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De nostalgie van draadloos
Dit stukjegaat overdeverzameling oude radio's van Geert OllensinGarmerwolde. Oorspronkelijkwas hetdebedoeling hierover teschrijven
in het afgelopen kerstnummer van de GT, dat als thema had: de voor- en nadelen van allerlei moderne technieken.

Geert Ottens repareert al z'n oude toestellen zelf. Hier is ie aan het solderen. (Foto: Henk Remerie)

Zoals te verwachten was, valt er
heel wat te mopperen: denk bij
voorbeeld aan pinnen in de regen,
hetgedonderalsdriemaaldefoute
pincodewordtingetoetst,enteklei
ne knopjes op het mobieltje. Maar
er zijn natuurlijk ook prettige din
gen: er is altijd geld te halen, met
het mobieltje ben je overal bereik
baar, enzovoort. Het leek de GT
redactie aardig om eens aan de
hand van oude radio's na te gaan
wat vroeger zoal de strubbelingen
waren met - endezegeningenvan
•een radioin- zeg -dejaren 1930.
Maar door plaatsgebrek in de
desbetreffende GT is het er inder
tijd niet van gekomen. Echter: wat
inhet vat zit, verzuurt niet en geluk
kigwas er deze maand wel ruimte.

Op bezoek
De familieOttens woontin hettwee
de huis na de kalkovens aan de
Rijksweg . Een kolossale New
Foundlander was - samen met zijn
echtgenote - het gezelschap van
die avond. Na het kopjekoffie werd
ik al gauw mee naar boven geno
men, waar een verzameling van
150(u leest het goed: honderdvijf
tig!) oude radio'sisgeherbergd. En
daar zittenecht schatjesbij. Zo zult
u bij een radio uit omstreeks 1945
tevergeefs zoeken naar de zender
Hilversum. U moet zoeken naar
"Herrijzend Nederland".
Het werd mij spoedig duidelijk dat
dit een heel gezellige avond zou
gaan worden : anode- en kathode
spanning, afstemkring, Mexicaan
se hond, inductie, buizen c.q. lam
pen (dit ga ik natuurlijk niet uitleg
gen; weet echter dat met een buis
niet gewoon een stuk slangof buis

bedoeld wordt, en evenmin wordt
met een lampdegewone gloeilamp
bedoeld) ,amplitude-enfrequentie
modulatie, enzovoort.
Maar niet veel mensen hebben er
aardigheidinomeropdeze manier
over te praten. Daarom komen er
nu anderezaken aan deorde,zoals
bijvoorbeeld: Hoe is de verzame
ling begonnen?

Geen bewust bes/uit
Het beginvan dehuidigeverzame
ling is nooit een bewust besluit ge
weest. Deoorsprong ligt indeeer
stejarenna deoorlogtoendewens
bestond om een radio aanteschaf
fen. Tegenwoordig ga je daarvoor

gewoon naarde winkel, maar indie
tijd had dat weinig zin omdat er
vrijwel niets te krijgenwas.
Die verhalen over de eerste jaren
na deoorlog herinner ikmeook van
mijn moeder. Als je in die jaren de
pech had- zoalsmijn moeder -dat
je een pan nodig had om eten te
koken, dan kon je met 10, 25 of
zelfs 1OOgulden(indertijdeen gigan
tisch kapitaal, maar ja hoe kook je
anders eten?) zwaaien, maar dat
hielp allemaal niets. Het wás er
gewoon niet.
De ontdekkingvanGeertwas dater
welallerleionderdelen teverkrijgen
waren; overigens voornamelijk via
vrienden en kennissen. Dat er nog

onderdelen waren, was trouwens
een mirakel op zich, want in de
oorlogstijd vorderdedebezetteralle
radio's. Dat kon zeereffectief, om
dat elke bezitter van een radio of
televisiegeregistreerdwerd. (Deze
registratie is slechts een paar jaar
geledenafgeschaft toendekijk- en
luisterbijdrage is komen te verval
len.) Het gebrek aan radio's was
mede dereden waarom de draad
omroep,devoorloper van dehuidi
ge kabel, is ontstaan.
Schema's van het elektronische
gedeelte waren wel makkelijk te
verkrijgen en zo was het mogelijk
uit allerlei restanten een radio te
bouwen. Dat was weliswaar een



Erzitten schatjesbij! (Foto: Henk RemerieJ

heel bescheiden radiotje met een
heel bescheiden geluidje, maar
toch.Heelwatandersdan deseis
mischedreun diesomsuit eenGT
Opeltje met een kamikaze be
stuurder komt! Met enig geduld
waren er nog wel meer onderde
len te vinden; zodat er een extra
versterkertrap gebouwd kon wor
den en er wat meer geluid uit
kwam. Op die manier heeft Geert
Ottens zelfs een televisie ge
bouwd. met een beeldscherm van
ongeveer 10bij 10 cm. Het beeld
scherm was afkomstig van een
overtollige radarinstallatie.
Geleidelijk aan raakte het in bre
dekringbekend dat dit soort spul
lenbij GeertOttensingoede han
den waren enkwamen mensen er
ook ongevraagd mee aanzetten.
Wat dacht u van een losse luid
spreker met hooi?
Zo kwam er meer en meer. En
dan wordt het ook leuk om zo'n
radio in de oorspronkelijke staat
teherstellen. Entja ...zoontstaat
danminofmeeronopgemerkt een
verzameling .

Oude radio's
Radio's - bedoeld voordehuiska
mer! - waren tekoop vanaf onge
veer 1918. In die tijd waren er
heel wat fabrikanten.
InNederland had jenatuurlijk Phi
Iips; maar ook Erres, Reska (ge
vestigdinPekela) enbijvoorbeeld
een fabriek met een hele mooie
Nederlandse naam: Nederlandse
Seintoestellen Fabriek (fabriceer
deooknogal wat voor demarine).
Ikzelf was nieuwsgierig naar een
radio van Philips die voor Philips
de grote doorbraak was · in elk
geval was de consument er dol
op. Het was een radio waarbij de
knop . waarmee je de zenders
afzocht - moeilijker ging als je in

de buurt van een zender kwam.
En als je deknop verder draaide,
sprong die terug naar de zender
dienetgepasseerd was.Daarkijkt
tegenwoordig niemand meer van
op, maar hetwas de eerste radio
die-zeg maar - "terug reageerde
opeen mens.Zoietsalseen poes
diekopjesgeeft, als ubegrijptwat
ik bedoel. Hoe moeilijk dit teen
nisch was, mag misschien blijken
uit het feit dat deze radio pas in
1938 of '39 te koop was.

Beurzen
Zoals u duidelijk zal zijn, vindt
Geert Ottens oude radio's leuk;
evenalszijnechtgenotetrouwens.
Wathet nog leuker maakt isdater
heel wat mensen zijn die dit óók
leuk vinden. Zo is er de "Neder
landseVerenigingvanHistorische
Radio's" die vierkeer per jaar een

beursorganiseert.Dat iseen druk
ke markt, waar wel 200 tot 250
kramen staan, en waar je van al
les kunt ruilen, kopen en verko
pen.
Die uitwisseling maakt het trou
wenseen stukmakkelijker omeen
wat onttakelderadioinoude staat
te herstellen. Zoals met alle res
tauraties, kun je erover van me
ning verschillen hoever je hierin
moetgaan .Erzijnmensendiehet
hele chassis opnieuw moffelen.
Ottens en echtgenote gaan er
graag heen; waarbij mij trouwens
opviel dat zij precies wist wat hij
nog graag zou willen vinden. Dat
deed bij mij devraag rijzenof het
misschien (inmiddels?) een ge
zamenlijkehobby is, maar ik ben
helaas vergeten dat vraagje even
op scherp te zetten.
Eenbeursdie-voor deliefhebber

natuurlijk - ook de moeite waard
is, is de "Techno Nostalgiea" in
Emmen.Deze iswat breder:naast
radio's zijn er apparaten op het
gebied van navigatie, radar en
toestellen van allerlei soort
(bijvoorbeeld fototoestellen).

Voor het overige is bij Geert Ot
tens nog alles welkom (radio's,
plek-ups, schakelmateriaal, lleht
knopjes,enzovoort).Hetcriterium
is weliswaar "voor de oorlog",
maarpersoonlijk verstout ikmij te
denken dat hij op een banere
corder uit· zeg 1954 - geen nee
kan zeggen ...

KarelDrabe

BIED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken.... 135,
Antieke kasten en banken
Stoelen en tafels

+ 4000 stuks
Hereca accessoires
Wasbakken en WC's
Kranen etc.

2

Stjefbeen en zoon

TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken voereenl eflle prijs
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Oud gereedschap
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Stlefbeen en zoon
U1 gm m.w,g147. 9731RRGroningen
tel. 050-54929 13 - fax 050·5491 660
au te te l. 06·53423019

Uuilhoudeliike arHkelen • BankItellen al vanaf 749,
• Speel~oed • Toilet en Cadeau arHkelen • Video
banden 240 minuten 6,- per Ituk • Aardewer/ponelein
voor minder dan de halve priil
Handelsmaatschappij SMIT BV
UI~enmawe~ 14 - 9731 SS Gronin~en - (050) 549 00 70



Drie maanden Benin
"Lekker hè," hoor ik mijn Benineze moeder nog zeggen,toen ze vol
smaak een vissenkop op at. Ik keek wat verbaasd om me heen,
hoorde aanhetgekraak naast mijdatmijn "broer" ookal eenkopaan
het verorberen was ...

Watjewel inBenin kan doen
• na een verkeersonge
luk(je) midden op straat uit
vechten wie er nou de oor
zaak van was
• je geiten enkippen losop
straat latenlopen, zonderdat
een mens zich er aan stoort
of ze meeneemt
• je jongerebroertje of zusje
van alles commanderen
• als leraar met eenzweep
je door deklas lopen
• groot feest vieren tijdens
een begrafenis van een oud
geworden iemand

demarkt. Ikmóet nieuwe schoenen
hebben. Die ik heb, zijn niet goed
genoeg en ik moet wel netjes zijn
voor het feest van morgen!
Netjes zijn,erverzorgd uit zien,dat
telthier zo.Het heeftalles temaken
met nietarm willen zijn, laten zien
aan de buitenwereld dat je geen
arme sloeber bent. Enhoebeter je
eruitziet, hoe meeraanzien jekrijgt.
Het lijkt wel alsof daar alles om
draait.

Een vissersdorp inhet zuiden van Benin

heel cliché; toch is het zo. Tijdens
de stagedie ik daar heb gelopen,
ben ik in veel vissersdorpen ge
weest. Dat vond ik op zich al heel
bijzonder, omdat die dorpen weer
heel anders waren dan de stad.
De meeste huizenzijner vanbam
boe en alle huizen zijn op palen
gebouwd. Dat moet ook wel, want
anderszouden zetijdens deregen
tijd onder water komen te staan.
Wat mij daar vooral trof, was de
armoede. Door overbevolking en
overbevissing is er steeds minder
vis, waardoor mensen ineenneer
gaande spiraal van armoede te
rechtkomen.

Oud en nieuw (dagboekfragment)
zaterdag, 30 december
Het jaar is bijna voorbij. Ik mis de
kou die zo bij oud en nieuw hoort,
het schaatsen opdesloten en het
bakkenvandeoliebollen.Maarhier
is alles anders. Oliebol len zijn hier
het hele jaar te koop. Ik zit in de
hitte, dezon schijnt. Buiten hoor ik
hetgeknetter vandezemidjans,het
getoeter van detaxi's,deherrie van
de stad.
Ik moet zo trouwens nog even naar

World Youth . Mijn koppelgenoot.
die drie maanden bij ons in huis
heeft gewoond, was al een week
eerder vertrokken. In Benin kwam
ik nu bij haar in huis te wonen,
midden indegrootste stadvan Be
nin: Cotonou.
Bij het woord Afrika denken veel
mensen misschienaanrustige,idyl
lische dorpjes, of aan een ruige
bush vol wilde dieren. Cotonou is
echter het tegenovergestelde van
dat denkbeeld. Hetiseen levende,
bruisende stad . De straten zijn ge
vuld met mensen, met zemidjans
(taxibrommertjes), taxi's enandere
gemechaniseerde voertuigen . Al
lerlei mensen proberen hun brood
teverdienen door eenhandeltje op
te zetten - wat wij dan informele
sector noemen.
De heledaglopen zemethunkoop
waarophunhoofd door destad,of
ze zitten op de markt en langs de
straten. In hergebruiken zijn Beni
nezen ookheelgoed. Drankflessen
worden bij de rijke families opge
haald en weer gevuld met pinda's,
rondjesrubber worden uit teenslip
pers geknipt en weer gebruikt als
dop voor de benzinetank, en ga zo
maardoor.
Dievindingrijkheid vanmensenkan
ikecht waarderen.Want ja,ze moe
ten opdeeen ofanderemaniertoch
aan geld zien te komen. Sociale
uitkeringen? Nooit van gehoord ...
Indiedriemaandenben ikook wel
onder deindruk gekomenvanonze
rijkdom. Dat klinkt misschien wel

Sieneke Stoel met haar "moeder"
en 'Zussen".

Innovember ben iknaar Beninver
trokken inhetkader vaneen uitwis
seling,georganiseerd doorHolland

Diemaaltijd was ikniet deenige die
verbaasd was. "Hoef jij die echt
niet? Lust jij geen vissenkop? Eten
jul liedat nietin Nederland? Nou ja
zeg ..."
Drie maanden Benin is een hele
ervaring . Drie maanden waarin ik
soms van de ene verbazing in de
andereviel, waarin alles inhet be
ginnieuw voormij was, maar waar
van ikaan het eind ook konzeggen
dat Benin toch ook wel een beetje
mijn thuis was geworden. Drie
maanden waarin ik veel geleerd
heb en beetje bij beetje heb leren
begrijpen hoe het er in Benin aan
toe gaat.

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

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

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.nijdam.nl

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gron igen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht f ietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Onze werkplaats Is geopend
van maandag tlrn zaterdag.
ook 's avonds na 20.00 uur.

Voor:
- Grote en klei ne beurten
voor alle merk en auto's
_ Autobanden, uitlaten,
schokdempers, acc u's . enz.
_ Glasservice
_ Schadereparat ies
_ APK-keuringen
- Leen-auto beschikbaar

-~ -

Garagebedrijf

~
Nijverheidsweg 4
9791 DA Ten Boer
Tel. 050 - 3021985

NIJDAM
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Op27maart 2001 had collega schuttersvereniging"Thecartwrights"
uit Ten Post onsuitgenodigd voorhettweede deel van deonderlinge
schietwedstrijd tegen SV "De Buurschutters".

Schietwedstrijd

Het gemiddelde van de verenigin
genover twee keer was:
SV "De Buurschulters" 101 .5pun
ten (103in2000 en 100in2001)en
"The Cartwrights" 103 punten (102
in2000 en 104 in2001).
Het hoogste persoonlijke puntento-

taal was voor Van der LeestuitTen
Post met 111 punten.
Dedrie hoogstein2001van SV "De
Buurschutters"zijn:S.K.lwema 109
punten, T. Remkes 108 punten en
T. Heslinga 103 punten.

Sieb-Klaas Iwema
Een vrouw diegroente verkoopt inde stad Cotonou; op de achtergrond het
huis waar Sieneke heeft gewoond.

Wat jeniet inBenin kandoen
• vóór je 20ste met je vriend
of vriendin thuis komen
• een huis binnenkomen zon
der eerstdebelangrijkeperso
nen in de familie gegroet te
hebben
• in een wijk komen waar je
mensen (goed)kent,maar niet
even bij ze langs gaat om ge
dag te zeggen

Drie maanden later stond ik dan
weer ophet vliegveld. Ikherinnerde
me nog goed de dag dat ikopdat
zelfde vliegveld als groentje aan
kwam. Alles wat me toen vreemd
voorkwam, is me in drie maanden
tijd helemaal vertrouwd geworden.
Nu moest ik het allemaal al weer
gaanverlaten. Met een uur of zes
zou ik weer in een heel andere 
maar mijn eigen - wereld staan.
Het was vreemd om afscheid te
nemen. Ik stond daar in mijn Afri
kaanse kleren tussen mijn familie
leden, die ik toch echt als familie
ben gaan zien.We namen afscheid.

Wanneer zou ik ze weer zien?

Inmiddelsben ikalweer een poosje
thuis in Garmerwolde. Maar, het
programma is nog niet afgelopen.
Met dehelegroep hebben we met
al onze ervaringen een presentatie
in elkaar gezet diewenu opscho
len laten zien. Met toneel, dia's,
muziek en dans proberen we de
leerlingen een indruk tegeven van
het leven in Benin. Door er daarna
ook nog met hen over te praten,
hopen we dat ze een beter beeld
krijgen van het leven in een Afri
kaanse samenleving.

Sieneke Stoel

"De Soos"
De kaartavond inapril heeft devol
gende uitslag opgeleverd :
1. Mevr. W. Tammeling 6723
2. Dhr. J. Reinders 6502
3.Dhr. H. v.d. Molen 6445
4. Mevr. J. Vliem 6321
5.Dhr. K. Wierenga 6048

SV de Buurschutters

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool ilàOI

~~, ~ b;.. .." ....n
--ilIdClo;1 ' q

Van Introductieduik
tot Divemaster
• duikcursussen volgens
het PADI systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevetten
• duikreizen, materiaal
verhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

(050) 541 7941
Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving .com

CAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artikelen
en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

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

• Zink
• Dakbedekking

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
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Circus Jopie
Op 22 maart jJ. was hetzover: Circus Jopie kwam in Garmerwolde.
Niemand wist wat er precies ging gebeuren, maar 's middags om
twee uur zou er een circusvoorstelling door onze eigen kinderen
worden gegeven. Spannend!!

Circus Jopie is in t dörp! Er wordt druk geoefend. (Foto: Winy Remerie)

Wi/lemien Foekens

maken tenslotte licht werk.
En zo is er weer een einde geko
men aan een bijzondere, speciale,
vermoeiende, maar 0 zo'n leuke,
dag!

Wist-u-dat ...
• circus Jopie bij alle basisscholen
in de gemeente Ten Boer is ge
weest? Dus ook inThesinge!
• derommelmarkt inThesinge op
zaterdag 5 mei niet doorgaat van
wege het in Nederland heersende
Mond· en Klauwzeervirus?De door
u besteldeplanten worden op vrij·
dag 4 mei bij u thuis bezorgd.

De vermoeide "hulpouders' dach
ten: '0 jee, nu de hele boel weer
opruimen: Gelukkig hielpen een
aantal toeschouwers, leerkrachten
en aanhang hieraan mee. De klus
wastoen zo geklaard,Velehanden

ook bij. Een aantal kinderen ston
den nog inonderbroekofmetonge
schminkt gezicht toen de eerste
ouders zich al aandienden.

Omevenovertweeën was het dan
zover: de voorstelling werd geo
pend. Alle kinderen lieten zien wat
ze die dag geleerd hadden en alle
oudersflitsten,kliktenenfilmden er
oplos. Na een uurwasdevoorstel
ling afgelopen en kregen zowel de
kinderen als Jos een spetterend
applaus.

je met kinderen geoefend, Voor de
lunch hadden alle kinderen elkon
derdeel gehad,Josvertelde tijdens
de breefing dat de kleuters tegen
lunchtijdzómoezoudenzijn,dat ze
amper nog depuf zouden hebben
hun broodjeopteeten.Joshad niet
helemaal ongelijk; alleen, het wa
ren nietdekleuters die op waren,
maar .u de ouders die hielpen.

Enfin, hoe dan ook, na de lunch
werd ervoor een goede verdeling
vandekinderen gezorgd bij elkvan
de onderdelen. En weer werd er
door een groepje kinderen bij een
onderdeelgeoefend;maarnubleef
dit groepje, samen met de vaste
ouder, bij dit onderdeel.Niet alleen
om telatenzien watjeallemaal kan,
maar erwerd ook eenspetterende
opening geoefend en - niet te ver
geten - de sluiting met dubbelge
knikte buigingen.
Er moest dus geoefend worden,
maar ook geschminkt. Natuurlijk
moest elke "artiest" er ook profes
sioneel uitzien; dus omkleden in
spetterende, gekleurde (door Jos
meegebrachte) pakken hoorde er

Helpendeouderswerden vanaf ja
nuari al 'geronseld" en waren de
heledag onderdepannen. Op de
grote dag zelfwerd erom even voor
half negen verzameld bij school.
Tijdvoor koffie waserniet(balen!),
want we moesten direct naar de
gymzaal. Daar aangekomen stond
Jos (is ermaar één persoon?) van
Circus Jopie bij een kleine vracht
wagenal oponstewachten, Of we
zo vriendelijk wilden zijn om alles
wat hijaangaf naar binnen te bren
gen. Pfff!

Eenmaalmetallespullen enouders
binnen (oh, wat was het binnen
vréselijk koud) werd er een hele
stellagegebouwd onder leidingvan
Jos. Het bleek decircustent tewor
den, Hierna was er eindelijk tijd
voor een bakkie leut. Tijdens dit
welverdiende bakkie legde Jos uit
wat debedoeling wasvan dedag
enwatjeineencircus allemaalkunt
doen en vooral ook hóe: acroba
tiek.één-wielfietsen,ballopen,jong
leren , trapeze, touwlopen, enz.
Nadat deouders bij één onderdeel
wareningedeeld,werd erpergroep-

~
~

..: 't!!'~"e
<,~ _ DAMES EN KINDER MODE

~ Jo landa s praakm~n
/

"' Hen drik We.ter.traat 26 - 9 791 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

VAN81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 • 3021227

H. Westerst raat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

~
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Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

en salades.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.K. Schurrerlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (aSO) 302 13 19
fax (aSO) 302 11 82

mobiel 06 51533772

Uw adres voo r:

Ad",.i",,,,,· Ritsema

\')'
Waarborg

Insta lla teu r

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.\(
Oosterseweg tb· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06- 52619071
Fax: 050-3010625
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Honderd keer kofiiemorgen!
Honderd koffiemorgens; wat een geslurp!
Een initiatief van dominee C. de Vries-Batenburg ; destijds opgezet
met debedoeling mensen vanGarmerwoldeenThesinge eengezel
lige morgen te bezorgen.

Janna Star-Wassens

dames voor hun inzet en bood hen
een geschenkje aan. Namens alle
aanwezigen werd hen bovendien
een doos chocolaatjes aangebo
den.Jan Wolthad eengedicht ge
maakt, waarin hij de dames be
dankte en JannaStar vertelde voor
hoeveel dingen men vroeger de
"schurreldouk" gebruikte.
Delaatste koffiemorgen van ditsei
zoenwasop donderdag 26 april. In
september beginnen we weer met
frisse moed: iedereen is welkom.

"Geef Gezondheid, Geef Leven"washetthema vandenationale collecte
van Simavi, welke werd gehoudenvan25 Vm 31 maart 2001 . De ontwik·
kelings organisatieSimavi ondersteunt lokaleorganisaties bij het toegan
kelijk maken van gezondheidszorg voor de allerarmsten. De collecte in
Garmerwolde heeft f 515,45 opgebracht en in Thesinge f 470,90.

Simavi

Heel veel dank!

Donderdag 29 maart2001was het
daarom feest. De ruimte was ver
sierd met slingers enballonnen en
de tafels waren feestelijk gedekt.
Kofie met gebak en een broodmaal
tijd kregen we aangeboden. Winy
had een overzicht gemaakt vanal
les wat er inde afgelopen jaren is
gepasseerd.
Wegens ziekte kon dominee De
Vries helaasnietaanwezigzijn;haar
man was er wel. Namens de Ned.
Herv. Kerkwas mevr.Tineke Werk
man aanwezig,
Jaap Reinders bedankte de vier

Gezelligheid staat voorop tijdens de koffiemorgens, zeker bij de 100e!
(Foto: Winy Remerie)

Ennuhebben deze vier vrouwen de
koffiemorgensook alvijftigkeerver
zorgd. Totaal dus honderd keer ...
bijna dertien jaar, met een gemid
deld bezoek van twintig mensen.

gund, maar hoe moest het dan ver
der metdekoffiemorgens?Hoewel
dedominee meerdere mensenheeft
gevraagd, zag niemand het zitten.
Toen kreeg ze een helder idee en
verzocht Riks Boer (diaken), Hillie
Ramaker (dieal verslagenmaakte
voor deWegwijzer)en WinyReme
rie (die het tikwerk deed voor de
Wegwijzer) voor overleg samen te
komen bij Hetta Heeres. Na enig
gepraat stelde dominee de Vries
voor dat ze het met z'n vieren
zouden regelen. Na aanvankelijke
aarzeling werd daartoe besloten en
de taken werdenverdeeld, Nuwas
het afwachten ofde mensen even
graag zoudenkomen als daarvoor

De eerste keer stond in het teken
van de Groninger taal en viel niet
tegen. Dusop naar de volgende.
Net als bij de dominee werden er
dia's gedraaid, reisverslagen ge
daan, talloze onderwerpen behan
deld, voordrachten gehouden en
ietsgemaakt met Kerst. Dankzij de
medewerkingvan Eddy Vegterkon
den er zelfs allerlei buitenlandse
productenworden geproefd! Zwar
te Piet nam de plaatsinvan Sinter
klazin en liet een zak met pakjes
achter ... Ook het spelen van een
quizwas nieuw.

;Vl et,beIInakel'i j

ée,·lijk H Ot,t \/'O.F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

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

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Ze heeft 50 keer een koffiemorgen
verzorgd. Toen ging ze met emeri
taat. Dat was haar van harte ge-

Zelf woonde ze in Ten Boer, maar
mede door deze morgens bleefze
opde hoogte vanhet wel en wee in
de dorpen. Ze zorgde voor onder
werpen om over tepraten, er wer
den dia's vertoond, reisverslagen
gedaan, bij hoge uitzondering een
sprekergevraagd, ietsgemaaktmet
Kerstof Pasen, Sinterklazinkwam
op bezoek ... en niet te vergeten:
het dorpsnieuws. De dominee wil
de vooral wetenof erook zieken in
het dorp waren. Deze werden dan
zo veelmogelijkdoor haarbezocht.

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
(() OSO - 3021210

Geopend: di. Um VI. 8.30 to t 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avond tot 21 .00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Kloosterkerk Thesinge,
The Northern Consort
Zondag 27mei treedt vooru op in de Kloosterkerk te Thesinge The
Northern Consort ( Hanneke Wierenga, viool; Vincent van Balie
gooijen, hobo; Sybolt deJong, klavecimbel): muziek uit de Barok

..Wehebben eenprimainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werl<enom voordekinde·
ren tezorgen.
Danwillen we minderaanonze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebei netafgestudeerd en di
rect aanhel werl<. Mijn vriend wilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

Uziethet.Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening en eenverzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal.Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeh.Uniek isdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Bel met één van onzehypotheek
adviseurs:
JacobArends ol Sjoerd Cats
Ieleloon(050) 3039494

Bedum-Ten Boer

D

..We zijn op zoeknaar eenhypo·
tnee« waar we faler weeruit kunnen
putten. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandal?
Ja, da t kan .

Rabobank

Rudy Bremer

ensemblevan professionelemusici
dieophistorischeinstrumentenspe
lenenzichhebbengespecialiseerd
in muziek uit de achttiende eeuw 
brengt deze muziek in haar oude
vorm, op oude locaties, maar the
matisch nogaltijd zeerlevendig en
actueel.
De organisatie is in handen van
OSA; aanvang: 15.00 uur
Tot slot wijs ik u vast opeen extra
afsluitend concert inhettiendeOSA
seizoen indeKloosterkerkvan The
singeop zondag 17 juni 2001 om
15.00 uur: het ZutphensBarok En
semble (1 2 strijkers, 5 blazers en
klavecimbel) o.l.v. de violiste Ar
wen Bouw speelt orkestwerken uit
de Italiaanse Barok.

Barokmuziek stamt globaal geno
men uit deperiode tussen 1650 en
1750.Hetisdetijdvanhoofsekunst,
welvarende religie, maarvooralook
van het verlangen om alledaagse
gevoelens vorm te geven in de
kunst. Zo ook indemuziek. Of het
nu ging om de smartelijkste ziele
pijn, de euforie rond een langver
wachteoverwinning ofdeverheer
Iijking van het liefdesspel, men
wenddeallemuzikalemiddelenaan
om het publiek deelgenoot te ma
kenvandezestemmingen.Het ons
overgeleverde resultaat is een on
uitputtelijke schat aan muziek die
nu eensfeestelijkspectaculair,dan
weerinnemendenontroerendklinkt,
waarna despetters er weer afvlie
genofdedramatiekjetergttot inde
ziel. The Northern Consort - een

KleineDoerak

IItI?AI?Y-EN. ,
K./N OER.Y.LEO/N G

VUil maal 44 I/lil 176

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 5424 519

Oliebollen

Lekl~er de lekkerste !
r--------~.~------

~

Appingedam Jaarmarkt
Groningen Mei kermis (Grote markt)

Eenrum Hemelvaartsmarkt
Delfzijl Pinksterkermis

-BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groent e en f ru it
• Slijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gour met-,
Fondue- en Salade schotels .
• Hapjes en bittergarnituur .
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 -4041218
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OogMerK
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modern e rnntartlcnssystemen • gediplomccnJc specialisten

Boekholt-Hensbroek
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit281 -9733 CV Groningen -Tel./Fax 050-5490549

Jeugd EHBO
Dekinderenvan groep 8vandeOBS Garmerwolde hebben op 6april 2001
examen gedaan voor het jeugd EHBO-A diploma. Alle deelnemers zijn
geslaagd. Ook dil jaar werden ze weer opgeleid door WilmaTammeling.
V.l.n.r. TalianaGuikema. MarjoleinWinters. Marco Kauw. LauravanDijk.
Enk van Bruggen. Tjeerd Drabe en Marilyn Bakker.

Marilyn. Tjeerd. Tatiana. Laura. Erik. Maqoleinen Marco (groep 8 van de
oasGarmerwolde) (Foto: Wilma Tammeling)

Laura van Dijk isbezig een
slachtoffer te beademen.
(Foto: Wilma Tammeling)

8

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

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwf71achmes
' Onderhoud van uw
mechine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321



Neuten schalten Stoomfluitjes
Donderdag 12 aprilhebben de55-plussers weer genoten van een beregezellige middag indorpshuis "De
Leeuw", georganiseerd door de Vrouwenraad Garmerwolde.

Twintig mensen - zeven heren en
dertien dames - streden een spor
tieve strijd om de notenschieters
eer. Naachttien beurtenwistSietse
Rozema met plus 28 punten de
eerste plaats te behalen. Goede
tweede werd Betsie Havenga met
plus 2; derde Ettie Bouwman met
min33. (Delaagste score was min
138.)
Het isbest moeilijkom indeplus te
eindigen: elke keer dat je er naast
gooit. krijg je min tien punten. "Din
kist er mor beter deur schaiten!'
Alhoewel ... soms levert dat nóg
meer min punten op. Diken dun is
niks: nul!Als jealleendeachterste
noteneraf schiet, krijgjeplus: voor
elke noot één punt.
Zo'nmiddag isvooral bedoeldvoor
de gezelligheid, het even bijpraten

...jeziet elkaar weer eens.Desfeer
is oppergezellig : het plezier stráált
eraf!Dehelegroep leeftmee alsde
kogel er rákelings voorbij rolt ... of
als de score heel goed lijkt. maar
het uiteindelijktoch dikendun blijkt
tezijn ...en als iemand ereen hele
ritsafgooit. maar net de allerlaatste
nootblijftliggen ...Alleenhet kijken
is al leuk. Zo maar wat opmerkin
gen:
-Waarom schaatsternounaitveur
bie man ...doar hemmen wie weer
n bult waark van.
-Jóóóh!....klap.klap, klap!..... plus
19!
- ühhh ...
-Ikzeetegendijwichter:Mosz'even
goud opzetten ... en dat hemmen
z'ook doan ...
- Ja!!!

- Wie waiten apmoal wel hou of t
mout ... mor dou t mor ais!

De leeftijd hoeft geen bezwaar te
zijn: de oudste deelneemster dit
keeris86enhaalt eenheelbehoor
lijke score. Meestal valt ze zelfs in
deprijzen. En wat dacht uvaneen
advocaatje?Simon heeftzelfsvoor
deslagroom gezorgd !
Met al die plussenenminnenblijkt
de uitslag een verrassing. Trijn
Havengakaner maarnietbijdat zij
van haar groep de beste is! De
volgendedagisze ernogonderste
boven van.Enhetistochéchtwaar!
Ik heb goed geteld ...

Hillie Ramaker-Tepper

Gevraagd:
• Jongpoesje;tel.30238 96.

Tekoopaangeboden:
• Hooiruif f 150... Tel. 050
302 2689

• Leuk voor dezomervakan
tie! Complete jaargang Yes!
van 1998 en bijna compleet
199912000.Inéénkoop.Vraag
prijsf 30... Bel 050-541 96 30.

Tehuuraangeboden:
• Stacaravan te Nes (Ame
land) op Camping Duinoord;
voor twee tot vier personen.
Honderd meter vanaf de zee.
Inl. Betsy Buringa, tel. 050
5493950.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

Siem

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àlle merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

Op al onze reparaties
3 mnd. bol/aij qarantie

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

BOUW v.o.],

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

Als uUl auto 11

dure'îreparaties nodifJ heett..

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaa n 18

9603 DB Hoogezand
Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81

• ONTWER P . AANLEG
• ONDERHOUD

L • (SIER)BESTRATING

Pedkwle ~liklt

«.
(~Ped i cu rcn
-, l\1anicurch
Vo'ètrcll exma JS:lge

:>.. \
ZOnnebank'\
Bee'hharsen .

\ \
\ \

\
PrunusstraatS,
wijk: Solwe rd

Telefoon (OSO) S736 989
Ambulant (OSO) S4 18468

n 'r.lurg d r vueten ku nren vcrde r

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Florale workshops Club 97P

Inlichtingen en opgave bij Willeke Huistra, tel. 050-302 19 84.

Plantjesmarkt

Voor de liefhebber worden er in mei weer twee florale workshops
gegeven!
Donderdag 17 mei: een meimand
Donderdag 31 mei: een schikking op een staander
Kosten f 45,. (ind. materialen en koffielthee)
Aanvang: 19.30 uur.

Op zaterdag 12 mei kunt u weer uw overtollige planijes verkopenbij de
Wingerd in Thesinge. Zet uw plantjes bij elkaar in een doos of iets
dergelijks, met een jampotje voor het geld.
Ook zijn erdiverse andere spullentekoop, waaronder geitenkaas van de
Wegafarm, hooi- enstrofiguren en tuindecoratiesvan gaas enmos.Altijd
wel wat leuks voer moederdag!
De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Na/asja Kleveringa

en gedart. Geschreven naar Latte
(vande Berg):zijheeftzelfeen brief
vanuit Uruguay naar de jeugd ge
stuurd.

We hebben natuurlijk voer de eer
stedrieeenleuk presentjegekocht
en vooralleanderedeelnemerseen
klein lekkernijtje. Het is weer een
geslaagd avondje!

Na een paar uur isde finale inzicht.
Pieter van Zanten en Klaas-Jan
Holstede moeten de strijd met el
kaar leveren. Het isechtspannend!
Het gaat maaromkleine verschil
len ... totdat Pieter de verliezende
pijl werpt. Klaas-Jankan zichdus 
naeenpaaruur intensief ingezet te
hebben - de winnaar noemen.

Eind mei verschijnt bij REGIO-PRojekt Uitgevers een boek over de
gemeenteTen Boer, getiteld:Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen.
Het feit dat de naam Ten Boer voor het eerst wordt vermeld in een
oerkonde uit 1301 -dus precies 700jaar geleden-was voor de gemeente
aanleiding aandacht tebesteden aan dehistorie.Het resultaat iseen fraai
overzichtswerkoverhet verledenvan degemeente,waarin de geschiede
nisvandeafzonderlijkedorpen evenredig aanbod komt. Het boek is rijk
geïllustreerd met zo'n 120 afbeeldingen, kaarten en foto's, waarvan een
deel noeit eerder gepubliceerd. Inwoners van de gemeente Ten Boer
betalen bij voorintekening (tot lBmei a.s.) I 34,95, inclusiel bezorging.

700 jaar geschiedenis!

Ergsnel hebben we eenaantalleu
ke ideeën; maar de keuze die we
uiteindelijk maken, komt veellater.
Hetwordt eengezelligavondjesa
men zijn, tijdens een dart-toernooi.
Iedereen vanaf de middelbare
school tot ongeveer 1B jaar kan
zich opgeven bij Sake Heiderna.15
jongens hebben zich uiteindelijk
aangemeld. Waar demeiden zijn?
..... Geen idee!

Het is23Maart. Dedeuren van het
Trefpunt gaan om 20.00 uur open
voer eengrotegroep jongens. Heel
bescheidenerachteraan komt -als
enige meisje - Regina van Zanten.
Om kwart over acht beginnen we
met dewedstrijd, en om halfnegen
komen er gelukkig nog meer mei
den binnen.
Er wordt lekker gekletst, gesjoeld

5 Maart 2001. Er staat weer een vergadering voordedeur. Om 20.00
uurzittenwe alscomitébij elkaar. Het isdebedoelingweer een leuke
activiteit voorde jeugd in Thesinge te organiseren.

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Gewasbescherming,
Groot pak persen,
Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleulkouter bemesten.

Loonbedrijf
~~. t;r ... ti.. ff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 15 35
OOSTERHOF B.V.

LANDBOUWMECH ANISATIEBEDRlJF

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines
• CASE·IH. ALO . LELY

• HARD!. FELLA
• KVERNELAND. KONGSKIL·

DE . FRASTO. PEECON
• CLAAS. OVERUM

• PEGORARO . KEW. TORO
• STIGA . HUSQVARNA

• MTD . GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER

Nijvem9idsweg 5Ten Boer(OSO)3023614

• ELEKTRO TECHNIEK

• INSTALLATIETECHNIEK

• REVALIDATIETECHNIEK

• SERVICE EN ONDERHOUD

WAA RBORGINSTALLATEUR

RIJKSWEG 56
9731 AD GRONINGEN
TEL. (050) 54 13212
FAX(050) 5417106

Zomer-exposiue
met

No emi Noest
Jan Boxem

Herb ert Koekkoek

HtW.l~

herb ert koekkoek

EWlnen- en bultenkunst
In meta al. hout. glas en keramiek.

BoveN'1l9crweg 19
~
~n:

vn/d8g en zate rdag
1000· 17.30 uur
en op afspraak.
05Q.3024669

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kolle rijweg 14 Wolter
sum
Tel. OSO - 3021796

Fotokopiëren in kleur?

Ook dat kan bij ons!!!
Kopieën vanuw moeistefoto of
een afbeelding opeen T-Shirt.

BLUE MULE
• Rij ksw eg 83
• Te n Boer
• Tel. OSO - 30 2 17 1S
• Fax 050 - 302 196 1
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De slibfabriek nadert ...
Opdonderdag 19april j.1. vonder een gedachtenwisseling plaats in
dorpshuis "De Leeuw" over de Ontwerpvergunning Wet milieube
heerlWet verontreiniging oppervlaktewateren van Swiss Combi ten
behoeve van deoprichtingvan een thermische slib-drooginstallalie
naast de RWZI.

De aanvragen zijningediend op 15
september 2000. Het is een ge
dachtenwisseling tussen de aan
vrager en vergunningverleners. Na
vandaag zal dedefinitieve vergun
ning zo snel mogelijkworden opge
steld. Vervolgens nemen Gedepu
teerde Staten en het dagelijks be
stuur van het Waterschap hun be
slissing en daarna wordt dedefini
tieve vergunning nogmaals zes
weken ter inzagegelegd.

Het blijktdat ernog veel oud zeerbij
dedorpelingenzitrondde gang van
zaken bijderioolwaterzuiveringsin
stalatie. In het verleden gemaakte
afspraken werdendikwijlsnietnage
komen ... Om dergelijke problemen
met Swiss Combi te voorkomen,
willen de mensen graag zoveel
mogelijk zekerheid.
Enkeleprangende vragen zijn:
• Hoe zit dat nu precies met de
afvoer van het water? Endelozing
op het Damsterdiep?
• Hoe zit hetmet de aan- en af
voer? Ende rijtijden van de vracht
auto's?
• Wordt het gebouw verborgen
achter bomen?
• Hoe ga je met opslagproblemen
om?
• Wie houdt hetbij? Wie rappor
teert? Hoe krijgjealsdorp zicht op
denaleving vandevergunningen?
• Wat wordt er gedaan om de
uitstootvankwikdampen tevoorko
men?

Oe antwoorden
Hethemelwaterwordtrechtstreeks
geloosd op het oppervlaktewater.
Via kleine slootjes belandt het uit·
eindelijk in hetDamsterdiep.
Minder schoonwater wordt opqe
vangen in het verbeterd geschei
den rioolstelsel. Je moet drie mm
neerslag per uur kunnen verwer
ken.ls dewateraanvoergroter,dan
gaat het water overstorten op het
opppervlaktewater. Het eerste vui
lewater gaat naar dezuivering ; bij
een eventuele overstort gaat het
dus om redelijk schoon water. Er
mogen maximaaldertigoverstorten
per jaar plaats vinden.
• Het dorp stelt voor dat hetophet
Eemskanaal wordt geloosd (met
snel stromend water) i.p.v. op de
kleine slootjes met stilstaand wa
ter.
Het terreinwater is duidelijk ge
scheiden en gaat naardezuivering,
evenals het bedrijfsafvalwater,

De afvoer gebeurt in volledig ge
sloten bakken, In principe drie
vrachtwagens per dag, gedurende
vijf dagen in de week. De rijtijden
zouden van 07.00tot23.00uurzijn,
doch dit wordt zonder problemen
teruggebracht tot tussen 07.00 en
19.00 uur. Alleen bij calamiteiten
wordt erook in het weekend gere
den.
De aanvoervan derioolzuiverings
installatie in Eelde bedraagt stan
daard vier transporten per dag, vijf

dagen perweek. Inhetbegin kan er
ook waterzuiveringsslibvanderden
wordenaangeleverd;eris10%over
capaciteit.
Alle aan- en afvoer gebeurt in ge
sloten bakken.
Op verzoek van iemand uitdezaal
zal er serieus worden bekeken of
de aan- en afvoer in de toekomst
ook perschipkan worden geregeld.

De fabriek draait in principe vijf
werkdagen per week, 24 uur per
dag. Bij bijzondere omstandighe
den kàn het zijn dat erinhet week
end wordt doorgedraaid.
Eventueel overtollig slib wordt op
geslagen ingesloten silo's;er komt
géén berg slibopen en bloot ophet
terrein te liggen.
Het Waterschap is verantwoorde
lijkvoor denaleving van deregels.
De Inspectie Milieuhygiëne kijktover
hun schouder mee. Mochtenertoch
nog klachten zijndankunnen deze
rechtstreeks worden doorgegeven
aan de provincie, afdeling milieu.
Het telefoonnummer van milieu
inspecteur O. Huisman is 050-3
180 000; autotel. 06-533 870 03.
Het algemene nummer (050-316
45 32) is zelfsdag en nacht bereik
baar!

Het slib wordt verwarmd tot 90gra
den Celsius, Zware metalen dam
penbij dietemperatuur nietingrote
mate uit: 95% blijven in degranu
laatkorrels, 5% in het water.
• Volgens de heer Van Wijngaar
den (van de Rijksweg) is kwik het
dampgevaarlijkst en verdampt albij
lagere temperaturen. Bouw filters
invoor hetopvangen van kwikdam
pen!
Op de zuivering wordt al gebruik
gemaakt van een zeer effectieve
filter voor debrander.
Het 15-meter hoge gebouw zal in

gedekte kleuren worden geverfd;er
komt een groenstrook omheen.
Het eindproductwordt o.a,gebruikt
als alternatieve brandstof, als bij
product.
Het personeel (acht handwerkers)
wordt geworven uitdeomgeving.
Alle aanwezigen, diedepresentie
lijst hebben getekend enhun adres
hebben opgegeven, krijgen een
verslag van deze avond.

Tot zoverdeverhelderende gedach
tenwisseling onder uitstekende lei
ding van Bernard van Dam, hoofd
milieu vergunningen.
De dorpelingen blijven zitten met
devolgende mondelinge bedenkin
gen. welke zegraag indedefinitie
ve vergunning verwoord willen zien:
• een duidelijke omschrijving van
het afvalwater: wat wordt waar ge
loosd
• lozing op het Eemskanaal Lp.v.
op de kleine slootjes
• derijtijdenplusde naleving ervan
• de"aankleding"
• garantie voor dehandhavingvan
de regels
• metingen bij bijzondere situaties
• het kwikverhaal

Als deze punten worden meegeno
men, kan heter in mijn ogen voor
Garmerwolde alleen maar beter op
worden. De slibfabriek geeft geen
noemenswaardigereuk- of lawaai
overlast. Doordat het slib van de
rioolwaterzuivering nietmeeropen
en bloot ophet terreinwordt opge
slagen,wordtdestankminder.Ook
blijft er geen troep meer aan de
banden van devrachtwagens plak
ken. Doordat het slib sterk wordt
ingedikt en verwerkt tot schone
granulaatkorrelsworden deproble
men rond de afvoer automatisch
opgelost.

Hillie Ramaker-Tepper

Ook
voor

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 302 1715

11



Voor het derde jaar opent Metaal·Atelier Herbert Koekkoek aan de Bovenrijgerweg 19 te Thesinge de poorten voor de nieuwe zomer
expositie. Het wordt weer een bijzondere expositie, vormgegeven doordrie Groninger kunstenaars.

Het Platform Gehandicaptenbeleid van de gemeente Ten Boer organi
seert een voorlichtingsmiddag op vrijdag 11 mei a.s. in het Buurhoes
te Ten Boer over de uitvoering van de WVG (de Wet Voorziening
Gehandicapten); aanvang 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur}.

De middag isals volgtingedeeld:
• dhr. R.Jurjens,portefeuillehouder, verteltover hetWVG·beleidvan de
gemeente Ten Boer.
• mevr. C. Karsdorp, WVG functionaris, vertelt hoe de wet wordt
uitgevoerd in onze gemeente. Hoe verlopen de aanvragen, wat is de
werkwijze, met welke vragen kunt u bij haar terecht, enz.
• dhr. P. Arts zal vertellen hoe bij de fa . Pestman passingen van
rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen etc. worden uitgevoerd.

WVG

." /

Uitnodiging

Waterlelie-tafel van Noëmi Noest
enHerbert Koekkoek.
Met een onderstel van stalen wa
terlelies eneenblad van glas met
de structuur van water en daarop
drijvende waterlelies.

Openingstijden:
28 april tot 28 oktober vrijdags en
zaterdags van 10.00 tot 17.30 uur
en opafspraak.Tel. 050-302 4869.

Noëmi Noest is keramiste en glas
kunstenares. Jan Boxem is meu
belontwerper, met zijnatelier "Mor·
genster" aan de Thesingerweg in
Bedum. Herbert Koekkoek werkt
met metaal.
Herbert en Noëmi maakten vorig
jaar een start met hun samen
werking. Dat resulteerde toen al in
verrassende objecten. Er bleven
zoveel ideeën liggen, dat ze hun
samenwerking dit jaarvoortzetten.
De combinatie van staal en kera
miek heeft al enkelebijzondere ob
jecten opgeleverd voor de nieuwe
expositie.
Jan Boxem,bekend van bijzondere
meubel- en interieur-vormgeving,
heeft voor de expositie tafels ont
worpen innog veel vrijerevorm dan
zijngewoontewas.Tafelsalskunst
objecten.Desamenwerkingtussen
dit drietal belooft een boeiende
expositie, welke in de loop van de
zomer steeds zal veranderen.
De opening vindt plaats op zater
dag 28 april om 16.00 uur met
enkeletheater-acts ennatuurl ijkeen
hapje en een drankje. Iedereen is
van hartewelkom.

PlatformGehandicaptenbeleidTen Boer, pla Stadsweg 74,9792 RGTen
Post, tel. 050·302 2376/302 31 72, e-mail: assies@hetnet.nl.

Middels foto'szal ereen beeldgegeven wordenoverde(on)toegankelijkheid
in onze gemeente.

Na elke spreker is er gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel
schriftelijk alsmondeling. Mocht u nualvragen hebben, dan kunt udeze
zenden aan onderstaand adres. Indien u voor het bezoeken van deze
middag vervoersproblemen heeft, kunt u ook contact opnemen.

sanitair en verwarming

BURINGA
~fI-""~"""---

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

auplng
~
DIInIoPIIó---

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang~!i

lil •
... de Ploeg

QUICK'STEP '
HOO R

Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

WONINGINRICHTING - M EUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 302 1435
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Opwoensdag18aprilverzameldenzich ruimvijftig kinderendiemee
doen aan "Pompoenenpret", een activiteit in Garmerwolde rondom
pompoenen.

Pompoenen
kweken

Omdat het inzaaieninverband met
voorzorgtegen MKZ nietbijdeboer
derij van Wigboldus kon. stelde de
heer Pelleboer zijn veld beschik
baar, zodatdaar destart met Pom
poenenpret kon worden gemaakt.
De kinderen vulden elkvier potjes
met aarde, waarin ze vervolgens
vier soorten pompoenen zaaiden.
Met bijbehorende instructie heeft
ieder kind zijnpotjesmee naar huis
genomen. Het duurt vijf tot tien da
gen voordat de eerste kiemen te
zien zijn.
Het isdebedoeling inmeideplant
jes uit teplanten. Daarvoor hebben
deheer Pelleboeren defamilieVan
Zantenveldenbeschikbaargesteld.
Vooralsnogishet plantenopzater
dag 19mei gepland. Vanbelang is
dat er geen nachtvorst meer is en
de planten groot genoeg zijn. De
kinderen krijgen bericht hoe laat ze
op welke plaatsworden verwacht.

dereneen aantal van door hen zeil
gekweekte pompoenen verkopen.
Ook werken dePlattelandsvrouwen
aandeze markt mee, deAgriShop.
de Wingerd uit Thesinge en ver
schillendeparticulieren.Heeft unog
ideeën voor de markt. dan kunt u
diealtijdkwi~bij Francine van Broek
hoven (54212 76)ofTiny Smit (541
71 78). Wilt u deelnemen aan de
markt of daarbij hulp bieden, dan
kunt u ook met hen contact opne
men.

Zijn er kinderen die alsnog mee
wi llen doen, bel dan even met één
vanbeide dames. Er isvast nogwel
iets te regelen. Deelnamekosten
bedragen f 5,-.
Voor deuitplantdag op zaterdag
19 mei is nog hulp nodig. Mis
schien wildejeugdouderdantwaalf
jaar assisteren. Graag ook even
een reactie.

B~~mplantdag in Garmerw~lde

Pompoenenpretomvat
een aantal activiteiten
rondom pompoenen:
het kweken van pom
poenen,eenkleurwed
strijd, een workshop
knutselen met pom
poenen en op zater
dag 13 oktober de
pompoenenmarkt. Op
dezemarkt kunnenkin-

Op woensdag21maart2001 gingenwebomenplantenaan deDorpsweg,
vlakbij school.Erwarenzesbomenenjewerd ingroepjes verdeeld. Eneh
... hoeheetzo'nmeneer...0 ja, eengemeentemeneer hielddeboom vast
en wij dedendemodder erbij. Iedereen moest een schep meenemen en
laarzen. Sommige kinderen hadden geen schep en kregen één van de
gemeente. (Wat goedhè, van degemeente!)
Ophet laatstmoest deboom vastgezetworden.Erwas een meneer bijmet
een hele lange snottebel en dat leek heel vies.
Toenwenaarhuisgingen. kregen weeen bessenstruikmee om indetuin
tepoten. JufWilma was jariggeweest en daarom gingenwespekjes eten.
De boomplantdag was heel erg leuk!

Heinder
vld Veen

Voor bedrilven en parllculier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebru'kte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way"prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

~
PETER KUIL
'j'#I."ld,,'lffJd#jl'l'rl51
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Telefoon
06• 54 61 10 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag t1m zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Dorpshu is

"DE LEEUW"
Vooruw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
050 .. 5416244
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HOF5TEDE-

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

• Posters,reproducties
& art-prints

• Alumin ium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten~0..::=f

I< .r,) ._ .'.
G l~\,e-->·:·:: ,

.:. I

Op 23 april j.1. werd er in cafe Molenzicht een informatie-avond
gehouden over de plannen voorde reconstructie van hetdorp.

Reconstructie kern Thesinge

Burgemeester Alssema liet middelseen eigentijdse presentatie zien hoe
het centrumvanThesinge en dehaveneruilkomentezien,nadat het hele
dorpopdeschopis geweest i.v.m. de vernieuwing vanderiolering. Ook
kon er eenvoorkeur uitgesprokenworden overwelk soort lantaarnpaaler
geplaatst moet worden. Overigens zullen deze werkzaamheden waar
schijnlijk pas in het voorjaarvan2002beginnen. Eerst isdeSchulterlaan
aandebeurt (w.s.wordtdaarmee na demeivakantiebegonnen),waarvoor
dekosten, zoalsbekend,behoorlijkhoger uitvallendan aanvankelijkwas
begroot.
Het aantal belangstellenden tijdens deze informatie-avond viel nogal
tegen. Klaarblijkelijk heeft men een groot vertrouwen in de vereniging
Dorpsbelangen en degemeente Ten Boer, of zouer zo weinig interesse
zijn indeeigen leefomgeving?

De "Noordermolen" (Noorddijk), met Garmerwolde op de achtergrond.
Genomen vanaf het "mo/enpad".

Geopend:

Namens de lotogroep: Hans Klamer

d i.-do . en vr, van 11.00 tot 17.4 5 uur

zaterdag van 10 .30 tot 17.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 54 175 17

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

En dé boom? Die boom bestaat
niet. Iedereen heeft zo zijn eigen
"interpretatie"van "deboom aande
Oude Stadsweg". Iedereen uit de
omgeving kentdie boom en ieder
een kijkt er telkens toch op een
eigen, andere manier naar. Het
daglicht is elke minuut van dedag
anders, seizoenenwisselenen dus
staatdeboomandersinzijnomge
ving. Dat is niet uit te leggen, dat
moet bekeken worden.
Na de officiële opening opvrijdag
avond 11 mei is op zaterdag de
toegangvrij vooriedereen. Die dag
wordtomhet uurophet vanOecke
len kerkorgel gespeeld. Het horen
zal u misschien vergaan, het zien
zeker niet.
Wij zien ugraag komen.

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Het thema "Garmerwolde en om
streken" is een logisch thema voor
een eerste expositie. De bezoeker
zal verbaasd staan over h6e mooi
onze woonomgevingeigenlijkis:het
Maar, de molens en de kerk. de
detailsen weidse blikken.Ookmen
sen ontbreken niet.

Bovaq-lid. Off. SUZUKI dealer

JOOP NOORD HOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Koninginnedag 2000. Liza van der
Tuuk tijdens de Middeleeuwse
"kindermarkt".

hof, Jan Feenstra, Joke de Jong,
ElsKnol-Licht, Auke Kuipers, Hans
Klamer en Gerrit ter Veer; allen
amateur-fotografen. Op de
huiskamerbijeenkomsten van de
groep wordt elkaars fotowerk kri 
tisch bekekenen van commentaar
voorzien:over smaakvaltmisschien
niet tetwisten, maar wel over HOE
jediesmaakopdefoto zet.

Fotogroep Garmerwolde is sinds
een klein jaar actief en bestaat tot
nu toeuitdorpsgenoten JanNoord-

Foto-expositie
Zaterdag 12 mei houdt Fotogroep Garmerwolde haar eerste expo
sitie, in de Nederlands Hervormde kerk in het eigen dorp. Tussen
9.00en17.00uurzijnruimdertig foto's met alsthema "Garmerwolde
en omstreken" te bezichtigen, die meteen listigeconstructie in de
nissen vandekerkzijnopgehangen.Een speciaal thema is "Déboom
aan de Oude Stadsweg".
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Koninginnedag 2001
Garmerwolde
Er is dit keer gekozen voor een
instuif-middag met activiteitenvoor
jongen oud;e.e.a. speelt zichaf op
het GEO terrein. Het moltois: "Kom
doe mee en verander, kruip in de
huid van een ander"

Hetprogramma ziet erals volgt uit:
13.00 uur
Het hijsen vandevlagenhetzingen
van hetWilhelmus.
Opening van de kindermarkt.
13.30 tot 15.00 uur
Spelletjes circuitvoorkinderenUm
12 jaar.
14.00,15.00 en 16.00 uur
Toneel voor jong en oud.
15.00 tot 16.30 uur
Gekostumeerd volleybal toernooi.
16.3010118.00 uur
Playback show voor jong en oud.

Thesinge
Morgenprogamma:
08:45 uur:
opening van de dag met "de Ba
zuin" uil Groningen.
Aansluilend:
Spelletjes voor dekinderen van de
groepen 1Ilm 4.
Aansluilend:
Spelletjes en een playbackshow
voor de kinderen van de groepen
5tlm 8.
Catering aanwezig:dusUhoeftniel
naar huis om Ie eten.

Middagprogramma:
13:30 uur:
begin van devrijmarkl

± 13:30 uur:
voor de personen vanaf 12 jaar
"voetbal met eenhandicap".
Tevens zijn er s'middags Thesin
ger kampioenschappen koekhak
ken.
Hetprogramma vindt plaats ophet
sportveld
Na afloop prijsui treiking in café
MolenzichtwaarPietBeukema weer
voor demuzikaleomlijsting zalzor
gen.

11 mei kinderdisco
Het hele teestgebeurenwordt voor
de kinderen op 11 mei weer met
een geweldige kinderdisco afgeslo
tendeaanvang hiervan is 19.00uur
enzal tot ongeveer 20.30uur gaan
duren. De toegang is zoals u van
ons gewend bent natuurlijk weer
gratis.
Voor de volwassenen onder ons
wordthetvanaf 21 .00uur tot 01 .00
uur die avond weer swingen en
springen op de muziek die band
"Sunshine"tengehore zal brengen.
Kaarten hiervoor zijn vanafheden
verkrijgbaar bij de bestuursleden
vanhet Oranje Comité. Dekaarten
kosten slechts f 12.50 in de voor
verkoop en f 15.00 aan de kassa
(koop optijd want op=op)

19 oktober feestavond
Als extravermelding kan nog dat:
Op 190ktoberorganiseert hetOran
jeComiténogmaalseen feestavond
deze avondwordt muzikaalgevuld
doordeband "Impuls"kaarten hier
voorzijn t.z.t, verkrijgbaar u hoort
hier nog meer van, maar houdt u
deze avondalvast vri j.

Nieuwe jaargang G.T. Express
April 2001 gaat deG&T haar 27ste jaargang in. Iets om even bij stil
testaan. Bewoners uitbeidedorpen hebben zeer positief gereageerd
om hel abonnementsgeld via de automatische incasso te innen;
hartelijk dank hiervoor.
Ook willen we deadverteerders bedanken die ditjaarweer indeG&T
gaan adverteren;het zijn ermaar liefst achtenzestig en dat isiets waar
we trotsopzijn. We rekenen erop datuals abonnee onze adverteer
ders trouw zult bezoeken.
Zoveel adverteerdersgeeft de redactievan deG&T demogelijkheid
om een aantalkeren perjaar met een extra dikke krant tekomen.We
pakken al meteen flinkuit!

Ualsabonnee en als verenigingwordt elkemaand indegelegenheid
gesteldom indeG.T. Expressteschrijven.Maakergebruikvanofbel
één van de redactieleden om uw verhaal opte laten schrijven. Hier
volgen denamen plus telefoonnummers:

Garmerwolde
Carel Hazeveld 541 4777
Delta van der Molen 541 50 40
Henk Remerie (fotograaf) 541 96 30
Hillie Ramaker 541 5335
Willemien Bakker 541 48 16
Hans Klamer 541 54 11
Karel Drabe 5411019
Marry Burgering 541 4522

Thesinge
Metha Nijkamp 302 32 17
Roelie Karsijns 302 2071
Truus Top 3021293
Lucie Kol 302 21 81
Wolter Karsijns (totograaf) 302 2071
Natasja Kleveringa 302 4333
Peta Jurjens 302 38 96

Wij wensen iedereen veel leesplezier dit jaar!
De redactie

GARMER & TIIESINGER
EXPRESS

./ç~',~ --
Zoekt U een ~ ~1~'S.

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 54 19626
Tevens andere merken en alle reparaties

I X",,'" ''9733 ct GfOn ;f'fJ"
....."~~~WTll...@'O'IDOIl:
_toon 05C - 5414 48 7

II:JJme';i te, Vee,

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenst raat 3
Garmerwolde (050-5413045)
word en vrijd agavond thuis
gebracht

Tevens :
Suede-rein iging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers

:;9'. reparaties:;9'. upgrade:;9'. nieu w
,~. bas istra ining

w indows

info/p ri j 51ijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afha len
dorpsweg 59
garmerwo lde
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Foto van de maand Agenda

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Fepper
Dorpsweg26, 050-541 53 35
Administratie :
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan36,
9797 PC Thesinge, 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

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

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

Kerkdiensten

BIOLOGISCH DYNAMISCH

De horizon zal nooit meer hetzelfde zijn als het ACM-gebouw straks
verdwenen is. (Foto:Henk Remerie)

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3 Garmer
walde

i() 050 - 5421615

6 mei
10.30 uur Thesinge
Ds. BuurmalTen Boer
13mei
11 .00 uur Thesinge
Ds. LuinenburglZuidhorn
20 mei
9.30 uur Garmerwolde
Ds. Kristensen/Usquert
24mei (Hemelvaart)
9.30 uur Thesinge
Drs. Hoekstra
27mei
9.30 uur Thesinge
Ds. OldenhuislCoevorden

N.B. Een aantal activiteiten zijn
ondervoorbehoud. Het is moge·
lijk datzeworden afgelast in vet
band methet in Nederland heer
sende MKZ-virus.

zondag 28 april
16.00 uur: opening derde zomer
expositie Metaal-Atelier Herbert
Koekkoek
maandag 30april
Koninginnedag
dinsdag 8 mei
De Leeuw; 19.30 uur: klaverjassen
bij "de Soos"
vrijdag 11 mei
Buurhoes/Ten Boer; 14.00 uur:
voorlichtingsmiddag over deuitvoe
ring van deWVG
N.H. Kerk Garmerwolde; officiële
opening foto-expositie
zaterdag 12mei
Nationale Molen- en fietsdag
Brood &koek tekoopin demolen
Plantjesmarkt bij "De Wingerd"
Van 09.00 - 17.00 uur:Foto-exposi
tie N.H. Kerk Garmerwolde
vrijdag 18mei
Jaarlijkse Fietstocht Dorpsbelangen
Thesinge; start tussen 18.00 en
19.30 uur bij café Molenzicht
zaterdag 19mei
14.00 uur: pompoenen-uitplantdag
zondag 27mei
Kloosterkerk Thesinge: 15.00 uur:
82e OSA-ooncert. Een instrumen
taal ensemble rond de Groningse
barokvioliste Hanneke Wierenga
speelt oude muziek.

sEELv
JUIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekker eten enbesteed danookveel tijdaan hetmaken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

volle sauzen,verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in dekwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeensop aanraden van eenvriendinbij de
GROENEWEGslager binnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings
wijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
groot assortiment aan.Bovendienverkopen ze
enkel eerste klasvlees.Voormijgevenjuist de
kwalitei t en de smaak de doorslag .
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