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AI dat spul ging naar deGrasdijk
weg .Vlak bijdebrug overhetDam
sterdiep,waar jeietsverderop een
soort parkeerplaats (eigenlijk een
bietenopslag) naast de weg hebt.
Daar werd een gigantische brand
stapel opgebouwd. De Gemeente
had een paar dagen van tevoren
de hele parkeerplaats al afgedekt
met een dikke laag zand, anders
zou er immers niets van het asfalt
overblijven. En beter een vierkan
te meter teveel bedekt dan een
halve teweinig.De Gemeentecon
troleerde trouwensook regelmatig
wat er allemaal op de stapel te
rechtkwam, want op Oudejaar
smiddag laat zag ik nogdat er een
paar video-opnamen werden ge
maakt.

Om halféén Nieuwjaarsnacht ging
de brand erin. Tientallen dorps
genoten waren hierbij aanwezig.
Want het hele dorp was uitgeno
digd. Zo kon ieder onderhet ge
not van een glaschampagne, een
oliebol of zoute haring (allemaal
gratis terbeschikkinggestelddoor
enthousiaste ondernemers) zich
warmen aanhet vuuren onderwijl
alle vrienden en bekenden een
gelukkig Nieuwjaar wensen.
Onderwijl had Willem van der
Schansde versnaperingenkraam
onder zijn hoedegenomen. want
een beetje toezicht op deorden
telijke uitgifte van al dat lekkers
was wel nodig, vond hij.
De organisatievan"Het Vuur"was
inhandenvan een groepjejeugdi-

ge enthousiastelingen uitGarmer
wolde en omstreken . Ze hadden
zich voor deze gelegenheid ge
doopt tot de"Stichting Het Vuur".
De club bestond uit: Roei Veen
stra(aanvoerder).Johan Tamme
ling, RickBouchier, HenkBolhuis.
Jan-PeterSchaatsberg,Han Mun
stra en Jan Hofstede.Verderdroe
gen natuurlijk ookettelijkeonder
nemers uit Garmerwolde en om
streken een steentje bij door bij·
voorbeeld transportmiddelen en 
niet tevergeten · de versnaperin
gen ter beschikking te stellen.
De Garmerwolder jeugd, deze
keer in de vorm van de Stichting
Het Vuur. organiseertdeze activi
teital weer drie jaar. Het initiatief
werd destijds genomen door de

Vereniging van Dorpsbelangen,
want die zag in dat je ook ruim
vóór Oud enNieuw al iets voorde
jeugd opmoet zetten omhun on
geduld en energie te bundelen.
En het werkt: in Garmerwo lde
wordt er tijdens Oudejaarsnacht
de laatste jaren duidelijk minder
gesleept en vernield.
Kortom: een groot succes. Het
Vuur van Garmerwolde haalde
zelfs de Regionale pers en stond
op 2 januari groots in de krant.
compleet met een treffende "ac
tiefoto".

Henk Vliem

Uw fotograafbeleefde hetvreugde
vuur op veilige afstand, namelijk
vanuit z'n tuin! (Foto:Henk Remerie)



Nijjoarsveziede in Taisn
Het begon al heftig, een week van tevoren. De race om een kaartje
voor de Nijjoarsveziede. Roelf en Janny Koopman hadden het er
maardrukmee zorondom deklokvan tien diebewuste zaterdagoch·
tend.

Roelie Kars/jns

Hetslotstuk van deavondisvoorde
Jukebox Sisters Djoeke en Wiets
ke. Het is inmiddelseen echt feest
je geworden. Niets is te gek. Pu
bliek wordt het toneel opgetrom
meld. Plaatselijke talenten worden
uitgebuit en zingen van hartelust
mee. Opvallendishetoptreden van
Renee Oudman. Wat kan die meid
zingen ! Maar ook andere dorpsge
noten laten hunbeste geluidhoren.
Alhoewel. de door Hans van de
Brand geproduceerde geluiden
worden geïnterpreteerd alskoeien
geloei. De onvermijdelijke polonai
se laateengroot deel vandeaan
wezigen alle hoeken van decafé
zaal zien. AI metal een goede af
sluiting van een gezell ige Nijjoars
veziede.

onderling lustigoplos.Maken ken
nismetnieuwe bewoners,wisselen
nieuwtjes uit en praten even bij .

Het iseen stukwaar veelom gelachen kan wordenen zekerdemoeite
waard om te zien. U heeft drie kansen: de zaterdagen 1 februari
(rookvrije avond), Ben15 februari. Als vanouds incafé Molenzicht,
aanvang 20.00 uur. Kaarten à vijf euro zijn verkrijgbaar bij Roelie
Dijkerna, G.N. Schutterlaan 22, Thesinge; telefoon 050-302 13 05.

Korte inhoud
Nahetmuziekfeest komen Willem,Johan, Frank enChris vroeginde
morgen stomdronken thuis. Het blijkt dat ze zich die nacht slecht
gedragen hebben: ze zijn bij de huishoudster van de pastoor op
bezoek geweest inhaarslaapkamer én zezijnbinnengeslopen inde
slaapkamer van de dochter van de dirigent. De heren weten hier
echter nietsmeervan. Van hun vrouwen krijgen ze flink opdekop;er
wordt zelfs geslagen ...
In het laatste bedrijf komt de waarheid boven tafel en dan valt het
allemaal nog wat mee.

De toneelvereniging V.I,O.D. speelt dit jaar de klucht "Spieker
Willem wat hesttochoetvreten". Het is een Duits stuk, geschre
ven doorBernd Gombola envertaald doorBen ten Velde.

Spieker Willem bie V.I.O.D.

In de volgende pauze worden de
loo~es van de tombola getrokken.
En - zoals altijd - weer opvallend
veel prijzen voor het bestuur! On
dertussen is onze eerste burger,
burgemeester mevrouw Pot, ook
gearriveerd. Door verplichtingen
eldersindegemeentekomt zewat
later binnen. Genoeg tijd om nog
wat te praten en de sfeer te proe
ven. Ook de anderen kletsen er

De Jukebox Sisters met vuu.: Renee Oudman, Jannie Koopman, Ida
Oomkes enAlineSchutter. (Foto:Wolter Karsijns)

nema in de kleedkamer van café
Molenzicht. Een klein hokje inclu
sief hometrainer. Voldoende uitge·
rust beginnen Djoeke en Wietske
met hun volgende optreden. De
stemming in de zaal wordt al wat
losser. dankzij de "rezienen" en/of
andere alcoholica. De nummers
worden ook al wat ruiger. zoals
Bloody Mary en Let's Dance. Hier
op wordt zelfs al wat voorzichtig
gedanst. voor zover deruimte dat
toelaat.

Tijdvoor een pauze.TIjd voor café
uitbaatster Dora Westra en haar
hulpen om de bezoekers van een
natje te voorzien. En. voor de lief
hebbers, te genieten van de door
Menna van Zanten op brandewijn
gezette "rezienen". De lootjes voor
detombola worden verkocht. Inde
tussentijd zitten degezusters soo-

ten gehore gebracht. Na dit optre
denishet publiek aleen beetjelos.

Thomasvoar (Roelf Jansen) en
Pieternel (Roelie Dijkerna) gaan in
de schijnwerpers staan. "Ze wor
den er steeds jonger op", wordt er
geroepen vanuit de zaal. Bril op.
microfoon goed. ze kunnen los met
hun door Roelie Dijkerna op rijm
gezette jaarverslag. Nationaal ge
zien is 2002 een memorabel jaar
geweest. Lief en leed wisselden
elkaar af. In Thesinge deelde men
ook lief en leed. Het overlijden van
één dorpsgenoot en twee oud-The
singers. Degeboortevanvijf kleine
"potjes", weinig volgens Thomas
voar,hijvraagtzichafofdejongelui
het erbij laten zitten.Erisweerheel
wat gebeurd in Thesinge. Auto te
water (Klaas Slager). auto in de
sloot (Clara van Zanten), onder
broeken opdeMolenweg (BertMol·
lema), kat op een rijdende auto
(Janny Sibma), kind indekerkhof·
gracht (MartjedeVries), frikandel·
lenindewasmachine(Johannavan
Zanten) en nog veel meer wetens
waardigheden werden verteld.
Dekroniekschrijfstervindtdenieuw
tjes enblundersdit jaarwat aan de
magere kant. Ze zoudanookgraag
getiptworden door de dorpsbewo
ners. Roelie woont aan de Schut
terlaan, en heeft een postbus en
telefoon.
Hetluisterennaar het jaaroverzicht
met dorpsnieuws in het algemeen
is altijd weer een o-ja gevoel. De
opgravingen in het dorp, het 50
jarig bestaan van Lovende Stem
men. de SS-plus reis en nog veel
meerdingen, meestalook gepubli·
ceerd in de Garmer & Thesinger
Express. Een gretig door Roelie
gebruiktenieuwsbron.Thomasvoar
en Pieternel wensen de rnedebe
woners nogeen gezelligeavonden
verlaten - na een dankwoord en
boeket bloemen van Dorpsbelan
gen - hetpodium.

Stilleven met brandewien en
rezienen. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Twee blondines, gehuld in suiker
zoet roze mantels en dito jurkjes.
nemen plaats op het podium. Ze
verloochenen hun Friese afkomst
niet en spreken dus met eenzwaar
aangezet Fries accent. Dus ... Met
veel expressie stellen ze zichzelf
aan het publiek voor. Hetpubliekzit
nog achter een kopje koffie,dusde
feeststemming laat nog even op
zich wachten.
De gezustershebben zich latenin
spireren door de aloude jukebox.
Op een groot vel papier staat een
twintigtal bekende nummers
geschreven. Het publiek mag be
palen welk lied ergezongen wordt.
Aarzel end komt de eerste
(Plaats)man naar voren en zegt
nieuwsgierig te zijn naar de titel
"Fluustervent", Laat dat nou een
eigen bewerking zijn, door henzelf
op een Groninger tekst gezet. De
hieropvolgendeaanvragen worden
door Djoeke en Wietske met veel
verve en zeer verschillende acts

Café Molenzicht is tot de laatste
stoel bezetals Kor van Zanten (zoon
van Jelle) om klokslag acht uur de
aanwezigen welkom heet. Kor
neemtalsvice-voorzitter vanDorps
belangen de taak van Hans Weg
gemans over. die zijn voorzitter
schap wegens drukke werkzaam
heden heeft opgezegd. Kor geeft 
heel in het kort, wantThomasvoar
en Pieternel moeten ook nog wat
oud nieuws te vertellen hebben 
aanwaterin hetafgelopen jaar zoal
totstand is gekomen in Thesinge.
Blijdatdekopvan deavond eraf is,
geeft Kor hierna het woord aan de
gasten vandeze avond: Djoeke en
Wietske Sonnema. alias de Juke
box Sisters.
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Schaatswedstrijden Kardinge
Op zaterdag 21 december hebben een aantal leden van Presto
meegedaan aan de Minicompetitie Junioren over een afstand van
twee keer 100 meter. Manon Huyzer en Herman Dreise veroverden
inhunleeftijdsgroepen goud;ElisaWater,FrankPrinsenSaskiavan
Bruggen zilver;en Michiel van Bruggen en Johanneke Hartogbrons.

BijdeDames Senioren over 100 en 500 meter werdAnnette Ramaker
tweede en Diny Prins derde.

Een prima resultaat! Allen van harte gefeliciteerd!

Kwakkelwinter
Kwakkelwinters horen bij Neder
land;alswe dateen keer mee ma
ken,mogen we blijzijn.Deze winter
is deijsbaan voor de tweede keer
open, dus tijd voor de traditionele
wedstrijden.
Diebeginnen dan ookspontaan op
donderdagmiddag 9 januari voor
dekinderen van debasisschool.
Met verbeten snoetjes strijden ze
om de eerste. tweede en derde
plaats. Winnen is natuurlijk leuk,
maar meedoen is het allerbelanq
rijkste. Na de wedstrijden krijgen
alle kinderen warme knakworst en
drinken.

Vrijdagavond volgen de estafette
wedstrijdenvanaf twaalf jaar. Het
is mooi rustig weer. Na het indelen
van de groepen gaan de wedstrij·
den om 20.00 uur van start en het
blijft spannend tot het einde. De
winnende groep werd bemand door
Esther Sibma. Arjan Balkema en
Jaap van Zanten. "Gefelici teerd!"

Zaterdag hebben we nog de prik
sleekampioenschappen. De zon
laat ons een beetje in de steek,
maar ditmag depret niet drukken.
De opkomst is groot. dus het be
looft een lange middag teworden.
Speciale vermelding voor onze
oudstedeelnemer.erelidRoelfJan
sen."Priksleeënalsde beste",maar
waarom datzonder schoenen moet.
is mij een raadsel. Misschien gaat
dat snel ler?
Ook deed erdit jaareen dame mee,
die wel heel enthousiast plaatsnam
op de prikslee ... Of was het de
schuld van houtworm dat de slee
bijna doormidden ging?
Weer tot het einde houden we het

spannend. maaruiteindelijkblijven
dewinnende dames en heren over.
Ondertussen is dedooi weer inge·
vallen,maarwe kijkenterug op een
zeer geslaagd winter weekend met
een hoop ijspret. Een dikke Pluim
voor de bestuursleden van de ijs
vereniging, die dit met hun grote
inzet mogelijk hebben gemaakt.

Marga Boswijk

Uitslagen
Schaatswedstrijden basisschool
Groep 3
1. Els Ritsema
2. Jori Noordenbos
Groep 4
1. Jaap Bosma
2. Yannick Sloot
1. Bertine van Beesten

2. Ria deVries
3. Iris deGlee
Groep 5
1. Chesron Elgin
2. Matthijs Kol
3. Henri Bloem
1.Leigh Vlaar
2. Nanda Devi v.d. Veen
3. Lisa Ritsema
Groep 6
1. Maarten Tromp
2. Vincent Boswijk
3. Jeroen Groothoff
1. Sandra Kol
2.Lisa v.d. Weerd
3. Sandra Sarfo
Groep7
1. Suzan Vaatstra
2. Lucie van Zanten
3. Marjolein Havinga
Groep 8
1. Monique Groothoff
2. Paulien van Beesten
3. Effy Kruizinga

Estafette-wedstrijden
1. Esther Sibma, Arian Balkemaen
Jaap van Zanten
2.Michiel Weggemans, Dineke Lin
zei en Jan Alex Uitham
3.HenkvanZanten,MirandaSchup
pert en Pieter van Zanten

Prikslee kampioenschap
Jeugd
1.Tonny Elema
2. Henk van Zanten
3. Anne van Zanten
Dames
1. Anita Op den Kelder
2. Reina Busscher
3. Miranda Schuppert
Heren
1.Wim Ritsema
2. Cor van Zanten
3. Geert Hoekstra
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Reparatiealle merken'

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsenNederland en

Nationale FietsProjecten

Kom langsvoor gratisFietsmeting
Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

zate rdag van 10.3 0 tot 17.00 uur

d i.·do . en v t , va n 11.00 tot 17.4 5 uur

Geopend:

Tafe ls worden door ons
op maat gemaakt

van diverse ho utsoorten
en geheel naa r uw wens

Folking estra a t 5
Groninge n

(050) 3139393

Werkplaats:

~
GraSd ij kWeg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 54175 17

/l:Jmedj te' Vee'

GOED VOOR UW GOED

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

Teve ns:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
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Op zaterdag 11 januari vierde de NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling
Garmerwolde, haar jaarlijkse Nijjoarsveziede. Uiteraard waren ook
de partners en andere genodigden weer vanharte welkom!

Nijjoarsveziede NBvP

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

JOOP NOORDHOf
~.,.

Bovag-lid - Olf. SUZUKI dealer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

KarelDrabe

komen tot concrete projecten.

Stel, je zit als jongere in deJeugd
raad.Wat nu? Het zal niet deeerste
keer zijn dat zo'n Jeugdraad dood
bloedt ten gevolge vanallerlei suffe
zaken. In de eerste plaats is het
mogelijk aan tekloppen bij wethou
ders en/of raadsleden. Zij wilden
immerszo'nraad.Indetweede plaats
isereen landelijkeen overkoepelen
de organisatie (ik ben helaas de
naam ervan vergeten). Die organi
satie hadallerlei leukemanieren om
aan ideeën te komen.

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Aanmelding kan met een simpel for
muliertje (te verkrijgen op het ge
meentehuis. en misschien ook wel
via internet). De inleverdatumis ui
terlijk 7 februari. Als er niet vol
doende gegadigden zijn voor de
Jeugdraad (tenminste elf kandida
ten tussen 12 en 18 jaar) gaat het
nietdoor. Alserwel voldoendekan
didaten zijnuitdedrie districten,dan
zijndeverkiezingenop11maartdit
jaar (op die dag zijn ook andere
verkiezingen, namelijk dievoor Pro
vinciale Staten). De verkiezing van
deJeugdraad gebeurt door dejon
geren tussen 12 en 18 (zij ontvan
gen een brief vandegemeente).

De gemeente Ten Boer wil proberen of een zogenaamde "Jeugd
raad" ook in Ten Boer van de grond kan komen. De reden voor dit
strevenisdat er nogalwat jongerenzijntussende12en18jaar.Deze
groep woont doorgaans thuis, maar is overdag meestal buiten de
dorpen, bijvoorbeeld vanwege school. Zodoende zijn er relatief
weinig mogelijkheden om aan te geven of er zaken zijn die beter/
leuker/andersgeregeld zouden kunnen worden.

De avondwas injanuariinTenBoer.
Er waren ongeveer 25-40jongeren.
waarvan demeesteuitTen Boer (er
schijnen er ooktwee uit Garmerwol
degeweest te zijn). De voorlichting
werd gegeven door een economie
student uitTilburg,entbeginvondik
leuk. Hijhad allerleivragen,te beant
woorden met jadooroptestaan.Na
devraag "Wie heeft ereen mobiel
tje?" stond vanzelfsprekend ieder
een. Na devraag "Bij wie doel het
fietslicht het?" stonden ernatuurlijk
een stuk minder op, ongeveer de
helft. Verder was er nog de vraag
"Wieleesterweleens een krant?"en
tot mijn verbazing stonden er toch
nog eenstukof5- 10op.Zo warener
allerlei vragen. maar ik miste een
vraag als "Wiedoet eraan sport?"
Daarna werdheteen stukserieuzer.
Achtereenvolgens kwamen de on
derstaande punten aandeorde.

Voorlichtingsavond
over de Jeugdraad

Om een misverstand maar direct uit
deweg teruimen: het is beslist niet
debedoelingdat deraadsamenge
steldwordt langsdelijnvan depoli·
tieke partijen (CDA, VVD, enz).
Jeugdraden bestaan al in andere
gemeentes, hebben soms een an
dere naam (bijvoorbeeld Jeugdfo
rum),enkunnenopallerleimanieren
tot stand komen. Zo kan in eenge·
meente deJeugdraadbestaan naar
vertegenwoordigingvanscholen(zo
veel van dittype school, zoveel van
dat type school,enz.).Degemeente
Ten Boer zoekt een vertegenwoor·
diging naar dorpen:vijf uitTen Boer
en St. Annen, drie uit Woltersum.
Ten Post, Winneweer, Wittewierum
en Lellens, en drie uit Garmerwolde
en Thesinge.
De Jeugdraad krijgt een officiële sta
tus:dat vanadviesorgaanvanB&W
en deraadsleden. Dit betekent dat
aan B&W en aan de raadsleden
gevraagd (en ongevraagd !) advies
gegeven kanworden. Het betekent
ook dat een advies nietdoor B&W
met een brede zwaai in depapier
versnipperaar geworpen kan wor
den, maar dat er behoorlijk en met
argumenten gereageerd moet wor·
den. Maar hetdoelisnatuurlijkom teHiflieRamaker-Tepper

deze woorden door Thomasvaer
naarvoren gehaalden doordevoor
zitterbenoemdtoterelidvandeafde
ling.Zij isalvijftigjaarlid-omprecies
te zijn sinds 3 november 1952 - en
heeft o.a. drie bestuursperiodes
meegedraaid. Bovendien is ze al
jaren de vraagbaak vande vereni
ging.
Vijftigjaargeledenwashet heelnor
maaldatjeals 25-jarigelidwerd van
de Plattelandsvrouwen. Nu ligt dat
heel anders !Hoewel ...Iandelijkzijn
ze er! Sommige afdelingen hebben
zelfs een specialejongerengroepop
gericht,dochbij onsisdat totdusver
niet gelukt.
Na deze onderbreking gaan Tho
masvaer en Pieternel vrolijk verder
en brengen op een leuke, onge
dwongen manier heel wat - somsal
lang vergeten - gebeurtenissen on
der deaandacht. Petje af, Hanny en
Kees: prima gedaan!
Na de pauze isdebeurt weer aan de
heer Berkenbosch. Hij is van alle
markten thuis: vancultureel tot sex,
vanbloedserieus tot flauwekul.Ook
voor een verkleedpartijtje draait ie
z'nhand nietom. Wehebben vrese
lijk gelachen! Zo'n avond doet je
goed !
Tot slot volgt nog de tombola. De
rollade gaat naar Ine Hoejenbosch
en de prachtige fruitmand is voor
Fennie Thedinga. Als ik me goed
herinner, vallen deze dames vaker
indeprijzen ...

Voorzitter Janna Hazeveld wijst in
haar openingswoord ophet belang
vanwater: "2003 ishet Wereld Wa
terJaar. Leven zonderwater ison
mogelijk!" Verder roept ze allen op
om woensdag 22 januari te gaan
stemmen: "Het uitbrengen van een
stem is een RECHT, maak er ge
bruikvan!En stem alsvrouw zo veel
mogelijk opeen vrouw; erzittenveel
te weinig vrouwen in de politiek:
Na de rolletjes met slagroom kun
nenwe kijkenen luisterennaar Karst
Berkenbosch uit Oldeberkoop. Hij
brengt eenleukgevarieerd program
mamet zang en voordracht.Helaas
is de taal af en toe wat moeilijk te
volgen.
Hét hoogtepunt van deavond ishet
optreden van Thomasvaer en Pieter
nel (Kees Jansen en Hanny Haven
ga).Hanny heeftweerheelwat"bloo
pers" van de leden én hun aanhang
op papier gezet. Hoe krijgt ze het
voor elkaar!Als jedat zo hoort, iser
in die drie jaar toch weer heel wat
gebeurd ... Van wild plassen, een
kerstdiner voor kippen tot het drin
ken van druivensap met 13% alco
hol: vangeldpinnen met een Edah
pasje, gereviseerde heupen tot een
gevallenkabinet ... En passant trak
teren ze ons ook nog op een stukje
geschiedenis. Natuurlijk wordt het
historisch stuk van "Wester" met al
diepaarden eneenheus kanon. de
lintjesregen- met de bloedneusvan
Janna en de latere riddering van
Trijn Havenga - niet vergeten.
Tot haar verrassing wordt Trijn na
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Dro gisterij - Pa rfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Poolbiljart Thesinge
Op 21 december 2002 werd er voor de elfde keer gestreden om de
Andries Westra bokaal incafé Molenzicht Thesinge.
Zoals ieder jaarwerderweerveel strijd geleverd en warener spannende
partijen van een heel aardigniveau. Er werd door 18 mensendeelgeno
men, van amateur tot "professional',

Uitslagen van dekwart finales
R, v.d, VeenNl . Holtman . 1-0
H, Tammens/H. v.d. Brand 1-0
H, Bats/H, Rutgers 0-1
D, Westra'G, Hoekstra 1-0

Halve finales
R, v.d, Veen/HoTammens 0-1
H, RutgersiD. Westra ....... 1-0

Troostfinale
R. v.d. Veen/DoWestra .... 1-0

Finale
H. Tarn rnens/ti, Rutgers .. 1-0

Henk Tammens, de Poolbiljartkampioen van Thesinge!

Installatietechniek VAATSTRA B.V.

elektrische installaties

IJ
_:~::: Oos terseweg l b
:: ~:- 9785 AD Zu rdwolde Gr.
- - -:- Tel. (050) 30 l 28 32

www.vaa tst ra.nl
vaatstra0 vaats t ra.nl

.'-r "",-,-_........--24 uu r service

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

HOFSTEDE-

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prol. 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

050 5421890
24 uurs-dienst

• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

-PETER KUIL
Ijl#'.'lld

,,'UfW01 #;'7'rl4
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Ad",' . i",,,,,, · Ritsema
Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.K. Schurrerlaan 46
9797 PC T hö inge
telefo on (050) 302 IJ 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

JPCOM
computers
rP ereparaties
rP e u pg rade
rP e n ieuw
rP ebasistraining

w indows

in fo/prijsl ijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
gar merw olde
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Midwinterfeest Garmerw~lde

Sietze Vliem

Henk Vliem

tewillensteken.Endát jegek moet
zijn,blijkt weluit het volgende:hetis
niet alleen op Oudejaarsdag om
10.00uur beginnenmet opbouwen,
maar ook nog eens op Nieuwjaars
dag met een brakke kop om 14.30
uur klaar staan om de boel op te
gaan ruimen! Oudejaarsdag was
geen enkel probleem, maar op
Nieuwjaarsmiddag haddentocheen
aantal mensen moeite om zichzeil
overeind te houden. Om dit alles
toch nog een beetje soepel en ge
coördineerd te latenverlopen, had
den weEd Welling voor dealgehele
begeleiding (en mental coaching).
Het feest was weereenenorm suc
ces dankzij de vrijwilligers, gezelli
gedorpelingenen -natuurlijkniette
vergeten - Simonen zijn kornuiten,
dietochmaar weerdehele nacht in
deweer zijngeweest. En dat er dit
jaar eens een keertje wat minder
glaswerk kapot isgegaan,was voor
Simon een erg goeie start van 2003.

Simon Veninga en vroeg wat hij
ervangevonden had. Wel, volgens
Simon was het een prima avond .
Geen nare akkefietjes. En ook pri
ma wat betreft deomzet. Zomoes
ten er meer komen. Simon zorgt
dus dat er ergens in maart weer
zo'n avond komt met DJ Douwe
Westra en zijn Magic Five.

I SE
Sierbestrating

Voor velenin hetdorp is hetfeest in het dorpshuis deplekomnaar
toe te gaan om het nieuwe jaar nogmaals flink in te luiden. Na een
frisse wandeling, vooral vanaf het VUUR, in de gure westenwind
werd je warm onthaald door gastvrouw Mieke Welling.

Showterras 3000 m2

Een g~ed begin van 2003

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

versterkers aan en weldra was de
dansvloer gevuld met liefhebbers
vanmuziek uitdejaren zeventig en
tachtig. De Leeuwstroomdeonder
wijl steedsmeervol (ruim120beta
lende bezoekers en nog een groot
aantal gasten) en het werd één
groot prachtfeest. Tot ver in de
nacht. of tot bijna ochtend; het is
maar net hoe je het bekijkt.
Een aantal dagen later sprak ik

leder jaar is er wel weer wat te
beleven inhet dorpshuis en zo ook
nu. Voor Stichting Dorpshuis Gar
merwolde is werkelijk op Nieuw
jaarsnacht niets tegek;dit jaar wa
ren er spetterende live-optredens
van o.a. Marco Borsato, Blof en
Rolling Stones.Tussendezeoptre
dens door werddetijd met muziek
gevulddoor DJ'suitons eigen dorp,
namelijk: Harm Tichgelaar, Quen
Hoekstra, Roei Veenstra. Gertjan
Kattenberg en zelfs Matthijs Wel
ling.Hij was speciaal vanuit Gronn
gen Stad overgekomen om te ko
men draaien. De scheidingswand,
welke de dansvloer van de tafels
scheidde, is dankzij Luuk van
Schaick tot stand gekomen. Deze
wandwas een hele opluchting voor
de jeugd; nu konden zij zichzelf
weer helemaal tebuiten gaan zon
dertoeziend oog van ouderen.
Om zo'n feest tot stand te laten
komen is er altijd hulp nodig van
vrijwilligers, die zo gek zijn om er
rond Oud en Nieuw tijd en moeitein

Mar/je Veldman-Vegter
uitThesinge is50jaarlid
van hetkoor
"Lovende Stemmen".

(Foto:WolterKarsijns)

gon al vroeg, tenminste voor die
dorpsgenoten die nieuwsgierig wa
ren naar het "Voorprogramma" en
tevens van degelegenheid gebruik
wilden makenom kennis te maken
met de nieuwkomers in ons dorp
(deze waren namelijk speciaal uit
genodigd).
Als start gaf Jan Wigboldus een
korte bloemlezing van al hetgeen
Garmerwolde in2002 heeftmeege
maakt. En dat is best noemens
waardig als je zo eens even terug
blikt. Vervolgens werd de micro
foon aan Nico Herwig gegeven.
Nico, van beroep leraar, heeft als
hobby korte verhalen schrijven en
deze ook zelf vertellen. AI zijn ver
halen bevatten een kwinkslag, een
glimlach of een moraal.
Omstreeks halfelfbegon het eigen
lijke Midwinterfeest. DJ Douwe
Westra met The Magic Five. alom
in deze streken bekend, zette de

Zelfs de kerstman komteven langs!
(Foto: Hanny Kalk)

Als afsluiting van het Feestjaar 2002 had de Feestcommissie van
Dorpsbelangen voor alleGarmerwolders een Midwinterfeest in pet
to. Zoals iedereen ongetwijfeld nog vers in hetgeheugen ligt, is dit
jaar (2002) begonnen met het grandioze Trouwfeest van Willem &
Máxima. En nudanhet eersteMidwinterfeest van Garmerwoldesinds
mensenheugenis (althans in mijn geheugen).

Bovenstaandgezegde ispositief bedoeld;eigenlijk hoef jeernietsaantoe
tevoegen.
JubilaresseMartjeVeldman-Vegteruit Thesinge isvijftig jaarlid vanhetChr.
Gemengd koor"LovendeStemmen"inThesinge.Opdejaarvergadering in

januarisprakvoorzitter Wim Zijlema haar lovend toe:metde
woorden "Wat een doorzettingsvermogen om aldiejaren

te vergaren tothet jubileumgetalvijftig!Wewetenalle
maaldatzingen jelusten jelevenis;en hopendatditook
zo magblijven ... ookvoorons koor.Vandaardatjetijdens
deze jaarvergadering eenbijzondereplaats inneemt. Je
bent allijdeen trouwliden bestuurslid geweest. Ennog

steeds, na al die jaren. Daarom ontvang je dit
certificaat van verdienste en een Delftsblauw

wandbord metdetekst van je lievelingslied.
Als dank voor je inzet en doorzettingsver
mogen.Het isjevan harte gegund.Hartelijk

gefeliciteerdmetdeze onderscheiding na
mens koor, dirigent en allen die jeeen

warm hart toedragen:

Ikpersoonlijk.hoopdat ermeervan
deze feesten volgen, want ik vond
het een prachtige avond. Het be-

J~ng geleerd, eud gedaan



AI deze adverteerders helpen mee
aan het voortbestaan van de G&T!

FABER

Josje
NMODE, LINGERIE

DAMESMODE

déwinkel voor al uw
Ondergoed - Lingerie

.<Bêenmode . Badmode
I Nachlmode &

Damesmode maal 37 t/m 58

l....:d...eskundig advies altijd aanwezig
ï,Winkelcentrum Lewenborg
. . Groningen

Tel./Fax (050) 5418995

'BOUWBEDRIJF

•
I

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

tel/fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN

zoals: Slo%nderhoud,
MaaikolVen. Klepelmaaien.
Gewasbescherming,
Groo/ pak persen,
GrondtransparI,
Mest verspreiden en
Sleuikouter bemesten.

L0,0 nbed rij f
N • t;.·tUt tlUt ft
Lageweg 22 Garmerwolde l~

(050) 542 1535 ' -

Schoe1'1mákerij
-,.~. ~~.<-"~l~, lire.
,Î .:f" ." "" .~.. '

Sleu.telservice
'"," ,/t d~t\

MiCléle'ljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

Peáit-Ww $Vtkn

(f<t<~
tf\ Ped icu r eh

fp\ I

\ Manicuren
Vohzetlexma~~age

Zonnebank-;
Bee'nharsen \

\ \
\ \

\ )
PrunusstraatSt.>
wijk : Setwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambulant (050) 5736989

ve r zur ud c voe ten ko me n verd ur

Siem Bijmanheeftmoderneapparatuur
engoedopgeleidemonteursinhuisom à/le merken
auto'sintopconditie tehouden entebrengen.

Siem
Op al onze reparaties BOVAGAutobedrijf
3 mnd. bOl/aij qarantie Groene Zoom 2 Ten Boer 050 • 3021494

VAN 01een's
5AKKEQIJ

H. Westerslraat 18Ten Boer 050 - 3021227

VAN DIJKEN
Autoschade

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

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(()050 - 5421615

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 • 5418610

N \ec,l)el,noke" i)

é e,'li)k H o ed V.O.F
Tafels op maat in iedere houtsoort

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

Gerard en Margree! Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen

Za ienverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244
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Oog~IerK
OPTICIEN

• moderne contactlenssystemen • gelliplomecnle specialisten

Janna Hofstede, 25 jaar bijde
Rabobank! (Foto: WolterKarsijns)

In de boeien
Gelachen heb ik ook op 2 januari
van dit jaar. Kijk, dat de collega's
iets moois zouden bedenken voor
deze dag hadikverwacht.maardat
het zóspectaculair zouworden .....
nee,datniet.Omeven voorhalf tien
arriveerde, zoalsafgesproken, m'n
collega Jan. InaenBetty,ook colle
ga's, en Jelly, schoonzus, zijn ook
van departij.Vanuit de mistkomt er
een politieauto met zwaailicht en
loeiendesirene aangescheurd. Po
litiestapt uit,doetm'nhandenopde
rugen slaat me indeboeien. Vanaf
dat moment ben ik overgeleverd
aan de goedheid van Jan en de
politie. Lachen! Met veel lawaai
verlaten we Thesinge en met veel
lawaaiarriverenweevenlaterbij de
Rabobank in Ten Boer. Zowel in
Thesinge als in Ten Boer is ieder·
een nu wel wakker en kom en de
verhalen op gang. Verschillende
verhalen doen de ronde over een
ambulance, brandweer en politie.
Inmiddels weten velenwat erop2
januari aan dehandwas:Janna,25
jaarRabobank. Derest vandedag
verloopt minder spectaculair, maar
niet minder mooi. Ik kijk terug op
een prachtigedag.BEDANKTCOL·
LEGA'S!!!
Dit is ook een mooie gelegenheid
om demensen hartelijk te bedan
ken diemij een kaartjehebben ge
stuurd ofwaarvan ikeen bos bloe
men heb gekregen. PrachtigI Be
dankt!!25jaar Rabobank, ikkan er
wel een boek over schrijven, maar
ik laat het hierbij.

Alle facetten
Maar.dewereldverandert,debank
verandert, de mensen veranderen
en ik verander, alhoewel ..... Ieder
mensheeftz'neigenverhaal en het
iseen heelapartgevoel als jedaar,
op wat voormanierdan ook,onder
deel van mag uitmaken. Bij het
werkenopeen bankmaakjekennis
met alle facetten van het leven.
Geboorte, studie, verhuizen, trou
wen, VUT, pensioen, scheiden,
overl ijden, alles komt aanbod. Dat
is mooi, maar ook wel eens moei
lijk. Het is leukals een enthousiast,
verliefd stel komt informeren hoe
veel hypotheek ze kunnen krijgen
omdat ze op zoek willen naar hun
eersteeigen huisje. Het ismooi als
een trotse vader binnenkomt en
een rekening wil openen voor z'n
pasgeboren zoon ofalsopaen oma
komen voor hun kleinkind. Het is
mooi als een klant met een groot
geldbedrag komt en ons het ver
trouwen geeft om dit op een voor
hem verantwoorde wijze te beleg
gen. Het is mooi als een onderne
mer wil investeren in z'n bedrijf en
ons kiestalsfinanciëlepartner. Het
is zwaar als je mee moet lopen,
omdat jouw relatie te maken heeft
metdeMKZ-crisis. Het iszwaarals
ineens die vrouw geld komthalen
omdat haar man kanker heeft. Het
is triest als de ouders derekening
moeten opheffen als hun kind is
overleden.Dit isook het werken op
een bank, en zo verschilt het werk
vandag tot dag, en zo verwachtde
ene klantook meer of andere din
genvanmij,deRabobank,dan een
andere klant. In 25 jaar Rabobank
isergehuild,maarvooralvéélgela
chen.

dat ze jekofferbak niet open deden
en je nog een hele prettige avond
wensten. Ik dacht: "Je moest es
weten". Het waren mooie tijden.
Leuke verhalen als je samen met
collega's herinneringen ophaalt.

heid moet je sommigen ook wel 
eensteleurstellen en dat isdemin
der prettige kant.

Mooie tijden
In de loop van de jaren heb ik op
verschillende kantoren gezeten en
verzorgde zittingen in Bloemhof en
in diverse dorpshuizen. Je merkt
dan niet alleen het verschil inmen
sen maar ook dat ieder dorp z'n
eigen identiteit heeft. Dat wil niet
zeggen dat de één minder ofbeter
is dan de ander, maar U kunt zich
voorstellendateen ziming inBloem
hof erandersaan toegaat dan een
zitting in de kroeg van Lageland.
Een avondzitting in Garmerwolde
was niet te vergelijken met een
avondzitting in Westeremden.
Moest je naar Westeremden dan
had jeeen tasmet gelden cheques
achter in de kofferbak. Dat is nu
ondenkbaar!! Als je dan, op weg
naarde zitting, werd aangehouden
door de politie, voor gordel- en
rijbewijscontröle, was je opgelucht

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co nta ctle nze n - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenbo rq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin,

Op het verzoek van de G&Taan Janna Hofstede uit Thesinge om
geïnterviewd teworden, reageerde zij redelijkpositief. Hetwas alleeneen
beetje lastig om een afspraak te maken. Druk, druk, druk ..... Toen het
eindelijkzoverwas,bleek dat Jannahet hele verhaalal zelf op papierhad
gezet. Als alle kopij zogemakkelijk aan komt waaien, hebben we geen
uitbreiding vanderedactie meer nodig. Jammer,dathetvoorJanna geen
maandelijks terugkerende hobby is.

"Als het om geldzaken gaat. wor·
den de meesten toch wel wat Sê
rieus. Maar vergis je niet. op de
werkvloer wordt heel wat af gela·
chen."
Op 2 januari 2003 was het 25 jaar
geleden dat ik als administratief
medewerkster in dienst trad bij de
Rabobank Ten Boer en Omstre
ken.Na enkele jaren benikoverge
stapt naardeafdeling kas en kanto
ren,zoalsdattoen heette.Nû had ik
ook contact met de klanten en al
gauw wist ik welk gezicht bij welk
rekeningnummer hoorde. En dát
gezicht, de mens achter het reke
ningnummer, daargaat het mij om.
Gelukkig draagt de Rabobank die
gedachte ook uit via haar beeld
merk. Demensstaat centraal. Er is
geen mensgelijk, endatisook het
mooievandit werkenaandeande
re kant ook het moeilijke. Want,
doordat demensen zo verschillend
zijn verwacht de een ook andere
dingen van mij. de Rabobank, dan
een ander. Door die verscheiden-

Janna, 25 jaar Rabobank!
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AI deze adverteerders helpen mee
aan het voortbestaan van de G&T!

BIEDT TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken...€ 65,
Antieke kasten enbanken
Stoelen en tafels

± 4000 stuks
Horeca accessoires
Wasbakken en WC's
Kranen etc.

Stiefbeenen zoon
TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken woreen g,'de pnïs

Stalramen
Oud gereedschap

11und~bl) Jld~1'Jl ~11J1Jl2

Stiefbeen enzoon
U1gersmaweg147 - 9131 SR 6 r~ n in gen

lel.0. 0-. 492913- fax 0.0-.491660
autotel .06-.3423019

Ruishoudeliike artikelen. Bankstellen al vanaf € 349,

• Speel~oed • Toilet- en Cadeau-artikelen • Video

banden 240 minuten € 3,- • Aardewerk/porselein voor

minder dan de halve priis

UI~enmawe~ 14 - 9731 BS 6ronin~en - (050) 549 00 70

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.nijdam.nl

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

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504

NIJDAM

voor

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 3021715

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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• het vuurwerk dit jaar fantastisch was? Bij mooi helder weer.
• één vonkje van een sterretje (zgn. koud vuur) heel wat schadeaan kan richten?
• de jaarlijkse collecte van deDierenbescherming indeGemeente Ten Boer 1. 144.10 euro heeftopgebracht?
• Klaas Ebeling alruimtwintig jaar lid isvandeConditietrainingclub inGarmerwolde? Declub bestond inoktober

2002 namelijk twintigjaar en Klaas is al vanaf het begin lid.
• dit feit wordt vermeld omdat Klaas deze weektweeënzeventig is geworden?
• het Gymnastiekgebouw dusafgelopen oktober ook alweer twintigjaar in gebruik is?

Zoals velen van u zich nog wel zullen herinneren, was er op 26
november 2002 een voorlichtingsavond in dorpshuis "De Leeuw"
overderesultatenvanhet onderzoek ronddeRWZI (rioolwaterzuive
ringsinstallatie) in Garmerwolde.

Milieuproblematiek
rond de RWZI

www.nijdam.nl

Koldingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Aanm~edigingsprijs 2003

Hi/lie Ramaker

Het is gelukt! De jeugdvan Garmerwoldeheeft tijdens de Nieuwjaarsbij
eenkomst inTen Boer deAanmoedigingsprijs2003 inde wacht gesleept!
Ondanksaanvankelijketegenslag met deapparatuurhielden zehet hoofd
koel en zeilen een presentatie neer die klonk als een klok! Een prima
vondstom aldieverschillendehanggroepjongeren aparttebenoemen;zo
spreekt het vrijwel iedereen aan ...
Niksjeugdnegatief!Erzijnook positievejongeren!Jongeren.dieproberen
iets te bereiken ! Voor henzelf en voor het dorp ... Daar moet je achter
staan! Ik bendan ook blij datdeprijs van 500 euro dit jaar NIET naar de
IJsvereniging Ten Post of de Vereniging Volksvermaken Ten Boer is
gegaan.maarnaardejeugd inGarmerwolde. (Hoewel ikhetwelsneuvind
dat de beideanderen helemaal niets· in euro's dan- hebben gekregen.
AI was het alleen maar voor demoeite.)
Proficiat! En heel veel succes met jullie Jap!

Gevraagd
• Wie wil mij thuis keyboard
les geven? Vincent Boswijk.
tel. 050·302 2030
Te koop aangeboden
• Er kunnen nog foto'sofCD·
roms(mooieherinneringenvan
een fijne dagI!!) van de reünie
a BS Garmerwolde op 7 sep
tember 2002 worden nabe
steld. Neem contact op met
VeravanZanten.Geweideweg
7. Garmerwolde; telefoon/fax
050·541 6091.

Stoomfluities

Hillie Ramaker·Tepper

Wist-u-dat ...

direct omwonenden gelijksoortige
onverklaarbare gezondheidsklach·
ten hebben? (Hoofdpijn. misselijk·
heid. duizeligheid ...)
Mevrouw Pot. onze burgemeester.
begrijptdatweons zorgen maken en
belooft haar uiterste best te zullen
doendeontbrekende informatiebo
ven water te (laten) halen. Ook de
heer Musschenga. gedeputeerde
voor o.a. milieuzaken. zegt zijn me
dewerking toe. "En als er iets is.
TREKAAN DE BEL!"
Staan dan eindelijkalle neuzende
zelfde kant op en mogen we toch
nog hopen op een bevredigende af·
loop? Blijkens een mededeling van
de Vereniging Dorpsbelangen (zie
elders) blijfthet nietbij lozebeloften
en wordt er binnenkort aanvullend
onderzoek gedaan. We wachten af

We hebben die avond gehoord dat
er uitgebreid onderzoek is gedaan
naar demogelijke aanwezigheidvan
cadmium. Er is echter niets verent
rustends gevonden.
Maarhoezithetmetandereschade
Iijke stoffen? En waardoor zijn die
koeien dan WEL ziek geworden en
gestorven? Ja. door één of andere
infectie (diarree). maar HOE is dat
dan ontstaan? Kan er ook sprake
zijnvan een NIEUWEziekte en we·
ten we eigenlijk niet precies WAAR
we naarmoeten zoeken?
Zijn erook gevolgenvoordemense
lijke gezondheid en kan het relatief
grote aantal kankergevallen wel op
louter toeval berusten?
Helaas is de GGD ernietomonze
prangende vragentebeantwoorden
(waswel uitgenodigd)endeandere
heren weten erniets van:het is niet
'hun pakkie an", Zij kunnen ons al
leen maar vertellen dat er NIET IS
AANGETOOND dat er iets aan de
hand is! Ja. tweemaal is erdoor de
familie Havenga eenverhoogd cad
mium gehalte aangetroffen. maar
dat kan alveroorzaakt worden door
een lekkend balleri~je !

Blijft de vraag: Wat ;s er dan WEL
aan de hand (geweest)?
Bij deproefgewassen bleek degerst
het eerste jaar wel degelijk onver
klaarbare afwijkingen te vertonen.
Hettweede jaarwaren ernogslechts
lichte symptomen; de tarwe zag er
zelfs goed uit. Betekent dit dat de
oorzaak inmiddels isopgelost ende
natuurzichspontaanheeft hersteld?
Maarwaarom accepteertdernelkfa
briekde melk dan niet? Enwaarom
wordt het graan afgekeurd en het
gras bij de vuilstort geweigerd?
Enhoezithetmetderotzooi .dievan
die vrachtwagens is afgeval len?
Heeft ditnoggevolgen?En dieoude
persleiding? In debuis zit o.a. een
hoge concentratie kwik; komt er
inderdaad niets in of uit?
Kortom:hoewel we ernietaan twijfe·
len dat ergrondig onderzoek isver
richt. zijn we er als dorp toch nog
lang nietgerustop. Valtdezuivering
wel te vertrouwen? In het verleden
zijn we meerdere keren teleurge·
steld in het houden van afspraken.
Eniserbv.al eens onderzocht ofde
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Joke Vliem, voor de derde maal
Klaverjaskampioen van hetjaar! De
penningmeester(JannesRamaker)
overhandigt haar de bijbehorende
plaquette. (Foto: TonBouchier).

De eerstvolgende klaverjasavond
is op dinsdag 11 februari , aan
vang 20.00 uur. (Vanaf nu begint
het elke keer om20.00 uur.) Nieu
we deelnemers zijn van harte wel
kom.lnfo: Geert Bouwman,tel.050
541 65 03 en Jannes Ramaker.
050-541 53 35.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

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

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL . 050-5493950 - FAX 050-54936 73

creatief
l\ .

centrum ~

Tot haar verrassing wordt Joke
Vliem voor het derde achtereen
volgende jaar Kampioen en ent
vangt een fraai aandenken.
Wie neemt het tegen haar op?

De jaaruitslag van kaartclub
"De Soos" luidt alsvolgt:
1. Joke Vliem 57344
2. Jannes Ramaker 56769
3. JoReinders 56555
4. Jan van der Molen 54871
5. Riëtte van derMolen 52422
6. Detta vander Molen 52269
7. Henk Vliem 49702
8. Kees Wierenga 48325
9. Elieke van der Molen 47105

10. Wilma Tammeling 43017
11. Geert Bouwman 36146
12. Ton Bouchier 29296
13. Dienke Delissen 23351
(Nietiedereenheeftallekerenmee
gedaan.)

"De Soos"

Nieuwjaarsreceptie GEO
Jan vander Tuukhoudt eentoespraakopde NieuwjaarsreceptievanGEO
d.d. 11 januari 2003. (Foto:Henk Remerie)

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

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

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

~~
~~1Jlj!l..

QUICK'STEP'
Fl OOR

J1"Iii .. de Ploeg

auplng
~
!llm..!!!'~!~

lItirisette'

OR'
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lets voor de dierenbescherming?Was dit de reden voor de oprichting van de "Partij voorde Dieren"?
Daisy ligt aleen paarjaarinde tuin van de FamiliePlaatsmanaan de Schutter/aan en heelt het ererg naarhaar
zin. (Foto:Wo/terKarsijns)

Foto van de maand
','

I Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·54196 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 2071
Eind-redactie:
Hill ie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 -050-5415335
annetteramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde
050-5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12,50p.j.
Bijautomatische incasso € 10,00p.j.
Postabonnees € 14,50p.j.
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.neV

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26of
G.N. schutter taan 16, uiterlijk
woensdag19 februari 18.00 uur.

Mededelingen Dorpsbelangen Garmerwolde Tafeltennis
• Naar aanleiding van een ge
sprek met de gemeente Ten Boer
en deGG en GD zal er binnenkort
een aanvullend onderzoek worden
gedaan bij een aantal mensen
woonachtig indenabijheid van het
Waterzuiveringsbedrijf. De betref
fende bewonerskrijgen binnenkort
bericht.
• Naar aanleiding van een discus
sie op de laatst gehouden Na
jaarsvergadering metbetrekkingtot
de door de gemeente Ten Boer
uitgestelde reconstructie-werk
zaamheden in de W.F. Hilde
brandstraat en de L. v.d. Veen
straat hebben wij degemeente van
onze zorgen enonvrede over deze
kwestie op de hoogte gesteld. De

Agenda
de zaterdagen 1, 8 en 15 februari
Café Molenzicht: 20.00 uur: Spieker
Willem wat hesltochoetvreten.
zaterdag 8 februari
I Jopje; 20.30 uur: Erinsklep, een trio
uil Zuidhorn, meI gevarieerde Ierse
Folk.
zondag 9februari
KloosterkerkThesinge: 15.00 uur: het
trio ÉtoileAzur (Liesbeth Völkel, zang:
Michiel Megens, gilaar en Mimouna
Lefdou.percussie)met Sefardische en
Jiddische liederen. (95ste OSA·aan
cert)
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bewonersvan beide straten zullen
binnenkortdoor degemeente wor
den benaderd om te overleggen
hoe bepaalde situaties met betrek
king tot wateroverlast engevaarlij
ke plekken inde bestrating voorlo
pig kunnen worden opgelost. Ook
deverkeersproblemen bijdeOpen
bare Basisschool zullen in 2003
worden opgelost.
• Dejeugd van Garmerwoldeheeft
door een spetterende presentatie,
voor het verkrijgen van een eigen
JongerenOntmoetingsPlek, op de
Nieuwjaarsreceptie vande gemeen
teTenBoer deAanmoedigingsprijs
2003 verkregen, een bedrag groot
500 euro. Jongelui, namens het
bestuur Dorpsbelangen: van harte

dinsdag 11februari
DeLeeuw: 20.00uur: klaverjassen bij
"De Soos"
woensdag 12 februari
De Leeuw; 20.00 uur: Jaarvergadering
NBvP plus lezing "Geslolde tranen"
door mevr. Maria Derksen (over het
omgaan meI verdrietbij hel verliesvan
een dierbare)
vrijdag 21 februari
I BuurhoeslTen Boer; 20.00 uur: De
Toveroos meI de klucht "Rood BonI"
(ANBO:alleSa-plusserszijn vanharte
welkom)
donderdag 27 februari
Kerkhörn; 10.00 uur:Koffiemorgen.Die
komen wil, kome.

gefeliciteerd met dit resultaat! Zo
zie je maar weer waar een klein
dorp groot in kan zijn.
• De jaarwisseling is ook dit jaar
zeer rustig verlopen. Het was dan
ook beregezellig in ons dorpshuis.
Ookhetmetershoge Nieuwjaarsvuur
en de traktaties, beschikbaar ge
steld door de plaatselijke midden
stand, hebben beslist aan het ge
heel eensteentjebijgedragen. "Stich
ting Het Vuur",hartelijk dank en voor
dit jaar: een nog hoger vuur .0.
• De Voorjaarsvergadering staat
gepland op woensdag 26 maart
aanstaande. U krijgt te zijner tijd
persoonlijk bericht doormiddel van
een convocatie.

A.G.K.

Erediensten
SOW gemeente
2februari
10.00 uur Thesinge,
ds. Meyer uit Sauwerd
9februari
10.00 uur Thesinge,
ds.Overeem uitHaren;H.Avondmaal
16 februari
10.00uur Garmerwolde,
ds.Meyerman uit Peize

23 februari
14.30 uur Thesinge,
ds. GoorhuisuilNoerddijk

De zusjes Marilyn (13) en Maris
sa (11) Bakker uit Garmerwolde
spelen heel verdienstelijk tefel
tennis. Endathebben zenietvan
een vreemde! Hun opa geeft het
goede voorbeeld entreedt soms
zelfs op als hun coach.

Bij het C-licentie Ranglijsttoernooi
op15december haalden beidemei
den de finale en veroverden een
mooiebeker.Marilynwerd op fraaie
wijze tweede bijdemeisjes kadetten
en Marissa na een uitermate span
nende finale eerste bij de meisjes
pupillen. Hierdoor ontving ze auto
matisch een B-licentie (dat is dus
een soort promotie).
Op zaterdag 18 januarihebben bei
de damesmeegedaanaande Gro
ninger Kampioenschappen. Marilyn
werd eerstebij de kadetten/pupillen
BICen Marissa derde;bij hetdubbe
len bereikteze de tweede plaats.
Op 15en16februari gaandemei
denerin Nijmegen weer tegenaan.
Marilyn doet mee aan het C-Rang
lijsttoernooi en Marissa aan het B
toernooi. Zet hemop!!!


