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Alledingen veranderen enniets blijft bij hetoude. Jekan er blij mee
zijnof niet, maar niet veranderen is achteruit gaan.

De doktersdienst

De doktersdienst in Groningen. (Folo: Henk Remerie)

zij zelf een advies kan geven ofdat
daar een dokter voor nodig is. In dat
laatste geval belt de dokter terug.
Alles wat de assistente bespreekt
met de patiënt, wordt indecompu
ter opgeslagen en devolgende dag
uitgedraaid. De arts neemt ditalles
door en eventueel gemaakte fouten
worden besproken.

Hoe verloopt een dienst nu voor
bijvoorbeeld dokter Friezema ?
Indeeersteplaats ishet veel min
der frequent geworden. Erhoeven
geen nachtdiensten meer gedraaid
teworden; 'snachts gaat alles naar

Als erna 24.00 uurgebeldwordt. is
het meestal wel zo urgent dat de
arts er sowieso heen gaat. Om ie
dereen zo snel mogelijk te kunnen
bereiken (het istenslotte een groot
gebied met 600.000 patiënten). rij
den meerdereauto'sindeverschil
lende regio's: inde stad zelf.in het
oosten. het noordoosten(voor Delf
zijl.Ten Boer.Uithuizen).hetnoord
westen (Zoutkamp) en tussen Leek
en Hoogezand. AI met al isdege
dachte dat de patiënt binnen een
half uurdooreen arts bezochtwordt.
Door deze constructie isdat rnoçe
lijk. Het is echter wel mogelijk dat
het deeerste tijd door aanlooppro
blemen wat langer duurt.

van ongeveer vijf kilometer rondom
destad Groningen wonen. isgeko
zen om deze mensen bij Groningen
te rekenen. Zo gebeurt het dus dat
de patiënten van dokter Friezema
naarGroningen gaan. terwijlhij zelf
diensten draait in Delfzijl. (Dokter
Friezema zit indehuisartsengroep
Slochterkring).

Hoe gaathetin zijn werk als je
hulp nodig hebt?
Stel. je hebt 's avonds een dokter
nodig. Danbel jehet centrale num
mer 0900-9229. Aan de telefoon
komt een derde- of vierdejaars
medisch student die een speciale
trainingheeftondergaan.Dievraagt
naarjenaam.adres en woonplaats.
Ook vragen zij wat eraan dehand
is.Mocht het zo zijndat ersprake is
van een levensbedreigende situa
tie. dan wordtdebeller meteen door
geschakeld naar een spoedassis
tente. Deze stuurt dan direct een
ambulance,ook komt dedokter.De
ambulance isvaak eerder terplek
ke dan dedokter.
Ishet geen spoedgeval. dan vertelt
de student dat de beller door de
assistente van dedoktersdienst in
zijn of haar regio wordt terugge·
beid.Dit ismeestal binnen een half
uur.De assistentespreekt dan met
depatiënt en besluit vervolgens of

twee jaar geleden het voortouw
genomen en zijn met een aantal
huisartsen om detafel gaan zitten.
Bovendien is van het begin af aan
het patiëntenplatform erbij befrok
ken. want het gaat tenslotte om de
patiënt.
In Groningen en vooral in Oost
Groningen waren erteweinighuis
artsen. Hier inGarmerwolde merk
ten we er nog niets van. maar de
artsen inonze gemeenteworden er
ook niet jonger op. Het probleem
zou erwel komen op termijn.

Na twee jaar praten enoverleggen
hebben tien artsen dedoktersdienst
voor deprovincie opgezet. Erwa
ren een aantal criteria waaraan de
dienst moest voldoen. teweten:de
rijafstand vandepatiënt als hijnaar
een post toe moet. mag niet langer
zijndan 30 minuten;ook indespits
van 17.00 tot 18.00uur en opzater
dag.Daarom zijn ereen aantal gro
tepostenopgezet envoor dedun
bevolkte gebieden een aantal klei 
nere.
De grotere gebieden zijn: Delfzijl.
Stadskanaal, Leek en Winschoten.
Dezepostenzijn dagelijks geopend
van 17.00 tot 24.00 uur en in de
weekenden van 08.00 tot 24.00 uur.
Dan zijn er nog kleinere posten in
Hoogezand en Winsum. Die zijn
beperkt open. dagelijks van 17.00
tot20.30 uur en in deweekenden
van 11.00 tot 17.00 uur. Na 24.00
uur moet iedereennaar Groningen.

Waar moet men heen?
De post in Groningen is dagelijks
geopend van 17.00 tot08.00 uuren
in het weekend 24 uur per dag.
Voor de mensen die in een straal

Een stukje historie
Het vroegere model van huisarts
strookt al lang niet meer met het
huidige.Toen was een huisarts een
notabel van dorp ofstad en erwerd
erg tegenopgezien. Tegenwoordig
is huisarts een gewoon beroep.
maar wel een zwaar beroep. Altijd
klaarstaan en vaak diensten
draaien. is niet erg aantrekkelijk.
Dat is ook wel te merken aan de
terugloop van artsen indunbevolk
te gebieden. Geen jonge arts wil
zich meer vestigen. En voor de
oudere arts die al20à 30 jaar werkt.
wordtdepraktijkook vaaktezwaar.
Maar er is wel een oplossing voor.

Hoe gaathetnu?
Iksprak hierover met Wim Benne
ker, medeoprichter. Indestad Gro
ningen draait sinds driejaar tot vol
le tevredenheid van iedereen een
doktersdienst. Voor de artsen isde
dienstverlichting groot en erwordt
veel kwaliteit geleverd.

Hoe komt de dienst totstand?
Dokter Havenga uitDelfzijl en een
externe deskundige hebben zo'n

Dehuisartsenindeprovincie. allen
gevat onder de noemer District
Huisartsen Vereniging Groningen
(DHV Groningen) zagen ook wel
wat in een doktersdienst voor de
provincie. Bijna alle regio's in Ne
derland hebben al zoiets op kleine
schaal. maar in Groningen (en de
kopvan Noord-Drenthe) ishet voor
het eerst voor een vrij groot dunbe
volkt gebied (de hele provincie)
georganiseerd. InLimburg bestaat
aliets dergelijks. maar deze provin
cie is veel dichterbevolkt.



Groningen, de dienst loopt van
17.00 tot 24.00 uur. Er moet nog
één keer per maand een nacht
dienst gedraaid worden. Dat is bij
zonder weinig, evenals de week
enddiensten, diezijn ook een heel
stuk minder geworden. In Delfzijl,
waar dokter Friezema werkt, doen
dertig artsen mee; over de hele
provincie en de kop van Drenthe
doen 271 artsen mee.

Hoe gaat hetdan met de medi
cijnen?
De patiënten die onder Groningen
vallen, kunnen dag en nacht terecht
bij de Hanzeapotheek tegenover
het Academisch Ziekenhuis. Voor
de mensen in de provincie is het
wat lastiger: die moeten naar de
dienstdoende apotheek.Als het echt
spoedeisend is, zijn er medicijnen
indedoktersauto, zodat erdevol
gende ochtend medicijnengehaald
kunnen worden.

Hoe denkt dokter Friezema zelf
over deze dienst?
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Deze dienst is zeker nodig om de
patiënten dezelfde zorg te blijven
geven alsvroeger. De praktijkwordt
steeds drukker en dan is het bijna
niet meer te doen om daarnaast
ook nog avond-, nacht- en week·
enddiensten te draaien. Alleen is
het voor veel patiënten eerst wen
nen aan het nieuwe systeem. Maar
op de oude voet doorgaan. ging
niet meer. Uiteraard blijven we wel
alles kritisch indegaten houden ...

Tot slot nog één vraag aan dokter
Wim Benneker:
De voorlichting en de mailing over
het nieuwe systeem waren nogal
slordig: te laat bericht en later nog
één dat Paterswalde nu ook deel
nam aan de doktersdienst.

Allepostengingen nieltegelijkopen,
dat was logistiek niet te doen. Bo
vendien kun jevan de fouten leren
die bijdeeerste dienst naar voren
komen en deze direct verbeteren.
De stad Groningen zelf was geen
goed voorbeeld voor hetplatteland;
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Goederen gebracht in de
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Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kled ingreparatie

GOED VOOR UW GOED

denk alleen maar eens aan de af
standen. Alle patiënten moesten
persoonlijk bericht hebben;datzijn
al gauw zo'n 400.000 brieven. We
hebben overlegd met de KPN en
deze instantieheeftons geantwoord
dat,alswe 6weken vóórde ingangs·
datum alleszouden aanleveren,het
prima inorde kwam. Mooi niet dus.
De KPN heeft wel excuses aange
boden, maar het was een slechte
start.Toen hetvoor detweede keer
weer fout ging.werden we wel boos,
maarwe konden erweinig aan doen.

Maar ondanks deze niet vlekkeloze
start hopen wedat het een succes
wordt endat depatiëntenoptijd de
hulp krijgen die ze nodig hebben,
nu en in detoekomst.
Eén positief punt is al bereikt: er
komen hier in de provincie weer
meer jonge artsen werken doordat
deomstandigheden 'savondsenin
het weekend een stuk verbeterd
zijn.

Detta van derMolen

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

• HARDI . FELLA
• KVERNELAND . KONGSKIL·

DE. FRASTO. PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW . TORO
• STIGA. HUsaVARNA

• MlD . GARDENA. BISON
• ZIRCON • CRAMER
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OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5 Ten Boer (OSO) 3023614

Noten schieten
Endan nu opnaar deschuur van de
familie Spanninga!De banen zijn al
klaar: opelke rij isplaats voor zes
tien noten.
Zo'nhonderdbetalende deelnemers
(vanafgroep vier) leveren een spor
tieve strijd. Zelfs een gezin uit Be
dum komt dekunst afkijken. Inde
kinderhoek is het niet zo druk als
anders; wellicht is het mooie weer
en het voetballen hier debet aan ...
Na afloop is er weer prijsuitreiking
in café Jägermeister. Door het
prachtigeweer en deconcurrentie
vande voetbalcompetitie blijven er
helaas maar weinig mensen han
gen."DeEspritBoy's"met Epi Huls
hof brengt leuke muziek, doch de
sfeer komt wat laat op gang, Fijn,
dat ook de - vaak wat moeilijk te
vangen - "tussengroep" zich hier
prima thuis voelt ...
Bij de kinderen Um 9 jaar gaat de
eerste prijs naar Richard Ritsema
met +48punten.

De uitslag vande"groten" luidt als
volgt:
1. Wietse Oosting +68
2. Johan Dreise +61
3. Bart van der Tuuk + 52
4. Tjeert Drabe +40
5. Gea Ritsema +27
6. exaequo Joop deHaan en

Gerrit Wiekei + 26
De poedelprijs is voor
Herman Dreise.

Wietse Oosting mag zich deNoten
schiet Kampioen 2002 noemen en
neemt - naast de Fledderbos
scherwisselbokaal - een heerlijke
slagroomtaart (beschikbaar gesteld
door deAgriShop) mee naar huis.

Hil/ie Ramaker-Tepper
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BIED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken.... 135,
Antieke kasten en banken
Stoelen en tafels

+ 4000stuks
Horeca accessoires
Wasbakken enWC's
Kranen etc.
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Stiefbeen enzoon

TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken rOOTtentuile prijs

Stalramen
Oud gereedschap
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Stiefbeenen zoon
U1gmmaw!g t41 - 9131 8R Grooingen
tel . 050-5492913 - fu m -5491660
aut,t!1. 06-H4230 19

Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanaf 749,
• Speel~oed • Toilet en Cadeau artikelen. Video
banden 240 minuten 6,- per stuk. Aardewerk/porse
lein voor minder dan de halve prijs

UI~ersmawe~ 14 - 9731 SS Gronin~en - (050) 549 00 70



Twee paashazenop een fiets: waar vind je zoiets?
Alineke en Anuschka racen door hetdorp! (Foto: Henk Tuinema)

Paastradities
Joehoeoeoe ...hier isdepaashaas!
Wakkerworden Eierenzoeken ...
Half tien starten !

Paasmaandag 1 april. Half tien?
Welnee, alom 08.45 uur racen er
metveel lawaai twee paashazenop
een tandem door het dorp om ie
dereen wakker te maken. En met
succes! Ruim zestig kinderen ko
men eieren zoeken in het weiland
en de appelhof van de fami lie
Arends. Vorig jaar moest de paas
haas verstek laten gaan i.v.m. de
MKZ-crisis; dit jaar gaat jong en
oud er met frisse moed tegenaan.

Zoalsieder jaarzijnerdrieleeftijds
groepen. De kinderen van groep 1
en2(enalle jongerekinderen) gaan
in de appelhof op zoek naar de
mooist versierde eieren. En heb
ben allemaal prijs.
Voordekinderenvan groep 3en4
zijn de eieren wel zeer goed ver-

stopt. Toch wordt er met succes
gezocht...en gevonden!De prijzen
gaannaar; RichardRitsema,Laura
Buiter en Cleo Veldman.
Dekinderenvangroep 5, 6, 7en8
zoeken genummerde eieren ; een
bijzondere combinatie, een hoog
totaal, een laag totaal, eventu eel

gecombineerd met een gouden
noot, gouden ei of rood ei. Vooraf
wordt echter nietbekend gemaakt
welke combinatieeen prijskrijgt; dit
om een levendige handel ineieren
ter plekke te voorkomen. In deze
groep gaan de prijzen naar; Char
!otte Benneker, Jelle Vos, Jesse
Hoogstede en Henk Wigboldus.
Voor allekindereniser eenlekkere
paastraktatie.

De Fledderbosscherwisselbokaalclub

Eieren zoekenaandeGrasdijkweg
... (Foto:Henk Tuinema)

Neuten schaiten
Dingsdagmirrag26meertwas tweer
zo wied: neuten schaiten bie de
Vrouwenroad! Der kommen 19
mensen opdoagen: d'oldste is 87
en dejongste 55 joar.

Der stonnen 25 neuten op n rleg.
Zomor wat opmaarkens:
• Joooh!!! 21 !
• Ja,hai hetbewogen ... hai isder àf!
• Ja! 2 ...4 ... 5i
• Geweldeg! Ik heb vast d'eerste
pries!
• Ja! Ver..., de twij lestenblieven
stoan.
• Delèstehè...Ja, toch !Hou ken t!
• Jooh!!Hai het d'eerste plus!
• Moetjijde"kuigel"nogeven?Ja,
daar komt e.
• Ainder tussenoet ... min 1.
• De leste blift stoan! ... Da's n
rötstreek!
• Ja!Dat tèltaan ... Meer gelukas
wieshaid, hor. (24 deràf!)

t Bliekt nait tau te valen om in de
plus te blieven; aan t ènd stonnen
w'apmoalinqemin. D'oetslagisas
volgt:
1. Hielke van Dieken 28
2. Sietze Rozemoa 42
3. Aaltje Stainhoes en

Truus ten Cate; allebaai ...... 43

Hilfie Roamokker

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

@ Belga F.-e t se n W1"". jcentrum Lewe" " ,KaJUit 272 . 9133 er
• 050 -54222 52. Groningen B.I" F"''' ''@!2m",."'

RUIm lm graris parkeren:NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Gazelle
Batavus

Scott-USA
Be-One

Koldingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

Toerfietsen
Woon· Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FielsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenk leding
Racekleding
ATB·kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fiets tassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdele n
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Bakker Klaes Hoekstra, "de man achter het brood"
Klaes deBakker. Echt geen bakkerszoon, maar uit een "gewoon" gezin. Nade lagere school deULO doorlopen; maar was nogal baldadig
enhad het veel tedrukmet andere leukedingen. Hij was beslist niet technisch, maarpraktijkgericht. Bakker, datleek hem wel leuk: lekker
bezig zijn en creatief.

Bakker Klaes Hoeks/ra uitBedum. (Foto: Henk Remerie)

En zoisieopde bakkersvakschool
terecht gekomen.
Daarna naar Wageningen.het bak
kers mekka,waar hij een zeer bre
deopleiding heeft genoten. En ver
volgens in dienst gekomen bij een
bakker in Leeuwarden.
Zijn huidige vrouw werkte toen als
administratief medewerksterbij een
groot bedrijf, maar was de zaterda
gen aanwezig om de kneepjes van
het vak te leren.
In 1977 zijnze getrouwd en woon
den toeninAssen.Op een gegeven
moment hebben ze inLeeuwarden
een bakkerszaakkunnenkopen. In
een achterafstraatje ... en zo de
consument naar binnen gehaald.

Maar de tijden veranderden. Alles
werd minder '" de supermarkten
met brood en gebak waren in op
mars! En de zaakwerd uiteindelijk
verkocht.
Wat nu? Geen nood: er was werk
genoeg ! Klaes ging bakkerijma
chines inspecteren voor het bedrijf
om zo het ISO certificaat tekrijgen.
1994 werd hèt jaar!
In Bedum, aan de Kerklaan 2/4,
stond een zaaktekoopen dieistot
op heden nog de bakkerszaak van
de familie Hoekstra. De vrouw van
Klaes doet de volledige administra
tie en heeft hier haar handen vol
aan. En de bakker bakt zijn brood
en andereheerlijkheden ...

Het brood bakken(althansde voor
bereidingen) gaat al een stuk mak
kelijker. Het begint bij de p.c.; daar
zitten ± 45 verschillende recepten

in.De computer bepaalt wateralle·
maal in moet en de ingrediënten
worden klaargezet.Geribbeldebui
zen, die door het plafond steken,
schudden het meelvanuit desilo in
de trechter en de deeghaak doet
zijn werk. Ishet heleproces doorlo
pen, dan is er nog wat handwerk:
elk brood wordt afgewogen op 900
gram en er blijft 800 gram over.
Na allerlei handelingen en voor-rijs
gaan ze de na-rijs in. Langzaam,
computergestuurd, gaat detempe
ratuur van 7 naar ± 25-26 graden.
Vanaf 23.00 uur draait de oven op
volle toeren:bolletjes, gewone bro
den, boerenmikken, etc. Om ons,
de consument, heerlijk vers brood
tebezorgen.

Deze rondleiding door de bakkerij
waseen belevenis!Eerlijk - heerlijk
- brood, met liefde voor dit vak ge
bakken. De banket· en koekjeshoek
in de bakkerij is ook niet te ver
smaden.
Brood en gebak iso.m. tekoop en
te bestellen bij de 'AgriShop" in
Garmerwolde. Iedere dag weer
even vers en lekker ...
Ook de bakker in Zuidwolde wordt
drie keer in de week bevoorraad.
En dat loopt geweldig goed. Dit
alles om tochvooraldekleine dorps
winkels in stand te houden. Dat is
heel belangrijk! Het gaat namelijk
niet goed in deze branche en dat
baart bakker Klaes zorgen. In Ne
derland sluiten per week drie tot
vierbakkerijen hun deuren. Totaal
zijn er nog 2200.
De grootste concurrent isdesuper-

markt. De klant heeft haast: alles
moet snel, snel!

Klaes gaat gewoon door; een beo
vlogen mens met geweldige ideen.
Zijnhuidige zaak gaat hij drastisch
verbouwenen wordt dan een trends
etter. Volgens een onderzoek van
de Hanzehogeschoolisereen markt
voor ± 21 %.
Het isdebedoeling aan brood gere
lateerde maaltijden te verzorgen.
De klant die veel haast heeft, kan
deze in de zaak opwarmen en in
een gezellige hoek met een vers
sapje nuttigen. Verder kun je je
eigen broodje klaarmaken aan de
bar van de saladerie. En er komt
een groot t.v. scherm met allerlei
films en spots,allen betrekking heb
bende op ons dagelijks brood.Plus
een speciale koeling voor heerlijk
gebak;en een funhoek voor de kin-

deren. Eigenlijk te veel om op te
noemen.
Achter de schermen wordt er al
hard aan gewerkt. Want er wordt
ook van demedewerkersveel ver
wacht en gevraagd; hun visie is
heel belangrijk. Enze krijgenuiter
aard een goede training.

Alsalles looptzoalshetmoet lopen,
is op 18 september de feestelijke
opening. Maar vóór het zover is,
moet er nog heel wat gebeuren ...
Het gezin Hoekstra gaat eerst nog
veertien dagen genieten van een
heerlijke zonvakantie:'Endangaan
wij allen ergoed tegenaan."
Wijkunnen immers niet zonderons
dagelijks brood.

MarryBurgering

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) 5415751
www.n ijdam.nl

/

050-3010735
0598-393504

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

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

• Zink
• Dakbedekking

NIJDAM
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Galerie 8l Theeschenkerij Abbemaar
Het voormalige bankgebouw in Thesinge heeft (weer) een andere bestemming gekregen. Als buurvrouw maakte ik dederde opening van
hetgebouwtje mee. De eerste opening werd verricht doorBetty Burema, medewerker bij deRabobank; deopening van decoratiewinkel de
Wingerd werd verricht door burgemeester Joop Alssema en zaterdag 30 maart 2002 werd Galerie en Theeschenkerij Abbemaar officieel
geopend door burgemeester Rika Pot.

Deofficiële opening van Galerie &Theeschenkerij Abbemaar. V.l.n.r.:Anja
Stuurman, burgemeester Pot en Metha Nijkamp. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Galerie & Theeschenkerij
Abbemaar is een initiatief
van twee Thesinger vrou
wen: Metha Nijkamp en
beeldend kunstenares Anja
Stuurman. Inen rondomhet
voormalig bankgebouw wil
len de initiatiefnemers wis
selende exposities, een
beeldentuin en theeschen
kerij aanbieden. Inde thee
schenkerij (binnen of buiten
op het terras) kan men on
der het genot vaneenkopje
koffie/thee met gebak ge
nieten van deexpositie.

De eerste tentoonstellings
ronde. van 30 maart tot 26
mei, staat in het teken van
"Vrouw verbeeld". Een expositie
van vier noorde lijke, vrouwelijke,
kunstenaars diehet thema"vrouw"
op eigen wijze hebben verbeeld
door middel van vrouwenbeelden
(Sjouktje Oosterhof), keramische
objecten (Anita Ponne), sieraad
objecten (Marian van Hulsen) en
olieverfschilderijen (Anja Stuur
man).

Deze tentoonstelling wordt geo
pend door, bestaat toeval ?, de
kersversevrouwelijkeburgemees
terRika Pot. Inhaaropeningsrede
prijst ze het initiatief van de twee
vrouwen die het dorp Thesinge
(nog nadrukkelijker) op de kunst
en toeristische kaart van Gronin
genproberen tebrengen. Meteen

ferme ruk aan het,opdevoordeur
bevestigde,papieronthult zedaar
na denaam van degalerie.

De naam Abbemaar is ontleend
aan deofficiëlenaamvan het Maar
dat doorhet dorpThesinge mean
dert.
De genode gasten kunnen daarna
deexpositiebewonderen onderhet
genotvan een hapjeeneendrank
je. Vrolijke klanken van een trek
zak, bespeeld door een vrouw,
maken het tot een feestelijke ope
ning. Zelfshet weer werktmee,het
is een mooie voorjaarsmiddag. In
verband met de beperkte binnen-

ruimte was er een select aantal
genodigden."Achterafhadhethele
dorpThesingedeopening livekun
nen meemaken, maar vooraf kun
je de weersomstandigheden niet
plannen". aldus Anja en Metha.
Het is een mooie expositieruimte
geworden. In het gebouw, nu in
particulier bezit, is flink geklust.
Nieuwe tegels, verfwerk, terras
deuren aan de achterzijde, spot
jes, de tuin rondom het gebouw.
Dankzij deze metamorfose komen
de tentoongestelde objecten, bin
nen enbuiten. goed tothun recht.
Gereed voor ontvangst van menig
wandelaar, fietser, skaterof ande-

re toevallige passant die in
Thesinge neerstrijkt. De ga
lerie is geopend opvrijdag
zaterdag-enzondagmiddag
van 13.00 uur tot 17.00 uur.
MethaenAnja hopendat de
drempel naar kunst en cul
tuur op deze manier wat
wordt verlaagd en dat ze
vele belangstellenden mo
gen begroeten. Vanaf de
opening streken per week
end gemiddeld zo'n zestig
tal passanten, gericht geko
menopdepublicaties ofper
toeval, neer bij Abbemaar.
En het echte zomerweer
moet nog komen ...

Devolgendetentoonstelling,
van 31 mei tot 28juli, staat in het
teken van fotografie. Tijdens ope
ningsuren zal er afen toe één van
de fotografen aanwezig zijn en er
kan eventueel in opdracht gefoto
grafeerd worden.
Elke volgende - achtwekelijkse 
expositie zal telkens een ander
thema meekrijgen, waarbij tevens
rondom hetgekozen themaactivi
teiten, zoalsb.v.workshops, lezin
gen en demonstraties, worden
georganiseerd. Zo proberen Met·
ha en Anja de zaak levendig en
spannend te houden, mede door
het exposeren van een grote ver
scheidenheid aan kunstuitingen
met verschi llende thema's.

Roelie Karsijns-Schievink
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Vergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
27 maart 2002
Nog vóórdeaanvang van devergadering worden wegeconfronteerd met deverkoop van loten: twee zwervers, indepersoon van Jan Willem
van Geffen en Catharina Veenstra, proberen zoveel mogelijk lootjes aan de manlvrouw te brengen ten behoeve van een cadeau voorde
Openbare Basisschool i.v.m. het 125-jarig bestaan.

Het muzikale afscheid van Geesje Santing. (Foto: Henk Remerie)

Uit devergadering komen o.m. de
volgende punten naar voren:
· De jaarlijkse Roefeldag is op 8
juni.
· GerritWiekei en Geert Bouwman
zijn vorig herfst toegetreden totde
tuinkeuringscommissie.
· Het eindweekend ter afsluiting van
hetvoetbalseizoen isop7en 8juni.
· De papiercontainer zal per 1april
door de gemeente worden verwij'
derd.
· De uurwerkcommissie plus ver
lichting is doorgespeeld naar de
N.H Kerk. De klok staat op dit mo
mentstil doordat devoedingskabel
nietwerkt; dit zal bij derevisie van
het orgel worden meegenomen.De
komendevijfjaarbrandt deverlich
ting nog; dan is deverlichting van
de N.H. Kerk 15 jaar een feit ge·
weest.
- Het eindrapport over devervuiling
het land van de familie Havenga
wordt meifjuni verwacht.
- Decontributievoor deVereniging
Dorpsbelangen wordt verhoogd tot
9,00 Euro voor een enkel lidmaat·
schap en 15,00 Euro vooreen ge
zinslidmaatschap.

Jeugdactiviteiten
Er is inmiddels een fotoworkshop
geweest; op 10 mei isereen expo
sitie, samen met de Fotoclub. De
brommersleuteldag volgt binnen
kort. In het najaar komt erwellicht
een cursus streetdance of salsa
dansen.Enietsmet"Wester"?(Jong

plus oud samen!) De groep Fuzion
draaitprima:zij organiseren disco's
en hebben o.a.meegeholpenbijde
Feestweek en Oud en Nieuw. Op
11april iserweer eenbijeenkomst
met dejongeren.
Wist u datdevisclub jeugd opleidt
om beter te lerenvissen?

En dan nu de kennismaking met
mevrouw Pot, onze nieuwe burge
meester. Zij stelt zichzelf aan ons
voor. ("Vragen staat zo nieuwgie
rig !", volgens Jan Wigboldus.)
"De installatie op 1maart was een
hele leuke,warme gebeurtenis.We
moeten ermet elkaar iets van pro
beren te maken.
Afgelopen vrijdag ben ik 52 jaar
geworden. Ikben al dertig jaar ge·
trouwd met meneerDe Boer (Nee,
geenPot! Mijnmeisjesnaam isPot)
enwe wonen opdit moment nog in
Niebert (WK). Samen hebben we
een dochter van 22 jaar; die stu
deert in Amsterdam.
Delaatstedriejaar ben ikdirecteur
geweest van de Schoolbe
geleidingsdienst in de provincie
Drenthe en heb op die manier ge
probeerd de kwaliteit van het on
derwijs te verbeteren en te ver
sterken.Eengoede opleiding isvoor
iedereen belangrijk!
Daarvoor was ik negen jaar wet
houder in de gemeente Marum.
Als burgemeester is het mijn laak
omde boel een beetjebij elkaar te
houden. Het lijktme een uitdaging

om met elkaar tebekijken hoe het
beter kan. Een kleine gemeente
kent een spanningsveld: enerzijds
klein, anderzijds vitaal en krachtig.
Ten Boer is hard bezig met het
centrum (krachtig), maar ook de
voorzieningen in de buitendorpen
moeten instand wordengehouden.
Het is de bedoeling de inwoners
meer bij de politiek te betrekken;
ook derol van deVerenigingenvan
Dorpsbelangen zal worden gesti
muleerd door de gemeente."

Wat is uw visie op Garmerwolde?
"Ik hou van landelijk gelegen plek
ken. De structuurvisie isdemoeite
waard. Je moet proberen de klein
schaligheid te behouden en zorq
vuldig omgaan met nieuwbouw.Met

de kanovaart en de natuur is nog
welwatmeertedoen."Ze vindt het
knap datwe het eigen karakter heb
benbehouden,ondanks het feitdat
we zo dichtbij destad zitten. En ziet
de vitaliteit van ons dorp vol ver
trouwen tegemoet.

Is Ten Boer (nog)groot genoeg?
"We zoeken - waar nodig - samen
werkingmet anderegemeenten.Je
moet creatief kijkenvanuitzelfstan
digheid. Kun je nog op verantwoor
de wijze dienstverlening aan de
burgers geven?"

En hoe zit het met de cultuur?
"De landschapscultuur en kunst in
hetalgemeen(openinggalerieThe
singe) heeft mijn brede interesse.
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Jeugdcommissie Garmerwolde
De jeugdcommissie heeft aange
geven dat dejeugdzelfmeer initia
tieven zal moeten nemen met be
trekking tothet bedenken enorga
niseren van activiteiten in plaats
vanaftewachtenwatdevolwasse
nen voor hen gaan organiseren.
Wij, de jeugdcommissie Dorpsbe
langen, zullen jullie hierbij zoveel
als in ons vermogen ligt, steunen.
Binnenkort vindt er een brainstor
mavondplaatsmetdejeugd. Inlich
tingen bij Cheryl Hoekstra,telefoon
050-549 21 17.

:::s.
De beide lotenverkopers genieten van hun welverdiende rust.
(Foto:Auke Kuipers)

gemaakt zijn op demake-upavond
van vorig jaar.

De jongerenvergadering die op 11
april werd gehouden, isweer goed
bezocht:25 jongeren warenopdeze
avondaanwezig. Eriseen groep uit
dejeugd samengesteld dielocaties
gaat bekijken, om tekomentot een
vaste jeugd-ontmoetingsplek; de
belangstellingvoorzo'nplekisgroot.
Er zijnnog geen toezeggingen van
uit de gemeente gedaan; we zijn
ermee aan deslag.

Hilfie Ramaker-Tepper

Na het officiële gedeelte volgt de
trekking van de verloting . (De op
brengst is230,00 Euro).Er zijn o.a.
vele leuke mandjes met diverse
soorten eieren (kippeneieren, gan
zeneieren, eendeneieren, chocola
deeierenen prachtig beschilderde
houten eieren). De hoofdprijs, een
originele Afrikaanse pot gemaakt
door Ine Hoejenbos, gaat naar
Geesje. Het is haar van harte ge
gund!

muzikaal afscheid door vele
(ex)collega bestuursleden. Uiter
aard zijn er ook nog een paar pas
sende presentjes.

Op dit moment wordt er gewerkt
aan het organiseren van een zo
merdisco. Waar en hoe deze zal
plaats vinden, is nog niet bekend;
wel ligthet indebedoeling dit feest
indemaand junia.s.tegaanorga
niseren. Jullie krijgen nog bericht.
Op 10 en 11 mei iser in Kerkhörn
een foto-expositietezien met foto's
gemaakt en samengestelddoor de
jongeren van Garmerwolde. Ieder
eenwordt hierbij uitgenodigd dit te
gaan zien. Ook is hier een foto
installatie tebekijkenvan foto's,die

Na de pauze doet Mieke Welling
verslag van deStichting Dorpshuis
Garmerwolde. De vele wettelijke
regelingeno.a. overdebrandveilig
heid, maken het er niet eenvoudi
ger op! Voorkomrisicovolle gedra
gingen: doof jesigaret indeasbak
en laathemniet opdevloer vallen.

De kracht en depracht van dit land
isdeopenheid. Een cultureel leven
met o.a. verenigingen."

Bestuursverkiezing
Er moeten dit keer maar liefst vijf
bestuursleden worden (her)be
noemd!JohanHavenga,AukeKui
pers, IneHoejenbos enHennyLup
pes wordenallevier herkozen;Han
nie Kalk wordt tot nieuw lid be
noemd. (Met de nodige pech had
dener nu dus vijf nieuwebestuurs
leden moetenkomen! Isdieverde
ling 4 2 1wel goed? Kun jeerniet
beter 3 2 2 van maken?)
Geesje Santing neemtna veertien
jaar afscheid van het bestuur. Zij
heeft zich vanaf 1988 vol energie
ingezet voorhetsecretariaat. Plus
indien nodig - de notulering. Haar
jaarverslagen en notulen kenmer
ken zich door een eigen gevoel
voor humor. Geesje was een bin
dende factorbinnenhet bestuur;er
is dankbaar gebruik gemaakt van
haar kennis, kunde en energie. Als
dank voor de jarenlange prettige
samenwerking wordt zij benoemd
tot erelid . Aansluitend volgt een
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Ik zal me eerst even voorstellen: mijn naam is Elleke van der Molen en ik woon in Garmerwolde. Momenteel studeer ik in destad aan de
Hanzehogeschool Groningen en volg deopleiding Facility Management.

Leeuwenin het Rhinos Lion park, Krugerdorp. (Foto: E/leke v.d. Molen)

Studie
Deopleiding Facility Management
is een vierjarige HBO-opleiding.
De studie houdt in dat je leert alle
processen rondom het kernproces
van een bedrijf of instelling te ma
nagen.Vooriedereenmetdevoor
opleiding VWO bestaat de moqe
lijkheid om de studie sneller te
doen. De eerste twee studiejaren
heb ikdan ookinéénjaar gedaan.
Ik zit nu in het derde studiejaar,
waarin je net als inhetvierde jaar
stageloopt. Veel studenten kiezen
ervoor om in het derde studiejaar
destage te gaan lopen inhetbui
tenland.Dat hebikookgedaan ;en
ik ben 17 september 2001 afqe
reisd naar Zuid-Afrika.

Zuid·Afrika
Het land Zuid-Afrika ligtruim9000
kilometervanNederland. Het is25
keer zo groot als ons land en telt
41 miljoen inwoners.Hetlandheeft
drie hoofdsteden, waarvan Preto
ria er een is. Deze stad wordt ook
wel de stad der jacaranda's ge
noemd.Dezebomenzettendestad
inoktober, als het lente is inZuid
Afrika, inbloei en daardoor ziet de
stad erhelemaal paars uit. Ikheb
gedurende mijn stageperiode in
deze stad gewoond. Ikwoonde in
eensoortgasthuis voorinternatio
nale studenten. Zo woonden er
bijvoorbeeld ook veel mensen uit
Duitsland, Zweden en ook uit Ne
derland.

Het land wordt gekenmerkt door
haar verscheidenheid aan land-

schappen. Zo kun je er onder an
dere woestijn, bergen en oce
aankustentegenkomen.Men zegt
van Zuid-Afrika dan ook terecht
datqua landschap dehele wereld
er bij elkaar komt. Natuurlijk kom
je in het land ook veel wildparken
tegen, waarvan het Krugerpark er
een is. Dit park is zo groot als de
helft van Nederland en is wereld·
bekend. Ik ben zelf vier dagen in
dit wildpark geweest en heb daar
heel erg veel gezien, waaronder
olifanten, zebra's, giraffes en nijl
paarden. Het isheel ergspannend
om op zoek tezijn naar wilde die
ren, vooral als jedat in hetdonker
doet. Het bijzondere daaraan is
dat je met grote spotlichten door
het park rijdt, en je je ineens reali
seert dat het kan gebeuren dat er
een leeuw naast de auto ligt, ter
wijl jedie opdat moment niet eens
kan zien!

Het programma duurde officieel
drie dagen,maar ikben ereen dag
langer geweest. Tijdens delaatste
dag wasereenwandelingdoorhet
wildpark georganiseerd. We ver
trokken 'sochtendsomzes uur en
zouden vier uurlaterterug moeten
zijn. Helaas maakten de gidsen
een foutje, door deverkeerde "af
slag" te nemen. Daardoor zijn we
verdwaald en hebben we uit
eindelijk26kilometer,inplaats van
zes, gelopen. En dat zonder drin
ken, want daar was natuurlijk niet
opgerekend !AImetal kwamenwe
om zeven uur 's avonds terug bij
het kamp en daar werd de groep
ontvangen met warme koffie!
Naast dewildparkenheeft hetland
natuurlijk nog meer te bieden.
Overal vind je adembenemende
natuurlandschappen en vergezich
ten.

Maar het land kent ook een grote
criminaliteit.De stad Johannesburg
bijvoorbeeld is één van de crimi
neeiste steden ter wereld. Bero
vingen, autokapingen en huisro
ven komen veel voor. Het advies
dat ik kreeg voordat ik naar Zuid·
Afrika vertrok, was dat ik steeds
alert moest zijn op straat. In de
praktijk bleek dat je ervoor moet
zorgen dat jeerzo weinig mogelijk
westers uitziet. Dus geen sieraden
om,niet met jemobiele telefoon te
koop lopen, etcetera. Ook is het
niet verstandig om alleen over
straattegaan. Als jeweg wilt, al is
het maar even een brief opdebus
doen,moet jealtijd met z'ntweeën
gaan. Ook 's avonds over straat
gaan is niet verstandig. Ik ben er
achter gekomen dat je je gewoon
aan deze regels moet houden en
dat erdan vrij weinig gebeurt. Als
je je normaal gedraagt, merk je
niet heel erg veel van decriminali
teit, al moet je dus constant op je
hoede zijn.

Een derde ding wat het land ken
merkt, is dat erveel verschillende
culturen zijn. Het land kent elfoffi
ciële talen en misschien nog wel
meer culturen. Een daarvan zijn
deZulu's.Deze mensen leven aan
de oostkust van het land, in de
provincie KwaZulu Natal. Men leeft
daar nog op de traditionele ma
nier. Men woont in ronde hutten
die gemaakt zijn van takken en
gras, kookt nog ingrote potten op
open vuur en danst opdetraditio
nele wijze. Als eriemand ziekisbij
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de Zulu-stam, gaat men naar de
traditionele medicijnman. Deze
overlegt met zijn of haar voorou
ders endebehandeling wordt be
sproken. Langzaamaan komen er
wel steeds meer modernere in
vloeden;zo bouwt mentegenwoor
digsommigehuizen met stenen en
vierkant.

Stage
Natuurlijk was ik niet alleen in het
landomer veel tezien. Het hoofd
doel wasdatik er stage zou gaan
lopen voor mijn opleiding. Ik heb
gedurende vier maanden in een
Zuid·Afrikaans bejaardentehuis
gewerkt. In het begin heb ik een
algemeneoriëntatiegedaan.waar
na ik uiteindelijk een opdracht in
dekeuken vanhettehuiskreeg. Ik
heb een onderzoek gedaan naar
de mogelijkheid of er kosten be
spaard konden worden en of het
personeel efficiënter kon werken.
Naaraanleidingvan dit onderzoek
heb ik een aantal adviezen gege
venaan dechef vandekeuken.Na
overleg hebben we de adviezen
ingevoerd en heb ik een evaluatie
gedaan om te kijken of het ook
allemaal echt werkte. De meeste
adviezen werden goed uitgevoerd
en er zijn kosten bespaard. Over
het algemeen heeft mijn onder
zoek dus wel zin gehad voor de
organisatie.

Afrikaans
Ook heb ik. vooral tijdens de sta
ge, geleerd om Afrikaans te ver
staan entespreken. De taal heeft
veel gelijkenismethetNederlands,
maar kent ook een heel aantal
woorden die niet op het Neder
lands lijken. Zo moest ik bijvoor
beeldheel hardlachen om hetAfri
kaanse woord voor sinaasappel,
dat is een lemoen; een citroen is
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een suurlemoen. De eerste keer
dat ik indekeukenvanhetbejaar
dentehuisvroegwatvooreenbeest
zeaan hetbereiden, warenkreeg
ik het antwoord ·Ja!·. Toen was
mijnvraag dus weerwat voor een
beest en weer zei men "Ja". Later
kwamikerachter dathetbeest het
Afrikaansewoordvoor een koe is!
Zo ontstaan dus heel snel rare
misverstanden !Sommigewoorden
hebben in hetAfrikaans een heel
andere betekenis dan in het Ne
derlands. Zo is aardig helemaal
nietaardig in hetAfrikaans. Als je
tegen iemand zegt dat hij of zij
aardig is. beschouwt men datals
een belediging.

Vakantie
Omdat je in een vreemd land zit,
wil je toch ook iets van de omge
ving zien. Daarom ben ik, samen
met mensen uithetgasthuis,haast
elk weekend wel ergens heen ge
reisd. En dan praat je niet over
afstanden van 40kilometer, maar
eerder over 400 kilometer! In het
begin vond ik dat heel veel , maar
jewent ersnel aan. Nu ikterugben
in Nederland lijkt alles dan ookzo
dichtbij!!! Zo ben ik onder andere
in de diamantstad Kimberly ge
weest, waar degrootste menselij
keafgraving terwereldis!Dat heet
dan ook heel toepasselijk in het
Afrikaans "Groot Gat".

Tijdens de Kerst ben ik ook weg
geweest. ik ben toen naar deIndi
sche Oceaan gegaan. Het weer
was heerlijk. zo'n 35 graden.Daar
door had ikdan ookhelemaal geen
kerstgevoel, Kerst in de zomer is
toch wel heelanders dan inNeder
land! Toen ik een foto kreeg met

Zulu-hutten.
(Foto: E/leke V.d. Molen)
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verzorgde voe ten komen vcrder

een besneeuwd landschap, kon ik
me haast niet voorstellen dat het
echt Kerst was!

Toen ik met mijn stage klaar was,
ben iksamenmet eenvriendinnog
op een kleine rondreis geweest.
We hebben een auto gehuurd en
hebben in tien dagen zo'n 3500
kilometer afgelegd ! We zijn eerst
naar de Drakensbergen geweest,
een erg mooi berggebied iets ten
oosten van het midden van het
land . IndeDrakensbergen ligt een
klein landje, Lesotho, waar men
nog erg traditioneel leeft. Ik ben
daar bij een vrouw op bezoek ge
weestenheb er traditioneel brood
enbiergenuttigd. Het bierleek wel
opafwaswater, maar het smaakte
redelijk goed. Daarna zijn we op
weg gegaan naar dezuidkust van
Zuid-Afrika. Daar hebben we de
Tuinroute gereden. Dit is één van
demooiste routes diehetlandkent.
Langs de route zie je oonstant de
prachtigstelandschappenenmooi
ste vergezichten. Van bergen tot
oceaan toe!! Ook ben ik op het
zuidelijkste puntje van het vaste
land van Afrika geweest: Cape
Agulhas. Daar komen ook de At·
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lantische en Indische Oceaan bij
elkaar. Vervolgens zijn we naar
Kaapstad gereden. Daar hebben
wenatuurlijkKaapdeGoede Hoop
bezocht, waar Jan van Riebeeck
in 1648 aan land ging. Het was
prachtig , hetland komt daar zouit
de zee opstijgen, prachtig. Bij de
Goede Hoop kom jeookveel bavi
anen tegen, die de toeristen van
eten en drinken beroven. Ze heb
ben mijn drinken ook gepakt en
lekker opgedronken. Het iswel eng
als er een baviaan recht op je af
komt enje weet niet wat hijwil!
Maarerwas indebuurt vanKaap
stad natuurlijknog meer tezien,zo
ookRobbeneiland. Dit isheteiland
waar Nelson Mandela gevangen
heeft gezeten. Ik heb een rondlei
ding opheteiland gehad enookde
cel van Mandela gezien; die was
maar twee bij twee meter groot!
Indrukwekkend om te zien.

AI met al heb ik heel erg veel ge
zien en een geweldige tijd gehad
inZuid-Afrika enookvoor mijgeldt
de stelregel: "You can leave Afri
ca,but Africa will never leave youl l"

EI/eke van der MD/en

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.1. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Te lefoon 050 - 3021905
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Thesinge heeft weer openbaar vervoer! Wist-u-dat ...
Wellicht is hetu al opgevallen! Vanaf2april rijdt er weereen regulierelijndienst (nummer 47) door onze
dorpen! Geen gewone grote bus, maar de Taxi-Vast. De route voert van Ten Boer via Sint Annen,
Lutjewolde, Thesinge, Garmerwolde en Ruischerbrug naar Kardinge v.v.

De strippenkaarten enabonnemen- eersterittenom 9.28 en 11.28;van-
ten zijngewoongeldig.Uhoeftniets af 13.28 rijden ze normaal.
tereserveren,deritten worden vol-
gens de dienstregeling uitgevoerd Van Kardinge naar Ten Boer
met een taxi(busje). Als u met vier vertrek Kardinge: 6.55, 7.55, 8.55,
of meer personenwilt reizen, moet 12.43, 14.43, 16.43 en 18.44. Op
uditéénwerkdag vantevorendoor- zaterdag is deeerste rit om 10.43
geven aan de Klantenservice van uur;vanaf 12.43 rijdenze normaal.
Arriva, telefoon 0900·202 202. Dit
om te voorkomen dat er te weinig
plaats is.

Foto-expositie GarmerwoldeDienstregeling van Pasen tot de
herfstvakantie
Van Ten Boer naar Kard inge
vertrek Thesinge (molen): 6.41,
7.41,8.41 ,9.41 ,13.28,15.28,17.28
en 19.28 uur.Op woensdag rijdter
ook eenbusjeom12.28 uur (niet in
de vakanties) Op zaterdag zijn de

Garagebedrijf

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

~

Voor:
- Grote en kleine beurten
voor alle merken auto's
_ Autobanden. uitlaten.
schokdempers. accu's , enz .
- Glasservice
_ Schadereparaties
_ APK-keuringen
- Leen·auto besch ikbaar

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

Schoenmakerij
~l .

Sleutelservice

MiCideljans
Kajuit 322A
lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

10

Evenals vorig jaar exposeert defo
togroep Garmerwolde het tweede
weekend van mei in de kerk van
Garmerwolde.
De expositiezal opvrijdag 10 mei
om19.30uurworden geopend door
de burgemeester van Ten Boer.
mevrouw Rika Pot; de toegang is
voor genodigden en belangstellen
den. De fotogroepheeft van alle. in
hetafgelopen jaargemaakte werk
stukken weereen boeiende exposi
tiesamengesteld. met verrassende
foto-opnamen uitGarmerwolde en
omgeving. Ook hebben de foto
grafen zich een opdracht gegeven:
"Fotografeer de Stadsweq", vanaf
deBovenrijgerweg totdebrug Kar
dingermaar. Ook deze foto-opna
men zijn een kijkje waard.

Op zaterdag 11 mei isdekerk van
10.00 tot 18.00 uur geopend voor
iedereen, aangezien op deze dag

Jv1 cut""VYU/
Jv1~
Lageweg 13 A
9797 TAThesinge
050 - 5416272

Ja Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

Ja Pensionstalling

Ja Tevens ter dekking: de
bewezen NRPS-rijpaard
hengst Romantoco en de
uniek gougeel met zwarte
ponyhengst (1.48m) Roman
tic Popcorn v. Romanlico

Op zon-enfeestdagen rijdt ergeen
taxi(busje).
Wilt ubuiten deaangegeven tijden
reizen dan kunt u gebruik maken
van de Regiotaxi (telefonisch re
serveren).

N.B. Ook juf Esther van debasis
school "de Til- in Thesinge maakt
gebruik van deTaxi-Vast!

de landelijke fiets- en monumen
tendag wordt gehouden en er veel
bezoekers worden verwacht.
Alsextra zalerinhet naastgelegen
gebouwtje Kerkhörn een foto-ex
positietezien zijn, ingerichtdoorde
jeugd vanGarmerwolde. Onder lei
ding van enkele fotogroepleden
hebben ze een middag in het dorp
gefotografeerd en met succes een
prachtige serie fotowerken ge
maakt.
Ook is er in hetzelfde gebouw een
foto-installatie samengesteld met
als thema: "De meiden van Gar
merwolde".Beidemanifestaties zijn
de moeite van het bekijken waard.
Voor inlichtingen over defotogroep
(die momenteel uit negen leden
bestaat) en/of de expositie: Auke
Kuipers, telefoon 050-542 59 11.

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

Loonbedrijf
N••~ ..nntlu.ff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 15 35

• Geesje Santing afscheid heeft
genomenvan deVereniging Dorps
belangen Garmerwolde? Het se
cretariaat is overgenomen door
Mevr.H.Luppes, L.v.d, Veenstraal
13, 9798 PK Garmerwolde. Tele
foon : 050-542 18 36; e-mail :
dorpsbelangengarmerwolde@
planet.nl
• dejaarlijkse Roefeldag zal wor
den gehouden op zaterdag 8 juni?
• het eindweekend van GEO ter
afsluiting van het voetbalseizoen
ook op7 en 8 junivalt?
• voordeechte liefhebbervan een
stukje recente geschiedenis van
Garmerwolde.ThesingeenOmstre
ken nogsteeds demogelijkheid be
staat om het Jubileumboek van de
G&T Express tebemachtigen? Er
zijn nog enkele exemplaren ver
krijgbaar. Kosten: slechts 18 Euro
perstuk(excl. verzendkosten).Voor
verdere informatie:bel Carel Haze
veld (050-541 47 77) of Lucie Kol
(050-302 21 81 ).

Stoomfluitjes
Te koop:
• jonge konijnen. G. Bouwman.
Dorpsweg 4,Garmerwolde;tel.050
5416503.
• 4 wielen + banden, merk Ford,
voor Fiësta vanaf bouwjaar 1989.
(C 25,00); Vraagbaak Ford Fiësta
Benzine en dieselmotoren 1989
1992 en Vraagbaak Ford Escort
Benzinemotoren 1980-1983 (per
stuk C 8,50). Tel. 050-541 61 16.
Gezocht:
• Oppasadres inThesinge ofGar
merwolde. Inge Sibma (bijna 15);
tel. 050-302 33 37

Dierenspeciaalzaak

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
hu i sd iervoeders
• Eukanuba • I'ams
• Canex • TeehniCal
• Royal Canin. Prins
• HopeFarms• Greenfield
• Kanaeorn Hill's

Kijk o f Bel
Kajuit 284
Winkelcentrum
Lew enborg
(050) 5415553
• Bezor gen in overleg



De Roparun in Thesinge
Het is zaterdag 23maart; mooi weerendedeuren van desmederij in
Thesingezijn geopend. De koffie is klaar enom half twee komen er
twintig sportieve mannen en vrouwen in Thesinge aan. Onder het
genot van een kopkoffieeneen demonstratie in desmederij van de
heren Postma enOudman, kom ik in gesprekmetHenk van Delden.

De "Roparunners" in Thesinge. (Foto: Henk Remerie)

Karfa Postma

eindstreep in Parijs wordt gehaald
en meer dan vijfduizend mensen
een grandioos slotfeest zullen heb
ben, waar - volgens Henkvan Del
den - de ME nietbij nodig zal zijn.

Iedereen heeft recht opeen goede
gezondheid.Als gevolg van armoe
de,oorlogof natuurrampenendoor
het ontbreken van de meest ele
mentaire kennis en gezondheids
voorzieningeneisenziektenaIsdiar
ree,malariaen TBC nogveelslacht
offers. En dat terwijl 80% van de
ziekten kan worden voorkomen!

"Geef gezondheid,geef leven"was
het thema van denationale collecte
vanSimavi,diewerd gehouden van
17Urn 23maart2002. Decollecte in
Thesinge heeft C 301,09 opge
bracht; in GarmerwoldeC 265,95.

Simavi-collecte

gehouden. Om de twee kilometer
wisselen de teamleden elkaar af;
ze gaandag en nacht door.
Ze gaan dewoensdag voorHemel
vaart (8mei) vanstart enhopen op
vrijdag 10 mei tussen zes enzeven
uur inParijs tezijn. Het istegelijker
tijd een sportieve wedstrijdwievan
de 185 teams het eerst de eind
streep haalt.

ViaArentPostma (oud-inwonervan
Thesinge)werd deproefrun inThe
singe georganiseerd. Hij zit in de
begeleidende groep en zo kwam
het dat zij zaterdagderun over 60
kminThesingededen metalseind
doel: het Kardinge. De route ging
vanafThesinge via SintAnnen,Ten
Boer, Ten Post, Stedum, Middel
sturn, Onderdendam, richtingWes
terdijkshorn, Adorp, Wierumers
chouw via het Van Starkenborgh
kanaal naar Noorderhoogebrug,
Zuidwolde, Noorddijk en Kardinge.
De sfeeronderdeze mensen alleen
al was uniek: vrolijk, spontaan en
vooral ontzettend enthousiast! Laat
staanomjeereen voorstelling van
temaken hoedesfeerzalzijnalsde

leent gedurende vier jaar onder
steuning aan ex-patintjes van het
Sofia Kinderziekenhuis door ze
regelmatig tecontroleren opeven
tuele bijwerkingen van de zware
behandeltherapieën.
Daarnaast beschikt de Stichting
Roparun over vier vakantie bunga
lows, die het gehele jaar door vol
geboekt zijndoorgezinnen met een
kankerpatiëntje. En zelfs dáár zijn
continu specialistenbereikbaarvoor
degezinnen.

De ploeg die zich in Thesinge beo
vond, probeertdoormiddelvan lo
ten verkoop, feestavonden, brade
rieën.radvan avontuur,enz.geldin
te zamelen voor het goede doel. In
die negen jaar dat zij mee doen,
hebben zij al negen ton bijeenge
bracht! Iedere groep doet dat op
zijn eigenmanier; het iseenonder
linge competitie wie jaarlijks het
meeste geld binnen brengt.
De ploeg bestaat uit mensen van
de Technische Unie (door wie zij
ookgesponsord worden);uitgebreid
met familieleden, klanten, teveran
ciers en vrienden. Zo groeit een
team.
Een team bestaat uit ongeveer 28
mensen: 8 lopers, 2 fysiothe
rapeutenenbegeleidersop defiets,
met deauto enop de motor. Deze
mensen komen uit alle windstreken
van Nederland.
De loopvan Rotterdamnaar Parijs
(520 km) wordt in estafette vorm

Dit jaar is een belangrijk punt dat
veelkinderen metkanker genezen,
maar nog veel hinder ondervinden
van de bijwerkingen van de ge
neesmiddelen en andere therapie
ën. Omdeze groep patiëntjes heel
nauwgezet te kunnen volgen, isde
LATER POLIKLINIEK (late effec
ten registratie)opgezet. Deze ver-

Jehoeft hem geen vraagtestellen,
want in mum van tijd vertelt Henk
van a tot z zijn verhaal over de
Roparun.DeRoparun wordt dit jaar
voor de elfde keer gehouden en de
ploeghier inThesingedoet voor de
negende keer mee. In totaal doen
er dit jaar 185 ploegen mee; de
opbrengstvande Stichting Roparun
is specifiek bestemd voor
kankerpatinten.
Heteerstejaarwasereenopbrengst
van30 duizend gulden; in het jaar
2001 was dat met 150 ploegen4,6
miljoen !
De opbrengst van de eerste run
ging naar de DANIËL DEN HOED
KLINIEK in Rotterdam. Nu - met
zoveel opbrengst -wordt het lande
lijk besteed aan ziekenhuizen, in
stellingen gelieerd aan ziekenhui
zen enhospices(tehuizenvoorter
minale patiënten). Ook het Sofia
fonds krijgt veel geld om kinderen
met kanker thuisdezorg tekunnen
bieden die ze nodig hebben. Zij
dragen b.v.bij indekosten van een
psycholoog om een gezin teonder
steunen.

Zomerexpositie in galeri
en tuinen met werk uit
eigen atelier.

KleineDoerak

" 5'/15'Y-EN.
K.fNOER.Y:.LEOfNG

van maat 44 I/lil 176

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuil 322 -C

Gron ingen
Tel. (050) 542451 9

Telefoon
06- 54 61 10 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Urn zaterdag
van 10.30tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00uur

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg3 Garmer
walde

I() 050 - 5421615
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Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
letsmeer dan 35 mensen,waaronder twee pas nieuwe dorpsgenoten (door een ieder zeer gewaardeerd), bezochten op22 maart dejaarlijkse
vergadering van Dorpsbelangen, in café Molenzicht.
Alsgast waren aanwezig: onze nieuwe burgemeester mevrouwRika Pot, denieuwe gemeentesecretaris Geert Heiminge endevoorlichter
van degemeente Freek van derPloeg.

EHBO -diploma!
De leerlingen uit groep 8 van de OBS Garmerwolde laten vol trots hun
EHBO-diploma zien! Achterste rij v.l.n.r.: Rik Zijlstra, Sara Doyer, Mark
Lukken, EdwinStiksmaen JelleVos.Voorste rijv.l.n.r.:Dionne Wigboldus,
Erik Kappetijn, Lotte van 1Rieten Kim Ebeling. (Foto: Henk Remerie)

Eerst werden de huishoudelijke
zakenafgerond. Denotulen van de
vorigevergadering, het jaarverslag
en natuurlijk de financiën. Vooral
de wat oudere leden van Dorpsbe
langen hadden wat moeite met de
hoge kosten van de aankomst van
Sinterklaasper helikopter.Maar dat
rechtvaardigde de vereniging door
te zeggen, dat als onze ex-burge
meester dhr. Alssema per helikop
ter naar Staphorst werd gevlogen,
de Goedheiligman toch ook wel
eens zo'n aankomst mocht heb
ben. En .. . gelukkig zit Dorpsbe
langen goed bij kas.
Toch kwam er het voorstel om de
contributie teverhogen naar 6euro
voor alleenstaanden en 8euro voor
een gezin. Omdesteeds stijgende
kosten tekunnen betalen.

Ook moesten ertwee nieuwe leden
gekozen worden. MylaUitham had
besloten haarwerkzaamheden voor
Dorpsbelangen stop te zetten en
Theo de Wit's eerste termijn zat
erop: Theo was herkiesbaar.
De voorzitter bedankte Myla Uit
ham voor haar werk als secreta
resse. Als nieuw lid in het bestuur
werd Menko van deBerg gekozen
(woont in het huis van kapper
Roose) die haar werk zal overne
men. Theo de Wit mag aan een
tweedetermijn alspenningmeester
beginnen.
Ook Hans Weggemans, dehuidige
voorzitter,kondigde aan aftewillen
treden zodra er een nieuwe voorzit
ter gevonden is. Hij kan het voorzit-

terschap niet meer combineren met
zijndrukke werkzaamheden.
DewebsitevanThesingeisvóórde
zomer klaar. Er wordt door een
groepje onder leiding van Elizabeth
Tolenaar hard aan gewerkt
(www.thesinge.com). In september
viert de vereniging Dorpsbelangen
haar 25·jarig bestaan. Reden voor
een feestje dus. Als er mensenzijn
diemeewi llen denkenoverhethoe
en wat? Ideeën zijn vanharte wel
kom.
De wisselingen (nieuwegemeente
secretaris en een nieuwe burge
meester) zijnwaarschijnlijkdeoor
zaak van de onvrede, die heerste
bij deVereniging van Dorpsbelan
gen. Een slechte communicatie
vanuit de gemeente zorgde voor
veel ongemak bijvoorbeeldoverde
wegbewijzering,het sportveldje,de
boom naast Van der Woude, het
paadje langs het Maar en - niet te
vergeten - de speeltoestellen voor
de school. Het gaat allemaal erg
traag.
De plannen voor het centrum van
hetdorp zijnrond.Eennieuwe kade
metbankjes bijdeHavenstraat,klin
kers enouderwetse lantaarnpalen,
moeten hetcentrum eenanderaan
zien geven. Deze veranderingen
vinden plaats als ook de riolering
vernieuwd wordt. Vóór de zomer
starten dewerkzaamheden.

De burgemeesterendegemeente
secretaris, die voorafgaandaan de
vergadering een rondleiding had
den gekregen, vonden het een

prachtig dorp. En de verjaardags
kalendervan'Taisnwie vien t mooi"
met de mooie foto's hing bij de
burgemeester al op het kleinste
kamertje, zo verteldezij na de pau
ze, toenhet huishoudelijk gedeelte
van de vergadering was afgerond.
Hans Weggemans stelde de meer
serieuze vragen, maar werd af en
toeluid onderbroken door het toe
tertje van Thomasvaer en Pieter
nel. Doorhunludieke en persoonlij
kevragenwerd destemmingsteeds
joliger.
De vraag van Peter Heidema was

misschien nog wel de beste. Hij
vroeg naar de geboortedatum van
Mevrouw Pot. En wat bleek? Ze
was 22 maart jarig. Ze zat dus op
haar eigen verjaardag inThesinge!
Het lot van een burgemeester is
soms hard ...
Maar gelukkig werd ze toe gezon
gen en had Dorpsbelangeneenca
deautje: tien afleveringen van Tho
masvaer en Pieternel ineen boekje
("Vertezzels"), uitgewerkt door
dorpsgenoten en nu te koop bij
Dorpsbelangen.

IrenePlaatsman

W ONING INRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 302 13 83 Fax: 050 - 3021435

1~tB _

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

QUICK'STEP'
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Van de Redactie
Erzijnopdit moment eendrietal zaken diewij even aan ukwijt willen.
Als eerste entweede onderwerp betreft dat de abonnementsgelden
voor dekomende jaargang en als derde de nieuwe vorm waarin de
redactie van de Garmer & Thesinger Express nu georganiseerd is.

De klaverjasavond inapril heeftde
volgendeuitslag opgeleverd :
1.Joke Vliem 711 1
2. Jannes Ramaker 6799
3. Jo Reinders 6586

taris), Metha Nijkamp (lid)en Lucie
Kol (lid).Ditstichtingsbestuurwordt
gekozen uit deredactie.
Voor de rest blijft in de werkwijze
eigenlijk alles hetzelfde: deG & T
Expresswordtgeschreven doorvrij·
willigers, en het bestuur "laai de
oren hangen" naar deredactie. Zo
ging dat altijdal en dat blijft ook zo.
Inmiddels is ook de bankrekening
gekoppeld aandeStichtingGarmer
&ThesingerExpress.Eén en ander
hadwel tot gevolgdatdeautomati
sche incasso, die normaal gespro
ken in april zou plaatsvinden, nu
pas in mei gebeurt.

"De Soos"

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050·3021494

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

Op al onze reparaties
3 mnd, bOl/at] qarantie

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

Siem

Als uw auto 11

dure'îreparaties nodi« heeft..

nieuwtje heeft uvast alwel ergens
vernomen en u heeft het destijds
ook in de decemberkrant kunnen
lezen. Alsgevolghiervanmoest de
bankrekening vandeG&Top een
andere naam overgezet worden.
En wat blijkt dan: dat kan niet zo
één twee drie. Bij een bankreke
ninghoort een zogenaamderechts
persoon.Enderedactie van deG&
T bestond toen, formeel gezien, uit
een groepje vrijwilligers dat geen
officiële status had. Na wat speur
werk en hier en daar navragen,
kwamderedactie tot deconclusie
dat een stichtingsvorm de beste
oplossingzouzijn. Inmiddelsisdat
dan gerealiseerd en sinds begin
april 2002 vormen wij als redactie
de Stichting Garmer & Thesinger
Express (officieel geregistreerd via
de notaris en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel). De stich
ting heeft natuurlijk ook een sfich
tingsbestuur. Te weten: Hans Kla- .
mer (voorzitter), Karel Drabe (pen
ningmeester), Henk Vliem (secre-

in 1998. Dus gemiddeld per jaar
gerekend is deze verhoging niet
echt hoog.Voor die lezersvanons
blad die van cijfertjes houden, is
misschien devolgende informatie
interessant: deGarmer & Thesin
ger Express startte ooit als gratis
blad. Maar die situatie hield nog
geentwee jaar stand.Toen moest
eral omeen eigen bijdrage (inde
vorm van abonnementsgeld) wor·
den gevraagd. We spreken dan
over eind 1976 en een bedrag van
(omgerekend) 4,55 Euro. Dus in
vijfentwintigjaar isdekrant nauwe
lijks twee keer zo duur geworden.

Inning van het abonnements
geld2002 - 2003 via automati·
sche incasso
Wij zijn van plan om medio mei te
beginnen met deautomatische in
casso. Duseindmei zullenalonze
abonnees die toestemming heb
ben verleend voor zo'n automati
sche incasso. wel bericht van hun
bankofgirohebbenontvangen dat
het abonnementsgeld isafgeschre
ven.Omstreeks dietijdzullen onze
bezorgersook bijdeoverige abon
nees langskomenmeteen kwitan·
tie.Enookonze postabonneeskrij
gen rond die tijd een rekening
thuisgestuurd .

Nieuwe organisatievorm
Peta Jurjens, al bijna vijfentwintig
jaaréénvandedrijvende krachten
in de redactie van de G & T, is
onlangs gestopt met dekrant. Dat

Deprijs van de krant
Door allerlei omstandigheden zijn
wij genoodzaakt om de abon
nementsgelden met ingang van
apri l 2002 teverhogen. De bedra
gen worden nu: 12,50 Euro per
jaar als u contant betaalt via een
kwitantie; als u betaalt viaeenau
tomatische incasso wordt het t0,00
Euro per jaar. (Umoetdanwel een
machtiging aan de redactie heb
benafgegeven, waarinu toestem
ming heeft verleend om dit abon
nementsgeld van uw rekening te
mogen afschrijven; of u moet dit
alsnog snel regelen.) Verder gaat
het abonnementsgeld voor onze
postabonneesnaar 14,50Europer
jaar. Losse nummers blijven 1,25
Euro per stuk kosten.
Waarom deze verhoging van on
geveer tien procent, zult u zich
misschienafvragen. Wel,devoor
naamste reden is dat de krant al
jaren, per jaar gezien, ongeveer
quittedraait.Dusreserves hebben
wenooit echtgekweekt ennuerdit
jaar een paar adverteerders afha
kenen onderwijlook weer dedruk
kosten gestegen zijn, hebben we
voor het komende jaar een gat in
onze begroting. Vandaar die ver
hoging. Omdat deze verhoging al
leen niet voldoende is om de be
groting sluitend te krijgen, zijn we
ooknaarstigopzoek naar nieuwe
adverteerders.
Overigens vond de laatste verho
ging van het abonnementsgeld
(naartwintiggulden)alweer plaats

Heinder
vld Veen

Voor bedrilvenen parliculler
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• MagazijnNagens
. Palletwaoens
• Kantoorkasten
• Gebruiktekantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen enladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

PETER KUIL.
'i'jlf/'d1,CD11ï

'
1'i it

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Ad" ini" ",i, · Ritsema
Cr h~/(ult"g.ull!UJb llrq

Uw adres voors

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N . Schutterlaan 46
9797 PC Tb esinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (USO) 302 I1 82
mobiel 06 51533772

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

en salades.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43
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Film over Thesinge bekroond
Het succes van devijftigerjaren feestweek sijpelt nog steeds door.
De heren Jan Kerbof en Jan Steendam uit Woldendorp hebben de
Thesinger feestweek 2000 in videobeelden vastgelegd. Deze, ruim
twee uur durende, videofilm genaamd 'Thesinqe,een levend monu
ment" iseen blijvend document voorveel (oud)dorpsgenoten.Dorps
documentaires stijgen gewoonlijk met de jaren in emotionele waar
de; maar misschien stijgt de film nu ook in economische waarde,
want deze is bekroond!

leder jaar organiseert TV Noord
een wedstrijd voor Groninger vi
deofilmamateurs. De inzendingen
worden - om de beurt - wekelijks
vertoond inhetTV programma Pre
mière. Na een reeks uitzendingen
kunnen dekijkers een stem uitbren
gen op hun favoriete film. Bij de
finale blijkt dat de (verkorte) film
vanKerbof en Steendam overThe
singe de winnaar is van de pu
blieksprijs2002!Trouwens,een jaar
eerder ontving Jan Kerbof de pu
blieksprijs met de verfilming van
Sail Delfzijl.

Op een zaterdagmiddag in april,
borreltijd in huiskamercafé t Jopje
in Thesinge. zit de gelagruimte
stampvol.
Op uitnodiging vanDorpsbelangen

Thesinge zijn de filmers en hun
eega's aanwezig om de felicitaties
vandeThesinger bevolking inont
vangst te nemen. Het lijkt wel een
reünie. Er wordt natuurlijkweer te
ruggebliktop de feestweek, waarin
detwee Jannen van"vreemdeqas
ten"groeidentot "tijdelijkedorpsge
noten". Vanbeide kantenontstond
waardering. Waardering voor de
feest-en organisatiekracht van een
kleindorp.Waardering voorhet pro
fessionele beeldmateriaal van de
filmers.
Een blijvend aandenken aan de
publieksprijsontvangendeheren in
devorm van een venaardaçskaen
dermet sfeervolleplaatjes vanThe
singe. Het bleef nog lang gezellig
druk in het café ...

Roe/ieKarsijns

De beide makers van debekroonde film worden feestelijkontvangen in
Thesinge. V.l.n.r.: Hans Weggemans, Jan SteendamenJan Kerbof.
(Foro: Wo/Ier Karsijns)

Dorpsgenoten,
Het heeft ons goed gedaan teweten dat erzoveel mensen hebben
stilgestaanbij het feit dat wij 27 februari jJ. gingen trouwen.
We zijn echt overspoeld met kaarten en leuke attenties; geweldig
mensen! Danweet je even weer hoe leuk heteigenlijk isom ineen
dorp als Garmerwolde tewonen. (Ook Sebastiaan is hier inmiddels
van overtuigd gelukkig I)
Allemaal heel erg bedankt!

Groetjes,

Jannette & Sebastiaan Frankot-Ganzeveld

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

v.o.f.

HOF5TEDE-

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

De witgoed
e lektro specialist.

Werkpla at s:
Grasdijkw eg 8
Garmerw olde

Tel: (050) 5417 517

Geopend:
di.·d o . en 'Ir. van 11.00 tot 17.45 uur

zate rdag van 10 .30 tot 17.00 uu r

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

sanitair en verwarming

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Bovag·lid- Off. SUZUKI dealer

JOOP NOORD HOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

M OT O R H AN D E L

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie
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Expositie in metaal

~
....--:-:-

..: t1!'~"e
<,~ _ DAMES EN KINDER MODE

~ Jolanda Spraakman

/

'\. Hendrik Weste rstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (OSO) 302 34 17

Oog1\'Ierli.
OPTICIEN

"'Beautyout ofugly things·

Loopvogel"

De oude boerderij van
Metaal-atelier Hemert Koekkoek
aan de Bovenrijgerweg 19.

De tuinenwaar hetvrijwandelen is,
worden naast demetalen beelden
opgesierd door objecten van Erna
Jansen (Kantens). Kenmerkende
elementen uit een landschap (bo
dem, kleine heesters en bomen)
zijn samengebracht op schalen en
anderegeschikte ondergronden;na
een jarenlange verzorging zijn zo
miniluinen ontstaan die het karak
ter van het landschap weergeven.
Deze uit China stammende kunst
vormheeftbij Ernadenaam 'Land
schap op Schaal" gekregen.

gen ald Rijn) en Ton de Vreede
(Groningen).

De expositie isgeopend van zater
dag 27 april tot 26 oktober elke
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
17.30 uur enop afspraak (050-302
48 69) . Verdere informatie:
www.herbertkoekkoek.nl

Voor devierde maal gaat in en rondom de oude boerderij van Metaal
atelierKoekkoek dezomerexpositie van start. Dit jaar iser vooralwerk te
zien uiteigenatelier. Demenselijke gestalte neemt daarin een belangrijke
plaats. Duidelijk zichtbaar is, dat debeeldenop zeer uiteenlopende wijze
tot stand zijn gekomen. Steeds hebben ze een heel eigen karakter. Vaak
ook willen zeeen eigen verhaal oproepen. Het gracieuze vrouwelijke beeld
"Beautyoutofuglythings"isgeheelopgebouwd uit ruwgesnedenstukken
staal en staaldraad van grote veegborstels. Het beeld "zondagskind"
draait als eenwindwijzer indewind,maar altijdmet dewind inderug en
staat op een eigen, gelukkige wereld.

Ook vogels nemen inhet werk van
Herbert Koekkoek een belangrijke
plaats in. De vaak intense bewe
ging of scherp gefixeerde houding
van een vogel wordt in een beeld
gevangen. De ' loopvogel" lijkt één
doel voor ogen te hebben: lopen
naar die ene plek.
Ook al eerder ontstane min of meer
toegepaste kunst vindt opdeexpo
sitie zijnplek, zoals de verschillen
de soorten stalen tafels inde vorm
van leliebladen en ginkgobladen.
Bijna al het werk is gemaakt van
cortenstaal.wat bij uitstek geschikt
is voor buiten-beelden: het staal
krijgt door deinwerkingvan de ele
menten een natuurlijke uitstral ing,
terwijl het vrijwel nietslijt. De beel
den zijn dus zer duurzaamen vra
gen geen onderhoud.
De expositie wordt aangevuld met
enkele karakteristieke werken in
metaal van Kees van Raay (Millin-

FABER

VAN DIJKEN
Autoschade

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

'BOUWBEDRIJ F

•I
Nijverheidsweg 8

9791 DA Ten Boer
tel /fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen
Winl1elcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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Foto van de maand
De traumahelicoptervan hetAZG vliegt ook boven Garmerwolde.
Foto: (Henk Remerie)

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 01 G.N. Schuttertaan 16.
uiterlijkwoensdag 15 mei voor
19.00 uur. zo mogelijk eerder.

Redactie
Fotograal Garmerwolde:
Henk Remerie050. 5419630
Fotograal Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·541 5335
Secretariaat:
Henk Vliem. Dorpsweg 65,
9798 PD Gannerwolde.050·541 6341
Penningmeester;
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Gannerwoldee.050-5411 019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12.50p.j.
bij automatische incasso € 10.00p.j.
Postabonnees € 14.50p.j.
prijsperkrantis € 1.25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neV

Kerkdiensten
SOW gemeente
5 mei
Thesinge, 9.30 uur
Ds.Meier
9 mei- Hemelvaart
Thesinge, 9.30 uur
dhr. Le Pair uit Roden
12 mei
Thesinge, 9.30 uur
Prof.Dr.Klijn uit Haren
19 mel- Pinksteren
Thesinge, 9.30 uur
Ds.Tlrnrnerrnan uit Bedum
26 mei
Garmerwolde, 9.30 uur
Ds.Giethorn uitGroningen

Agenda
27 april tot 26 oktober
Zomerexpositie in en om Metaal
atelier Herbert Koekkoek
vrijdag 10 mei
N.H.Kerk Garmerwolde; 19.30uur:
Foto-expositie
zaterdag 11 mei
• Landelijke fiets- en moramen
tendag
• N.H. Kerk Garmerwolde; 10.00
18.00 uur: Foto-expositie
• t Jopje:20.30 uur: Velvet Breeze
(singer songwriters, the acoustic
experience). Entree 7.00 euro
woensdag 15 mei
Tweede Kamerverkiezingen
zondag 26 mei
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Het gemengd kleinkamerkoor Alla
Breve o.l.v. Wiebe Stuive zingt en
speelt oude muziek (met instru
mentaal intermezzo).OSA-eoncert.

BOUW v.o.i,

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
050- 5416244

GA R1\1ERWOLIlE
ro (050) 5424962

b.g.g. 06-201 88706

Klauwverzorging
Diergeneesm iddelen

en -benodigheden

Veeservice
R. VUil der Woude

• I ,

Dorpsweg 1 • Ga rm erwol de
~~~... Te l : 050 - 404 29 2 1

b .g.g. : 0 50 - 54 1 84 6 2
Fax: 050 - 4 0 4 29 22

• groenten & fru it
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

" d i v e r s in g roe n te n & fru it! .1
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