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Een warm hart •••
Erzijn in onze maatschappij helaas nog steeds kinderen dieomdeeen of andere reden nietbij hun eigen ouders kunnen wonen. Gelukkig
zijner mensen diedeze kinderen op kunnen en willen vangen. Janny Bakker (44) uit Garmerwolde is één van hen. Ze onderhoudt al jaren
contacten met pleegzorg en draait sinds kort ook mee alscrisisgezin.

Verlatingsangst
Hij heeft een enorme verlatings-

tepleegouderszijnmet z'ntweeën:
manlvrouw,man/man,vrouwivrouw
...hetmaaktniet uit;maar ikdoe het
alleen.
Alf isop 12december bij ons geko·
menen inmiddels 4jaar geworden.
Hij heeftnog een zusje vanbijna 3
en eenbroertjevannet 5.Deeerste
keer dátde kinderen elkaar weer
hebben gezien, was meI Alf z'n
verjaardag. We zijn met z'n allen 
hulpverleners, pleegouders enkin
deren - naar Mac Donaid geweest.
De tweede keer was met de ver
jaardag van z'n broertje. Toen zijn
we . zonder hulpverleners - naar de
Apekooigeweest. Nu gaan we naar
elkaar: elke drie weken moeten de
kinderen elkaar zien.Dat vinden wij
- depleegouders - belangrijk.
De kinderen zijn heel erg aan elkaar
gehecht, hebben een sterke band
met elkaar. Het isgoedvoor hen te
weten dat de anderen ook goed
opgevangen worden, te zien waar
ze wonen. Juist kinderen die veel
meegemaakt hebben. tonen die
overlevingsdrang. -
Ze zijn alledrie super netjes - té,
voor kinderen van hun leeftijd· en
ruimen bv.hunspeelgoect altijd eu·
rig netjes op. Alf durft nu oOK eens
iets te laten liggen. Ikhoutoch wel
van hem. Janny wordt niet boos,
ook niet als ie per ongeluk in z'n
broek plast.
't Is ook een uitproberen: Hoe ver
kan ik gaan? Hou je nog wel van
me? (Hij is natuurlijk ook gewoon
een kleuter:probeert hoever iekan
gaan.)

Overlevingsdrang
Jemoet creatief zijn, flexibel ... en
tegeneen stootje kunnen.De mees-

watermet het gezin en/of hel kind
aan de hand is en wat eraan ge
daan kan worden. In hoeverre zijn
de ouders bereid om mee te wer
ken? Kanhetkind weernaar huis?
Moet hetnaar een ander gezin? Of
blijft het in het crisisopvanggezin?
In datgevalwordt deopvang ornqe
zei ingericht perspectief zoekend.

Janny Bakker zet haar huis enhartopen voor kinderen in nood ...
(Foto:Henk Remerie)

het kind pas veiligheid en gebor·
genheid geven.
Bij een crisisplaatsing gaathet om
twee keer zes weken. De eerste
zes weken blijft het · als het even
kan -bijjou ;de tweede periode kan
het eventueel naar een ander ge
zin. Er is· indien nodig- altijdhulp
op de achtergrond ; in mijn geval
komt de begeleidster elke week
even langs. Dat is wel prettig, dan
kun jemeteen even bijpraten.
Indie twaalf wekenwordt bekeken

Veiligheid en geborgenheid
Er zijn drie soorten pleegzorg:
. tijdelijke opvang
- perspectief biedend/zoekend
- langdurig
Het gaat inde meeste gevallen om
justitiëlekinderen of om gezinnen,
waarvan een ouder door bv, ziekte
ofoverlijden isweggevallen. Pleeg·
zorg isecht voorhet kind ;jemoelin
de huid van het kind kunnen krui
pen om het te helpen. Dán kun je

Wat is dat: een crisisgezin?
Janny: "Je krijgt nu eentelefoontje
met de vraag: kunnen we het nu
brengen? Alsjeerin toestemt,staat
nog diezelfdedagdekinderbescher·
ming ofde justitie plus één vande
pleegcentrale met het kind bij je
voor dedeur.Deouderswetenniet
waarhet wordt geplaatst,hetadres
blijft geheim.
Alshet eerstnaar dedokter moet,
gaan ze ermee heen. Zijn er geen
gebreken? Dan kan het naar het
crisisgezin.
Je moel er eerst een cursus voor
volgen en krijgt allerlei praktische
trainingen. Je wordt helemaal ges
creend om te kijken waar je het
geschiktst voor bent. Daarna ko
men al jegegevens ineen kaarten
bak. Ik krijg altijd kinderen die iets
meegemaakt hebben, daar heb ik
voor gekozen.
Ze halen een kind maar niet zó uit
huis;meestal iszo'ngezin allanqe
re tijd gevolgd. Er kunnen allerlei
oorzaken voor zijn, bv. ziekte, wer
keloosheid, alcohol, drugs .... Op
een gegeven moment besluiten ze:
Nu kan het niet langer, nu moeten
we echt ingrijpen.



angst. Middenin z'n spel komt ie niet als ... 0 , morgen gaat ie weer tuurlijk ... ikzit danzelf achteropen Wat dacht je toen jij kwam? Als
soms ineens bijmeen zegt: Ikwist weg. hij op het zadel. dan kan ikhem zo kleinjonkje. lkwas negen,hoor. En
even niet waar jewas.Je moetalles Misschienkunnende kinderen met- vastpakken. Hij was helemaal niet jij kreeg alle aandachtl"
uitleggen,duidelijke afspraken ma- tertijdwel weer terug naar huis; met bang."
ken.Vertellen datjeweliswaarweg- wat hulp aan de ouders. Je weet Rechtop eigen identiteit
gaat. maarook terugkomt' maar nooit. Ze zijn alledrie super Je hebtde ouders erbij ... Janny: "Marc isniet in m'nbuik ge-
Hij heeft nu een veilig gevoel, een netjes en hebben dus wel wat ge- Ze is duidelijk dol op haar kleine groeid ... maar datis dan ook alles.
vastestructuur en durftzelfs katte- leerd." broertje en moedert over hem als Hij iswel mijnkind: ikben z'nmoe-
kwaad uit te halen ... 's morgens een grotezus."Dat heb iktrouwens der.
komt iebijm'nbed en zegt: Kom er Nietzeuren ... ook nog met Alexander. Ikvindhet Hij is nietgeadopteerd; ik vind dat
maar eens uit! De elfjarige Marciser aan gewend hartstikke leuk om nog eens iets ieder kind recht heeft op z'n eigen
Dieliefde ...daardoe jehet voor. Ik dat ie z'n moeder moet delen en van hem tehoren." identiteit. De vader van Marc heeft
hoop dat de energie die ikernu in vindt het heel gewoondat ietijdelijk Janny:"Wewoonden toeninHooge- nog drie oudere kinderen bij een
stop er later weer uitkomt." een broertje heeft. Hij maakt er zand. Het is begonnen met na- andere vrouw: een drieling, twee

weinigwoordenaan vuil. Natuurlijk schoolse opvang; niet omdat de meisjes en een jongen. (Die zitten
Waarom zitten zeniet inééngezin? hebben ze weleens ruzie ... dat is ouders van Alexander niet thuis ook in pleeggezinnen.) Marc weet
"Soms heeft een kind zoveel mee- toch heel normaal?EndatAlf t.z.t, waren, maar omdat ze de opvoe- hetalheellang,maarheeftzekortge-
gemaakt.dat ze beter apart kunnen weer weggaat,vindt iebest ...maar ding niet aankonden. Het nadeel in leden voor het eerst ontmoet. Dat
worden opgevangen. Bovendien: alléén als alles goed voor hem is zo'n geval is wel dat ze dichtbij was een heel emotioneel moment.
waar plaats je meteen drie kinde- geregeld. Anders blijft iemaar. wonen en je de ouders er ook bij (Zetoonteen foto van hun viertjes;je
ren? Wie kan dat aan? hebt. Daar moet je wel mee leren kuntduidelijkzien datze familievan
Als ze komen, hebben ze niets: Dat is toch prachtig! omgaan: opde gekste tijden ston- elkaar zijn: Marc lijkt op hen.)
alleen dekleren die zeaan hebben. Ook dochter Petra (bijna 20) staat den ze bij me voor de deur ...
Ik heb heel veel kleren gekregen. erhelemaalachter enzegt: "Ik vind Later is het omgezet in pleegzorg Tot zover de lotgevallen van de
Alfvindt het prachtig om ietsuit die hethartstikke mooi dat dit allemaal en heeft ie nog ongeveer een jaar familie Bakker.Zewonen weliswaar
zak te zoeken.Dateen kind zo blij gedaanwordtvoor zulkekinderen. bij ons gewoond. We hebben heel niet groot, maar er huist veel liefde
kan zijnmet een zak kleren ...dat is Ons oontact is heel sterk. lekker wat met hem beleefd; eigenlijkwas ... en dat voelt een kind.
heel leuk om dat samen te delen. knuffelen en zo. Die liefde, die dat dát al een echte crisisopvang."
Daar doe jehet ook voor: dat geeft joch jegeeft ...dat is toch prachtig! Hil/ie Ramaker-Tepper
jezelfookrijkdom,rijkdom injehart. Ikheb altegen m'nmoedergezegd: Dat mag van de zuster
Inhet beginzei Alf: Ikben zo blij dat Als jijstraksmet Marc opschoolreis Petra: "Ik weet nog heel goed dat
ikbij jouwben ...jijbent Janny,hé? gaat, blijf ik wel thuis en zorg voor Marc bij ons kwam ... Toen ik op StoomfluitjeHet is een heel makkelijk kind en Alf. Dat joch verdient het om goed school vertelde dat ik een broertje
slaapt 's nachts rustig door. Hij is opgevangen teworden. Hij doetzo kreeg, wilden ze me niet geloven.
klein maardapper. z'n best...daardoe jeookietsvoor Dat konniet: m'nmoeder hadgeen
Laatstzeihij tegen mij:"Jijbentmijn terug. dikke buik. Maar ikzei: Diehaal ik Gratis af te halen:
moeder."Toen heb ikgeantwoord: Hijvertrouwt me volkomen.Dat vind op in het ziekenhuis, dat mag van • houtsnippers voor tuin en erf.
"Jahoor, ikben nujouw moeder ..." ikzo leuk. Ikhebhemookbij me op de zuster. Ikwas negen! Wigboldus, Garmerwolde; tel. 050-
Jemoet het nuvoelen alsjouw kind, de brommer gehad ... niet hard na- Ikzegwel eensplagendtegenMarc: 5417178.
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De G&Top het W.W.W.
De tijden veranderen,endeGarmer &Thesinger Express gaat met de
tijd mee. Na bijna 25 jaar uitsluitend op papier te zijn verschenen,
doen wevoorzichtige stappen "op Internet",01·beter gezegd - ophet
World WideWeb.

VAN 61een's
J3AKKEQIJ

Eten in t dopje!
We hebben weer vier zaterdagavonden gereserveerd, waarop
dorpsgenoten hunbeste beentje voorzetten enu kuntgenieten
van hunkookkunst! Voor maar 132,50een drie-gangen menu en
een gezellig avondje uil dicht bij huis!

24 maart koken Marina Schijf & Susan de Smidt een lentemenu
zonder vlees 01 vis!
• nestje van tomatenmousse &ijsbergslamet eiijes
• gevulde paprika opeen bedje van roergebakken lentegroenten
(bijgerechten: verse krieltjes en salade)
• syllabub met bosvruchten

H. Westerstraat 18Ten Boer 050 - 3021227

Janna Hazeveld

De uitslag van de februari-avond
luidt als volgt:

1. G. Bouwman 7242
2. H. Vliem 6485
3. J. Reinders 6369
4. K. Wierenga 6330
5. B. Buringa 631 5

Nieuwe leden zijn van harte wel
kom; opgevenbij G. Bouwman, tel.
050-541 65 03.
Er wordt iedere tweede dinsdag
van de maand gespeeld in dorps
huis "De Leeuw".

"De Soos".,
BEKKEMA

Hoofdweg 42 - Har ksted e
050 - 404121 8

net even iets anders

Op 15 februari kreeg Carel Hazevelddegouden NCA (Nedertands
Centrum voor Amateurtoneel) speldplus oorkonde vanwegezijn40
jarig lidmaatschap van "Wester". Frouwke de Vries trad afals pen
ningmeesteren wordt opgevolgd door FoktjedeHaan.Hetopenlucht
spel is op 31 augustus en 1 september 2001. Opgevoerd wordt:
"TinusSchuddeldoukopzwaart zoad",een bliedspul invaaier bedtie
vendeur Aris Bremer en Henk Olthof. Ookwordt er nog eenkinder
stuk "De blauwe bosaarbei" ingestudeerd.

Jaarvergadering "Wester"

Afdeling vers
• Slag erij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaa s . Zuivel

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet-,
Fond ue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarni tu ur.
• Fruitm and en .

Susan de Smidt

Reserveren kan vanaf 12 maart
viatelefoonnummer: 050-302 30
45.
We hopen utemogenbegroeten
op een van deze avonden; tot
ziens in t Jopje!

omeenhoekjevanzijnuitstekende
Internet-site over Garmerwolde in
terichten voordeG&T, zijn we met
heminzee gegaan ...en nuishetzo
ver. Via www.garmerwolde.net
kan iedereen met een internetver
binding de digitale G&T raadple
gen. Eerst nog op kleine schaal:
alleen de hoofdartikelenendeagen
da, maar wie weet waar een en
andertoekan leiden.Van nuafaan
dus elke maand, te beginnen met
januari 2001 .

16 juni koken Irene Plaatsman
en haar zus Martha een buffet
metverschillende Indiase curry'sl
13 ok1ober koken Teun Ton en
Haye v.d.Oever een herfstmenul
15 december tenslotte zal Rudy
Noordenbos een Indonesische
rijsttafel bereiden.

Verschillende oud-bewoners van
Garmerwolde en Thesinge die nu
elders inbinnen- of buitenland wo
nen. hebben de redactie een be
richtje gestuurd waarin ze vroegen
waarom de G&T niet op Internet
stond. We hebben het daar in de
redactie eenaantal keren overge
had en zijn uiteindelijk tot de slot
som gekomen dat het een goed
idee zou zijn: de "digitale G&T".
Omdat Ed Welling uit Garmerwolde
al enkele keren had aangeboden

• Reproduct ies
• Art -p rin t s
• Posters. li js ten
• Passe-partouts
• Opha ng systemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Pa pierwa ren
• Kaarten

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uu r.
BOUW v.o. I.

Winkelcentrum
lewenborg
Kaju it 282
050 - 5426699

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Oude Ri jksweg 11
tel. : 050 5416501

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268
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Mijmeren aver vraeger ...
In de GT-Express van augustus, oktober en december 2000 heeft
Harm Buter vandeCultuur-historischewerkgroep Ten Boer het een
en anderuit de doeken gedaan over de historie van Ten Boer, met
name over Garmerwolde en Thesinge.
Uzult zich ongetwijfeld hiervan herinnerendat het stevige kostwas
enweleen paar keer opnieuw gelezen mocht worden, Maar wiedeze
moeite heeft genomen zal het misschien met mij eens zijn dat na
lezing heel watvalt weg te dromen over vroegere tijden,

Inhetonderstaand stuk heb ik dat
maar eens gedaan. Nadrukkelijk
moet vermeld worden dat het mij
meringen zijn, want - zoals uit de
stukken van HarmButer wel blijkt 
niet elk gedachtenspinsel is nu di
rect een historisch feit. En het kan
nog een behoorlijk werk zijn om
voorzo'ngedachtenspinseleviden
tie te vinden en deze zoveel als
mogelijk is te onderbouwen, Maar
in onderstaand stuk doe ik niet
moeilijkenvlinder ikslordig en luch
tig over defeiten.

Ten Buyre
Harm Buter beschrijft de geschie
denis van ongeveer hetjaar nul tot
ruwweg het einde van de Middel
eeuwen, ongeveer 1500.
Ergenstussen1000 en 1300wordt
ereenkloostergesticht metdenaam
"Ten Buyre".Dat mag ookgeschre
venworden als "Ten Bure". Ikvond
dal zo'n rare naam, ik had eerder
eenveelLatijnserenaamverwacht.
Maar vanwege dit klooster komt
natuurlijk denaam "Ten Boer";Ten
Buyre is vast in de loop der tijden
verbasterd tot Ten Boer.

Germania
Het klooster "Germania" werd ge
sticht in ongeveer 1200. Die naam
valt wel te begrijpen: het is Latijn
voor "Duits" of "Duitsachtig". En

deze naamzou wel eens de reden
kunnen zijn waarom zoveel dorps
namen hier in deomgeving begin
nen met "gar": denk aan Garmer
wolde, Garrelsweer, Garnwerd,
enzovoort. Het "gaf" iseenverbas
tering van "ger" uit "Gerrnania".
Inderdaad staat op oude kaarten
Garmerwolde vermeld als
Germerwolde.

Van Duytschen bloet?
Vervolgens verhaalt Harm Buter
over de strubbelingen onderling in
deze omgeving, en later vooralook
tussenGroningen endeOrnrneian
den. Inhetbijzonder vind ik biizon
derdathiereen bisschop uit Mün
ster eigendommen had. Dat raakt
toch wel een bee~e een gevoelig
kleinpuntje: wat deden dieDuitsers
hier?
Het antwoord hierop kwam uit een
geheel onverwachte hoek, name
lijk bij een televisie uitzending van
Willem Wever in januari jl. Ik vind
het een aardig programma omdat
allerlei klemmende vragenvankin
deren tot de leeftijd van ongeveer
13jaaraandeorde komen. Hetzijn
vaak precies devragen die ik ook
altijd heb. Maar van belang in dit
stukje is dat een helder knaapje
zicheensafvroeghoedat nuzit met
ons volkslied. Hij had nu juist de
vraag die ik ook al sinds mensen-

heugenis heb · en de laatste jaren
wel vaker stel doordat ik in het be
vrijdigingsbosbij hetuitlaten vande
honddagelijks onsvolkslied, uitge
houwen in een steen, passeer.
Devraag van ditjongetjewas:Waar·
om staat er "ben ik van Duytschen
bloet". Wij zijn toch helemaal niet
Duits, wij zijn Nederlanders. Kort
om, hoe zit dat?
Het knappe vanhetWillem Wever
programma isdatze dan een des
kundige weten te vinden die nog
muzikaalisbovendien en ons volks
lied zeer - ik zou haast zeggen 
swingend weet te spelen op een
soort luit. Tussen neus en lippen
door vertelde hij dat het woordje
"Duits- niet al te ingewikkeld moet
worden opgevat. Bedoeldwordtdat
wij Nederlanders behoren tot het
Duitse gebied. Endat moet op de
zelfde manier opgevat worden als
bijvoorbee ld het Scandinavische
gebied of het Arabische gebied.
DuseenEgyptenaar isArabischen
een Fin is Scandinavisch. Het is
misschien even slikken, maar wij
Nederlanders zijn evenals bijvoor
beeld Oostenrijkers dus gewoon
Duits. Net zoals bijvoorbeeld een
Noor Scandinavisch is.
Met andere woorden: het was dus
gewoon vanzelfsprekend dat Duit
se bisschoppen zich hier probeer
den te vestigen.
De kern van de zaak is precies
zoals ons volkslied zegt: "Wij zijn
van Duytsen bleet", Het wordt pas
echt vreemd als zich hier Noor
mannen vestigen of bijvoorbeeld
Spanjaarden (wiens koning ikben
getrouwe", zo zegt ons volkslied.
en dat zal dehuidigekoningCarlos
ongetwijfeldwaarderen, zo denkik
dan maar). En daarmee snapte ik
voor heteerst van mijn leven een
stukje vanhet volkslied - beter laat
dan nooit.

Heibel tussen stad en ommeland
De volgendevraag diedan rijst, is:
Waarom "destad- altijdzo'n heibel
had met de "ommelanden". Uithet
stukvanHarmButer meen ikopte
maken dat een belangrijke reden
het veen was, Met deoliecrisis uit
dejaren'70-'SOendeGolfoorlog uit
dejaren '90 lijkt het erop dat wijal
sinds zo'n2000jaar regelmatigeen
energiecrisis hebben. Invroeger tij
den was veen immers naast hout
de belangrijkste brandstof om de
kachel te stoken en in de winter
warm teblijven.Wat dat betreftiser
bestuurlijktoch wel heel wat verbe
terd:ikmoet nietaan develdslagen
denken, die ze in die tijd onge
twijfeld zoudenhebben geleverd in
verband met het gasveld in Sloch
teren!
Kortom, de heibel tussen stad en
ommelanden iswel tebegrijpen: er
viel land teontginnen,erwasveen;
en nadat het veen weg was, bleek
het land in deze streek ook nog
vruchtbaar te zijn. De viering van
"Bommenberend" is voormij daar
om eentwijfelachtig genoegen:kies
ik voor de suprematie (het opper
gezag) van de "stad" of voor een
partij die opkomt voor het lokale
belang, dus "Bommenberend"? De
keus is naar mijn idee redelijk ur
gent.

Dure gemeente
Het is mij eens opgevallen datde
gemeente Ten Boer één van de
meest dunbevolkte gemeentesvan
Nederland is. Degemiddeldegroot
te van een kavel per hoofd van
inwoner is in Ten Boer ongeveer 1
hectare. Alleen de gemeente
Geldermalsen is nog dunner be
volkt.Hetverbaast mij dus niets dat
degemeenteTen Boer één van de
duurste gemeentes is in het land.
Zo rekent degemeente mij voor het

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Gron inge n-Ruische rbrug

050 · 5416135
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
hulshoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

VERSTOPPING?
Alarmteletoon

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

~
PETER KUIL.
'jl#'SllaUUfld#iJ1'rl #l
Noo rdd ijke rweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78



ophalen van huisvuil een bedrag
vanruim f 10.-perkeer:een bedrag
waarvoor ikhet zelf eigenlijk goed
koper naarde vuilstortplaatsvan (u
raadt het al) de gemeente Gronin
gen kan brengen. De hoge kosten
voor vuilnis, begraafplaatsen, riole
ring (de gemeente had ooit eens
hetplan om mij aan tesluitenopde
riolering; een akkefietje wat zich
pasna honderd jaarzou terugbeta
len) ... het is de keerzijde van de
genoegens van iemand die inwo
ner isvan één van dedunst bevolk
tegemeentes vanNederland.Aan
sluiting bij de stad zal ongetwijfeld
detarieven verlagen, maar zal ook
betekenen dat een tweede Lewen
borg naast Garmerwolde wordt ge
pland. Dat kan vergeleken worden
met deinkapselingvan Noorddijk in
Lewenborg.

Kaarsrechte weg plus sloten
Het zal uinmiddelsduidelijkzijndat
ik enorm aan het afdwalen ben.
Terugdus naardejaren 0tot 1500,
en het veen.
Eénvandevragendieerook alheel
lang ligt, is waarom de Stadsweg
van Groningen naar Ten Boer zo
ongelooflijkkaarsrechtis. Vooreen
oude weg,en de Stadsweg isoud,
verwacht jetoch veel meerslingers
en bochten, bijvoorbeeld zoals de
Lageweg naar Thesinge. Ik dacht
vroeger dat het een militaire weg
was geweest, maar het zal waar
schijnlijk meer met het veen van
doen hebben. Op bijgaand kaartje
ziet u dat alle sloten van Garmer
wolde naar Ten Boer keurig recht
en parallel aan deStadsweg lopen.
Deze"opstrekkendeverkaveling" is
- als ik het me goed herinner- ook
opgenomen inhet recentebestem
mingsplan van de gemeente. Het
betekent dat landeigenaren dit niet
zomaar kunnen veranderen. Dat is

wel een helder besef van de ge
meente, want deze land
schapsstructuur kan maar 20 500
of 1000 jaar oudzijn.Kennelijkging
de ontginning zeer, zeer ordente
lijk.

naar Duitslandterug tevinden:eris
een Stadsweg in Groningen (het
stuk door Lewenborg is voor een
deel verloren gegaan), een Stads
weg in Garmerwolde, Ten Boer,
Appingedam... en zo zijner tal van
stukken Stadsweg te vinden. Ook

inDuitsland moetenervast nogwel
stukken tevindenzijn,wantdeweg
ging naar Hamburg. Op reis over
die weg moet de taal geen pro
bleem geweest zijn, want in het
helestuk van Duitsland aan dezee
sprak men Gronings (nog steeds
kun jeer met het Groningsterecht).
Verderishet onbekend van wiede
Stadsweg nu eigenlijkis. DeStads
weg staat opdezogenaamde we-

genlegger van de gemeente, maar
datbetekentalleendatdegemeen
tegehouden iseronderhoud aan te
plegen. De kwestie van het eigen
dom kwam aan het licht toen in
ongeveer 1975 bij mij gas aange
legd werd, en het toenmalige gas-

bedrijf voordevraag stond vanwie
toestemming voor het graafwerk
verkregen moest worden.Zezijner
niet uitgekomen ...

Onderaardse gang?
Een ander raadsel is waarom de
kerktoren losstaat vandekerkzelf.
Weliswaar ishet duidelijk een ver
dedigingstoren - doordeschietga
tenisgoed temikken opgespuis op
de Stadsweg - maar ik ken geen
andere kerk waarvan de toren los
staat. Duidelijk is in elk geval wel
dat er in Garmerwolde regelmatig
geknokt moestworden. Dat doet bij
mij degedachten afdwalennaar de
kwestie van de onderaardse gang
van de kerk naar de Ridderborg
(voor de nieuwelingen en jeugdi
gen onder u: Ridderborg ishet huis
bij het bruggetje aan de Stadsweg
naardestad). Jeziet ingedachten
al hoe vanuit de toren door dorpe
lingen verwoed strijd wordt gele
verd met bijvoorbeelddie stadjers,
terwijl eencontingentvia dieonder
aardse gang naar de Ridderborg
rentom het gespuisinderug aan te
val len. Dezoonvan devorigeeige
naar vertelde mij eensdat hij een
flink deel van zijn jeugd doorge
brachthad met hetgraven indetuin
naardieonderaardse gang.Zonder
succes. HillieRamaker vertelde mij
dat - wat haar betreft- die gang er
geweest kan zijn omdat onder de
kerkinhet voormalig kolenhok nog
een stuk gang is te vinden. Toch
heb ikermijn twijfels over. De kerk
waseen kruiskerk, enhet gedeelte
naar de stad toeis-ikmeenin1800
of zo- afgebroken. Onderdatafge
broken gedeelte kan ongetwijfeld
nog kelderruimte zijn geweest. en
dat lijkt misschien een gang. Maar
deeigenlijke reden waarom ik niet
geloof datereen gang isgeweest,
is de waterstand. Nu is er weinig

GOED VOOR UW GOED

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

!l:JJmeáj 'er Veer

Rijksweg 15 - Garmerwolde
({) 050 - 3021624

Bovag-lid - Oft. Suzuki Dealer

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Werkplaats 's maandags

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

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

Gas
Water
Electra

8= Fa. W. Kooi Ir zn=- in s ta lla t iebednj f

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

Ad",'n''''"'',· Ritsema
Cr bt/m:tinx,u/ l/ltsburo

C. N. Schutterlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

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

VAN DIJKEN
Autoschade

Jaarvergadering
kaartclub
"De Eendracht"

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

Op27 januari 2001 werd dejaar
vergadering van kaartclub "De
Eendracht" te Thesinge gehou
den incafé Molenzicht; 22 van de
28 leden waren aanwezig.

Roe/ie Dijkema

De dames Greet van der Meer en
RoelieDijkema werden herkozenin
het bestuur. Het voorstel van het
bestuurom tijdens het kaarten niet
te roken indezaal werd aançeno
men. Ook hel voorstel om een wis
selbeker in te zetten voor de karn
pioen en degene die het hoogste
aantal marsen maakt, haalde het.

De kampioen over het jaar 2000
was Greet van der Meer.Zij behaal
de 54523 punten; tweede werd
Bram ten Cate sr. met 52657 en
derde Gerrit Boer met 52563 pun
ten.
Betty Slager kreeg de beker voor
het hoogste aantal marsen, nl. 30
stuks, die ze maakte.

Na afloopvanhet officiële gedeelte
werd er gekaart om mooie vlees
prijzen. De competitie is hiermee
weer van start gegaan. Nieuwe le
den zijnvan harte welkom.Erwordt
gekaart op elke laatste zaterdag
van de maand incafé Molenzicht.
Komeens kijkenen doe eenkeertje
mee.

Karel Drabe

Tot zover wat gedachten over klei
ne vraagjesdiezo af en toe bij mij 
en anderen - opkomen. Misschien
heeft u er aardigheid aan gehad;
voor het overige kan ik u alleen
maar aanraden nietalles inditstuk
je voetstoots voor waar aan te ne
men.

Maar dat doet de vraag rijzen: Hoe
komtdatverhaalinde wereld?Jam
mer dat ik niet wat jonger bendan
dertienjaar,want danhadikWillem
Wever kunnen schri jven over
Bommenberend, lostaande kerkto·
rens, onderaardse gangen.·enzo
voort. Iser niet eenjongen of meis
jedie eenseenhelderevraagheeft?
Jeweet maarnooit ...

Voor de
complete

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

het droger, het veen werd afgegra
ven. en bovendien kwamhet veen
daarbij droog te liggen. Het veen
verteert dan vanzelf (veen bestaat
uitonverteerdplantenmateriaal;aan
de lucht blootgesteld verdwijnt het
op dezelfde manieralsbijvoorbeeld
afgevallenbladeren). Het gevolg is
datde heleafwatering rigoreus ver
anderde en • ik kan er geen touw
meer aan vast knopen -dan water
de Garmerwolde bijvoorbeeld af
richting Bedum ... dan hadden we
hier veel teveel water -en bijhoren
de ruzie met de omgeving natuur
lijk. Terugkomend opdie gang:een
kelderruimte onderde kerkkan nog
wel drooggehoudenworden, maar
een onderaardse gang van 1 km
lengteniet. Dus geloof ikweinigvan
die gang.

QUICK·STEP ·
FLOOR

auplng
~
D aPI d
IdAlRASSEfoi • Ur.TI&o,;ij()[)DIS · KUSSE:"tS

$irisette~,.,

met zekerheid te zeggen over de
waterstand vanzeg 1000 jaargele
den, maar inNederland hebben we
er toch altijdwel een boel werkaan
om de voeten droog te houden.
Daarvoor hebbenJhadden we wa
termolens.boezemwateren rond de
polders,enzovoort. Het gebied van
Garmerwolde is niet hoogliggend,
zoals bijvoorbeeld de Hondsrug.
Maar helaas wil dat niet zeggen dat
het niet een behoorlijk droog ge
bied geweest kan zijn gedurende
zekere tijden. De maren (Thesin
ger, Kardinger, enz.) waren in den
beginne eens de natuurlijke rivier
tjes waarlangs hetgebied afwater
de. De allereerste inwoners had
den terpen nodig. zie de boerderij
naast de school en Koningsheert.
Maardoor de landontginning werd
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zaterdag 7 september 2002

Reünie openbare basisschool Garmerwolde tg.v. het 125-jarig bestaan
Voor hetorganiseren vandeze reünie is een commissiegevormd. Deze bestaat uit devolgende leden: Francienvan Broekhoven, Jantjevan
Bruggen, Anje van Dijken, Dick Groenhagen, Janna Hazeveld (penningmeester en vice-voorzitter), Cheryl Hoekstra, Jopie Kappetijn
(secretaresse), Wies van der Molen, Annet van Reeken, Ed Welling, Jan Wigboldus (voorzitter) en Vera van Zanten.

Wij verzoeken u onste helpen om
denamen endeadressen (indien
mogelijk telefoonnummers) van
oud-leerlingen, leerkrachten en le
den vandeoudercommissie teach
terhalen. Dit kan uw eigen naamen
adres zijn, maar ook de namen en
adressen van uwklasgenoten.Ook
ouders van oud-leerlingen worden
verzocht om de huidige gegevens
van hun kinderen door te geven.
Tijdens de reünie willen wij een
tentoonstelling indeschoolorgani·
seren. Hiervoor zijn we op zoek
naar oude schoolfoto's. Indien u
in het bezit bent van dergelijke fo
to's en deze t.b.v. de tentoonstel
Iingwiltalstaan,wiltuditdandoorge
ven? De foto's worden te zijner tijd
door onsbij uafgehaald.We zullen
zeer zorgvuldig met deze loto's
omgaan en er voor zorgen dat zij
weer bij u worden teruggebracht.
Ukunt deze gegevens opéén van
devolgende manieren verstrekken:
• perbrief aan deaBS,Dorpsweg
60. 9798 PG Garmerwolde
• via e-mail: e.welling@ppsw.rug.nl
• via de homepage van Garmer
wolde, adres: http://www.garmer
wolde.net
Nogeenverzoekaanverenigingen
en organisaties in Garmerwolde en
omstreken: Wilt u op 7 september
2002 geenevenementenorganise
ren? Bij voorbaat onze hartelijke
dank!

De Reüniecommissie

De 6e klas van de DLS. Garmerwolde met meester Reinders en meester van Dijken in 1959 (Foto:Bouchier)

Nieuws van de feestdriedaagse
Na rijpberaad isbeslotendit jaar indelaatsteweek van deschoolvakantiegeen speciale activiteiten voor de
Garmerwolder basisschoolkinderen teorganiseren!Wel komteropzaterdag 30junieenfeestelijkedagmet
diverse mogelijkheden voor jong en oud. Enopvrijdag de2ge eenswingendeavond voor dejeugd. Houdt
dedatum alvastvrij!

Naderbericht volgt.

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3 Garrner
wolde

~ 050·5421615

~~~~~tl i~~~t~GA ~mi

l~~~;~~~te~~~~
Telefoon

06·54611091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw : Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergader ingen

Za lenver huur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

AJ\el,bel""ake"ij
E er lijk t- lolA+ \J.O.F.
Tafe!s op maat in iedere houtsoort

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

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579
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Over parkeerhavens, kussens,
sluizen en ander straatmeubilair
Het is alweer enigelijd geleden, maar op 31oktober 2000- Hervormingsdag, dedag waaropLuther in de16e eeuw zijn 95 stellingen aan de
slotkerkvan Wit1enberg hinq - was er in caféMolenzichteen voorlichtingsavond voordeinwonersvan Thesingeover deherinrichting van
de langeoprijlaanvanhetdorpThesinge: deSchutterlaan.Opdeze herlstavond inde21 eeeuw hingen er geenstellingen aan demuur maar
tekeningenvan detehervormen laan. Hopelijk is hetéén vandelaatsteavonden waarzouitgebreid over deSchutterlaanwordtgesproken.

Eén van de beroemde drempelsaan de Schutterlaan ...
(Foto: Wolter Karsijns)

BurgemeesterAlsserna verwelkom
de zo'n vijftig geïnteresseerden.Vijf
vrouwen en vijfenveertig mannen.
Verkeersremmende maatregelen
treffen blijkbaarmeer mannen dan
vrouwen. De burgemeester vertel
de eerst iets over de voorgeschie
denis van de Schutterlaan. Bij de
aanleg van een nieuwe riolering in
1981 moet de gemeente een stuk
grond van de aanwonenden aan de
oneven zijde (wat nummering be
treft) kopen omde sloot Ie kunnen
dempen. Acht aanwonenden heb
ben toen als voorwaarde gesteld
dat er effectief verkeersremmende
maatregelen zullen worden geno
men om de verbreedde Schutter
Iaan veilig Ie houden. Daartoe zijn
verschillende verkeersremmers
aangebracht in de lange. rechte
laan.Bielzen,drempelskort,drem
pels lang, drie drempels over de
gehele breedte van de weg, vij f
drempels met een zijstrook voor
breed verkeer en fietsers. AI deze
stenendes aanstoots zijn derevue
gepasseerd. Effectief zijn ze. Dit is
gebleken bij controle. Dus het blij·
ven heilige huisjes voor degenen
die de verkeersveiligheid hoog in
het vaandel hebben. MaarThesin
ge is wel berucht geworden door
deze lastige hobbels.

Anno 2000 is de Schutterlaan toe
aan renovatie.Scheurenindeweg.

uitgereden modderige bermen ...
geen gezicht. De laan schreeuwt
om eengrondigeopknapbeurt.Het
is de bedoeling dat de laan vol
gend jaar wordt gereconstrueerd.
In de afgelopen maanden is druk
gewerkt aan het reconstructieplan.
Dit is geen eenvoudige zaak ge
weest. Binnen de ·werkgroep
Schutterlaan" is uitvoerig gedis
cussieerd over de toekomst van
de Schutterlaan. De werkgroep is
op tournee door de provincie qe
weest om daar verschillende ver
keersremmende maatregelen te
bezichtigen ; o.a. in Winsum. Den
Ham en Garnwerd. De meningen

over de noodzaak van snelheids
remmende maatregelen en de
vorm van deze maatregelenlopen
sterk uiteen. Indewerkgroepen in
de dorpsgemeenschap.

De overheden hebben afgespro
ken dat vóór 2002 meer dan 50%
van die gebieden die zich lenen
voor 30 km gebied ook als zodanig
zijn ingericht. De bebouwde kom
van o.a. het dorp Thesinge is zo'n
gebied. Ook de Schutterlaan. Zo'n
30 km gebied moet herkenbaar zijn.
Je moet (letterlijk) over een drem
pel. Het moel duidelijk waarneem
baar zijn dat je zo'ngebied ingaat.

De lange Schutterlaan wordt inge
richt met verschillend optisch en
verkeers-remmend straatmeubilair
omzo het racebaaneffect te verla
gen. Drempels, ook wel kussens
genoemd, parkeerhavens die te
vensdienenals wegversmallingen
een duidelijke,door 10·12 cm hoge
trottoirbanden afgebakende, rijweg.
De weg wordt op zijn breedst 5.50
meter.
De weg wordt geheel opnieuw
uitgegraven engefundeerd.Ookde
verl ichting en beplanting wordtmee
genomen inhet plan.Totale kosten
f 700.000,-. De uitvoering van de
plannen begint voorjaar 2001 en
zal naar verwachting in de herfst
van 200t gereed zijn.

De meningen en opmerkingen die
nahetverhaalvande burgemeester
loskwamen, zijn eigenlijk maar op
één ding gefixeerd: De Drempels.
Zijn ze echt nodig? Is een 30 km
aanduiding niet voldoende? Nee,
aldusdeburgemeester en met hem
vele verkeersdeskundigen.
De discipline van autobestuurders
isniet zodanigdat alleeneen30km
bord hen weerhoudt om sneller te
rijden. Daarvoorzijnsnelheidsrem
mers nodig.
Het aantal snelheidsremmers dat
gepland is voor de Schutterlaan is
in verhouding wel groter dan een
"normaal"30kmih gebied.Maar er

Zoekt U een I.".-.
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
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Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3010735
0598-393504



wordt niet uitgegaanvan eenblan
co situatie.

De gemeente heeft destijds con
tractueel vastgelegdtegaranderen
dat ereffectievesnelheidsremmen
de maatregelengenomenzijn.Daar
moet zij zichaan houden.
Verder werd door de aanwezigen
opgemerkt dat de Schutterlaan op
een verkeerspark gaat lijken. Een
staal voor dorpen die van plan zijn
een 30km zone teontwerpen. Alle
soorten verkeersremmerszijn inde
Schutterlaan verwerkt. Keuze vol
op. Voor deze veelsoortigheid is
gekozen om het lange aangezicht
van de laan te breken. Er is niet
gekozen om aan de slootzijde bo
men te plaatsen om het laaneffect
te accentueren. Hiervoor is niet
genoeg ruimte. De grond aan de
slootzijde wordt onderzocht (geson
deerd)opstevigheid.Zonodigwordt
de berm verstevigd.Deafscheiding
van de weg en bermwordt gereali
seerd door banden. Met bestaande

inritten wordt rekening gehouden;
daar waar geen inritten zijn, za l
extra parkeerruimteworden gecre
ëerd.

Na de inspraak- en voorlichtings
avondengaathetgemeentebestuur
van Ten Boer insamenspraak met
de werkgroep beslissen over de
herinrichting van de Schutterlaan.
Uiteindelijk is de gemeente eind
verantwoordelijk voor een duurza
me inrichting van de wegen. Maar
hetverkeerkan alleen maarveiliger
worden door de weggebruikers. Zij
zijn persoonlijk verantwoordelijk
voor verkeersveilig gedrag. En he
laas -zoalseenaanwezigeopmerk
te - veranderen veel bestuurders
van een gemotoriseerd voertuig
zodra ze de contactsleutel omge
draaidhebben.Van rustige burgers
naar snelheidsduivels.

Hetgraafwerk kan beginnen ...
We wachten afhoe de Schutterlaan
erinde herfst van 2001 uitziet. Op

een tekening lijkt alles anders dan
inwerkelijkheid.Dewerkgroep heeft
haar laatstevergaderinggehad:de
kleur vandestenen isbepaald, de
lantaarnpalen zijn uitgezocht. het
werk zit er voorlopig op. In maart
zullen de bewoners van deSchut
terlaan een brief van de gemeente
krijgen waarinze uitvoerig ingelicht
wordenover het ongemak wat hen
te wachten staat. De bedoeling is
dat de Schutterlaan er niet in één
keer uitgaat. maar dat de weg in
gedeelten wordl aangepakt. Infor
matie tijdens het werk zal aange
plakt worden op de bouwkeet ende
aannemer houdt wekelijks spreek
uur. We zullenhopen, dat danein
delijkdelaatstehobbelaan deG.N.
Schutterlaan is genomen ...

Roelie Karsijns-Schievink

Rommelmarkt
Op 5meiorganiseert de Jeugdraad
van de SOW kerk Garmerwoldel
Thesinge een rommelmarkt in de
Kerkstraat teThesinge.
Wanneer u toch van plan bent om
de zolder of dekasten eens op te
ruimen, gooi dan de "rommel" niet
weg.maar bewaar dezetot 28april.
Dan halen we namelijkde bruikba
re spullen bij u weg. We kunnen
helaas geen grotemeubels en kas
ten meenemen.

Ook dit jaar gaan we weer gera
niums,margrietjes en andere éénja
rige planten verkopen. De bestel 
lijst hiervoor wordt t.z.t. bij u thuis
gebracht en ook weer opgehaald.
Met vragen of suggesties kunt u
terecht bij één van de jeugdraad
leden.
Voorzitter:GeerrardJoling(tel.302
18 62); secretaresse: Heina van
Zanten (tel. 30234 26).

PRAKTIJK
Win kelcentrum Selwcrd

Te lefoon (050) 54 1 84 68
Ud ' .1'.0 . ....\ .K, nr , 0 2U4'14·)S

verzorgde voete n
ko men verder

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050 - 54186 10

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
+ Pallet· en magazijnstel/jngen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens
+ Kantoorkasten
+ Gebruikte kantoormeubelen
+ Enz.
+ ''Top way" prof. aluminium

steigers, trappen enladders

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

Nooitmeer ...
Kom der mor even ien.
Wolstn kopke thee met drinken?

Op donderdag 28 december 2000 overleed inhaar eigen vertrouwde
omgeving mevrouw H. Iwema-Bouwman. Ze werd 67jaar geleden op
de boerderij in F1edderbosch geboren en heeft er haar hele leven
gewoond,Na het overlijden van haarman- ruim 7jaar geleden-bleef
ze metzoonSieb-Klaasachteropdeboerderij. Ze hielpwaar zekon;
vooral het voeren van de kalfjes was haar lievelingswerk. Maarook
tuinieren hoorde tot haar hobby's.
Hillie was een bescheiden vrouw met een duidelijke mening; die
echter niet graag op de voorgrond trad. Als rechtgeaarde oma
vertelde ze honderduit over haar drie kleinkinderen, maar klaagde
niet over deemigratieplannen van haardochter en schoonzoon ...

Wij wensen de familie veel sterkte.
Hiflie Ramaker-Tepper

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd
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Elisabeth Tolenaar leest voor op het spokenfeest ter ere van depresen
tatie van haar boek. (Foto:Henk Remerie)

Laat naar bed
Woensdagmiddag 14 februari.
Als ik de kelder van De Kinder
boekhandel in Groningen be
treed, bevind ik mij ineens tus
sen velespoken, in allerlei soor
tenenmaten. Ikvalwel opinmijn
rode jas.Die trekikdan ookmaar
gauw uit en pluk onderwijl een
spinnenweb uit mijn haar, dat
zich daar heeft vastgezet.

Er waart zelfs eenheus Valentijns
spook rond; rose met rode harten
enals ikgoedkijk. zieikineensheel
veel spoken die uit dekelders van
Thesinge zijn ontsnapt. Hier is het
"Spokenfeestje" gaande. ter gele
genheid van het verschijnen van
het prentenboek "Laat naar bed"
van onze eigen ElisabethTolenaar,
woonachtig aan De Dijk inThesin
ge,ofheet zij inhet echt soms tante
Thee?

"Een humoristisch debuut op rijm,
overvriendschap-en ruzie-tussen
twee heel verschillende wezens:
tante Thee en het spook dat zij in
huisneemt. Samenbelevenze veel
pret en ....... gaan altijd laat naar
bed !Maar inapril komt de schoon
maakwoede opbij tanteThee,daar
ishet spook helemaal niet gelukkig
mee ....:

Hetboek isrijkvoorzien van prach
tige plaatjes door Georgien Over
water, dieo.a. ook 'Lola de Beer"
en "Meneer Karlsson van het dak"
illustreerde en regelmatig filmpjes
maakt voor Sesamstraat.

Tijd dus vooreenpraatjemet Elisa
beth;want zo'nboekuitgeven, hoe
gaat dat nou eigenlijk in zijnwerk?

Lange adem
De ingrediënten zijn: een leuk ver
haal, goed kunnen rijmen, gevoel
voor ritme, ook een beetje kunnen
rekenen, een portie doorzettings
vermogen en héééél veel geduld.
Elisabethschrijftalvan jongsafaan.
AI vaker stond zij in de G&T met
haar schrijfactiviteiten, o.a. teksten
diezij schreef vooreenliedjesfesti
val. verhalen en meerdere malen
heeft zij inonzegemeente voorge
lezen uit eigen werk. Bovendien
werkte ze ook jaren mee aan de
G&1, o.a. als eindredacteur.
Ze had dan ook al wat verhalen
klaarliggen, toen ze - via een we
derzijdse vriend -kennismaaktemet
de uitgever van haar boek: Clara
Hillen uit Amsterdam. Deze had al
jaren voor een grote uitgeverij van
voornamelijkkinderboekengewerkt
enwas net begonnen met haarei·
gen uitgeverij. Het eerste gesprek
was niet direct bemoedigend. De
afspraakwas gepland inderestau
ratievan stationAmersfoort;ophet
station aankomen was geen pro-

bleem. maar de restauratie bleek
niet tebestaan!Gelukkigwisten ze
elkaar toch te vinden. De uitgeef
ster zag welbrood inde manuscrip
ten, maar toonde zich erg kritisch
en vond dat deverhalen nog veel
bewerking nodig hadden.Enigszins
aan - maar nietuit het veld · gesla
genreisde Elisabethhuiswaarts en
besloot de uitdaging aan te gaan;
ze merkte vanzelf welofzehetnog
leuk vond omIedoen of niet.

Op demillimeter
Hetzo makkelijk weg te lezen ver
haaltjeheeftwel menigzweetdrup
pel gekost. Tevoren staat al vast
hoeveelbladzijden hetboek zalkrij
gen. Daar moet dan het verhaal
inpassen,oprijm, het aantal regels
per bladzij mag niet teveel verschil
len, de overgangen moeten klop
pen en er komen nog tekeningen
bij. Schrijvenop de millimeter dus.
Leuk detail isdat het hele verhaal
anderhalfA-4besloeg, terwijlElisa
beth een contract van de uitgever
kreeg van ruimvijf A-4~es !

Maar het lukte en toen de tekenin-

gen bijhet verhaalookklaarwaren,
lag ereen echt boek!
Het mooiste is dat de tekenares
precies zo'nschoorsteenmantel Ie·
kendealsbij Elisabeththuisen erin
de rij wachtende aspirant-huisge
noten van tante net zo'n zwarte
hond staat, waar Elisabethertwee
van heeftl Terwijl ze elkaar niet
kenden en nog nooit gesproken
hadden! Als dat geentoeval is .....

Boekenbeurs
leder jaar in oktober wordt er in
Frankfurt, Duitsland,een helegrote
boekenbeursgehouden; deFrank
furterBuchmesse, waar veleboek
handelarenen uitgeverijen uit aller
lei landen aanwezig zijn. Het boek
was toen nog niet helemaal klaar,
maar wel de tekeningen en wat
drukproeven,zodat jegoed kon zien
hoe het boek uiteindelijk zou wor
den. Het bleek dat de boekhande
laren "Laat naar bed"ook een leuk
boek vonden, een belangrijk sig
naal.
Het stond toen al wel vast dat het
boek zou verschijnen; de oplage
voor Nederland werd vastgesteld
op 2500 boeken, voor België ver
scheeneenaparte oplage.Hetdruk·
werk werd gedaanin Italië;zo blijkt
dat behalve heel veel mensen, er
ook verschillende landen bij het
boek betrokken zijn.

Behalve zweetdruppels heeft Eli
sabeth gelukkig ook veel plezier
aan hetboek beleefd en inmiddels
ook al veel kinderen in en buiten
Thesinge. Ik kan u verzekeren dat
het ook vooroudersheel leukisom
uit "Laat naar bed" voor te lezen.
Intussen denkt Elisabeth alweer
over een nieuw verhaal na!

Susan de Smidt

Havenga account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Burg . Triezenbergstra at 43 - 9791 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 's maandagsgesloten)
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"Laat naar bed"
Elisabeth Telenaar/

Georgien Overwater
Uitgeverij Hillen
Amsterdam
ISBN 90-76766-19-3
f 17.95. bij de boekhandel!

80ste
OSA-concert!
Op zondag 18 maart 2001 vindt
om 15.00 uur een wereldpremiè
re plaats in de Kloosterkerk te
Thesinge! Cantate Nova brengt
21 ste-eeuwse werken van deGro
ningse componist Wiebe Stuive!

Met medewerking van een aantal
instrumentalisten brengthetproject
koor Cantate Nova (Zingt Nieuwe
Dingen) uit Groningen. opgericht
en opgeleid door Wiebe Stuive,
fonkelnieuwwerktengehore.Stuive
heeft zijnprogrammma de toepas
selijke titel "Uit diepe dalen" mee
gegeven. Niet alleen brengen de
getoonzette teksten de sombere
kanten van het menselijk bestaan
tot uitdrukking. maar ook verken
nendewerkendelagere regionen
vanhetklankregister:"Misereremei
Deus" is eenstukvoor vierbassen
en "Adfundum" voor vierranketten
(nagebauwde Middeleeeuwse
blaasinstrumenten).Hetderdestuk.
;;AMatterofIirne", iseen"symfonie
voor a-capella koor".

Toegang: f 5.- p.p.;
tot 12 jaar: gratis.

Gastgezinnen gezocht!
Europa kinderhulp zoeklook dit jaar weer enthousiaste gaslge
zinnen diebereid zijn een "kansarm" kind, in dezomervakantie, drie
weken in hun gezin op te nemen. Tijdens deze vakantie is het
mogelijk om deze "kansarme" kinderen een ervaring mee te geven
voor derestvan hun leven.

Voor de provincie Groningen ko- Duur hoeft zo'nvakantieniet tezijn:
men de kinderen uit Duitsland. buitenspelen,fietsen(Ieren),zwem-
Frankrijk.Engeland.Wit-Rusland en men (Ieren), boodschappen doen.
Nederland zelf. Kinderen ongeacht eenwandeling.aandacht. goed eten
nationaliteit. rasof levensbeschou- enrust. Gewoon meedraaieninhet
wing. Kinderen met een andere gezin. Een bordje meer op tafel
achtergrond, andere leefgewoon- kost niet zo veel.
ten en met een andere cultuur. Zij
worden uitgezonden door diverse Heeft u dekomendezomervakan
maatschappelijke organisaties in tieruimtevoor een extra bordjeop
hun woonplaats. Het gaat om kin- tafel. neem dan contact op met
deren van 6 tot 12 jaar. Als na het Anneke Hommes. tel.059B-446 356
eerste jaar blijkt dat het goed klikt of Thea van Bree. tel. 059B-446
tussenuenhet gastkind.heeftude 429. Ook eendonatie op gironum
mogelijkheid het kind elk jaar terug mer 3333193 t.n.v. penningmees
tevragentothet 16 jaar is.Opdeze ter EKH regio Groningen te Win-
wijze kan ereenband met het kind schoten is van harte welkom.
worden opgebouwd.

Dorpsbelangen Garmerwolde
Op woensdag 21maart aanstaandehoudt de Vereniging Dorpbelangen
haar Voorjaarsvergadering in dorpshuis "De Leeuw" te Garmerwolde.
aanvang 20.00 uur. Naast de gebruikelijke agenda houdt de studente
MirandaKlaij eenuiteenzetting overdeNatuurplannen Garmerwolde.een
opdrachtwaarop ze hoopt af testuderen. Deze opdracht ishaar gegeven
door de Vereniging Dorpsbelangen/Gem. Ten Boer. Miranda Klaij is
studenteaan het Van Hall Instituut.

"Houd Garmerwolde Schoon"

VanuithetplatformLokaleAgenda21 TenBoer ligt het indebedoeling om
indeweek van 19-24maart eenzwerfvuilactietegaanhouden.Mochten
er inwonersvan Garmerwoldezijndie ergens zwerfafval signaleren dan
kunnen zij zich vervoegen bij het bovengenoemd platform. telefoon 050
302 BB 35 (Martinden Boer)

Abonne
mentsgeld
Ook de G.T.EXPRESS gaat
met haar tijdmee.Het abonne
mentsgeld zal in het vervolg
niet meer met de vertrouwde
kwitantie opgehaald worden,
maar via het systeem van de
automatische incasso. Voor u
makkelijker en voor de G.T.
tijd- en geldbesparend. Deze
keer ontvangt u niet alleende
februari krant, maar ook een
briefwaarinweduidelijkuitèèn
zettenhoe het één en anderin
z'n werkgaat.
We rekenen op veel respons.
Mochtenernog vragenzijn,dan
kunt u contact opnemen met
Peta Jurjens. tel.: 302 3B96.

De redactie

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen vla 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:

1J UH ~bi:' nL81'11 ~I1J1 1lE

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
Ulgm m.weg 147 - 9731 BRGron ingen
lel. 050-549m3 - Fax 050-54 91660
antetel.06-53423019

Stripboeken voor eeDgoede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

\~ ",v ' \<,'\ , . '=- iO I
<>~'. .

~o
\ ' ,

~ (f i ;;;;;;r..y'. ~~\ r,~"-~ Vfi\ u .,'

\ ir~~
..c:'"'~~..<

G.N. Schutter laan 28
9797 PC THE5 1NGE
Telefoon 050 .. 30 21957
Fax 050 .. 3021574

HOFSTEDE-
r-- - SCHILDERS v.o.f.

~'
W.:J arb org

Insta ll at e ur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tb" 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 .. 3012832 b.g.g. 06 .. 52619071
Fax: 050 .. 3010625
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie050 • 5419630
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker.Tepper
Dorpsweg 26, 050·541 5335
Administratie:
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797PCThesinge, 050·3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N, Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 21 maart
19.00uur, zo mogelijk eerder.

Het kerkje van Noorddijk. (Foto: Henk Remerie)

Foto van de maand

Kerkdiensten

leden welkom)
zaterdag 31 maart
caféMolenzicht:klaverjassenbij kaart
club "De Eendracht"
zaterdag 12mei
deWingerd:"plantjesmarkt"vooraluw
overtollige tuinplantjes

4 maart
10.00uurThesinge Prof. Dr. Klijn
11 maart
11.00 uur Thesinge Drs. Hoekstra
14maart(Biddag)
19.30 uurThesinge Ds. TImmerman
18maart
10.00 uurGarmerwolde Ds. De Jonge
25maart
09.30uur ThesingeDs. Kwast
1 april
9.30 uur Thesinge Dhr.Schorren

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

~ ----.:-. t!!!'~"~

<,~ _ DAMES EN KINDER MODE

'{,,( j o landa Spraakm an

/

'\ Hendr ik Weste rstraa t 26 - 979 1 CT T en Boer
T elefoon (050) 302 34 17

Agenda

creatief
centrum

dinsdag13 maart
De Leeuw; 19.30 uur; klaverjassen bij
"de Soos'
woensdag 14 maart
DeLeeuw; 19.45uur:Lezingplusdia's
over het Heidenschap (NBvP)
zondag 18maart
Kloosterkerk Thesinge;15.00uur:80ste
OSA·concert
woensdag 21 maart
De Leeuw; 20.00uur; Voorjaarsverga·
dering Dorpsbelangen Garmerwolde
zaterdag 24maart
Thesinge: Oudpapier actie
donderdag 29maart
Kerkhörn; 10.00 uur: t OOste' koffie
morgen
vrijdag 30 maart
BuurhoeslTen Boer; 20.00 uur:
binnenschipperskoor "De Wilde Zwa·
nen" uit Groningen (ANBO; ook niet-

Bel mei éénvanonze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd cats
telefoon (050)3039494

Uziethet. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uit
een leningen een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft,Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten?Ookdat kan.

Rabobank

..We hebben een ptimainkomen.
MIjn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerkenomvoorde/(jnde·
ren tezorgen.
Dan wll'en weminder aan onzehypo·
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en di·
reetaanhet werk. Mijn vtiend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja , dat kan.

..Wezijnop zoeknaar eenhypo·
theek waar we later weerUit kunnen
putten. Voordestudie/inancieting van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan .

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

8edum-Ten Boer
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