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Toneelgroep VIOD
Een dáverend succes, hebik mij laten vertellen. Want ik zal maar direct eerlijk bekennen datik hettoneelstuk zelf nietheb gezien. (Schaam
mij diep). Maar datneemt niet weg dat ik er graag iets over wil vertellen, want mijn oren hebben genoeg gehoord.

Drie avondenhebbendespelers het publiekkostelijk vermaakt. Er was zelfs een rookvrijeavond georganiseerd; dezewerd zeer druk bezocht! Verder
zat het toneelstuk erg goed inelkaar.Met één woord: levendig!Het oude jachtgeweerwas weer uit dekast gehaalden heefthet publiek zeker destuipen
ophetlijf gejaagd.want opwiewerdhij nou eigenlijkgericht??? Het ding vlóóg inhet rond, maarhet doelwitwist toen nog nietdat hijeen gelukkigman
zouworden.Grove taalwerd ooknietvermeden;eenblad voordemond haddensommigespelersniet. Het GroningsenHollandszwierden weer samen,
en ook degrappen en grollenvielen zeerindesmaak. Ikkreeg na aldeze informatie(dienatuurlijkveeluitgebreiderwerd verteld dan ikhier beschreven
heb) zin om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Want ook daarnaar zijn we toch best nieuwsgierig?

ToneelgroepV.I.O.D.
(Voorts Is Ons Doel)
"Deuilzat inde olmen,bijhet val/en
van de nacht.
Daarginds inverre heuvels,dekoek
koek antwoordt zacht. "

19 maart2001
Ik ben erachter ... ook achter de
schermen van V.l.O.D. wordt heel
wat afgelachen! Ik heb mijn
nieuwsgierigheid omgezetindaden
en destoute schoenen aanqetrok
ken om twee spelers vandit toneel
gezelschap het hemd van het lijf te
vragen.Hetvragen stellenwas bijna
niet nodig, want het verhaal rolde
vanzelf over detafel. Trijn Dijkstra
en Andries van der Meulen lieten
mealshet ware het toneelstuk als
nog beleven. En de vragen die ik
hadbedacht,hebbenheel veelleu-
ke achtergrond informatie opgele- Roelie Dijkema en Hans van de Brand. (Foto:Andries van der Meulen)
verd.

V.l.O.D. bestaat inmiddels al 63
jaar; de toneelgroep is op28sep
tember 1938opgericht. Tijdens het
vijftigjarig bestaan is er een mooi
groot feest in Thesinge geweest,
waar iedereen erg van heeft geno
ten.
Trijn speelt al meer dandertig jaar
mee en Andries isinmiddelsalweer

vijf jaar van de partij. Beiden heb
benererg veel plezier inen zullen
ook zeker nog een poosje door
gaan. JessicaBlaauwishet jongste
entevens nieuwstetalent. Zij heeft
dit jaarvoor heteerstopde planken
gestaan (engeslaagd). De spelers
zijn nu met zijn tienen: Kees ten
Cate,Jannie tenCate, Hansvan de
Brand, Jessica Blaauw, Joop

Blaauw, Harrie Blokzijl, Greetje
Blokzijl, Roelie Dijkema,TrijnDijks
tra en Andries van der Meulen.
Natuurlijkkunnenze nietzonder de
basis; deze wordt gevormd door
drie personen : Arend Kampen, de
regiseur;Wel lyBoerals souffleuse
en AlieBlaauwalsgrimeuse. Mede
doordeze drieziethet eraltijdgoed
uit!

leder jaar wordt er weer druk ge
zocht naar een leuk, goed of mooi
stuk. Isdeze gevonden, dan wordt
hijeerst gelezendoor deleescom
missie, daarna door de spelers en
dan pas wordt er één uitgekozen.
De meeste stukken zijn inhet Fries
ofDrents geschreven;hetvergtdus
vaak nog enige tijd omhet verhaal
in het Gronings te vertalen.



Nogmaalsdank voor uwpositieve bijdrage:voor ugemakkelijker envoor
deG.T. Express tijd· en geldbesparend.

Abonnementsgeld

De redactie

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

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

Lindenlaan 18
9603 DB Hoogezand

Tel./fax (0598) 32 05 70
Mob iel 06 - 53 44 82 81

• ONTWE RP . AANLEG
• ONDE RHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIER &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

De G.T. redactie iszeer verheugd datumassaal gehoorhebtgegevenaan
de nieuwe wijzevan betalen, n.1. via het systeem van de automatische
incasso. Voor alle duidelijkheid: het abonnementsgeld van de G.T. Ex
press bedraagt f 25,-. Maakt men gebruik van deautomatische incasso,
dan krijgtmen f 5,-korti ng en bedraagthet abonnementsgeldslechts f 20,
. Half april wordt het abonnementsgeld van uw bank- of girorekening
afgeschreven; met de kwitantie zal men ook in de maand april langs
komen. Mocht u -om wat voor redenendan ook- het machtigingsstrookje
nog niet hebbeningeleverd,dan kan dat ditweekend nogen wel bij: Peta
Jurjens, G.N. Schutterlaan 36 in Thesinge.

, Natasja Kleveringa

genoten. Er zijnveel leuke reacties
geweest na de voorstellingen (en
nog) en dat doet ons allen goed!
Wel zijn we bang dat hetGroningse
dialect niet voor iedereen verstaan
baar zal blijven;erzitten veel men
sen tekijken,die ditniet beheersen.
Ook is heterg leuk dat Jessica dit
jaar haar intrede heeft gedaan. We
zijn niet echtmet veel mensen, dus
het geeft ons deruimte om derollen
beter te verdelen. Er werd nogal
eens een dubbelrol gespeeld en
datwordt een stuk minder met nieu
we spelers. Dus,bijdeze: als ernog
meer mensen zijn die zin hebben
iets nieuws teondernemen of zich
wel eens in een ander jasje willen
laten zien, meld je aan bij een van
despelers en laat wat zien:

We breien een eind aan het ge
sprek; Andries moet nog denacht
dienst in. Ik bedank beide voor de
leuke, spontane ontvangst. En,
psssttt ... ik heb begrepen dat we
dezezomer opnieuw van deze twee
spelers · maar dan in een ander
toneelgezelschap - mogen genie
ten.Waar??? .....dathoortofziet U
vast nog wel!

V.l.O.o, namens vele fluisterende
stemmen in mijn oren: Ik heb wat
gemist!
Enzij vonden hetprachtig ..,

Willen jullie nog iets over het to
neelstuk zeggen?
"Wij, alsgroep,hebbendit jaarerg

Hoe belangrijk is hetpubliek
voor de spelers?
"ZEERBELANGRIJK,"flaptTrijner
direct uit. "Zodra er vanuit het pu
bliek wordt gereageerd d.m.v. la
chen (of leukeopmerkingen) voel je
iets injezelf groeien; jevoelt je nog
meeropgaan injerol en het spelen
wordt een stukprettiger enmooier.
(Dus U mag zich gerust laten ho
ren). De andere kant van het ver
haal is, dat· als er echl iemand
vreselijk moet lachen omeenstukje
- wij het als spelers erg moeilijk
kunnen krijgen met het nietmee in
delach schieten. Want dat kan na
tuurlijk niet!"

De groep begint inoktober met het
repeteren. Elke dinsdagavond zijn
ze druk bezig in café Molenzicht.
Het repeteren verloopt makkelijk.
Pas aan het eind - wanneer de
spanning een beetje begint te ko
men inieders lijf- iserwel eens een
meningsverschil of ontstaat er wat
wrijving. maar de positieve moed
en steun onder elkaar zorgt altijd
vooreen goece sfeer eneen gezel
lige tijd. Afgelopenjaar is ertijdens
de repetities erg veel gelachen: er
zaten heel veel leuke stukjes in,
waarvan je tijdens het oefenen al
een beetje weet dat het de grote
momenten gaan worden.

OogMerK
OPTICIEN VAN 81een's

5AKKEQIJ
H. Westerstraat 18 Ten Boer OSO • 3021227

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
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Natuurplan Garmerwolde

~ - - - - ---

Opdevoorjaarsvergadering van deVereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde d.d. 21 maart jl. waren 64mensen aanwezig. Zoals gebrui
kelijk kwamen er weer heel wat onderwerpen aan de orde.

Enkele voorbeelden:
• Vanwege dehoge kosten is het
volgens de gemeente niet langer
haalbaar om de telefooncel en de
papiercontainer instand tehouden.
Van detelefooncel kunnen we het
begrijpen:diecirca tien gesprekken
per week kosten een vermogen!
Maar de papiercontainer? Hier
wordt volop gebruik van gemaakt!
Als de mensen het weer in hun
schuurtjes moeten opbergen, be
landt er heel wat oud papier in de
grijzecontainers!Diepersoontainer
via de muziekvereniging en de
schoolkomt lang niet vaakgenoeg.
Ishet ookeen idee om één of twee
containers met een SLEUF aan te
schaffe n?
• Een ambtelijke werkgroep houdt
zich bezigmetdesituatierondomde
RWZI. In opdracht van deprovincie
Groningen onderzoeken de heren
Mark van Bruggen en John Kamps
wat er precies aan de hand is. In
hoeverre is er sprake van vergifti
ging en/of vervuiling? Hebben de
vele ziektegevallen - en dan met
name kanker- iets temaken met de
zuivering? Ofishet toeval?Enhoe is
de afvoer van het slibgeregeld?
Als alles volgens plan verloopt. ko
mendebeideonderzoekersvóórde
zomervakantie met een eindoonclu
sie.
• Dorpshuizenmoetenaan steeds
zwaardere eisen voldoen. Jemoet
tegenwoordig een cursus sociale
hygiëne hebben gevolgd en een
scholingvoorbedrijfshulpverlening.
Als er mensen zijn die over een

geldig BHV-diplomabeschikken en
genegen zijn af en toe bij grote
bijeenkomsteneen oogje inhet zeil
te houden. kunnen ze zich melden
bijMieke Welling,W.F. Hildebrand
straat22.Uiteraardisook debrand
veiligheid een belangrijk punt.
• Omhetveleonkruid to.a.kweek)
op het middenpleintje van de Ko
ningsheert de kop in te drukken,
wordt het veldje binnenkort inge
zaaid.
• Het zou leukzijn als ophet ter
reintje achter Stollenga en op het
speelveldjeaande W.F.Hildebrand
straat woningen gebouwd zouden
worden; denkookaan goedkopere
huizenvoor starters! Eenplannetje
voor 2004?
• Het vreugdevuur met Oud en
Nieuw is goed bevallen. Volgend
jaarweer?
• Inmei2001 komt er eenboek uit
overde gemeente Ten Boer.
• De jeugdoommissie is erin ge
slaagd een goede samenwerking
metdejeugd optebouwen.Ditblijkt
o.a. uit de organisatie van disco's
e.d. in deGEO-kantine.
• Marry Burgeringen Joke Spijker
mogen de komende twee jaar de
eennes oontroleren.
• JanWigboldus -een goede voor
zitter met een warm hart voor het
dorp - wordt bij acclamatie herko
zen. Hij hanteert devoorzittersha
meral vanaf 1987!
• Geesje Santing is benoemd tot
plaatselijk lidvan het "Leader Plus"
programma.Hierbij moetenweden
ken aan vernieuwingsplannen voor

minimaal twee gemeentes. Wij val
len onderhet Hogeland.
• Wist udat mollen 'swintersrich
tingzandgrond trekken?Ze willen
net als mensen - warmer zitten.
Strakstrekken ze weer het land in.

En dannuhet belangrijkste on
derwerp: het Natuurplanvoor
Garmerwolde.
Miranda Klaij uit het Friesche Kou
dum volgteen studie"GroeneRuim
te" aan het Van Hall Instituut te
Leeuwarden en werkt alsafstudeer
project aan een toekomstplan voor
"Natuurlijk Garmerwolde". Haar
werkschema isalsvolgt:
1. Probleemstelling
Door middel van welke aanpassin
gen binnen natuur & landschap, re
creatie &toerismeencultuurhistorie
kan deleefbaarheid,inclusiefdeiden
titeit, van Garmerwoldeinstand ge·
houden enlof verbeterd worden?
2. Onderdelen omgevingsplan
Bevorderen van leefbaarheid en
identiteit door verbeteringen op het
gebied van natuur & landschap, re
creatie & toerisme en cultuurhisto
rie.Hieronder vallen ookeenonder
zoek naar definancieringsmogelijk
heden en een uitvoeringsplan.
3. Hoe aan tepakken
Een reeds in het leven geroepen
Klankbordgroep zorgt voor de nodi-

ge ondersteuning. Via interviews!
gesprekken worden dewensenvan
dedorpsbewonersbovenwater ge
haald ; verder leest ze de beo
leidsstukken vandeprovincie en de
gemeente en raadpleegt de litera
tuur.
4. Interview: eerste uitkomsten
leefbaarheid
Garmerwolde blijkt een dorp waar
men zich thuisvoelt en waar men
plezierig kan wonen.Enkele belang
rijke factoren zijn : de basisschool ,
bereikbaarheid, activiteiten, rust &
ruimte.
S. Interview: kenmerken Garmer
walde
Pluspunten zijn: openstaandemen
sen,deliggingten opzichte van Gro
ningen, de verenigingen. dokter, rij
dende winkel, AgriShop, bank ...
goedebereikbaarheid enveelgroen.
Eenslecht puntisdesnelheidopde
Dorpsweg.
6. Identiteit
Ditkun jeverdeleninfysieke, tastba
re onderdelen zoals de kerk, boer
derijenmethunlanderijen,de school,
hetdorpshuis...ensocialeonderde
len:hetrijkeverenigingsleven,tradi
ties (zoalsnoten schieten),dedorps
krant, het openluchtspel, elkaar
groeten. enz.
7. Ideeën voor eventuele verbe
teringen

Burg . Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
![) 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 (wijzijn 's maandagsgesloten)

Haveng<\%~account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Damsterd iep 42 Groningen
Postb us 4161 9701 ED Gron ingen

Telefoon 0503119'50 Fax 05031192&0
E·mail haveng2@havenga.account.nl



Zowel uit de literatuur,als vanuit de
bevolking, hoopt ze de nodigeidee
ën op te doen. Denk bij natuur &
landschap bv. aan een bomenrij
langs...;bij recreatie&toerismeaan
een fietslwandelpad met gezellige
bankjes langs ... en bij cultuurhis
torie aan de kerk en de stadsweg.
Uiteraardzijn ook andere onderwer
pen welkom.
Het is dus zaak uwmening ken·
baar temaken!
Wat vindt u voor de leefbaarheid
van hetdorpbelangrijk? Wat ver
dientverbetering? Wat wilt u ab·
saluut niet? En waarom?
Leveruw wensen,ideeën en/of sug
gesties inbij Geesje Santing, Oude
Rijksweg 2en zij speelt het door aan
Miranda. Ook alsumeewilt werken
aan een intervieuw.
Eind juni volgt een presentatie van
de resultaten van de studie. Een
aantal zaken zullen direct gereali
seerd kunnen worden, andere beo
landen in het vat. Maar dat is niet
erg: er moet altijd iets te wensen
over blijven ...

Hil/ie Ramaker-Tepper

Stiefbeen en zoon
BIEDTEI{OOPAAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten nieuwà 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

RaadaBaad
Woningbouw
in Thesinge
Op 14maart was er in café Mo·
lenzicht een voorlichtingsavond
van de gemeente over de we
ningbouw in Thasinqe. Wethou
der Reint Jurjens en rnedewer
kerHan Feiman toonden deaan
wezigen de verkaveling van de
resterende bouwgrond in Molen·
hom.Opdegoed bezochte avond
werd er door de wethouder een
toelichtinggegeven opdebouw
mogelijkheden, de kavelprijzen
en de verkoopprocedure van de
tien beschikbare kavels.

Bouwen in een buitendorp, kan
datdan nog?
De provincie Groningen wil dewo
ningbouw zoveel mogelijk concen
treren indestedelijkecentra. Door
het bundelen vanwonen enwerken
in de stedelijke centra wil men de
positievan de steden versterkenen
het landschap van het platteland
beschermen. Buiten de stedelijke
centra - dus in de plattelandsge
meenten - mag in principe alleen
worden gebouwd voor de eigen
behoefte. Bouwen voor de eigen
behoefte wil zeggen: bouwen voor
de groei van het aantal huishou
dens indebetreffendeplattelands
gemeente. Voorde gemeente Ten
Boer betekentdit 22 woningen per
jaar aan nieuwbouw. Bij het bou
wen voor deeigen behoefte streeft
deprovincie naar concentratie van
woningbouw in decentrumdorpen.
Voor de gemeente Ten Boer heeft
dat ten gevolge. dat denieuwbouw

van 22 woningen voornamelijk in
het hoofddorpTenBoermoetplaats
vinden. Vanwege het streven naar
concentratie is de provincie zeer
terughoudend methettoestaanvan
het bouwen van nieuwe woningen
in kleinere dorpen.

Dat de22 woningen per jaarvooral
in het hoofddorp Ten Boer moeten
worden gebouwd, betekent echter
nietdatdebuitendorpen qua nieuw
bouw op slot zitten. Mondjesmaat
mag erook indebuitendorpen ge
bouwd worden. De gemeente Ten
Boer heeft plannen om dekomen
de jaren niet alleen in Ten Boer.
maar ook inTen Post, Garmerwol
de en Woltersum kavels uit te ge
ven voor woningbouw.
Dit jaar wordt er al begonnen in
Thesinge. Inhet bestemmingsplan
Molenhorn zijn deafgelopen jaren
reeds een zestal vrijstaande wonin
gen gebouwd. Niet alleen de ge
meente, maar ook het dorp wilde
graag zo spoedigmogelijkdereste
rende woningen bouwen. Na aan
dringen door de gemeente gaf de
provincie vlak voor de Kerst toe
stemming tot nieuwbouw. Het ge
vaar dreigde even, dat erslechts 1
à 2 woningen per jaar mochten
worden gebouwd.Dit zou inhouden
dat Molenhorn de komende jaren
steeds op de kop zou staan voor
bouw van weer een nieuw huis.
Gelukkig kon dit worden voorxo
men; alle tien woningen mogen in
één keer worden gebouwd.

Dus kandit jaar debouw beginnen
op de resterende tien kavels in
Molenhorn. Vorig jaar had de ge
meente bij debelangstellenden uit
Thesinge reeds gepeild, waar de
voorkeur naar uitging :vrijstaand of
half-vrijstaand. Op basis van deze
inventarisatie is er een inrichtings-

schets en een exploitatie-opzet
gemaakt. Op 20februari en 6maart
is er een bespreking geweest met
de eerste tien gegadigden uit The
singe. lnoverleg metdezetienheeft
de gemeente devoorgestelde ver
kaveling naar wens van de kandi
daat-kopersaangepast: zes kavels
voor vrijstaande woningen en vier
kavels voor halfvrijstaande wonin
gen. Dit overleg had tot resultaat,
datopalle tienkavels een optie tot
aankoop ligt! Indien niemand zich
terugtrekt. zijn alle kavels dus ver
kocht. Opdeze manier kunnen tien
inwoners een lang gekoesterde
wens in vervulling laten gaan: een
nieuw huis ineigen dorp laten bou
wen. Dat is nog eens bouwen naar
"eigen behoefte".

Sicco Laagland

Wist-u-dat:
• Mevrouw Harms uit Garmerwolde
maar liefstacht G&Tboeken heeftver
kocht?
• niet alleen hondenpoep, maar ook
paardenpoepsmerigis inhet donker?
Neem voortaan een schepje mee! De
mensenopde Schutterlaankunnener
over meepraten!
• opde oude schoolfotouit 1959 in de
vorige G&T sprake isvanklas4, 5én 6?
ZÓ grootwaren de klassen ook toenniet!
• het markante witte ACMgebouwin
Ruischerbrug - een geweldig mooie
silovan 45meter hooq -tegendevlakte
gaat?(Of inmiddelsal isgegaan?)
• er zaterdag 12meivanalles inonze
dorpentedoenis? Nationalemolen-en
fietsdag, foto-expositie inde kerk van
Garmerwolde (elk uur speelt er een
andere - bekende organist). plantjes
markt bij de Wingerd...
• het zaterdag 30 juni de hele dag
feest is in Garmerwolde? Houdt de
datum alvast vrij!

sanitair en verwarming
~~B......U.-..RINGA

Dorpsweg 28 - 979B PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Vaal' motoren, bromfiets
of ftets I/{UII'

Bovag-lid · Off. Suzukl Oealer

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Stripboeken YOU eengoede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

TE lOOP
GEVRAAGD:

11lUld ~bl)Jld ~1'J1 ~mJ J1B

Stiefbeen en zoon
U1gersmaweg 141 - 9131 BR Groningen
tel. 050-54929 13 - f ax 050 -5491 660
aute te l,06-53423019

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
(() 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

Drogisterij. Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 . 5410508
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• groenten & fr uit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & r auwkost

rev eos uw ocres "oor
ecO\OQ1SChe p roducten

Directe boerderijverkoop

l-
..~~~~~~D.orPSWeg 1 . Gorme rwolde

Tel : 050 - 4 0 4 29 2 1
"',,0-." ,,_ ..-'" b .g .g. : 050 - 5 41 8 4 62

Fax : 0 5 0 - 404 29 22

, d i v e r s in !? ro c n t e n & fr uit ! /

Graag wilikiedereenbedankenvooralle medeleven-vooren namijn
heupoperatie - in devormvan bloemen, kaarten, telefoon enz.
Het doetjegoed, dat zoveel mensen evenaan je denken!

Bedanktallemaal!

Bestedorpsgenoten,

Hartelijke groeten,
Anneke Spanninga

Bertho Top

(Iata:Bertho Top)

D-pupillen in het nieuw!
De tweede seizoenshelft voor de jeugd is weer begonnen en daarom
moeten devoetballerserweer mooi opstaan. Dat vond ook EbelVaatstra
van het gelijknamige Installatiebedrijf. De D-pupillen van de vv GEO uit
Garmerwolde werden voorzien van prachtige shirts en moesten natuurlijk
op de foto met de sponsor en zoon. LinksEbel Vaatstra enzoon Tjeert,
rechts leider Jaap van Zanten.
Voetballers achterste rij: Marco Kauw. Patrick van Zanten, Roil van der
Tuuk, Wisse van der Berg, Marieke Zijlstra en Roos Plaatsman. Voorste
rij: Ronaid Nijboer, Marco van deBelt,TjeertDrabe, MichielWeggemans,
Erik van Bruggen, MartienPlaatsman,Alex Sarfo enJoost vanderBerg.

Engelbert (050) 54 19626
Tevens andere m erken en alle reparaties

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Zoekt U een

~I
r

W aarbor g
Insta lla te ur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

linkwerk 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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De universele rechten van het kind

Kinderen hebben recht op

Deze rechten gelden voor alle kinderen

Een veilig thuis Pleegouder worden is dus niet zo
vanzelfsprekend.
Een strenge selectie, waarbij heel
wat kandidaat-pleeggezinnenafval
lenofzich tochmaar terugtrekken.
Schrijnend in dit opzicht is wel dat
ouders zonder enkelevoorwaarde
eenkindter wereldbrengenenver
volgens dit kindzelfniet een veilige
omgeving en opvoeding kunnen
bieden. Schrijnend voor deouders
en voor het kind.
Er zijnverschillende oorzaken aan
tewijzen, waarom een kind nietbij
de natuurli jke ouder(s) kan op
groeien. Alcohol- en drugsversla
ving, psychische problemen, dood
van een ouder, incest. mishande
ling en mentaleen fysieke verwaar
lozing vanhet kind ... Ina merkt op:
"Je kuntjebijnanietvoorstellen dat
een kind niets heeft: geen thuis,
geenkleren,geenspeelgoed.Maar
ze zijn er, vlakbij:
Jacob en Ina blijven, ondanks de
aanhenvoorgeschoteldedoemsce
nario's, overtuigd van hun keuze
om als pleeggezin iets voor een
kindtebetekenenen gevenzichop
om in crisissituaties een kind een
(tijdelijk) veilig thuis te bieden. In
een ander huis dan. Inmiddelszijn
ze verhuisd naar de kom van het
dorp. het andere eindevande Mo
lenweg.

Tien mensenkinderen
Decrisisopvangvaneenkindduurt
in principe drie maanden. In die
periode wordt door de Raad van
Kinderbescherming bekeken wel
ke mogelijkheden er voor het kind
zijn. Kan het kind (terug) naar de
natuurlijke ouder{s). Is een terug
keer onvoorwaardelijk mogelijk, of
moetdaarvooreen therapiegevolgd
worden. Dit onderzoek kost tijd en
de crisisopvangwordtmeestal ver
lengd tot een half jaar.

De pleegzorg
Het is een gedegen opleiding die
aspirant-pleegouders moeten vol
gen. Er wordt voorlichting gegeven
over allerlei gedragsproblemen en
de vermoedelijkeoorzaakdaarvan.
De schrijnendste dingen worden in
de cursus aande orde gesteld.
Alleextremeomstandighedenwaar
een kinden zijnIhaaromgevingmee
te maken kan krijgen, worden be
handeld. Door middel van rollen
spellenwordt geoefend in (moeilij
ke) gesprekken met de natuurlijke
ouders, om de pleegouders weer
baar te maken.
Ook worden de pleegoudersgescr
eend. Gescreend door Justitie, de
Raad van Kinderbescherming. En
gescreend op hun eigen basis, de
opvoeding en jeugd in het gezin
waarin ze opgroeiden.

Jacob en Ina zelf geen kinderen
kunnen krijgen. Een teekomst
droom, een eigen gezinnetje, ver
vliegt. Of niet?Na een periode van
verdriet. jekunt het vergelijken met
rouwen,komenze weer teruginde
realiteit.
Hoe nu verder. Een carrière, veel
geld verdienen, en dat is het dan?
Of op zoek naar een zinvolle invul
lingvanjeleven,waarbij jeiets kunt
betekenen voor één of meerdere
kinderen.Naar dit laatstegaan Ja
cob en Ina op zoek. Ze zoeken en
komen terechtbij de pleegzorg.
Er zijn meer keuzemogelijkheden,
adoptie van een (buitenlands) kind
of adoptie van een afstandskind.
Deze mogelijkheden vallen voor
Jacoben Ina(ineersteinstantie) af.
Ze willen eerst de kat uit de boom
kijkenen zelf ervaren hoe het isom
een kind van andere ouders op te
voedenentebegeleiden.En erwas
(en is) een groot tekort aanpleeg
gezinnen.

Huisje,boompje,beeslje, kindje .....
De jaren tachtig. Jacob en Ina ko
pen een huisje, helemaal aan het
eind vande Molenweg. Knappendit
naareigen ideeopen trouwendaar
na.Na een periode vanwachtenen
medische onderzoeken, blijkt dat

Zo op het oog een heel gewoon
gezin. Vader, moeder en drie kin
deren. Maar schijnbedriegt.Alhoe
wel de kinderen als broers en zus
opgroeien, hebben ze geen bloed
band. Ook niet met Jacob en lna,
die ze papa en mama noemen.

- een naamen een nationaliteit
- bescherming tegen kinderarbeid
- een eerlijk proces
- een eigen mening en het verzamelen van informatie
- het opgroeien in een familie
- een veiligengezond leven
- bescherming tegen mishandeling en geweld
- specialebescherming bij oorlog
- bijzondere zorg in geval van handicap of invaliditeit

De rechten van het kind zijngebeiteld instenen, dieaan een pad in het
Bevrijdingsbos bij Noorddijk liggen. Deze rechten worden niet vanzelf
sprekend toegepast. Niet ieder kind heeft de kans om in een veilige
omgeving op te groeien. Veel kinderen groeien op ineen kind-onvriendelijk
milieu. En voorveel kinderen iserzelfs geen gezin waarin zeveilig kunnen
opgroeien. Voor hen is opvang nodig. Opvang in een kindertehuis, of
opvangineen pleeggezin. Permanent, incrisissituaties, ofvoorde tijddie
nodig is om een ander thuis te vinden. Janny Bakker uitGarmerwolde
vertelde in de vorige G&TExpress over crisisopvang. Deze maand zijn
Jacob en Ina van Zanten uit Thesinge bereid om hun ervaringen en
motivatieals pleeggezin met ons te delen.

Maandagavond half negen, de kin
deren liggen op bed. De koffie is
klaar. De houtkachel brandt.Jacob
en Inagenieten, zoalsveel ouders,
van hun welverdiende rust. Jacob
is aan het werk geweest. Hij werkt
bij een hoveniersbedrijf in Bedum.
Inaisde heledag thuisbijdekinde
ren. Ze heeft de zorg voor Jamie,
een kleine dame vaneenjaar;Léon,
een jongen van vijfenhalf en Ben
nie, de oudste, net negen jaaroud.
Deze kinderen vragen, elk op hun
eigen manier, de nodige energie
van Ina.

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Autorijschool
VRIESEMA

Vamo r L.M.1. ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. 050 - 3021796
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om te weten bij wie ze van oor
sprong horen. Dit contact vindt
plaats opeen neutrale plaats voor
het kind. de (pleeg)ouders en de
natuurlijke ouder{s). Normaal ge·
sprokenom dedrie maanden.Maar
ook wel vaker. of minder frequent.
Dit hangt van de situatie af. Deze
bezoekregeling wordt per jaar door
de kinderrechter vastgeste ld.
Steeds wordt hierbij gekeken naar
het welzijn van het kind, is het wel
goed voor hem/haar. De pleeg
ouders worden bij deze beslissin
gen nauw betrokken.
Binnenhet gezinVan Zantenwordt
er geen geheim van gemaakt, dat
er ook nog andere ouders (en/of
broertjes en zusjes) zijndie bij het
kind horen. Zo probeer je latere
identiteitsproblemen tevoorkomen.
Ze hebben ook hun eigen
(achter)naam, door hun ouder(s)
aan hen gegeven. Mede daarom
hebben JacobenInauiteindelijkde
keuze gemaaktvoorpleegkinderen
en niet voor adoptiekinderen.
Ouders die een kind ter adoptie
afstaan, geven het kind permanent
over aan de zorg van deadoptief
ouders. Hun identiteit isvaak onbs
kend,of het geboorteland iserg ver
weg.
Het feit dat eraltijdiemand over de
schouders meekijkt vindenzegeen
belemmering. maareen steun inde
rug. Ook krijgen ze een stukje fi
nanciële ondersteuning; maar rijk
wordt je er niet van, zoals sommi
gen denken. Je kunt hiervan de
noodzakelijke zorg geven en een
stukje opzij leggen voor de studie
van dekinderen.
Met andere pleegouders wisselen
ze hun ervaringen geregeld uit in
bijeenkomsten.

Langdurige plaatsing
Van detien opvangkinderen groeien

wel flexibel zijnom dit aan te kun
nen.
Zo onverwacht als hier staat beo
schreven. ishet trouwens niet hele·
maal. Als een pleeggezin (weer)
aan een crisisopvang toe is. wordt
dit door hen aangegeven. Dan. en
niet eerder, wordt door de pleeg
zorg een beroep ophen gedaan.
Op het moment dat een kind opge
nomen wordt door eengezin isniet
bekend hoelang dezorg zal duren.
Endat isbestwel moeilijk.Jehecht
jeaan een kind, maar jehebt geen
idee hoelang het bij je kan blijven.
"Je bakent de tijd af," vertelt lna,
"misschien blijft hij!zij wel tot de
zomervakantie, tot de verjaardag,
tot de Kerst ... Steeds houd je er
rekening mee dat een kind weer
weggaat. intussen geef je het de
liefde, zorg en aandacht die het
nodig heeft. En structuur, niet te
vergeten. Er zijn kinderen die nog
nooit samen aan tafel hebben ge
geten. En nog nooit eenkinderpro
gramma als Sesamstraat hebben
gezien. Soaps en series als "De
Bevalling",dat zijndeprogramma's
die onder hun (vijfjarige) ogen ko
men. Je moet aan hen duidelijk
maken, alleen maar door gewoon
je dagelijkse gang te gaan. dater
ook andere gezinssituaties moqe
lijk zijn:

Begeleiding
De door depleegzorgtoegewezen
maatschappelijk werker begeleidt
de pleeggezinnen, de (natuurlijke)
ouders en de kinderen. Zij is de
schakel tussenhenallen. Jacoben
Ina vinden het prettig dat zij bij de
opvoeding en begeleiding van de
kinderen een steun in de rug heb
ben.
Ook vinden zehet belangrijkdatde
kinderen contact hebben met hun
ouder(s). Kinderen hebben recht

De (crisis)opvang
Het kind dat opvang nodig heeft,
wordt vaak binnen zeer korte ter
mijn geplaatst. Om elf uur 's och
tendsweet jealsopvangouders nog
van nietsenom drie uur 'smiddags
heb je een baby van tien dagen
onderje hoede. Geen periode van
negenmaanden,maarvan vieruur,
om jevoor tebereiden opeen nieu
we wereldburger. Of om elf uur 's
avonds staan er twee hongerige,
bibberende kinderen met hun be
geleider aan devoordeur. Je moet

liefde. aandacht en vertrouwen ge·
geven, en vaak is dit wederzijds.
Jacob voelt het vaak als een ver
raad naar het kind dat weggaat.
Toch ishet nietmogelijkom elkkind
een permanent thuis tegeven. Fy
siekenmentaalisdit niet haalbaar.
Na het vertrek van een kind, wordt
het kamertjewaarin hetslaapt niet
directopgeruimd.maarhetblijftnog
zo'n anderhalve week onaange
roerd. Degeur en de sfeer vanhet
kind blijft zo nog even hangen.

r. _
Het gezin VanZanten ... (Foto: WolterKarsijns)

Inmiddels hebbenze aan totaal tien
kinderen (crisis)opvang geboden.
Tien kinderen, ieder op zich een
uniek mensenkind. Ieder met haar/
zijn eigen achtergrond . Van een
pasgeboren baby tot een tiener
meisje. TIen kinderen die bij Jacob
en Ina op verhaal konden komen.
En een verhaal meekregen.
Voor elkopvangkind maakt Inaeen
eigen boek. met foto's, tekeningen
endebelevenissenvan en met het
kind. Belangrijk voor eenkind. We
ten wat er in je (soms vroegste)
jeugd gebeurd is. Vooral als een
kind later op zoek gaat naar zijn/
haar wortels en eigen geschiede
nis.
HettrapgataandeMolenweghangt
vol met herinneringen aan de kin
deren, die - na een korter of langer
verblijf - zijn vertrokken naar een
ander adres. Terug naar de
ouder(s). naar een permanent
pleeggezin of naar een kinderte
huis. En dat is. ook voor Jacob en
Ina en de andere kinderen. niet
altijd gemakkelijk. Je hebt het kind

TOMMY
Voor vakkund ige behande ling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak .

Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3 Garmer-
. wolde

® 050·5421615

Telefoon
06• 5461 10 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Umzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 • 5416244

;\t\ee\Gelonake"ij
ée,·lij k Hoed V.O.r=.
Tafels op maal in iedere houtsoort

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

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 549458 0 - Fax 5494 579
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erdrie opbij Jacob en Ina.Detwee bewaard. Deze zijn extra waarde-
oudste kinderen zijn langdurig bij vol omdat hun geboorte niet door
hen geplaatst. Deze kinderen blij- middel van een geboortekaartje is
ven, normaal gesproken, totdat ze aangekondigd. Naar verwachting
volwassen zijn onder hun hoede. blijft het jongste meisje ook. Om
Jacob en Inazijnblijmet deaan hen een stuk rust voor dekinderen en
toevertrouwde kinderen. Ze voelen henzelf tescheppen,hebbenze de
dat deze kinderen ophun weg ge- (crisis)opvang stopgezet.
plaatst zijn. Een weg,dieze samen
op weg naar hun volwassenheid Maandagavond, twaalf uur. Het
mogen afleggen. Daarbij vinden gesprek metJacob en Ina isafgelo-
Jacob en Ina het belangrijkom hun pen.De kinderenslapennogsteeds.
kinderen een stukje mee te geven Het vuur in de kachel is bijna ge-
van hun eigen christelijke achter- doofd. Eennormaalentochbijzon-
grond. De jongens zijn tijdens een der gezin laat ik achter als ik mij
SOWdienst door ds. Sytze Ypma huiswaarts begeef.
gedoopt. De liturgiën, doopkaarten
endoopkaarsen worden zorgvuldig Roe/ie Karsijns·Schievink

J. Feenstra overhandigt breedlachend de welverdiende beker aan zijn
"concurrent" W. Walters. (Foto: SK Iwema)

Nog enkele feiten over de pleegzorg De Buurschutters
Op de vergadering van sv "De Buurschutters" d.d. 13·03·2001 werd
vermeldbijpunt 13van de Agenda: De competitie vanhet millenniumjaar
2000.

Stoomfluitjes
• Gevonden:
wieldop Peugeot (grijs metallicauto) eneen vouwkrat. L. v.d, Veenstraat
2, tel. 541 11 49.
• Gezocht:
Wie zijn Jurgen &Moeke, 9797 TG Thesinge? Er ligt een felicitatiekaart
voor jullie aan deMolenweg 2B!

• Ouders die hun kind afstaan voorpleegzorg zijn in principe geen
slechte mensen. Ze kunnenalleen nietgoed voor hunkind, en vaak
ook nietvoor zichzelf, zorgenengevendeze zorg,uit liefdevoorhun
kind, uil handen.

• Alcoholverslaving isprobleemoorzaak nummeréén. Eenkind van
een alcoholverslaafde moeder heeftna degeboorte veel meerkans
opeen(hersen)letseldaneen kindvaneendrugsverslaafdemoeder.
Alcoholwerktooknog veel langer na inhetlichaam van depasgebo·
ren baby dan bij drugs het geval is.

• Erisnogsteedseengroot tekortaanpleeggezinnen.Veel kinderen
moetendaarom ineenkindertehuiswordengeplaatst, terwijl zebeter
kunnenfunctionerenin een(pleeg)gezin.

• Inzeven van de tien gevallen is (crisis)opvang van een kind niet
mogelijk. Eris geenplaats in een gezin of in een instelling. Het kind
moetdaaromineen-somsschrijnende -(thuis)situatieblijvenwonen,
terwijl een uithuisplaatsing noodzakelijk is.

• Soms zijn kinderengedurende langetijd fysiek envooral emotio
neel zodanig verwaarloosd, dat opvang in een gezin niet haalbaar
blijkt. Het kind wordt in dat geval onder toezicht gesteld en in een
kindertehuis, door deskundigen opgevoed.

Deuitslag van depuntenen/of rang
schikking luidt alsvolgt:
Klasse H
(van 108 tot 113,99 punten)
1. L. vander Molen 111 ,66
2. J. Bouman 108,BO
Klasse A
(van 103 tot 107.99 punten)
1. S.K. Iwema 11 0,09
2. W. Oflringa 106,97
3. T. Heslinga 106,54

Klasse B
(van 94 tot 102,99 punten)
1. P. Stollenga 101,77
2. W. Wolters 96,49
3. J. Feenstra 95,20

De "Enne de Jong Bokaal" is ge
wonnen door L. van der Molen; hij
was het hoogst in klasse H. S.K.
Iwema is naar de klasse H gepro
moveerd.

SK Iwema

Winkelcentrum Lewenborg
Ka juil 322 - 9733 ex Groningen 050 . 54 15222

Ook Ie vinden in de Winkelcenrrum van Beyurn en Selwerd

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Gas
Water
Electra

8= fa. W. Kooi & zn-= in s t a llatiebecJrijf

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

II:Jmedj ter Veer

GOED VOOR UW GOED

Tevens :
Suede-reinig ing
stoppage en
kledingreparatie

Goederen gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde(050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht
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Klazienaveen, 15maart 2001

Aan alle leden en donateurs PdGG
De PJGG is vanaf 1november 1993 al een slapende vereniging.
Begin dit jaar is er vanuit Dorpsbelangen Garmerwolde de vraag
gekomen.wat ermetdePJGGen hetresterendegeld indetoekomst
gaal gebeuren.Afgelopen jarenzijner geen reacties gekomen om de
PJGG weer nieuw leveninleblazen. De vraagvan Dorpsbelangenis
dan ook of ze het resterende geld aan de jeugd in Garmerwolde
mogen besteden.
Het bestuurPJGG(J.Dolfijn)heeftbeslotenhiermee akkoord tegaan
en deverenigingte ontbinden. Leden ofdonateursdiehet met deze
beslissing niet eens zijn, kunnen schriftelijk reageren vóór 16 april
2001.Adresseren aan:J.Dolfijn,Gantel 17A.7891 XB Klazienaveen.

Wanneer er geenreacties komen,gaat het bestuur er vanuitdat men
hiermee akkoord gaat. De eventuelekostendie aan dezeontbinding
zijn verbonden,wordeninmindering gebrachtop hetresterendegeld.
De paal voorhanengevechten gaat dan evenals het resterende geld
naar Dorpsbelangen. Het bestuur verplicht Dorpsbelangen Garmer
woldewel inde G&Ttevermelden watzij uiteindelijkmet hetgeld voor
dejeugd hebben gedaan.

Het bestuur PJGG (J. Dollij'n)

Koud hoor!
Zes stoereduikersuit onze omgeving hebben meegedaan aan deNieuw
jaarsduik 2001 in Delfzijl. Het isvoor detweede maal dat dit evenement
werd georganiseerd ; voor het eerst in het jaar 2000.
Marlen:"Hetwasvoor onsallenhetdebuut;het isontstaanals een geintje.
Jehart staat sti l! 'sMiddags omkwart voorvier gingen we dezee in.want
toenwas het hoog water. Op eengegeven moment konden we nietverder
door dedrab.Toenheb ik me maar inhet water laten zakken: hup! ...en
weer terug. Ik heb erniet ingedoken.
Wekregen een kop snertombij te komen ...
Na afloop gloei jehelemaal!Volgendjaardoen wehetweer. Maarwanneer
ishet dan hoog water? Misschienwel 's morgensomzeven uur!! !

Wie volgt???Het zou leukzijnomer met een helebusnaar toete gaan!
Zowel toeschouwers als duikerszijn vanharte welkom.
Is dit het beginvan een nieuwe traditieT

Molendagen
Het voorjaar breekt (bijna) aan. delentekriebelsdoen zich gelden enwe
trekkenerweeropuit.Het issommige dorpsgenotenalwel opgevallendat
ookonze molenGermania indeweekends weer regelmatig draait. Na een
grote operatie zomer vorig jaar en vele maanden van herstel, draait
molenaarGerkesweerhelemaal meeenisbijnaelke zondag opdemolen
te vinden.Hij zouechtergraag meerdonateurs willen hebben,wantzonder
financiële steun redt demolen het niet.
In de maanden april-oktober heeft de molenaar verschillende soorten
meel te koop;heeft u bijvoorbeeld wel eens zo'n heerlijke voedzame en
gezonde pannenkoek van Speltmeel gegeten?

Maarook de molendagen breken aan:
zaterdag 12 mei is het NationaleMolen(en Fiets)dag en van 10-18uur is
erbehalve demolenaarook een warmebakker indemolenmet broodjes,
koeken en andere lekkernijen!
zaterdag 9 juni is hetGroninger Molendag en geldthetzelfde!
Op dezedagenhoeft uhetdorp dusniet teverlaten voordewarmebakker!
Ook de Langelandstermolen (tussen Garmerwoldeen Thesinge) is dan
weer te bezoeken. De molen is minder goed bereikbaar; maar ook deze
molenaar zou wat meer belangstelling zeer op prijs stellen.

Susan de Smidt

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van a!le merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

Reinder
vld Veen

Voor bedri jven en parlicul ier
handel In:
• Petïet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz,
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

VERSTOPPING?
A'armfe'efoon

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

~
PETER KUIL
'i'#';:lldl t'{ffS1#;'?'i j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoo n (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78
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Admi.i""",,· Ritsema

C. N. Schurrerlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon (05 U) 302 13 19
fax (U50) 302 11 82
mohicl 06 51533772

Uw adre s voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

Susan de Smidt

Koekkoek ontwierp voor Thesinge
maar die mogelijkook inde andere
dorpen van de gemeente Ten Boer
gebruiktgaan worden, etc.
In de rondvraag kwamen o.a. de
lichtvervuiling (Kardinge) die m.n.
buitendebebouwdekom goedwaar
neembaar is, vervuiling van desloot
bij hetsportveld en leges dievereni
gingen voor het aanvragen van een
actie aan degemeentemoeten be
talen aan de orde. Ook werd qe
vraagd ol de Langelandstermolen
meer onder de aandacht kan wor
den gebracht.
Het laatste deel van deavond kreeg
een andere invulling dan gepland,
wegens ziekte van de projectleider
van "Zo old als Stadsweg". "Beter
een goede buurdaneenverre vriend"
is een nog altijd actueel gezegde,
want gelukkig waren Jan Wigboldus
en Geesje Santing van deVereni
ging Dorpsbelangen Garmerwolde
bereid ons iets te vertellen over de
omgevingsplannenvoor hun dorpin
de toekomsten hoedieondersteund
kunnen worden met Europees sub
sidiegeld vanuit "Leader Plus", een
werkgroep voor de gemeenten op
het Hogeland.
Als ook in Thesinge de komende
jaren plannen voor versterking van
deleefbaarheidworden ontwikkeld,
kunnnendie mogelijk ook voor sub
sidie in aanmerking komen.

Data omteonthouden zijn:
Maandag 23 april om 20.00 uur:
inlormatiebijeenkomst in calé Mo
lenzicht van degemeenteen Dorps
belangenaangaandehetopknappen
van het Dorp (riolering en plannen
herinrichting van de Haven)
Zaterdag23 juni:Midzomer/Smart·
lappenlestival door het hele dorp
v.a. 15.30 uur met o.a. de band
HollandsVerdriet!

deling vandebeschikbare f 2890,-:
Oranjevereniging I500,-:OSAf250,
; Damclub T&O I 50,-; Muziekoptre
dens f 300,-; Actie hondenpoep
I 100,-; Midzomerfestival I 590,-;
Ouderenreis DB I 350,- en Sinter
klaas DB I 750.-
Zelf wil de vereniging Dorpsbelan
gen extra investeren inhet verbete
ren van de geluidsinstallatie, met
name indeaanschal van een draag
microloon, waarmee "los" kan wor
den gelopen.
Plannen voor detoekomst die aan
deorde kwamen, zijn: woningbouw
op de langere termijn, de recon
structie van de Haven en nieuwe
lantaarnpalen voor hetdorp,hetont
werpen van een eigen internetsite,
weer een fietstocht in mei, het 25
jarig bestaan van Dorpsbelangen in
2002, de wegwijzers die Herbert

Voor de
complete

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

Ook deaanvragen voordewelzijns
subsidie konden bijna allemaal ge
honoreerdworden, behalve dievan
de werkgroep Schoolplein De Til
aangaande onderhoud speelvoor
zieningen. Dorpsbelangen onder
steunt deze actie van harte, maar
oordeelde dat dit geen activiteiten·
subsidie betrof en dat eerst maar
afgewacht moet worden ol dever
wachte andere gelden ook daad
werkelijkbinnenkomen.
Hier volgt een overzicht van dever-

auplng
~

QUICK·STEP ·
FLOOR

.irisette ~

IJII!I

WONINGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 302 1435

DorpshelangenThesinge
Op vrijdag 23 maart j.l. hield de Vereniging Dorpsbelangen haar
jaarvergaderingvooralle ledenincafé Molenzichl. Ruimveertig leden
waren gekomenom deverslagen vanhetafgelopen jaarendeplannen
voor het komende jaar te beluisteren.

~

I tB----''------------'-----_------.:-

Alle verslagenwerden goedgekeurd;
inde kascommissie trad Roelf Jan
sen af en werd naast StofferHavin
ga,Hans van den Bergbenoemd, In
het bestuurwas Roeit Koopman af
tredend,maar herkiesbaar; hetgeen
ook gebeurde.Watbetreftdebeçro
ting voor het komend jaar iserextra
geldvan de gemeente beschikbaar
voor activiteiten voor de jeugd van
12·18 jaar. Inoverleg met devereni
ging 97 Pisbesloten dan aftezien
van dewens voor een jeugdhonk.
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PassieconcertCantate Domino
Koor Cantate Domino uil Meeden geeft op vrijdag 6 april 's avonds
om20.00 uur een concert indeHervormde Kerk teGarmerwolde.Het
koor zingtmuziekvoordelijdenstijd van o.a.Haydn,Schülz enBach.
De toegang is gratis, maar bij de uitgang is er een collecte. Het
concert duurt ongeveer een uur.

Koor Cantate Domino staat onder
leidingvan dirigent AnneJan Brou
wer uit Noordwolde. Een aantal
werken wordt a capella gezongen;
bij enkelewerkenwordthet koor op
het orgel begeleid door Arjen de
Boer uit Muntendam. Tevens zal
Arjen enkele solowerken op het
mooie van Oeckelenorgel ten ge
hore brengen.

Het is de eerste keer dat Cantate
Domino een concert geeft in eigen
beheer. 'Wat is daar zo bijzonder
aan?"vroegen wij aandevoorzitter
vanhetkoor: HildaKarsijns. (lnder-

HOF5TEDE-
;-::------=--SSCHILDERS '1.0.f.

\ ~.:~\)
v.? r,~

\0 \

\0',.='\ '\ \ \
tt? \~M\ ~r'~ . \-\~\ F?71~

\ \0\:4'\ . W:,:- .
\, \ c\::::::? ~\~U\' \, .....i.. ~ ,.

-à.I -.J - . _ =--~_.

G.N. Scnut ter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 - 3021574

daad, familie van G&T recacäele
den Wolter en Roelie).
"Nou, ons koor wordt meestal ge·
vraagd door een culturele corn 
missieof een kerk omeen concert
te verzorgen. Wij krijgen daar een
vergoeding voor. Nu moeten we
maar afwachten of de kosten die
we maken wel terugkomen via de
collecte. We nemen hiermee dus
een zeker risico."

"Waarom nemenjullie dat risi
co?"
"We zijn indeomgeving van Mee·
den wel bekend, maar we willen

PeáUWIe $~klt

JO~f\
(f\Ped icuren

(p, \
'\ Ma nicuren
Voelrcncxma~sage

Zo nneba nk\
Bceith:lrsen

\ \, ,

pru nuss~àatÄl)
wijk : Solwerd

Telefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5418468

ons geluid ook wel eens ergens
anders laten horen. We zijn wat
verdervan huis gaan zoeken naar
goede locaties voor een concert.
Zo kwamen weindeGarmerwolder
kerk terecht. Hopelijk zijn er in en
rond Garmerwolde voldoende lief
hebbers van koormuziek, die be
nieuwd zijnnaar datgenewat wij te
biedenhebben. Om dedrempel zo
laag mogelijk te houden,heffenwe
geen toegangsprijs, maar mogen
de bezoekers na afloop van het
concert zelf bepalen hoeveel geld
ze het waardvonden."

"Waarom moeten mensen voor
al komen luisteren ?"
"Heel simpel. Omdat we mooie
muziekmaken. Onze dirigent voelt
heel gooo aan wat wij als koor aan
kunnen. Hij heeft voor dit concert
een prachtig programma samen
gesteld.DelenuitdeJohannespas
sion van Bach,delen uit het geheel
ten onrechte wat vergetenwerkDer

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

Tod Jesu van Graun, en enkele
korte . maar niet minder fraaie 
werkenvanReutter, MelchiorFran
ck en Michael Haydn. Van deze
laatste componist (broer van Jo
seph Haydn) zingen we enkele de·
lenuitdemisvoorde40-dagentijd.
Kortom, een heel gevarieerd pro
gramma rondom datenethema:De
lijdenstijd ,•

Roe/ieKarsijns

"DeSoos"
Dernaart-uitslaq luidtalsvolgt:
1. H. vander Molen 6969
2. Wilma Tammeling 6878
3. HenkVliem 6539
4. Delta van der Molen. 6385
5. Geert Bouwman ........ 6292

BOUW v.o.i,

9798 PA Gormerwolde

Fax: 050 5419268

I \ /n~

NIJDAM

Als utu auto 11

dure'reparatles nodi« heeft..
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

Op al onze reparaties
3 mnd. bo~a'l qarantie

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

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

Siem
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer oso ·3021494
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050 - 54I9630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-54153 35
Admin istratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797PC Thesinge, 050-30238 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 25,00 p.j.
(automatische incasso f 20,-)
Postabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. SchuIlerlaan 16,
uiterlijk woensd ag 18 april
19.00uur, zo mogelijk eerder.

Schapenbij zonsopkomst;onwetend van ziektes en andere
bedreigingen ... (Foto:Wolter Karsijns)

Foto van de maand

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

050-3010735
0598-393504

Kerkdiensten
1 april
9.30 uur Thesingedhr. H.H. Schorren
8 april
9.30 uur Garmerwolde Ds. TImmer
man
12april Witte Donderdag. HA
19.30uur Thesinge Ds. Renting
13april Goede Vrijdag
19.30uur Garmerwolde Ds. Eigenhuis
15april Pasen
9.30uur Thesinge dhr. Dijkstra

woensdag 25april
De Leeuw: 19.45 uur: Lezing overbio
technologie (NBvP)
donderdag 26april
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
zaterdag 28april
Oudpapier actie Thesinge
Ophalen spulletjes voor de rommel
markt in Thesinge

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat t
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d, Veen - Kolham - tel.

vrijdag 6 april
NHKerkGarmerwolde;20.00uur:Koor
Cantate Dominouit Meeden
dinsdag 10april
DeLeeuw:19.30uur:Klaverjassen("De
Soos')
donderdag 12 april
De Leeuw; 13.30 uur: noten schieten
voor 55+ (Vrouwenraad)
woensdag 18 april
Boerderij van Wigboldus: 14.00 uur:
Het inzaaien van Pompoenenzaad.
Voor meer informatie lees Buurûon
tactof bel: 5421276 of 5417178.
zondag 22 april
KloosterkerkThesinge; 15.00uur: 81e
OSA-concert. Hetgemengd ensemble
Luytceels o.l.v. Flip Rodenburg met
"Muziek uit Middeleeuwen en
Renaissance' (m.m.v. Rudy Bremer,
verteller)
maandag 23april
café Molenzicht:20.00uur: Informatie
bijeenkomst

Agenda

Bel met éénvan onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (050)3039494

Uziethet.Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Hel is een nieuwe
hypotheekvorm. dieopgebouwd is uit
eenlening en een verzekering. Enat
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanig datualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniek isdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en di
rect aanhetwerk. Mijn vriendwil met
een een huis kopen. Kan datnu al?
Wantechtgespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..Wehebben eenprimainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerkenom voordekinde·
ren tezorgen.
Danwillen we minderaan onze hypo·
theekbetalen, kandat?
Ja, dat ka n.

..We zijn op zoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dal?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer
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