deBourgondische stadhouder
Schenkvan Toutenburgen detree
pen van Karel van Gelre in 1506.
Omstreeks het beginvan de tach
tigjarige oorlog is het klooster ver
woest en verlaten.
Germania had een zegel waarop
St. Felicitas met haar zeven zonen
was afgebeeld. Aan die heiligen
was het klooster kennelijk gewijd,
en niet aan St. Germanus, zoals
ook isverondersteld. Inde Univer
siteitsbibliotheek in Groningen, de
Konglige BibliothekinKopenhagen
en in andere archieven bevinden
zich enkele getijdenboeken en an
dere prachtig geschreven en ge·
schilderde handschriften met ml
niaturen en randversieringen, at
komstig uit Thesinge.

Boekholt - Hensbroek
OogMerk - Opticien
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen

Aan deandere zijde vande dorps
kern vanThesinge, richting de mo
len, iseen grotendeelsonbebouwd
terreinwaaronder derestenvanhet
nonnenconvent van Germania lig
gen. Dit terrein is als Rijksmonu
ment aangewezen. Naar verluidt
zijn ernog oude gewelven onderde

dum, waar de relikwieën van de
doorNoormannenvermoorde heili
ge Walfrieden zijn zonen,druk door
pelgrims werden bezocht. Waar
Germania lag, magbekendworden
verondersteld.Minderbekend isdat
bij het reparerenvan deriolering in
detwintiger jaren, voor de kerk een
gave stenen vuistbijl werd aange
troffen, wat er mogelijk opduidt dat
ditinde oertijd alseen heiligeplaats
werd beschouwd. De bijl moet da
teren van ruim voor het begin van
de jaartelling. Het is echter geen
bewijs dat het dorp toen albestond.
De uithof van het Agnietenklooster
lag in Steerwolde, ten zuiden van
het Gewijde. Hier was ook een ka-
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Rommelmarkt
vvGEO

Voor de
complete

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

Anne Benneker-Sanders
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Veel kleintjes maken één grote:de Michiel en Erik van Bruggen, Jota
opbrengst van deze dag isf 1260,- van 't Riet en Juqan Groothuis kij

ken oferiets van hun gading bij is!
(Foto: Henk Remerie)
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W ONINGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021 383 Fax: 050 - 3021435

"Tussen kunst en kitsch"-mede
werker. bracht de antiquiteitenaan
de man. En het geheel werd opge
vrolijktdoordeluidestem vanArend
Koenes, die veel bezoekers met
naamen toenaam aankondigdeen
met veel verve deverloting van de
wedstrijdbal leidde. f 150,- bracht
hij daarmee in het laa~e .

Ook voor de jeugd was er wat te
beleven: een rad van avontuur en
allerlei koopjes. Knuffels en speel
goed voor een kwartje.

Winkelcentrum
l ew enborg
Kajuit 282
050 - 5426699

Vrijdag 6 oktober vond de jaar
lijkserommelmarkt bijdevvGEO
plaats. De hele dag waren vrijwil
ligers in deweeronder debezie
lende leiding van Jantje Ypey:
spullen bij de mensen ophalen,
alles uitpakken en sorteren en
een plaatsje geven in de gym
zaal.

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

De meest uiteenlopende - soms
ondefineerbare - spullen. van krul
spelden tot kerstballen. vanbrood
roosters tot borrelglazen, kwamen
tevoorschijn uit soms zeer stoffige
dozen. Je verwachtte elk moment
dat ereenmuisjetussen destofres
ten te voorschijnkwampiepen.
AIver voor vijf uurstonden deechte
koopjesjagers voor dedeureninde
startblokkenvoorhet beginsignaal.
In snelwandeltempo, een bezeten
blik in de ogen, keurend en zéér
prijsbewust schoten ze degymzaal
door. Een kwartje verschil tussen
bod en vraagprijs maakt soms dat
dekoop nietdoorgaat.
Carel Hazeveld. als deskundige

• Ruilen
Kunststof reismandje voor een kat.
z.g.a.n. tegen een rollade. 050·542
6644.
• Gevraagd
Wiekan mij helpen aan1of2melk
bussen? 050-542 66 44.

Stoomfluitjes
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Het digitale aanplakbord aan de Rijksweg
De redactievergaderingen, dieten behoeve van deGT Express gehouden worden, zijn soms best wel erg gezellig. Heel vaak zijn erdiverse
"chat" of "praat" groepjes, die heel wat af te kleppen hebben. Anderzijds zijn erookruime periodes, waarin op ordentelijkewijzeslechts
één iemand het woord voert. En, hoewel dat misschien wat minder gezellig is, is het voordeel dat het toch een stukefficiënter vergadert.

Het digitaal informatiepaneel langs de Rijksweg ... (Foto: Henk Remerie).

In de afgelopen GT vergadering
was gedurende zo'n efficiënte pe
riode iemand aan het woord wiens
beslommering betrof de digitale
krant, digitaal aanplakbord (of hoe
zo'nding mag heten) aan de Rijks
weg. Hij vroeg zich af hoe dat nu
eigenlijk zat met de mededelingen
die daarop verschenen. "Tegen
woordig verschijnen erook reclame
boodschappen,die-naar ikhoorde
zeggen - iets van f 500,- per week
opbrachten. Maar verenigingen
mogen (of mochten?) ergratis ge
bruik van maken. Hoe is nu het
beleid van de gemeente? Wordt
voorrang gegeven aan reclame,dus
geldelijke inkomsten,of aan mede
delingen van verenigingen, zoals
bijvoorbeeld: "GEOhoudt rommel
markt op10 okt." of zo?"

Deze kwestie werd omarmd door
de vergadering. En omdat ik naar
de vergadering gekomen was met
het stellige voornemenom -als het
enigszins mogelijkwas -een stukje
te schrijven, was de schrijver over
dit onderwerp snel gevonden.
Eenmaalthuisgekomenleekhet me
dat het toch wel eens een knap
lastig stukje zou kunnen worden.
Wanttja, wanneer een mensbegint
na tedenken spuiten de vragen de
grond uit, zoals bijvoorbeeld: Wie
bekommerterzich eigenlijk om zo'n
ding? Waarom staat die er? Hoe
wordt het gewaardeerd? Wie heeft
ernu echtwat aan? Wie maken er
nu gebruik van? En hoe noem je
zoiets nu eigenlijk?

Het leek mij dat de beantwoording
van de vragen nog wel eens zou
kunnen resulterenineen wazig ver
haal.

Met betrekking tot de vraag: "Wie
bekommert zich erom" bleek het
mogelijkeen duidelijk antwoord te
verkrijgen. De heer Freek van der
Ploeg (medewerkervandegemeen
te) vertelde het volgende:
De voorgeschiedenis vanhet bord
ligt in de eeuwwisseling. (Weet u
nog,het jaar2000 leek in1999nog
heelbijzonder).Erwas een planom
elkdorpvan degemeente Ten Boer
van een aftel klok tevoorzienwaar
op- zeg insecondes -dewachttijd
tot het nieuwe jaar zou af te lezen
zijn. Dat bleek echter te duur te
worden. Maar "iets digitaals" leek
toch wel interessant, en zodoende

iserhet bord vooreen bedragjevan
f 50.000 neergezet. Het aanvanke
lijkdoel van deze zuilwasom bood
schappen te verstrekken over vei
ligheid, mededelingen van vereni
gingen en aankondigingen over
sociaal-culturele manifestaties.
Vorige maandheefteencommissie
zich inhet functionerenvan ditbord
verdiept. en is tot het advies geko
men om vanaf 1 oktober reclame
mogelijktelatenzijn. Kennelijkiser
ruimte over; en waaromzou je via
reclame niet wat geld kunnen ver
krijgen uitdeze investering.Echter:
mededelingen van verenigingen
enzovoortgaan boven reclame,mits
deze mededelingen tijdig zijn aan
gemeld. Hieraan zijn geen kosten
verbonden.
Als er geen "non-commerciële'
mededelingen zijn, dan is reclame

mogelijk. Er zijn voorts twee pagi
na's mogelijk op het bord, en het
streven isom maximaal éénpagina
reclame tevertonen; dus liefst niet
op alle twee pagina's reclame.

Nu, dat lijktmij allemaal wel duide
lijk.
Eenvande kwestiesdie nog rest is
hoe zo'nbord nu eigenlijkgenoemd
of aangeduid moet worden. Van
der Ploeg sprak van "digitaalinfor
matie paneer en dit lijkt mij een
keurigeomschrijving. Echter: inde
notulenvandevergaderingvan de
GTExpressvond ikhetwoord "mot
tobord'. Daar had ik nog nooit van
gehoord. Zoals te verwachten viel,
was dit woord niet te vinden in de
Van Dale. Het stoptebij het woord
"motto' . Maar dit zegt weinig, want
heel veelwoorden zijnhierin niette
vinden.Omzekerheidteverkrijgen
toch maar even gebeldmet Roelie,
die dit als notuliste had opge
schreven.Mijn vraag wasof"motto
bord' in Thesinge, in omstreken
van Thesinge, of misschien zelfs
wel in de rest van de wereld, de
gangbare aanduiding was. Dat kon
ze moeilijk bevestigen,want ze had
het woord maar zelf even verzon
nenbijhetschrijven vandenotulen.
Kortom:mottobord,digitaalinforma
tie paneel, lichtkrant. digitaal aan
plakbord. mededelingen bord, re
clame zuil ... wie het zeker weet,
kan altijd een "Wist-u-dat-je"schrij
ven naar de GT Express.

Karel Drabe
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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 alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

~
PETER KUIL
'j,y,tltd,tUfJ1#i'?c:iJ
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Tel efoon (a SO) 542 1890
Fax (a SO) 542 37 78



Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

zaterdag 14 oktober was een mistigedag, in iedergeval deochtend.
Bij devvGEO was hetreeds vanaf9uur 's morgens een gewoonlijke
drukte. Veel jeugd bevond zichweer ineen toestand dietop-sporters
graag omschrijven als "een gezonde spanning".

C-junioren
in het nieuw!

Hetbestuur

Op woensdag 29 november is er
een vergadering metalle jongens
en meisjes van Garmerwolde inde
leeftijd van 12 jaar en ouder. Sa
men met hetbestuur vanDorpsbe
langenproberen we voorzieningen
enactiviteitenvande grond tekrij
gen, die debelangstelling van onze
jeugd hebben.
De vergadering en de daarop vol
gende discussie vindt plaats in
dorpshuis "De Leeuw", van 19.30
tot 21 .00 uur. Deopkomstvan alle
jeugdigen is zeergewenst!

komst per boot om 13.00 uur bij
café Jägermeister,waarna eenge·
zellig samenzijn plaatsvindtingezel
schapvan deSint enzijnknechten.

"Wa 'shier loos?" vraagtJan Walt zich
af. (Foto: Auke Kuipers)

de Goedheiligman op zaterdag
25 november a.s, ons dorp. Aan-

Op deze foto ziet u de C-junioren, geflankeerd door de sponsor en
leider Maarten Ypey. De andere teamleider, Wim Benneker, was
helaas voor dezeopname verhinderd. (Foto:Bettno Top)BerthoTop

de jeugdigen én de vereniging ple
zierig te maken. De firma's Nijdam,
Hofstede, Buringa, Haykens en de
Rabo sierenreeds GEOkleding.Nu
komt Reinder vanderVeen erbij en
ikkan ualverklappen: erkomen er
nog meer bij.

De Najaarsvergadering van de
Vereniging DorpsbelangenGarrner
walde isop16november;aanvang
20.00 uur. Eerst wordt denormale
agenda afgewerkt. Na de pauze
houdtdeheer J. Tebbens een kort
praatje over deopeningstijden van
deRabobankinGarmerwolde.Ver
volgens zal de heer Gerrit Reuke·
ma een uiteenzetting geven over
zijn visie over het inrichtenvan de
drie noordelijke provincies tot het
jaar 2030. Dit naar aanleiding van
een artikel van zijnhand. geplaatst
inhet Nieuwsblad vanhet Noorden
d.d. 1april2000.Gerrit Reukema is
verbonden aan het ingenieursbu
reau Oranjewoud te Heerenveen.
Het belooft een zeer interessante
avond teworden ! Komt allen!
Evenalsvoorgaandejaren bezoekt

Maar voor de junioren-C was het
vooral spannend.De vereniging had
een sponsor gevonden in de per
soon van Reinder van der Veen uit
Thesinge, die dit team graag wilde
voorzienvantrainingspakken. Welk
kledingstukvooralindeze tijd onmis
baar isopeen sportveld.
Op deparkeerplaats werdde voor
zitter reeds opgewacht door enige
teamleden met de vraag: "Zijn de
pakken er?" Het openen van deau
toachterklepen het uitladenvan een
veel te grote voetbaltas was voor
deze nieuwsgierigen reeds genoeg
omhet antwoord teweten.
De sponsor zélf overhandigde uiter
aard de kleding aan de jeugd. die
met graagte vervolgens opde foto
ging met sponsor enleider Maarten
Ypey.Eengoed kijkerhadook inde
gaten dat degebruikelijke warming
updaarna metnógmeerplezier en
beleving werd gedaan. Dit teamzag
er ook nuuit alseen clubjevan: "Dit
zijn wij".
De uitslag van hun wedstrijd tegen
hetaltijdlastigeOIO Groningen?Een
terechte 8-1overwinning.Komt óók
door factoren,dienietsmet het spel
letje te maken hebben.
Op dezewijze is het hartstikke leuk
de jeugd bezigte zien en te beden
kendat ergelukkig nog steedsmen
sen zijn,die we dansponsorennee
men, die het - om wélke redendan
ook · Ieukvindenietstedoenom het

Tevens:
Suede -rein iging
stoppage en
kfedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Gamnerwolde(050-54 13045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Werkplaats 's maandags

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Bovag-lid · OH. Suzukl Dealer

Voor motoren, bromfiets
offie ts naar

Rijksweg 15 . Garmerwolde
({) 050 - 3021624

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

:s:=Fa. W. Kooi & zn-= i n stallatie b e d r Ij f

Harkstederweg 37
9723 GA Middel bert
tel 050 - 541 6263
fax 050 - 5419969

Gas
Water
Electra

Uw adres voor:

C.N. Schunerlaan 46
9797 PC Thcsiuge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 065 1533772

financiële
ad min istratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkoms tenbelastin g
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Janna Hofstede achter haarnieuwe balie. (Foto:Wol/er Karsijns)

Janna heeft een nieuwe balie
Onlangs is de interne verbouwing van de Rabobank aan de Ti·
cheldobben inTen Boer afgerond. Alsredactievan deG&Tnemenwe
de uitnodiging om een kijkje te nemen in het vernieuwde gebouw
aan. Afgevaardigden Hillie, Wolter en Roelie zijn wel nieuwsgierig
hoe debank er nu van binnen uitziet.

hierworden gedeponeerd.Ditgeld
wordt direct geteld en bijgeschre
ven op de bankrekening van de
storter. Biljetten van duizend gul·
den slikt de automaat niet, daar
voor kun je terecht bij de balie.
Deze automaten kunnen alleen tij
dens de openingstijden van de
bank gebruikt worden. Buiten kan
24 uur geld gepind worden.

Rondom de balie zijn kantoorruim
ten en spreekkamers. De kan
toorruimten worden ingenomen
door o.a. de administratie en hy
potheekadviseurs. Ook Jacob
Arends uit Garmerwolde (bij hem
kun je terecht voor hypotheken) is
weer terug in Ten Boer. In de
spreekkamers worden klanten na
afspraak voorgelicht over diverse
bankzaken: financieringen, verze
keringen, hypotheken. beleggin
gen enz.
Ook de bovenverdieping is flink
verbouwd. De kantineruimte voor
de (totaal vijftig) medewerkers is

beduidend kleiner geworden. Er
zalvast inetapppes gelunchtmoe
ten worden inhet design-ingerich
te onderkomen. Daarvoor in de
plaats is extra kantoorruimte ge
creëerd . Voor o.a. de afdelingen
beleggingen en bedrijven, en de
managers hiervan.

De functie van een bankgebouw
en haar medewerkenden is door
dejarenheensterk veranderd .Het
is meer een financi eel advies
centrum geworden. Mensen ko
men doorgaans niet meer weke
lijks indebank. Alleen als ervoor
lichtingnodigisover een bepaalde
(bank)zaakkomt de klant binnen.
Contant geld wordt uit de muur
gehaald, of in de muurgestort, en
viadeRabofoon en Telebankieren
wordt het betalingsverkeer gere
geld. Kasgeldhandelingen worden
steeds minder verricht. de balie
medewerker zit niet meer achter
kogelvrij glas. Zonder computer
begint de bankmedewerker niets

We gaan naar binnen enkomen in
een grote open hal. Deze ont
vangstruimte oogt niet meer als
een bankgebouw dat wij uit het
(nabije) verleden kennen.De schui
ne wanden zijn witgeverfd. het in
groepjes verspreide zitmeubilair
overwegend zwart en de vloer is
bekleed met oranje/terra vloerbe
dekking. Het logo van de Rabo
bank is verwerktindeglazen deu
ren. Centraal in dehal is een toe
gankelijke balie opeen soort plat
form. Daar isvaakhet gezicht van
Janna Hofstede uit Thesinge te
zien. Zij zit er als een spin in het
web.De baliemedewerkerontvangt
degasten.wijst de weg. geeft raad
over allerlei praktische bankzaken
en helpt evt. bij het bedienen van

de geldautomaat. Vooral nualles
nieuw ingericht is. komen er veel
vragen op haar af. Praktische za
ken zoals: waar is de brievenbus?

Aan derechterwand zijntweegeld
automaten. Uit deene kun je (bin
nenlands) geld halen, indeandere
kun je geld storten. Binnenlands
geldopnemen uitdeautomaat kan
vanaf een rijksdaalder tot vijfen·
twintighonderd gulden. Nieuw is
dat er ook muntgeld gepind kan
worden; aantrekkeli jk voor met
name de jongere klanten die hun
zakgeld willen opnemen. In het
stortingsapparaat kan zowel klein
geld als papiergeld gestort wor
den . De inhoud van spaarpotten,
kassaladenen collectezakken kan

~
~

..: ~~"e
..........~ _ DAMES EN KINDER MODE

'(,,( Jolanda Spraakman

/

'\. He ndrik Westerstraat 26 - 9791 CT Te n Boer
Telefoon (050) 302 34 17

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Hoveniersbedrijf
Brouwer

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

PRAKTIJK
Winkelcentrum Setwerd

Telefoon (050) 541 84 68
Li d :-O.l".C). " .\'.K . nr . O!f)49~95

. Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.

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

-BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fru it
• Slijt erij. Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gou rmet-,
Fond ue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarn ituur.
• Fruitm anden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
OSO - 40 41218 Groningen - Te/efoon (050) 54 1 6861/0651 355406 verzo rgde voeten

komen verder
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Het is uitkijken geblazen langs de Lageweg! (Foto: Wolter Karsijns)

In dit stukje ga ik het hebben over de veiligheid op de weg van
Garmerwolde naar Thesinge en andersom. Deze weg, die mooi
kronkelend doorhet landschap gaat ener één is met veel verkeer
auto's, fietsers, voetgangers, vrachtverkeer, trekkers en dieren·
vraagt om samenwerking !!

Natasja Klever/nga

2. De geparkeerdeauto'slangsde
weg.
Het kan voorkomen dat demensen
op de Lageweg visite - of weinig
plek naasthunhuis -hebben, zodat
de auto een plekje langs de weg
krijgt. Als het écht nietanders kan
prima.maar danzou het erg prettig
zijn alsdeze auto'szo min mogelijk
op deweg staan en misschien een
lamp laten branden zodat er op
afstand algereageerd kan worden.
3. De voetgangers.
Indeberm lopen isnietécht prettig .
Vooralnietwanneerhet herfstwordt
en het er erg soppig kan worden.
Dus lopen we over deweg. Onze
trouwe viervoeter -dehond -gaat 's
avonds in het donker met baas of
bazin uit. Zonder licht. Dus op het
moment dat ereen auto aan komt
en deze bestuurder erg laat in de
gaten krijgtdat erwat langsdeweg
loopt, klopt het hart van beide par
tijen hoog in de keel. Een zaklan
taarn of een veiligheidsjasje kanal
heel wat schrikop tijd voorkomen.
4. En dan als laatste punt desnel
heid van sommige automobilisten.
Soms zou de Lageweg een prach
tige coureursweg zijn, maar dat is
het niet! Vele van deze hardrijders
zullen denken datze hetgoedkun
nen (hardrijden) en daternietszou
hoeven gebeuren. Maar wat alser
zichbijvoorbeeldeenvande eerder
genoemde situaties voordoet ener
niet meer op tijd gereageerd kan
worden, of als je per ongeluk een
bocht mist. Mijn maag draait zich
ter plekke driekeer om,we moeten
erniet aan denken!Daaromhopen
velemensen daterietsveranderen
kan in deze - meest genoemde 
gevaarlijke verkeerssituaties. Mis
schien heeft de slagzin: "Verbeter
de wereld, begin bij U zelf,' hier
succes?
Succes!

donker wordt. is het erg belangrijk
dat de fietsers licht aan hebben.
Het is een algemeen bekend pro
bleem en één van degrootste risico
groepen in Nederland. Nu zijn er
vaak duizenden redenen waarom
het licht het soms niet doet, maar
dezeredenen zijn vaakdebekend·
ste smoesjes. Nu wil ik ook nog
graag een extra beroepdoen opde
jongeren, die 's avonds naar voet
bal trainen gaan in Garmerwolde!
Zij rijdenvaak ineengroepje en dat
maakt desituatienog gevaarlijker.
Dus bij deze: Jongens; LAAT JE
ZIEN !!!

In het donker
over de Lageweg

Bij een kleinaantal mensen ben ik
gaan vragen wat voor hen opval
lendesituaties waren van onveilig
heid. Na een aantal gesprekken
werd meal gauw duidelijk dat bijna
iedereen voor meer mensen sprak
en ook allemaal dezelfde situaties
opnoemde.Waarschijnlijkzijn ernu
meerdere lezers die wel kunnen
raden waar de knelpunten zitten,
maar toch ga ik ze hier nog even
allemaal op een rijtje zetten:
1. De fietsers.
Vooral nu het 'savondsweer vroeg

.. ... . ... :~ 1'." ••"..

I

~~ .'--"-'i_~~·---- -- -~-.-.-'. - ~~ . _ .

••

meer, o.a. via het Raboweb wordt
relevante informatieverworven.En
als de stroom (langdurig) uitvalt,
kun je de zaak wel sluiten. Dit
gebeurtletterlijk, want deautoma
tische toegangsdeurenwerken dan
niet meer.

Roe/ie Karsijns-Schievink

Hoe zit het trouwens met de ope
ningstijden van de Rabobank in
onze dorpen? Door centralisatie
en automatisering van de bank
werkzaamheden dreigtsluiting van
vele bankfilialen in de kleine dor
penvanonze provincie. Hetbank
gebouw van Thesingeisinmiddels
al gesloten; de bank in Garmer
wolde is beperkt open. De Vereni
gingen van Dorpsbelangen heb
ben, na indiening van een protest,
inkrimping van de openingstijden
(voorlopig) tegengehouden. Het
moet toch mogelijk blijven om in
Garmerwolde debankzakentere
gelen en om geldtekunnen opne
men o.a. via degeldautomaat.

Certificaat Van Jacob Arends.
(Foto: Wolter Karsijns)

I , I , I I I

l evens uw adres VOOI
e c o logISCh e pro d ucte n

Do rpsweg 1 . G a rmerw olde
Te l : 0 5 0 - 4 0 4 29 2 1

b .g .g. : 0 5 0 - 541 8 4 6 2
Fax : 050 - 40 4 29 22

• groenten & f r uit
• aa rdap pelen
• sc harreleier e n

• vle e s
• boe r e n z u ivel
• sala d e s & rau w k o st

Directe boerder~;verkoop

R IS
",d i v e r s in g r oe n t e n & f ruit !

N\el,be lmake"i,i
é e.·lijk H Ol,t V O ,r=.
Tafels op maat in iedere houtsoort

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

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

979 8 PG Garmerwolde
Tel. 050 • 549 458 0 - Fax 549 4579

VAN DIJKEN
Autoschade

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

7



Naschoolse opvang in Garmerwolde
Ambtelijkemolens draaien langzaam, maar zedraaien! Iedereen heeft het indeNoorderkrant van 11oktober kunnen lezen: het College van
Burgermeester enWethouders isvoornemens dedoordeStichting Schoolhuis Garmerwolde aangevraagde vergunning teverlenen, onder
voorwaarden.

Hillie Roamokker-Tepper

Over radio oetzendens sproken ...
Binnenkort wordt er officieel n nije regionoale zender opend: Radio MG (Stichting Agglomeratie Omroep
Midden Groningen). Je kennen hom nou al dag en nacht belustern op 107.S FM en koabel 10S.S. Ze
schenken ook roemschoots aandacht aan de regionoale agenda. Stuur joen berichten, nijgies, enz. noar
Hoofdweg88B, 9621AN Slochteren.Wel wait wor jezulfs opbelden mag jet zulf evenopradio toulichten!
Tot hörens, zei k mor zeggen ...

Hemmen iet ook heurd? RadioNoord was zotterdag 14 oktober in Roeskebrug! DörpsverainenEMS mos
strieden tegen de Culturele Verainen i.o.
Wizzen iedat de scheldnoam veur Roeskebruggers "melkbekken" was? En't wotter soest bieRoeskebrug"
betaikent dat t kovviewolterbegunt te zingen.
"Hospik"Dienco Bolhoes kwam regelmoateg aant woord. EnMagdaKaalk...overheurwoltermeulen. Ook
de mensen oet Ruischerwaard Üe waiten wel, van dijhoezen aan t Damsterdaip met van dij verranda's der
veur) deden met; ze pruiten allain gain Grunnegs.

Een stukje geschiedenis
De Werkgroep Buitenschoolse Op
vang Garmerwolde issinds februari
1999 bezig met het opzetten van
kinderopvang na schooltijd. Via en
quêtes en diverse gesprekken is
een behoeften-inventarisatie ge
maakt; uiteindelijk heeft dit geleid
tot het - inmei 2000 -oprichten van
de Stichting Schoolhuis Garmerwol
de (SSG). De SSG heeft als doel:
"Het zorgdragen voor de veiligheid
en het welzijn van minderjarigen.
De Stichting tracht dit doel te ver
wezelijken door zorg tedragen voor
een passende locatie, begeleiding
en middelen om buiten schooltijd
verzorgende enrecreatieve opvang
te beiden aankinderen inde schooI
leeftijd", aldus detekst inde oprich
tingsakte.

Een aantal trefwoorden:
• Passende locatie:de SSG ismet
het kerkbestuur vande Hervormde
Gemeente GarmerwoldefThesinge
in overleg om het gebouw "Kerk
hörn",gelegen aan de rand van het
kerkhof, tegenover de school, te
mogen huren en geschikt temaken
voorkinderopvang. De eisen waar
het gebouw (en de omgeving) aan
moeten voldoen, zijnniet mis - van
daar dat de gemeente Ten Boer
slechts een voorlopige vergunning
kan geven. Voorlopig wordt defini
tief wanneer aan alle door de GGD
en brandweer gestelde eisenisvol
daan.
Pas wanneer de vergunning ver
leend is, kan een huurcontract met

het kerkbestuur worden gesloten.
De opvang op maandagmiddag
wordt dan naar Kerkhörn verplaatst.
Pas alsde groep uit acht kinderen
bestaat, kan het gebouw ook op
vrijdagmiddag gehuurd worden.
• Begeleiding: degroep kinderen
die nu (opeen tijdelijke locatie)wordt
opgevangen wordt begeleid door
JannyBakker,wel bekend als"over
blijfmoeder". Ook aan Janny wor
den eisen gesteld, waaraan vol
daan moet (gaan) worden : zo volgt
zij bijvoorbeeld op kosten van de
SSG een EHBO-opleiding.
• Middelen: de kinderen worden
nietzo maar "beziggehouden".Na-

Hallo lu,

tuurlijk wordt ergespeeld, maar er
kan, als dat nodigis, ook huiswerk
gemaakt worden,ofmuziek,ofmet
de computer worden gewerkt. Dit
alles kost natuurlijkgeld. De ouders
betalen een ouderbijdrage (een vast
bedrag per uur en per kind) en met
hulp van de Vereniging Dorpsbe
langenisbij de gemeente TenBoer
een subsidie-verzoek ingediend.
• Buiten schooltijd: de SSG biedt
vooralsnog alleen naschoolse op
vang aan. aan een kleine groep
kinderen, op maancap- en vrijdag·
middag. Uitbreiding van het aantal
uren isafhankelijkvan de behoefte
van ouders om hun kinderen ookop

andere dagen na schooltijddoorde
SSG telatenopvangen. Inbeginsel
is het mogelijk om het overblijven
naar Kerkhörn te verplaatsen. Zo
dra de SSG hier een duidelijkevisie
opheeft, zal met de ouderscontact
worden gezocht om de wenselijk
heid van deze verplaatsing te be
spreken.

Voor meer informatiekuntucontact
opnemen met de secretaris van de
StichtingSchoolhuisGarmerwolde:
Annet van Reekum, telefoon: OSO
S49 18 18.

~~ '"' ---Zoekt U een r 1~'e=~'

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

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

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties
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K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504
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Vrijdag 6 oktober was het zover, Tri·Axy 2000.
Vijf deelnemers stonden voor dezware taak omde Klup landelijk te
vertegenwoordigen.

Klup?!

Dieneke Oostemoll

Jonge torenvalken opde rand van
de torenvalkenkast. (Foto: Menno
Oosterholl)

later zagen we ze boven de tuin
vliegen.
Nu - maanden later - horenwe nog
regelmatigrond het dorp deouders
gillen. als ze een prooi (meestal
een muis) voordejongen hebben.

Drie donskuikens ... (Foto: Menno Oosterhoff)

Vijf jaar geleden plaatsten wij een torenvalkenkast in de tuin, een
soort hondehok op zes meter hoogte. Binnen drieweken zat er een
stelletje bij; maar hetkwam niet tot broeden.

Daarnawas erelk jaar wel een tijd
een stelletje dat dekast bezette en
soms fel moest verdedigen tegen
kraaien.Maar op deeen ofandere
manier kwamen er nooit jongen.
We leerdenhetgeluid vandetoren
valk herkennen. In hetvoorjaarhoor
jedan dat ze erweerzijn.Vorig jaar
zat erook een stelletje bij een boer
derij aan deLageweg.

Ook dit jaar kwamen ze weer bij
onze kast. We verwachtten al niet
zoveel meer, maar op één van de
tropische dagen inhet voorjaar za
gen we opeens vijf liggende dons
kuikens over derand van dekast.
Binnen twee weken waren ze altot
mooie vogels uitgegroeid:vijf in to
taal . Ze zaten vaak op de rand en
strekten dan hun vleugels.
Op een dag was de kast leeg en

Jonge torenvalken

Tot ziens?

Meer informatie over deKlup: An
nelies Hofstede (050) 54 10480 of
annelies@hofstede.nl.com

De volgende k1up-avond isop vrl]
dag 3 november omzeven uur in
"Ons Trefpunt" in Thesinge. Als je
komt, wil je dan een stripboek
meenemen?

Voor Tri-axy (de start van het sei·
zoen) hebben 101 elt-tot-zesfien
jarigen persoonlijk een uitnodiging
in de bus gehad. In het vervolg
zullen jullie geinformeerd worden
via "Onderweg"en deagenda van
de"Garmer & Thesinger Express".

Nadat alle zes opdrachten waren
uitgevoerd. werden depunten ge
teld (202)en naar het landelijk bu
reau vanYMCA Nederland doorge
beld.
Om half twaalf kregen we bericht
datwe zijn geëindigd als 68e van de
70 deelnemers: niet gek voor een
groep van 51
Meer informatieover Tri-axykun je
lezen op: www.ymca.nl/triaxy

Het nieuwe artikel werd bij het
volgende huis geruild voor iets an
ders en geld.Het ingezameldegeld
- f 58,60 - wordt door YMCA be
steed aan hun project inSri Lanka.
Alledorpsgenoten die ons hebben
geholpen: bedankt!

Tri-axY is een spel van deinterna
tionale jongerenorganisatie YMCA
waar verschillende groepen op de
zelfde avond inhun eigenclubhuis
een aantal opdrachten uitvoeren.
Het spel wordt geleiddoor despel
leider (=clubleiding) en beoordeeld
door eenonafhankelijke jury.

Het thema van dit jaar was 'Corn
muncafie", het spel was aan tijd
gebonden en duurde twee uur. In
totaal waren erzes opdrachten. Vijf
opdrachten waren voor de hele
groep zoals een quiz. een memo
rie. een doe- of haalopdracht en
een puzzel. Opdracht twee wordt
door twee personen van degroep
uitgevoerd. Zij kregen wel aanwij
zingen van de anderen van de
groep.
Deze twee moesten drie voorwer
pen halen die methet thema"Com
municatie" te maken hadden.
Hierkregen ze ongeveer vijf kwar
tierde tijd voor.
Bij het lherna van dit jaar moesten
gehaald worden: een luchtposten
veloppe.een morseapparaat en een
beroepsjournalisl. Alleen de
luchtpostenveloppe hebben we ge
vonden.
Als laatstewas er het verkoopspel.
Elk groepje kreeg bij de start een
pen.
1n Thesinge werd bij iemand aan
gebeld, uitgelegd waardeactie uit
bestond en de pen werd geruild
voor een ander artikel en geld.

sanitair en verwarming

BURINGA
~""-Ilr------

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050-5493950 - FAX 050 -5493673

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Dr~ giste rij - Parfumerie
Ref~rm - Sch~~nheidssal~n

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

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Paller· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pa/leiwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way' prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Reinder
vld Veen

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

9



De sfibfabriekbij Mönchengladbach: een vriendelijk ogend gebouw van
zo'n20meterhoogte. (Foto: Cheryl Hoekstra)

Op naarMönchengladbach!
Donderdag 19oktober j.1. zijn we met 35 personen naar de thermi
sche slibdrooginstallatie bij Mönchengladbach geweest. Om 07.30
uurvertrokdebus uitGarmerwolde enrond 21 .45 uur waren we weer
terug.

(onzegids moest nog naar Polen).
Naeen professioneleuitlegkonden
we alles met eigen ogen bekijken.
Binnen kwam de warmte je tege
moet,doch hetstonk er nieten het
waserook nietvies.Ookhet lawaai
viel mee:jekon goed verstaanbaar
met elkaarpraten.
De hele verwerking vindt plaats in
eengesloten systeem.De dooreen
branderverwarmde luchtwordtdoor
eenaparteleiding gevoerd en con
tinue opnieuw gebruikt. Uit de
schoorsteenkomen alleenverbran
dingsgassen, tevergelijken met de
damp uit onze kachels.
Het eindproduct kan o.a. worden
gebruiktalskorrelsonderde wegen
i.p.v. grind en als toegevoegde
brandstofbijkrachtcentrales. (Vraag
vanmijn kant: Waar blijven dan de
zware metalen???)

Tot slot nogeven een goed bericht:
vanaf maandag 23 oktober wordt
het slib uit Eelde en Garmerwolde

Nog even ... en we kunnen aan de
lunch! (Foto:Cheryl Hoekstra)

ingesloten bakken naar Duitsland
vervoerd I Dus einde troep op de
weg!

Hit/ieRamaker·Tepper

Van gemeentewege gingen drie
mensen mee:wethouder Joling uit
Thesinge (CDA) en twee dames
van het GPV. Uiteraard waren er
ook een aantal afgevaardigden van
het Waterschap.
De verzorging was prima: we wa·
rennogmaarnetopweg ofwerden
al verwend met koffie plus koek.
Ook de tussenstop. lunch en diner
vielen in goede aarde.

De fabriek
Doordat we wat later dan gepland
in Mönchengladbach aankwamen.
begonnen we met de rondleiding

Het eindproduct: veelzijdig te ge
bruiken -stofvrije-granulaatkorrefs.
(Foto: Cheryl Hoeks/ra)

Dringende oproep!
Zijn ernog mensen diede Feestcommissie willen komenverster
ken? Inverband met vertrek van enkele leden zitten wij te sprin
gen om nieuwe enthousiaste mensen. Wie denkt/praat/doet met
ons mee?
Vraag vrijblijvend inlichtingenbij MargrietBentem. tel.542 61 OL
Ofkomlangsoponze eerstvolgende bijeenkomst d.d. woensdag
22 november a.s. in dorpshuis "De Leeuw", aanvang 20.00 uur.

De Feestcommissie

P.S. Ook de kinderactiviteiten kunnen wel wat versterking gebff,fi
ken! Wie·o·wie voelt zich geroepen?8el Anneke IC oJte."" ~i

Burg. Triezenbe rgstraat 43 - 979 1 CD Ten Boer
!O 050 - 3021210

Geopend: di. Vmvr. 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 'smaandags gesloten)
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Havenga account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Oamsterdiep42 Groningen
Postbus 4161 9701 EO Groningen

relefoon ° 50 3" 915° Fax 0503119280
E-mail havengz@havenga-account.nl



Een leuk cadeau idee?
Koop een boek van de GBlT!

Telefoon 050-302 21 81/541 47 77

Nieuwe outfit voor dewielerploeg. (Foto:Henk Remerie)

Vaatstra BV in de sponsoring

AdvanZalk

Stiefbeenen zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten nieuwà 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken enW.C.'s
Antiekekasten enbanken
etc.

haar ritjes mee. Sinds het afgelo
pen jaar heeft ze steun van Antje
Havenga uit Garmerwolde en
Jolanda Kamphuis, inmiddels
stadjer, maar van origine uit
Zuidwolde. En ik kan uverzekeren
dat hetandere praat en daad geeft
inhetpeloton,wantmannen veran
deren wanneer er dames in het
gezelschap zijn.

Ook debeide zwagers JanHavenga
en Roelof Bekkema blazen hun
partijtjemee.De laatsteiseen broer
van Antje en initiatiefnemer van het
onlangs gehouden "Rondje
l.lsselrneer", waaraan we met z'n
allen hebben deelgenomen. (370
km.)
Leuk ook dat u Jan Havenga met
sponsorkleding van Vaatstra kunt
zien. We zijn benieuwd wanneer
fietsers met kleding van Havenga
Account het Groninger land gaan
teisteren ...

zaken te doen. Bij een stevig glas
bier en na wat lovende woorden
over het geweldig groeiende bedrijf
wasdekogel vlotdoor dekerk. Die
kleding moest er maarkomen. Na
enig overleg en wat telefoontjes
kreeg de firma Fokko Fashion uit
Groningen opdracht om voor veer
tien personenwielershirts en -jacks
in de bekende kleuren te ontwer
pen.
Het heeft wattijd gekost, maar uit
eindelijk was het 29 augustus jl.
dan zover. Voor het pand aan de
Oosterweg verzamelden zich derij·
dersenmetdetrotseEbel Vaatstra
aan de flank en enkele bedrijfsau
to'sopdeachtergrond zijnwe door
en voor deG&T vereeuwigd.

Heren ... én damesl
Aanvankelijk bestond de groep uit
slechts mannen. Zo hebben we in
het verleden bij deelname aan een
ofandere klassieker. Luik - Basten
aken -Luik, geloof ik, onsals team
ingeschreven. omdat we dan kor
ting kregen ophet inschrijfgeld.We
moesten toen echter een naam
opgeven. Henk Reinders heeft dat
voor ons geregeld.Zoprijkteophet
deelnemersformulierdefietsclubuit
Thesinge met als afkorting L. v.l
W., hetgeen Los van 't Wief bete
kent!!
Kijk.datgaat dus nietmeer met het
drietal dames in degelederen. Zo
draait MargotvanZalkal een tijdje

inde regio tegenwoordig ook wiel
renners in Vaatstra-tenueszien rij
den. Hoe komt dat zo. Een aantal
Thesingers fietst al sinds jaar en
dag en samen met een tiental be
vriende sporters uit destad beslo
tenzebij Ebel Vaatstra aan teklop
pen voor wat wielerkleding.
De oudejaarsnacht bij "De Leeuw'
leek ons een geschikt moment om

Ukent al geruime lijd de Vaatstra-busjes die horen bij het bedrijf in
Zuidwolde dat Thesinger Ebel Vaatstra runt. In 1996 nam hij het
installatiebedrijf over van zijn vader Tjeerd, die slechts kort heeft
kunnen genieten van het vernieuwde pand aan de Oosterweg.

Wielerkleding
Naast detien bedrijfsvoertuigen in
debekende Vaatstrakleuren kunt u

De gezonde economiedeed ookde
Firma Vaatstragoed. Van driebus
jesenzeswerknemersnog in 1990
is het bedrijf insneltreinvaart uitge
groeid en er werken nu eentwintig·
tal mensen.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voereen gOfÓe prijs

Stalramen
Oud gereedschap

!fjnJ! d8 jS iJm! ~rnB I î g

Stiefbeen enzoon
U1gersmaw.g 147 - 9731 BR Groningen
1.1. 050-5492913 - f .. 050-549 1660
autetel,06-53423019

HOFSTEDE-
~CH ILDERS v.o.f.

~~,
'IV"r
\0 .
I

ft?\ \ ~-
" \o~\ ~~~~\\ \~ , t. "

\~ ~() ~
~

G.N. Schut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 • 3021957
Fax 050 ·3021574

~I
Waarborg

Installateur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B."-
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Foto van de maand
Eerste prijs tuinkeuring najaarstuinen: Dorpsweg 25. Fam. Wolt. (Foto:Henk Remerie)

Redactie
Fotograaf Garme rwold e:
Henk Remerie 050 . 5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050·302 20 71
Eind-re dac t ie
Hillie Hamaker-I epper
Dorpsweg 26. 050·541 53 35
Admin ist rat ie :
PetaJurjens.
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge.050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20.00p.j.
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schu tterlaan 16,
uiterli jk woensdag 22 novem
ber 19.00 uur,zo mogelijkeer
der.

Kerkdiensten

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

12

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrolJW wil straks een paar jaar
stoppen metwerken omvoordekmde·
ren tezorgen.
Danwillen we minder aan onze hypo·
theek betaJen, kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerd endi·
tea aanhetwerk. Mijnvriend wijmet·
een een huis kopen. Kan datnu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, da t kan.

..We zijn opzoek naar eenhypo
rheek waar we Jater weer uit kunnen
puffen.Voor destudiefinancieringvan
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet.MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is Uit
een lening eneen verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt Udus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheett.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan lfN wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Bel met één vanonzehypomeek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Agenda
vrijdag 3 november
Ons Trefpunt; 19.00 - 21.00 uur:
Klup voor 11·16 jarigen
zaterdag 4 november
Oud papieraktieThesinge
4 en 5 november
KloosterkerkThesinge:fototentoon
stelling,'wedstrijd vandejaren vijftig
feestweek! Zaterdag van 11.00 tot
18.00 uur; zondag van 13.00 tot
18.00uur. Inl.Myla Uitham,tel.302
3483
woensdag 15 november
De Leeuw; 19.45 uur: Lezing door
mevr. J. Annema-Kalsbeek over
"bed en breakfast" (NBvP)
donderdag 16 november
De Leeuw; 20.00 uur: Najaarsver·
gadering Dorpsbelangen Garmer
wolde
woensdag 22 november
De Leeuw; 20.00 uur: Vergadering
Feestcommissie
donderdag 23 november
Kerkhörn; 10.00 uur: KoHiemorgen
zaterdag 25 november
CaféJägermeister; 13.00uur:Aan
komst Sinterklaas
woensdag 29 november
De Leeuw; 19.30 . 21.00 uur: ver
gadering metjeugdigen uit Garrner
wolde (12 jaar en ouder) over voor
zieningen en activiteiten.

29 oktober
09.30 uur: Thesinge. Os Ypma
1 november
19.30uur:Thesinge,dhr.H.Dijkstral
Gasselternijveenschemond
(dankdag)
5 november
10.00 uur: Thesinge, ds. Ypma,
doopdienst
14.30 uur: Thesinge:ds.FdeJong!
Hoogersmilde
12 november
10.00 uur:Thesinge.ds. J.J. Frank
19 november
10.00 uur: Thesinge, ds.Ypma
14.30 uur: Thesinge, dhr. G. lie
vaartiAduard
26 november
10.00 uur: Garmerwolde,ds.Ypma

"DeSoos"
De oktoberavond heeft devolgen
deuitslag opgeleverd:' .
1.Mevr. J. Vliem 691 7
2. Mevr. M. Pops 6662
3. Dhr. B. Buringa 6557
4. Dhr. J. Leugs 6420
5. Dhr. K. Wierenga 6163

De volgende klaverjasavond is op
dinsdag 14 november; aanvang
19.30 uur.


