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Wandelen door het bestuurlijk landschap
Dekomst van burgemeester me
vrouwRikaPot ginggepaard met
veel veranderingenindeGemeen
teTenBoer. Twee wekennahaar
installatie, de l ' maart 2002, beo
gondegroteverbouwing van het
gemeentehuis. Ook nieuw: Een
vrouwelijkeburgemeesternaeen
serie mannelijke voorgangers.
Een nieuw gekozen gemeente
raad en college van wethouders.
De nieuwe gemeentesecretaris
begon kort daarna aan zijnnieu
we functie. En bovendien de in
voering van het(landelijke) dua
le stelsel.

Nieuwe uitdaging
Voormevrouw Potzelf ishetookeen
nieuweuitdaging.Functies inTwen
teen Groningen waarinhetstimule
ren van volwasseneneducatie een
groterolspeelde; ambtenaar vande
GemeenteGroningen,een wethou
derschap van negen jaar inde ge
meente Marum en een directeur
schap bij de Schoolbegeleidings
dienstDrenthe gingen aanhet bur
gemeesterschap voora f. De
veelomvattende taakgebieden van
een burgemeesterineenkleine ge
meentegevenveelafwisselinginde
uitvoering van ditambt.Eigenlijkhad
boven deadvertentie in destaats
courant moeten staan: "Gevraagd
eenduizendpoot".De enige fulltime
bestuurdernaasttwee parttimewet
houders(JuriensenZwerver) krijgt
beduidend meer in de portefeuille
dan een burgemeestervan eengro
tere gemeente. Opdewebsitevan
de gemeente Ten Boer staat de
verdeling van de portefeuilles ver
meid.Naastdegebruikelijke burge
meesterstaken als Openbare Orde
en Veiligheiden AlgemeenBestuur
vragen nogeenachttal zaken aan
dacht en sturing. Metallerlei zaken
inhoudelijken bestuurlijkbezigzijn,is

juistdatgenewatmevrouwPot heel
leukvindt:"lakenalsinrichtingvan
kernen , cultuur, het zwembad,
vluchtelingenzorg maken deeluitvan
het concrete leven. Hoegaanmen
sen met elkaaromen levenze met
elkaar. Insamenhang proberen het
beste eruit te halen en de juiste
richting aantegeven."

Nieuwe werkomgeving
Inhetgemeentehuisvan TenBoer is
het een komenen gaanvan timmer
lui, opzichters en installateurs. De
verbouwingsfase, dieeen jaarheeft
geduurd,nadert zijneinde.Eind rnaart
sluit hetgemeentehuis twee dagen
dedeurenenwordt delaatstehand
gelegd aan de afwerking van de
vloeren en anderezaken. Eindelijk
kunnen deambtenaren hun vaste

werkplek weer innemen. Ofveran
deren vanwerkplek, want erisniet
voor niets verbouwd.Erzijnnieuwe
ruimtesgecreëerd omeeniedergoed
tekunnenhuisvesten.
Deentree van het gemeentehuis is
nueen beetjeonoverzichtelijk."Hier
melden"staateropeenpapiertje,en
ik zie tegelijkertijd een bel op een
"balie". Het werkt, er verschijnt ie
mand vanachter eenmuur enstaat
me te woord. Het interview met de
burgemeester,mevrouw Pot,wordt
gehouden inhetvoorhuis, indesta
tige burgemeesterskamer. Deze
kamer met veel bruine en groene
tinten is niet meegenomen in de
opknapbeurt. De hal en deandere
zijde van het voorhuis van de
oorspronkelijke boerderijzijnwelvan
eenfris lichtkleurtjevoorzien.

Nieuwe bestuursvorm
Hoezithetnumet (deinvoering van)
hetdualestelsel.Eveneenlesjepo.
liticologie: Na de gemeenteraads
verkiezingen van 6maart 2002isin
alle gemeentebesturen het duale
stelsel ingevoerd.Kernpunt van het
dualisme is de scheiding van de
machten. Indeoudesituatieliepen
debevoegdheden van de raad en
het college door elkaar heen.In het
nieuwe systeem is detaak van de
raad kaderstellend encontrolerend.
Hetcollege ishetdagelijksbestuur.
Het college van B&Wbestuurt de
gemeente, de gemeenteraad con
troleert, draagt ideeën aan en stelt
debeleidskadersvast.

Dewethouderisinhet dualestelsel
geen raadslid meer. Sterker nog:



• hetnieuwefiliaalvanRitsernasierbestratingaandeGrasdijkweQ 31 a
inGarmerwolde opzaterdag 29 maart wordt geopend?

• jeugdtot15jaarweergratiseenjeugdvergunning voorhetvissen kan
ophalen bijdesecretaris van H.S.V. "DeGoedeVangst",Dorpsweg 68,
Garmerwolde?

Wist-u-dat ...

• deStichting Europa Kinderhulpookditjaar liefdevolle gastgezinnen
zoekt voor kansarme kinderen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Roemenië? Het gaat om drieweken tijdens de zomervakantie. Info:
Anneke Hommes, tel. 0598-44 63 56.

Roe/ieKarsijns-Schievink
(Foto:Wo/terKarsijns)

Het leven van een burgemeester
isdruk
Het was even passen en metenom
een uurtjevoordit interview teplan
nen. Directnaonzeafspraakvertrekt
mevrouw Pot naar destad Gronin
gen. Eenvergaderingbijwonenvan
een Raad van Toezicht, één van de
vele (ik tel er vijftien) bestuurlijke
functies die zij incombinatiemet het
burgemeesterschap vervult. Iserdan
nogtijdvoor iets anders?"Jahoor,ik
wandel graag.Samenmetmijnman
loop iketappes van lange afstands
routes als het Pieterpad enhetNao
berpad.Dat kan op een tijd dat het
ons uitkomt, je hoeft niet zoveel te
plannen. Verder lees ikveel,ikhoud
mijn literatuur wel bij. Momenteel
verdiep ikmeinderijke historievan
TenBoer en omgeving. Ik ben een
gezelligheidsmens.Mededoordatik
opveel plekken hebgewoond,leerje
gemakkelijkcontacten leggen. Door
de vele contacten binnen enbuiten
hetambtvanburgemeester ismijn
leven leuken afwisselend. Envandat
drukke, daar houd ikwel van!"
Nogevenclaxonnerenals groet en
daar verdwijnt mevrouw Pot vanaf
het riante - ookvernieuwde· plein
voor hetgemeentehuis.Opweg naar
Groningen,hopelijknog netvoorde
spits aan ...Wandelend(deze keer
per auto) doorhet bestuurlijkland·
schap.

erover gaan hoe we de Verenigin
gen meerfaciliteiten en(waarnodig)
professioneleondersteuningkunnen
bieden."

• ook Johan Mollema, onze brijventer, met de tijd mee gaat en u
voortaan uwboodschappen bijhemkuntpinnen?Integenstelling totde
AgriShop krijgthijhiervoorgeen vergoeding en draait dus zelf voorde
kostenop.

En de andere kernen dan?
Mevrouw Pot:"Natuurlijkwordende
diverse kerneninde gemeente Ten
Boer niet vergeten. In Thesinge
vraagt o.a. detweede fase van de
reoonstructie dorpskern enhetkunst
werkaan deHaven de aandacht. In
Garmerwolde isaandacht voor een
nieuw woningbouwplannetje (plan
Stollenga) en de verkeersveiligheid
rondom de school. Initiatieven als
een galeriezoals AbbemaarinThe
singe en een bezoekboerderij door
de Garmerwolder van Zanten zijn
pareltjesdie eendorp levendighou
den. Elk dorp in de gemeente Ten
Boerheeft eeneigenkarakterendat
moetookzoblijven!De Verenigingen
voorDorpsbelangenzijn een grote
stimulans indedorpen. Zijhouden de
burgers betrokken bij hun woonom
geving. We laten onze gedachten

Kern hoofddorp Ten Boer
Op 17 maart 2003 ishetcentrumplan
opfeestelijke wijze geopend doorop
de ouderwetse manier een paal te
heien. Cluster 1voorzietindebouw
van winkelruimte, met daarboven
verdeeld over drie bouwlagen 27
koopappartementen.Momenteel zijn
de voorbereidingen in volle gang
voor cluster 2. het gebouw waarin
een aantal voorzieningen komen op
het gebied van gezondheidszorg:
huisartsenpraktijk,fysiotherapie e.d.
Ook hierboven worden appartemen
ten gerealiseerd. Onderzocht wordt
ofditinde koop-dan wel huursector
zal worden gebouwd. Daartussen
ontstaat het zgn. Koopmansplein.
Een impuls voor de middenstand,
maar ook voorde gezondheidszorg
en de zorg voorouderen.

Wonen en werken in Ten Boer
Het is wettelijk vastgelegd dat de
burgemeester zich binneneenjaar
na aanstelling inde gemeente moet
vestigen. Mede daarom woont me
vrouw Pot sinds 1 januari in een
huurhuisinde gemeente Ten Boer.
Haarechtgenootverblijft nog inhun,
landelijkgelegen,huis inNiebert.Ze
zijn op zoek naar een permanent
woonstee binnen de gemeenteTen
Boer,maarnemenhiervoor rustig de
tijd."Alsjegewendbentomlandelijk
tewonen, steljeopdat gebied ook
hogere eisen.In de tussentijd wonen
we evenapart.Onzedochtervan23
jaarvolgt momenteeleenkopstudie
inAmsterdam naeenHBOopleiding
indestad Groningenenisinmiddels
uitgevlogen.Ikvind hetleukom nuin
degemeentetewonen,boodschap
pentedoeninhetdorp;jekomtsneller
in contact en voelt je (nog) meer
betrokken. Het werkenineen kleine
gemeente met beperkte financiële
middelen en eenkleinambtelijkappa
raat vraagt de nodigecreativiteit en
flexibiliteitvaneenooilege,deraaden
de ambtenaren. Juist dat is het
aantrekkelijke van deze baan. Ten
Boermoetzich als schakelgemeente
tussen het stedelijke en landelijke
gebied profileren. In het hoofddorp
wordt druk gewerkt aan het realise
ren vaneenwinkelooncentratie. De
gemeentemoetookopdatgebied iets
tebiedenhebben aan de bevolking.
Zijnergeen voorzieningen,danvloeit
dekoopkrachtweg.Natuurlijkmoetje
nietdeillusiehebbendatTenBoerhét
winkelcentrum van het Noorden
wordt,maarop beperkteschaalmoet
jewel iets bieden."

Demissie:
Klantvriendelijkheidcentraal
Iederezichzelfrespecterende orga
nisatieheefteen missie.Demissie,
vastgesteld ineen beleidsstuk,ishet
uitgangspunt waaruit een organi
satie werkt. De missie van de ge
meenteTenBoer concentreert zich
op klantgerichtheid,afstemmingen
samenhang van de diensten. De
gemeentesecretaris stuurt hetamb
tenarenapparaat aan.De visie moet
concreetworden.Hiervoor iseen lijn
uitgezet. De burger staat centraal.
degemeenteisdienstverlenend en
voorwaardenscheppend voor de
leefbaareid inde gemeente.Erwordt
veel inzet gevraagd van de mede
werkers.Eennieuwekoersuitzetten
én een verbouwing. Mevrouw Pot:
"Ik spreek mijn waardering uit voor
degrote betrokkenheiden inzet van
demensen tijdensde grootscheepse
verbouwing. Het werken op steeds
wisselendewerkplekken, steedsweer
verhuizen van kasten en bureaus,
het vraagt nogal wat."

Eenvoorbeeld:Hoeveel geldwordter
besteed voorgroeninde gemeente
enwat moetervoordat geld gebeu
ren?Deraad steltvastoferaldan niet
milieuvriendelijke onkruidbestrijding
wordt gebruikt en peilt de behoefte
vandediversekerneningrote lijnen.
Welke soortheesterservoorworden
geplant,isuiteindelijkdetaakvan de
dienstOpenbareWerken.Evenalsde
uitvoering. Als het maar binnen het
door de raad gestelde budgetblijft.
Het college isverantwoordelijk voor
deverdereuitwerking.

Het is wennen, voor allebetrokke
nen. Uiteindelijk zal de burger het
moeten merken:deraad krijgt(nog)
meerfeelingmetde burger,dewen
senvan deburger wordenvertaald
ineen beleid.Deraad zet de hoofd
lijnenenkaders vandit beleiduiten
het college isverantwoordelijkvoor
deinvulling hiervan.Het werkwordt
uitgevoerd doordediverse diensten
binnen het gemeentelijk ambtena
renapparaat. Uiteindelijk isde taak
van de raadom tecontrolerenofhet
beleid in hoofdlijnen en binnen de
gesteldekaders isuitgevoerd.

ook anderen dan gekozen raadsle
den kunnen wethouder worden.Ze
mogenzelfsvan buiten de gemeente
komen (hoewel'tweldebedoeling is
dat ze daar binnen een jaar komen
wonen). Na de verkiezing tot wet
houder wordtde lege stoel ingeno
men doorde eerstvolgendeopde lijst
vanzijnpartij.

Dualiseringmoet erverdertoe leiden
dat de taakverdeling in het ge
meentebestuur helderder wordt;de
burgerkan meer zicht krijgenopde
gang vanzaken.Eenander gevolg is
dat raadsledenmeertijdhebben voor
contact met hun achterban en met
burgers inhetalgemeen.Deraad zal
inde komende tijdgaandeweg naar
de nieuwe rol toe groeien: minder
bestuursbevoegdheden,besturenop
hoofdlijnen. De raadgaatterugnaar
eenaantalkerntaken:kadersstellen,
verordenen en controleren. Deraad
gaat ookover de begroting. Om de
nieuwe rol goed tekunnen vervullen
(besturen op hoofdlijnen, controle
renvan het college) heeftde raad per
1maart 20030ndersteuning vaneen
eigen secretaris, raadsgriffier ge
naamd. Degriffier,mevrouw Faber,
staat ten dienste van de raad als
geheel. Wat degemeentesecretaris
dhr. G. Heiminge (de hoogste amb
tenaarineen gemeente) betreft:Hij
isbenoemddoorderaad,maarvan
wege zijn rol toch meer gebonden
aan het college.Vandaarde benoe
ming van eenraadsgriffier.Ditinhet
korteen lesjepoliticologie.
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Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Conta ctlenzen - Hoortoest ellen

Win~elce ntrum Lewe n bo r g
Kajuit 281 - 9733 CV Grontnqen

Telefoon /Fa x (050) 5490549

Sierbestrati ng
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Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00
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Be-One
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Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Toerfietsen
Wo on - Werk
Stadsfi etsen
Racefietsen
Mo un tainbikes
Hybrides
Vou wf iets en
Kinderfietse n
Spe cia ls

Kom langs voor gratis Fietsmetinq

Uw fiets ook leverbaar Via
Bedr iJfsF,etsen Nederland en

Nalionale FietsProjecten

Reparatie alle merken !

Regen kleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fiets he lmen
Fietstass en
Kinderz itjes

Fietsdrag ers
Accessoires
Onderdelen

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam .nl

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

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

Stiefbeen en zoon
TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken vaar eengade prijs

Stal ramen
Oud gereedschap

1J ll11 UBblJlld~1'Jl ~ 1l1 }n2

Stiefbeenen zoon
U1gersmaw,g147 -9731 BR Grlningen
1'1. 050-5492913 - Fax 050-549 1660
autetel. 06-534230 19

Huishoudelijke arlikelen • Bankstellen al vanaf € 349,

.Speel~oed • Toilet- en Cadeau-arlikelen

• Videobanden 240 minuten € 3,-

• Aardewerk/porselein voor minder dan de halve priis

UI~enmawe~ 14 - 9731 BS Gronin~en - (050) 549 00 70
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25 Jaar in hetbestuur van één endezelfde vereniging. Dat is nietniks! Het overkwam deheren Blink en
van Dijken opzaterdag 15 maart j.1. Ter ere van hun25-jarig bestuurslidmaatschap had de Uitvaartver
eniging Garmerwolde en omstreken een klein feestje belegd.

Nieuwe leden zijnvanhartewelkom.
Hielke van Dijkenbewaaktal25jaar Voormeerinformatiekunt uterecht
met veel verve de penningen. Voor· bij Hielke van Dijken, W.F. Hilde
zitterJan Wigboldusoverhandigthem brandstraat 31 .
eenmooieplantnamensde uitvaart-
vereniging. (Foto: Henk Remerie) HillieRamaker-Tepper

vingvannieuwe leden,heIorganise
ren van de Algemene Vergadering
en bezoeken van vergaderingen van
de Federatie. Ook krijgen ze een
krantje, waarin staat wat jewel en
niet mag doen.Eninverband metde
huid ige hoge uitvaartkostenhebben
ze een paarjaargeledenb.v, bemid
deldbij eenextra verzekering.

Hielke pastaljarenopde penningen
en houdtde betalingen vandeleden
bij. Kinderen tot t8 jaar zijn gratis
meeverzekerd; daarna moeten ze
zelf lid worden.Tegen een geringe
contributiebemiddelt devereniging
bijproblemen;ooklevertze eenbij
drageindeuitvaartkosten.Vandaar
dat het bestuur eens op een [aar
vergadering heeftgezegd:"Wie hem
men n schaadelk jaar; der bennen
veul teveul dood gaan:
Vroegerwaren erzesklassen: arme
mensen betaalden eenkwartjeper
jaar;had jeiets meerdan betaaldeje
twee kwartjes, enz. Elkjaarwerd er
weer bekeken hoeveel er moest
wordenbetaald.
Momenteelzijnerzo'ndriehonderd
leden.Alseriemand overlijdt,kunje
contactopnemenmethetbestuuro!
rechtstreeks bellennaarDalmolen.
Het kerkhof ï's een zaak van deker·
kenraad;deuitvaartverenigingheeft
nietsmethetkerkhoftemaken.Maar
als er problemen zijn, proberen ze
wel tebemiddelen.Ookbij klachten
rondde uitvaartkomtJanWigboldus
in actie. "En da's gain makkelke:
aldusKees Jansen.

Ook MennoBlinkzetzicha/25jaarin
voordebegrafenisvereniging: "Der
mot toch ainweden, dijt dut ..."
(Foto:Henk Remerie)

Terug naar het heden
Hethuidigebestuurvan de Uitvaart
verenigingGarmerwolde enomstre
ken wordt gevormd door de heren
Jan Wigboldus (voorzitter) , Kees
Jansen (secretaris), Hielke van Dij·
ken(penningmeester),Menno Blink
en Bertus Mulder.Hunvoornaamste
taakishet leidenvan de vereniging.
"Vrouger harenwiezulf nveurqan
ger,enleverdendroagers...derwer
ook zulf óflegd. Nouisalles oetbe
steed aan Dalmolen. Dat motten
mensen deun,dijhetheurberoupis.
Ookdijloonadministroatsie ishoast
nait meer oet tevoeren:
Het gaatnunog voornamelijkom het
innenvandecontributie,delnschrii-

Dat vuil nog nait met vrouger. As t
flink vroren haaren jemozzen ngraf
groaven ..:
"Haizag overaal handel in.Vanpeer
dehoarmuikenzekwasten;twerook
wel bruukt veur kleding, inrevers:
"Veurhoazevellenkreegjenkwart
je:
MennoBlink:"BieToonEbeling lag
genaisallemoalrooie hounderveren
intheu.Opainssprong der nbunzei
oet. Ikop knijen intheu,greep hom
stiefvasten ... haiwer slap. Toon gaf
hom nklap opkop.
Haihaar nspoor as nkat. Dat baist
leverde nog 15 gulden op! Fantas
tisch, zo mooi was e."
"Zo'n daaier most wel even goud
griepen.Dat dee RoufBlinkvrouger
ook;dijpakde ze zo met blode han
den:
"Bie Tichgeloar haren ze last van
rötten.Dij hemmen zedou vongen in
n röttevaal. Dij moi je even onder t
wotter holden, en ze binnen dood.
Mor zai hemmen ze weer lopenlot
ten in t Ten Boerster bos ..:

Herinneringen ...
"Der ishal wat veranderd. Vrouger
haar jenleedaanzegger;dij luip met
n Napoleonsteek op bie weg. Hai
kwam nait binnen; hai dee zien ver
haal en ging weer wieder:
"Ik herinner mie nog hal best dat
timmerman Van Diekinvol ornoatbie
ons intachterhoeskwam.Zo gaauw
fhom lopen zaggen, wis je dat er
weer ain slurvenwas:
"Dijkledij isniksmeer;dat liekklaid en
dij steek isder nog:
"Ol Rouf zee vrouger:As t twij nach
ten daauwt, regent daarde. (Bie n
oostenwind,din daauwtsnachts.Let
ermor aisop.)"
"Wietse van Duinen ging tegen de
winterdeurtdörp enzee din:Dij ken
taakwelais nait redden. Oet veur
zörg werren de bloaren van debo
men overde mögelkegrafplaatsoets
praaid. Din huf e nait zo stief te
haauwen.

familie tebestellen heeft.Het afleg
gen enkisten geschiedtdoorofvan
wege de belanghebbende.Bij on-of
minvermogenden geschiedt dit met
steunvan de vereniging, alser om
gevraagd is.
Artikel 16
De voorganger stelt zich ook be
schikbaar voor het verrichten van
andere diensten. Hiervoor wordt hij
doorde belanghebbende betaald.

25 Jaar bij de uitvaartvereniging

Een stukjegeschiedenis
De begrafenisvereniging Garrner
wolde enomstrekenwerd opgericht
in1923en bestaat dusal80 jaar. Het
oprichtingsbestuur werd gevormd
door de herenJoh.Storm,voorzitter;
L. van der Veen, secretaris; D.D.
Hildebrands, penningmeester; J.
Wierenga Kzn.enA.Steenhuis.
Op 21februari 1994werden de be
staande reglementen gewijzigd en
de statuten officieel vastgelegd bij
een notaris.Ookwerd de vereniging
ingeschrevenbij deKamer van Koop
handel. Het doel staatals volgt om
schreven: De vereniging heeft ten
doelhet verzorgen van begrafenis
sen encrematies van leden en niet
leden.
Artikel9van het huishoudelijk regle
ment luidt:
Op de dag der begrafenis dragen
allen donkere kleding,zwarte hand
schoenen en gepoetste schoenen of
laarzen, de voorgangerdraagt een
hoge hoed en een cape,deoverigen
een pet.
Alles wat afwijkt van degewone kle
ding wordt aangeschaftdoorde ver
eniging' en blijft eigendom van de
vereniging.
Artikel 10
Ontvangtdevoorganger bericht dat
eriemand isoverleden,dan begeeft
hij zich zo spoedig mogelijknaarhet
sterfhuis, om te vernemen wat de

Denietsvermoedende feestelingenwaren meteen smoesnaarhet dorpshuis gelokt: "Deriswatmet nlid.wie motten
zotterdagmörn weleven bienkanderkommen: Hielkesputterde eerstnogwaltegen. "Watzolderweden?Dinmos
ikdat toch waiten,aspenningmeester. Kin vedat nait aans oplö zzen?"
Menno wisthet meteen:"Ja,zekermetHielke,aspenningmeester ..: Ditwerdvolmondigbeaamd en Menno werd
ophet hart gedrukt om toch vooral tekomen. "Da'sjaveul mooierveur Hielke ..:
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OSA-concert
Op zondagmiddag 27 april kunt u luisteren naar het 97ste OSA·
concert in deKloosterkerk teThesinge; 15.00 uur.Onder leiding van
Jeroen Bredewold brengen het Gronings Kamerkoor en vocaal
ensemble Ten Toon ! "OudeenNieuwe Passiemuziek" (Wagemakers,
Hemberg, Vincenet, de Victoriaen Straesser).

Na de brand in Volendam in 2000 is elke gemeente in Nederland
wakker geschrokken en is nagegaan hoe het met huneigen brand
veiligheid stond. Bovendien zijnveel burgers ookwakker geschrok·
ken enzijngaan informeren ofdescholen waar hunkinderen opzaten
wel veiligwaren. Of dediscoof hetcafé. Ofdevoetbalkanline ... Ga
zo maar door.

JeugdcommissieDorpsbe/angen Garmerwolde
Wanneerer bij onzejeugdbelangstel ling voor bestaat, zal er indemaand
april weer een fotomiddag worden gehouden met medewerking van en
begeleiding door enkele leden van de Fotogroep Garmerwolde. Evenals
vorig jaar zullen de mooiste foto's tijdens de fotomanifestatie van de
FotogroepGarmerwoldeworden geëxposeerd inhet gebcuw Kerkhörn.
De vorderingen met betrekking totdeJOP gaangestaag verder. Er isal
een bouwpastor aangetrokken inde persoonvan Carel Hazeveld,diede
supervisieover hetprojectzal kri jgen. Het ligt indebedoeling dathet eind
april afgerondzal worden. Wij houden uop de hoogte.

Het ligt in debedoeling dat hetplein op Koningsheert geheel opnieuw
heringericht zal worden door de gemeente TenBoer;dit inoverleg met de
bewoners. Er ligt al een plan klaar dat binnenkort de inspraakrondezal
passeren. Op het laatste moment kwam er nog een reactie binnen met
betrekking tot enkele schenkingen; ook dit zal in de plannen worden
meegenomen.

Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

A.G.K.

Nieuw speeltoestel
HetspeeltoestelinThesinge werd direct naplaatsingalingebruikgenomen
door deThesinger kinderen.Deofficiële opening zal inapril plaatsvinden.
Maardatisgeen bezwaarvooro.a.LeanneHavinga enhaarvriendinnetjes,
zijspelen ernu alin!Endatisnatuurlijkookdebedoeling. (Foto:RoelieKarsijns)

De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde is bezig een eigen website
voor internetoptezellen.Op deze site zal veel informatieoverenvoor het
dorpkomen testaan; ook kunnen bezoekers erterecht met vragenen/of
opmerkingen betreffende ons dorp.Aan dewebsitezalookonse-mailadres
gekoppeldworden, zodatonze leden/bewonerscontactkunnen zoekenmet
hetsecretariaatenopdezewijzepostkunnenverzendennaardevereniging.
Het ligt indebedoelingomverschillendepagina's met velegegevens en
mededelingenophet internetIezetten;hetgeheelzalwordenopgezetdoor
HahnyKalkenGijsHoogenkamp.Weziendeze voorzieningmetbelangstel
ling tegemoet. Wanneerdesite -die nu nogafgeschermd is-openbaar zal
worden gemaakt,zullen naderemededelingen volgen. .

Detta

veelzijdig-wisseltaangrijpende 15de
en 16de-eeuwse muziek voor de
lijdenstijd(eenlied van Vincenet en
drie responsoriën vandeVictoria op
nogeensruimduizend jaar oudere
teksten) af met drie madrigalen van
Joep Straesser (1 934), net als het
werk van Hemberg op teksten van
Dag Hammarskjöld. Een uniek
evenement, waardecomponistGees
Wagemakers bijaanwezigzal zijn!

meente.Op basis daarvanwordt een
school vei lig verklaard.Eén keerper
jaarmoetdeschool eenontruimings
oefening houden. zodat iedereen
weet wat ofergebeuren moet. Een
gedeelte van descholen en gebcu
wenvaltonderde hulpverleningdienst
Groningen. Ditheeft twee redenen,
teneerste: toen we met deneus op
defeitengedruktwerdenofalles wel
inorde was,waserbijdegemeente
niemandindienst diedebenodigde
papieren had. Bovendien is alles
verdeeldincategorieën,van 1toten
met5,o.a.afhankelijkvan het aantal
personen dieerwerken. Cat 1en 2
zijnuitbesteed,derestdoen we zelf.
AI metalkan ikwel zeggen dathetin
de gemeente Ten Boer goed voor
elkaar is.

Rudy Bremer

PAS OP:ermogen slechts 100men·
sen indekerk, waarvan 50 uitvoe
renden en organisatie -kom dus héél
vroeg,want alleen deeerste 50be
zoekerskunnen wordentoegelaten!

Hoe isde stand van zaken momen·
teel?
Dhr.Feddema:"Alles ismomenteel
op orde. De horeca heeft het alle
maal voor elkaaren wordt twee keer
per jaar gecontroleerd. Bij deopen
bare gebouwenwordt één keer per
jaar een controle uitgevoerd:

En de scholen?
"De scholen moeten een ontrui
mingsplan voorleggen aan de ge-

Voor deG&T een goede reden om
eens bijdegemeente TenBoer na
vraag tedoen.
Aan de telefoon kreeg ik de heer
Feddema.sindsjuni 2002 indienst bij
de gemeente. Dhr. Feddema be
schiktoveralle benodigdepapieren
om de brandveiligheidinde gemeen
tete controleren.

Twéé gerenommeerde Groningse
koren inéén concert; allebei onder
leiding van Jeroen Bredewold, en
allebei metpassiemuziek!
Het Gronings Kamerkoor, dertig
jaargeledenals"koor vooroebeken
de passies" opgericht door Theo
Westen. heeft inmiddelseen reper
toire uitallestijlperiodenopgebcuwd.
Nuzingthettwee van devier "Mote·
lIen voor de passietijd" van Cees
Wagemakers (1944), vier delen uit
de"Missapro defunctis' van dezelt
decomponist,en "Anthem"van Eskil
Hemberg(1938),opeen door W.H.
Auden inhet Engelsvertaalde tekst
vanDag Hammarskjöld.
Vocaalensemble Ten Toonl -krap
vijf jaar oud. maar eveneens zeer

Brandveiligheid
.in de gemeente Ten Boer
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Veranderingen bij de RWZI
Opwoensdagavond 26 februari was er een informatiebijeenkomsl in dorpshuis "de Leeuw" over deaanpassingen van derioolwalerzuive
ringsinslallalie in Garmerwolde.

Er zalen opvallend weinig mensen
inde zaal. Dit heeft twee oorzaken:
1.Het is"krookjesvekantsie"en veel
mensen zijn erniet.
2. Er is wat fout gegaan bij de
uitnodigingen.De hoek OudeRijks
weg /Grasd ijkweg/Geweideweg
heeft de brief pas hedenmiddag
rond half vijf gekregen. Bij veel
mensen zitienog indebrievenbus!
Als jedan ook nog bedenkt dat een
aantal mensen ziek is, ishet plaatje
helemaal rond.

De bijeenkomst werdgeopend door
dhr. Hoven, lid van het Dagelijks
Bestuur van het Waterschap Noor
derzijlvest. Daarna kreeg projectlei
der dhr. Bergmeijer het woord .
Er komt een aparte zuiveringsin
stallatievoor het verwerken van stik
stof. En een gebouw om het slib
vooraf reeds in te dikken. Boven
dien zullen de slibsoorten uit de
diverse "straten" straks worden
gemengd,zodat ereenzelfde kwali
teitontstaat. Een belangrijk verschil
met nu is de recirculatie van het
effluent (gezuiverd water). Het wa
terstaat straks constant op11 .000
kuub.
Ook komtereen nieuw infocentrum
pluskantorengebouw.
Degeureisenblijvengehandhaafd.
Wel willen ze overdag graag wat
meergeluidkunnen produceren dan
nu het geval is.
Deindustriëlebestemmingvan een
stuk terrein vande familie Iwema is
bedoeld als reserveri ng in de toe
komst. Dit plan loopt tot 2015. De
wet verontreiniging wordtwellicht in

de toekomst weer strenger. Er zijn
echter geen concreteplannen.
Het slib dat nu nat wordt aange
voerd,wordt straks minder;de aan
voer blijft gelijk. Die brug over het
Damsterdiep wordt niet verbreed.
De gemeente iswegbeheerder;voor
"bobbels"moet jebijhen zijn.

De zuivering isgebouwd in1979 en
had tot taak het verwijderen van
zuurstof. Later kwam die stikstof en
fosfaten erbij! Tot de bouw van
Swiss Combi wordt hetslib eropge
slagen voor vervoer naar Duitsland.
De geuroverlast wordt alleen maar
minder: er worden meer bassins
afgedekt. We ruiken nu de sl ib
buffers; we hebbenal ineen aantal
dagen geen regen gehad, het afval
water gaat aanrotten.Als de zuive
ring afgebouwd is,zijn die slibbun
kers ook afgedekt.
Alles wat zuurstofhoudend is,wordt
niet afgedekt en niet afgezogen.

Opmerking uit de zaal: Er rijden
steeds meer vrachtauto's over de
Oude Rijksweg ; er is geen fant
soenlijke bebording !
Antwoord: Diebewegwijzering naar
de zuivering moet worden verbe
terd .
• Wat zit erprecies indievrachtwa
gens?Bij iederanderbedrijf moet je
tegenwoordig alles registreren.
Worden hier geen monsters van
genomen? Enwaarom zijn dierap
porten nietopenbaar?
• Elke vracht wordt ingeklokt. Het
bedrijf geeft aan wat ie loost; wat
naar de zuivering toe komt, is be-

kendoDaar wordt steeksproefge
wijsopgecontroleerd.

Eigenlijk is deze goedbedoelde
voorlichting niet aan het dorp be
steed. De bevolking wil eerst en
vooral antwoord op de volgende
vragen:
• stinkt het?
• komen erbacteriën vrij?
• geeft het risico'svoor degezond
heid van mens ofdier?
• hoeveel vrachtauto's komen er
en wanneer -en waar langs-wordt
het aangevoerd?
In het verleden zijn er te vaak af
spraken niet nagekomen. Boven
dien zitten we nog steedsmet vra
gen rond deveesterlte en het statis
tisch erg hoge aantal kankergeval
len. Ook destankvan deafgelopen
weken werkt nu nietbepaald stimu
lerend. Wellicht ten overvloede:
Denk bij stankoverlast niet "Mijn
buurman zal wel bellen",maargrijp
zelfdetelefoon en druk050-318 00
00 (de Milieu Klachtenlijn van de
Provincie).

Tot dusver is nog niet aangetoond
dat er verband bestaat tussen de
ziektegevallenlveesterlte en de zui
vering . Je kunt de bewijslast ook
omkeren:erisnietaangetoond dat
ergeen verband bestaat tussen de
aanwezigheidvan de zuivering c.q.
oude smeerpijp en de geconsta
teerde veesterlte, kankergevallen,
huiduitslag, cara, eczeem ...Wel
licht isersprakevan een comblna
tie van factoren: al die feitjes op
zich leveren geen probleem, maar

samen ishet een andere zaak.Aan
vijf glazen bierga je niet dood; vijf
glazen heldere jenever ook niet ...
maar als jehet samen drinkt en er
ook nog drugs bijneemt???
Aan cadmium ofarseen alleen gaat
een koe nietdood;daarvoor leeft ie
tekort.Maar wat,alservan alles bij
komt? De koe raakt gedesoriën
teerd, stoot zijn uier, krijgt een ont
steking ...

Conclusie
Een duidelijke presentatievan deop
komst zijnde veranderingen (alhoe
wel een microfoon geen overbodige
luxe was geweest) en een mooi
boekje.Maar waarom al die afkor
tingen? Het was voor ons -alsleek
-toch veel duidelijkergeweest als de
woorden voluit waren geschreven?
Wellicht zou een rondleiding door
het bedrijf veel onbegrip kunnen
wegnemen.De RWZIstaat eropen
voor: een taak voor Dorpsbelan
gen?

Hi/lie Ramaker-Tepper

"De Soos"
Deklaverjasavondinmaartheeftde
volgende uitslag opgeleverd:
1.Joke Vliem 7175
2.Johan Tammeling 6701
3.Kees Wierenga 6489
4.Jo Reinders 6330
De volgende keer is op dinsdag 8
april, aanvang 20.00uur

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

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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<,~ _ DAMES EN KI NDER MODE

~ jolanda Spraakman

/

'\ Hend rik W esterstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (OSO) 302 34 17

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst
• Rioolontsloppen
• Aanleg en reparat ie
• T.V.-inspectie
• Gevelrei niging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
1;1#I:I(31: ttt11 3;\'4[3 j
Noorddi jkerweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050) 542 18 90
Fa x (050) 542 37 78

CAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artlke
len en kleine afdeling

speelgoed .

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

.Kleine~

" Doerak.
fSAfSY - EN

K..I N OER...KLEO,NG

van maat 44 tJm 176

Winkeleen t rl/lil
Lew el/b org

Tel. (050) 542451 9
Wink eleen trum

Paddep oei
Tel. (050) 5793 111

~Rijlessenvoor kinderenen
volwassenen

~Pensionstalling

~ Tevens ter dekking : de
bewezen NRPS- rijpaard
hengst Romantoco en de
uniekgougeel metzwarte pony
hengst (1.48m) Romantic
Popcornv. Romantico

Dierenspec iaalzaak

LEWENBORG
Het vo o rdeligst e
adres voor uw
huisd iervoeders
• EL;kanuba • Iams
• Canex • TechniCai
• Rayal Canin • Prins
• HopeFarms • Greenfield
• Kanacorn Hllis

Kijk o f Bel
Kajuit 284
Winkelcentrum
Lewenborg
(0 50) 5415553

• Bezorgen in overleg

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE-lH. ALO. LELY
• HARDI . FELLA

• KVERNELAND. KONGSKILDE
• FRASTO. PEECON
• CLAAS. OVERUM

• PEGORARO. KEW. TORO
• STiGA . HUSOVARNA

• MTD . GARDENA. BISON
• ZIRCON• CMMER

LAND80UWMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg5Ten Boer (OSO) 3023614

Rijschool

Severijn
a uto & motorrijden is

meer dan a lleen jezelf
verplaatsen

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

Veeservice
R. van der Woude

Klau wverzorging
Diergeneesmiddelen

en -benodigheden

GARME RWOLDE
co (050) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

AGRIS HOP

• groenten & fruit:
• a a r dap pelen
• scharr ele ieren

• vle e s
• boer enzuivel
• salade s & rau w k ost

roveos JJ'-V a d fe5 voor
ecologIsche ploduc1e n

oc..,;rJ<C7.-:Dorp 9Ne g 1 • G ann e n.vo ld e
le l : 050 - 4 04 2 9 21

b .g .g . : 0 5 0 - 541 8462
Fax: 050 - 4 04 29 22

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

BDUWv.o.f.

9798 PA Gormerwalde
Fox: 050 5419268
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Op woensdag 12 februari hield drs. Maria Derksen bij de NBvP,
Vrouwen vanNu,een leerzamelezing over "gestoldetranen",oftewel
tranen die niet vrijelijk hebben mogen vloeien.

14 uur service

'mr --_.......--

Oproep

HillieRamaker·Tepper

Interesse? Vraag vrijblijvendinforma
tiebij:Maria Derksen, telefoon 050
3131708.Een oonsultduurteen uur;
onder bepaalde voorwaarden wor
den dekosten geheel ofgedeeltelijk
vergoeddoorhet ziekenfonds.

Wijzoeken eennieuwechefhuishou
delijkedienst.Hetzoukunnen datdit
insamenwerkingmet tweemensen
wordtopgelost(eenechtpaar, twee
zussen,een(groot)moederendoch
ter ...). Alleenis natuurli jkook een
primamogelijkheid.
Het iseenbetaaldefunctie.Dagelijks
moetenwerkzaamhedenworden uit
gevoerd;eriseen werkschemaaan·
wezig.
Info: Ben Bolt, directeur C.B.S. De
TIl, Kerkstraat 6, Thesinge.

Wanneer een proces van rouw of
verliesverwerking stagneert, kan er
hulp nodig zijn om dat proces van
verwerking alsnog weer opgang te
brengen.Dat geldtzowelvoorrecent
verlies alsvoor een eerdergeleden
verlies.Immers: verdrietom een ver
Iieskandiepzijnweggestoptenjaren
lang alshinderlijkeballastzijn meege
zeuld.Alsafgestudeerd theologekan
mevr. Derksen ook ondersteuning
geven bij levensvragenom tekomen
tot het verwoorden vaneigenqevoe
lens,gedachten en geloof.

boetseren.
Weggestoptverdrietkomtveel voorin
nare dromen: het verstand en het
gevoeldoen verschi llendedingen.Als
hetplotselingisgebeurd,kunnen men
sen in hun droom soms alsnog af
scheid nemen. Dat lucht vaakop.

~::: Ooste rseweg Ib•• In:· 9785 AD Z.uidwolde Gr.
::••:. Tet. (050) 301 2832

www.vaatstra.nl
vaatstra@vaatstra .nl

Installatietechniek VAATSTRA B.V

Rouwtaken
"Rouwenisheelnormaal.Hetkosttijd
en energie;jemoeterietsmeedoen!
hetonderogen zien.Weonderschei
denvier fasen:
• Heterkennen van het verlies.
Hetisbelangrijkdatjeerbijbent!Ook
voorkinderen;neem zemeenaarhet
afscheid. Kinderen vinden het niet
angstig.alswijhetooknietvinden.Pas
als je werkelijk beseft wat er is ge
beurd , kunjerouwen.
• Leren leven indenieuwe situatie
zonder jegeliefde.
• Het verlies een bepaalde plek
geven, bv.eenkaarsje bijeen fotoof
een gevallen appel op een wand
kleed.
• Jeenergiegaat nietmeervoor het
grootste deel uit naar het verlies, je
denkt weer aan anderedingen.
Er staat geen bepaaldetijdvooreen
rouwproces;bijdeeen duurt het 1tot
2 jaar,bijdeanderwel5jaar.Jekunt
veel steun ondervindenvandemen
senomjeheen. Ikvergelijkhetaltijd
meteen ruweeneen gladdesteen:de
ruwesteenisscherp,pijnlijk;deglad
desteenisafgesleten."

Onzichtbaar...
Het verdriet gaat als een schaduw
met je mee. Ineens is dat gemis er
weer! Bij belangrijke dagen:verjaar
dagen, trouwdagen, geboorte van
kinderen ...
Jekuntverdriet nietafmeten aan de
hoeveelheid tranen. De tranen kun
nen ook onzichtbaar blijven, aan de
binnenkant. Naarmatejeouderwordt,
drogendetraanklieren op.Bij sommi
gemensenkunnendeogen nietmeer
nat worden en lijkt het of het hen
helemaal niet meerberoert ...
Hetdelen van verdriet isheelbelanq
rijk.Hetwerk!altijdbevrijdendals jeer
over kunt praten, het een plek kunt
geven. Sommige mensen schrijven
hetvan zich af;anderen zoeken hun
toevlucht tot tekenen/schilderen of

Soortenverlies
Hetverdrietkan ookbetrekking heb
ben opeenandersoortigverlies. Het
verlies vaneenouderofpartnerdoor
scheiding, verliesvan vriendschap
pen,werk,land van herkomst gezond
heid (handicap, levensbedreigende
ziekte) ... En ongewenste kinder
loosheid!Jevoelt jesteeds meer bui
ten gesloten; al je vrienden praten
over hunkinderen.
Erzijnooksecundaireverliezen:door
ziekte verliesjejewerkendaardoor
moet jeverhuizen ... Soms iser een
verbodoprouwen,bv.alshetgaatom
jeex-man ofeen geheime liefde. En
krijg jegeen gelegenheid om afscheid
tenemen. Wanneer iemand ernstig
ziek is,kan ersprake zijnvan voor
rouw.

liefvondenhembijZichwou hebben.
Dnroeptbij hetkind vragenopals:Ben
ikdannietlief? Of:Ikwilnog nietnaar
dehemel. dusgedraag ikmenietlief.
Bedenk een plekvoordedood;b.V.:
Papaiseenstergeworden!OI:Mama
woont opeen wolk achter dereqen
boog.Hetwerktheelbevrijdendalsje
eroverkunt praten,heteen plekkunt
geven.
Somshoujejestil uitschuld/schaam
tegevoel.Zohad ikeenweduwnaarin
mijnpraktijkdietegen zijn dochtertje
zweeg over haardoodgeborenbroer
tje.Het meisjevoeldedaterméérwas
... Vertelhet! Dewerkelijkheid isvaak
eenvoudigerdan defantasievan het
kind.
Laatstwas er eenprogrammaop tv
over een vader die zelfmoord had
gepleegd. Iedereen was opdehoog
te,behalvedekinderen vanhetgezin.
Zevoeldendaterietswas!Hetvertel
lenvan defeiten isaltijd beterdan de
fantasievan het kind.
Inhet programma "Spoorloos" ging
het over een kind dat verwekt was
dooreen anderevader.Dievrouwzei
heel treffend: 'Het was als eenduur
kopje datineen kastje stond waar je
nietaan mochtkomen."Toennaeen
DNAtestonomstotelijk kwam vastte
staandatdebewuste man weldege
lijkdevadervanhaarkindwas,schud
dediemoederoverhaarhelelichaam
... Veel problemen worden veroor
zaakt door familiegeheimen: incest,
homoseksualiteit, oorlogsverleden
(NSB) ... Mensen oordelen vaakte
snel: je weet nietwat je zelf in die
situatie zou hebben gedaan."

estelde tranen

Begripindeomgeving
'Bij hetverlies van oudeouderszegt
deomgevingalgauw: Och,ze waren
oud: zehebben een goed leven qe
had.Jemagblij zijn dathetafgelopen
is. Tegen kinderen wordt vaak ge
zegd: Goed opmama passen. hoor!
Ol:Liefzijnvoorpapa.Praatookmet
hetkind!Bijeenmeisjeuitmijnpraktijk
kwam iedereen voorpapa;zelfsdejuf
vanschool sprak nietmet het kind!
Geheimzinnigheidkan heelveel angst
opleveren. Kinderen verliezen hun
vertrouwen indemensen.Wees voor
zichtig metverkJaringen als:Jebroer
tje isdoodgereden omdatGod hemzo

Tranen dieniethebben kunnen/mo
gen vloeien.Hoe kan ditalsnog?
Vaak hebben ze temaken met oud
verdriet: hetwasgeheimoftaboe.Of
misschien konmen nietrouwen;was
ergeen tijd,geen plaatsvoorverdriet
(b.v. intijden vanoorlog).
Emoties mogen getoond worden!
Dood hoortbij het leven.
Wij hebben al vroeg geleerd dat er
gewensteenongewenstegevoelens
zijn. Emoties die jenietwerkelijkmag
belevenlloe laten,blijvendiep inons
binnenste liggen. Velen hebben
schuldgevoel. ookalisdatniet reëel.
Zokun jeb.V.bij eennieuwe partner
worstelen met het probleem: Naast
wie moet iknustraks gaan liggen?
Ook kun je boos of angstig zijn. Of
jaloersop mensen die nog weleen
vader!moederilJroertje/zusjehebben.
Erkunnen zelfslichamelijkeklachten
optredentengevolgevaneen verlies.

MevrouwDerksenheefteenzelfstan
dige praktijk voor rouw en
verliesverwerkingaandeErnstCasi
mirlaan in Groningen. Ze begeleidt
zowel kinderen,jongerenalsvolwas
senen.Samen metdeStichting "Ach
ter deRegenboog" (tel. 030-23682
82) organiseert ze ook kinder
weekendenvoor lotgenoten."Jebent
eenkeernietdeenige indeklasfln de
straatdieietsergsheeftmeegemaakt."
Na een half jaar komtde groep nog
een keer bij elkaar.Via een speciale
informatie- enadvieslijngeeftdeStich
ting antwoord opvragen vanen over
kinderenenjongereninrouw.(0900
2334141 ; 10eurocent p.m.)
Daarnaastgeeft mevr. Derksen bin
nen de Stichting "Elisabeth Kübler
Ross" nog workshops van 4 of 5
dagen.
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STOOMFLUITJE

VoordeG&TExpress loopt een jaar vanapril totapril. Misschienwat
vreemd,maar ooit isdekrant na een herstart weerbegonnen inapril
1978. Dus vandaar datgebroken jaar.

Terugblik op het
afgelopen jaar

Voorderedactievan deG&Twashet
jaar 2002-2003 een veelbewogen
jaar.Onderandere doordateendrie
talieden hetredactieteam heeftver
laten: allereerst noemen we Hans
Klamer.Hanswassinds t9971idvan
hetredactieteam;hij volgdedestijds
Elisabeth Tolenaar op. De leukste
klus indeafgelopen jarenvond Hans
het maken van hetjubileumboek"25
jaar Garmer&Thesinger Express".
Dat was nog eens samenwerken,
binnen een zeerstraktijdspad. lnhet
afgelopenjaarheeft Hans zichsterk
gemaakt om de "StichtingGarmer&
ThesingerExpress"van degrondte
tillen.Hijwasookdeeerste voorzitter
van onze stichting. Wegens allerlei
beslommeringenkreeg Hanssteeds
minder tijd voor de G&T, en dus
besloothij testoppen.
Ook Marry Burgering is dit jaar
gestopt. Marry schreef diverse arti
kelenoverallerleizaken,bijvoorbeeld
over BakkerHoekstra,debuurtver
eniging van de Hildebrandstraat,
enzovoort. Zij kreeg steeds meer
aardigheid in het schrijven en was
breed inzetbaar. Marry is gestopt
omdatze zichnietecht kon vinden in

denieuwestichtingsstructuur. Teveel
rompslompengekrakeel. vondze.
Onlangs isookWillemienBakker
Foekens gestopt met haar G&T
werk. Willemienwasalweerachtjaar
redactielid:door allerlei opleidings
trajectenschoothetG&Twerk erde
laatstejaren wat bij in.Wel leverde
ze. als echte G&T-er, regelmatig
kleinestukjesaan en ze heeft toege
zegddatookindetoekomsttezullen
blijvendoen. Het leuksteartikel dat
Willemien,volgenshaarzeggen,heeft
geschreven was dat over
"Schepershonden: honden die de
herder helpen".

Zoalshierbovenal isopgemerkt, is
de G&Ttegenwoordig een Stichting.
Binnenkorthouden we onze eerste
jaarvergadering.Hetfinanciëlejaar
verslag is daarbij één van de
belangrijksteagendapunten.Uiteen
voorlopigeberekening blijkt dat we
het afgelopen jaarietsingeteerdheb
ben op de reserves. Vandaar de
lichte prijsverhoging.voor zowel de
abonnees als onze adverteerders.

Henk Vliem

Van de redactie
In de afgelopen weken zijn een aantal redactieleden langs onze
adverteerders en donateurs geweest. Soms ging dat contact per
telefoon, maarmeestal gewoon even langslopen. Endat dan met de
vraag:"Gaatulgajeweer een jaar inzee metdeG&T?" Gelukkigvoor
onze krant heeft ruim 95%positief gereageerd. Er hebben een paar
adverteerders afgehaakt, maar er zijn ook weer een paar nieuwe
bijgekomen.Kortom:we zijn bijzonder tevreden.Onzeadverteerders
endonateurs zorgenwelvoorruim zestig procentvan onze inkomsten:
zonder hen, geen G&Tl
(Wezijn van plan om eind april derekeningen uit testuren.)

De prijs van de krant
Door allerlei omstandigheden,metname de stijging van depapierprijs.
zijn wij genoodzaaktomdeabonnementsgelden met ingang van april
2003iets(ongeveer4%) teverhogen.Debedragenwordennu:€ 13,00
per jaar als u contant betaalt of zelf overmaakt: en € 10,40 bij
automatische incasso.
In dit laatste geval moetu een machtiging aan de redactie hebben
afgegeven, waarinu toestemming verleent om ditabonnementsgeld
automatisch éénmaalper jaarvanuw rekening aftemogen schrijven.
Of umoetdit alsnog snel regelen.

Wij, de redactie, zijnvanmening datpostabonnees hetzelfde tarief
zoudenmoelenbetalen alsde bezorgabonnees. Echter, de door ons
betaalde portokostenkomen daardanwel bovenop.
De nieuwe tarieven worden daarom alsvolgt:
• Wonend binnenNederland,dochbuiten hetStreekpostgebied:
€ 23,14 per jaar
• BezorgingviaStreekpost:€ 16,78
Alsukiestvoor automatische incassobetaaltu:
€ 20,54 (bezorgingviaTPG post) of € 14,18 (per Streekpost). Voor
helbuitenlandgelden apartetarieven.

Wijzijnvanplanom eindapril metdeautomatischeincasso tebeginnen.
Omstreeks die tijd zullen onze bezorgers bij de overige abonnees
langskomen met een rekeningof kwitantie. Ook onze postabonnees
zondereenautomatische incasso opdracht, krijgen rond die tijd een
rekening thuisgestuurd.

Het makenvan dekrant isvolledigvrijwilligerswerk. Onzeabonnees
zorgen voor 40% van deinkomsten.Daarvoorzijn wijuerg dankbaar:
zonder doelgroep heeft de G&T geen bestaansrecht.

gratis af te halen
• houtsnippers bij Jan Wigboldus, Dorpsweg36; tel.050-5417178.

Henk Vliem

Beleef de wereld
onderwater met

duikschool jI.d.i>1
lt. ' ,

o""' \lf .,"; lIlo"~ " 19
~d6V-'

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

(050) 541 79 41
Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving.com

~~~~~tl i~~t~GA ~mi
LANDBOUW-

MECHANI8ATIEBEDRIJF

Oudman/ , ' --'-p
!.::=-~--_..
locoOO &l~t.f~(fOOftIDd Thesinge

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF Telefoon •Verkoop , verhuur en

H.W. Mollema 06 - 54 61 1091 reparatie van Tuin- en
Landbouwf71achmes

Lindenlaan 18 Dagelijksgeopendvan: ' Onderhoud van uw9603 DB Hoogezand
en Tjuchem Dinsdag limzaterdag mechine en tractorpark

Tel./fax (0598) 32 05 70 van 10.30 tot 18.00 uur
Mobiel 06 • 53 44 82 81
• ONTWERP . AANLEG

Zondag G.N. Schutterlaan 10
• ONDERHOUD 050 . 3021321• (SIER)BESTRATING van 13.00 tot 18.00 uur
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Twee nieuwe leerkrachten op De Til
Opdonderdag 6 maart stap ik tussen demiddag De Til binnen. Ik heb een afspraak met Esther Klok, leerkracht groep 7/8, en Annelies van
derPloeg, leerkracht groep 5/6. Annelies werkt sindsaugustus op De Til enEsther een jaarlanger. De hoogste tijd om dedames watbeter
te leren kennen en hen naar hun ervaringen in Thesingete vragen.

Het teamvan De Til.Greet Veenkamp,Jessica Kloosterhuis en BenBolt
metdaarvoorAnnelies van der Ploeg en EstherKlok.Opdefoto ontbreekt
Janny Procee. (Foto:Roelie Karsijns)

Estheris25 jaarenwoontsamen met
Ernst in Groningen. Ze komt oor
spronkelijkuitBovensmilde,maaris
na de brugklas met haar ouders
verhuisd naar Noord-Holland. Ze
heeftnogeen broer en een zusje.Op
mijnvraagwanneerze wistdatzejuf
wildeworden,antwoordt Esther dat
ze vroeger graag bij Unicef wilde
werken.Indeze individualistisch ge
richte maatschappij wildezij graag
wat doen voordemedemens.Totdat
ze bedachtdat jedatook dichtbij, in
eigen land.kondoen.Verdervertelt
ze graag met kinderen te werken;
kinderenzijneerlijk.oprecht envro
lijk.En datdan incombinatiemetiets
leren;zoishaarkeus gemaakt. Bo
vendienheeft EstherheIegoedeher
inneringen aan haar eigen basis
schooltijd. Zevindt het fijn omeen
bijdrage tekunnen leverenaan een
veiligebasis voorkinderen.

Annelies is22jaarenwoont(nog)bij
haar ouders entweejongere broer
tjesinGrijpskerk.Zewilgraag gaan
samenwonenmetvriend Pieter.maar
dat doen zepasals ook Pietereen
baan heeft gevonden. Annelies is
geboren en getogen in Grijpskerk.
Op debasisschoolhadzij ingroep3
engroep 7een hele leukejuf. Daar
iseigenlijkdebasisgelegdvoor haar
keuze.Tijdens demiddelbareschool
heeft zeook nogaan andere beroe
pengedacht.maardewens om jufte
worden iseigenlijkaltijdgebleven.
Hoebepalend een leerkrachtvoor je
eigenontwikkeling is,komtvakene
ruginons gesprek.Tijdens jeeigen
basisschooltijd. maar ook tijdens je
beroepsopleiding. En nuzijnze zelf
zo'nbepalendeleerkracht!
Beidehebbenhun opleidinggevolgd
aandeChristelijkeHogeschool Noord

Nederland. Daar hebben ze veel
pedagogische endidactischevakken
gehad. Zehebben er lerendenken
alseenleerkracht.geleerdhoe naar
kinderentekijken.hoeproblemen te
signaleren.En ze kwamenerachter
daterbijhetvakvan leerkrachtheel
wat komt kijken!
De L10-stageswaren voorhen bei·
den zeer leerzaam.
Toenheteind van hel laatstestudie
jaarinzichtkwam,beslotenzeallebei
tegaan solliciteren.TerwijlAnnelies
nog evenoverwoog om doortegaan
leren, had Esther de eerste open
sollicitaties aldedeuruit.

Estherhad devacatureinThesinge
even terzijde gelegd, maar na een
telefonischonderhoudmet Ben Bolt
isze enthousiastgeworden. Zelfszo

enthousiastdatdebaan inThesinge
haarvoorkeurhadboven deandere
sollidtatiesdiezehad lopen.Zesprong
danook eengat indelucht toen ze
hoorde dat zij het was geworden.
Vorig jaar groep 5/6en ditjaargroep
7/8."Eenheleverantwoordelijkheid."
zegt ze, "groep 7/8. De stofisbest
pittig. de begeleiding rondom de
CITO-toets.verwijzingnaardever
volgopleiding, musical en school
kamp: Maarze vindthethartstikke
leuk.

Toen Anneliesdevacaturezag.wist
ze nietprecies waar Thesingelag,
maar ze had er wel eens van ge
hoord(Feestweekin2000;bedankt
landelijke pers!). Hetwas haar eer
stesollicitatie enzewerdgelijkaan·
genomen. De uitnodiging voor het

sollicitatiegesprekkreegzealterwijl
ze nog bezigwas met haarstage,het
ging allemaal heel snel. In de
zomervakantiekocht ze een auto. 's
Ochtends rijdt zeoverde Eemshaven
weg en binnen 35 minuten is ze in
Thesinge.

Wat vinden zevan hun werktotnu
toe?
Beidemeiden zijnheel erg enthou
siast enwerken met veelplezierop
De Til.Ze zijngoed opgevangen en
wordengoed begeleid. De sfeerin
hetteam isheel plezierigenze vinden
dat ze hele leukecollega'shebben.
Ookdemaniervanwerken opschool
spreekt hen allebeierg aan.Zeheb
ben inmiddelsalontzettend veel ge
leerdenlerennog elkedag bij.The
singe vinden ze een leuk, gezellig
dorp. "Dat merk jeal als jehet dorp
binnenrijdt: zegt Annelies."Dekin
derenzijn leukenheelbehulpzaam,
datkan jegoedgebruiken alsjenet
begint!'
EstherenAnnelieshebbenookveel
aan elkaar. Allebei nog maar kort
werkzaam inhetonderwijs;danishet
fijnom metelkaaroverjeervaringen
tekletsen.

Om vijf overéén zetten we een punt
achteronsgesprek.Zij hebbendan
nog tien minuten voordatdekinde
renweerbinnenkomen.Wat was dit
een leuk, openhartig gesprek met
tweevrolijke,enthousiastemeiden.
diemet veel liefdeenvol toewijding
overhunwerk praten. Zij hopendat
ze hiernog lang mogen werken ...
vanmij mogen ze!!

Susan Timmer

Toneel voor en door jong en oud
Een groep jeugd in Garmerwolde
zou graag eens "iets met toneel"
willen doen; een initiatief dat gesti·
muleerd moet worden! En zo ont
stond eensamenwerking tussende
jeugdcommissievanGarmerwolde
en "Wester".
Einddecemberis-onder leiding van
een professionele regisseur - be
gonnen met het oefenen van een
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éénakter gespeeld door jeugd uit
Garmerwolde en omgeving en een
éénakter gespeeld door leden van
"Wester".

"De verkeerde schoen" iseenéén
aktervoor endoor dejeugd.
Dit toneelstuk laatons zienhoehet
dragen vandeverkeerde schoenen
kan leiden totzinloosgeweld!

Natuurlijkzijnook volwassenenvan
hartewelkom.

Tijdens"Toby or not Toby" gaan
weterug naardetijdvandehippies
en ziet uwat er kan gebeurenalsje
iemandwelliefvindt, maar nietmo
dern genoeg.
Natuurlijk is ook hier dejeugd van
harte welkom!

Beideéénakters zullenworden op
gevoerd opzaterdag 5 april a.s. in
dorpshuis "De Leeuw"; aanvang
20.00 uur. De entree bedraagt drie
euro.

We hopen dat jong en oud zal komen
kijken!



Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

sanitair en verwanming

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

lES
Reform - TherapieDrogisterij - Parfumerie
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Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwo lde
(050-5413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suede-reiniging, stoppage
en kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers
~. reparaties
~. upgrade
~. nieuw
~. basist raining

windows

info/prij slijst:
wWw.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afha len
dorpsweg 59 garmerwolde

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangi fte

inkomstenbelas ti ng

G. N. Schurrerlaan 46
9797 PC Th esinge
telefoo n (050) 302 13 19
fox (050) 302 I 1 82
mobiel 06 5 I533772

HOF 5TE DE -

G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORD HOf
~,k

~' ~lY~. o.,.~!

Werkplaats 'smaandagsgesloren

Rf I 7...... ,COY\I .
V\IVYmeubela te her

Tafelsworden doorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
engeheel naaruwwens

Folkingestraat 5
Gron ingen

(0 50) 3139393

Geopend:
df.-d o. en vr. va n 11.00 tot 17.45 uu r

zate rd ag van 10 ,30 tot 17.00 uu r

Werkplaats:
Grasdijkw eg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,

koelkasten,diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jvenenparticulierhandel In:
+ Pettet- en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top war" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

en

W ONING INRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

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
vloerbedekking! , Î\
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Redactie

Foto van de maand

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
WoherKarsi jns 050·302 20 71
Eind·redactle:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 • 050-541 53 35
annelleramaker@GRN.albrachl.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.aa p.j.
Bij automatische incasso € 10.40p.j.
Daarbuiten: basistarief + portokosten.
Prijs per krant € 1.25
HoofdarUkel op Internet:
www.garmerwolde.netl

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. Schutterlaan 16. uiterlijk
woensdag 16 april 18.00 uur.

Het uitzicht vanuitKlunder naar de Stadwerd indenovemberkrant albeschreven.Nuplaatsen we alsnog de foto
van het bankje waar van dituitzicht kan worden genoten! (Foto: WolterKarsijns)

~

't$öge
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050)3023045

Agenda
Urn6 april
GalerieAbbemaar:expositievan Marian
Brugman(schilderijen) en DrewesdeWit
(sculpturen).Geopend:vrijdag.zaterdag
en zondagvan13.00·17.00uur.
zaterdag 5april
DeLeeuw;20.00uur:Toneelvoorendoor
jongenoud.
dinsdag 8april
De Leeuw:13.30uur:"Neutenschaiten"
voor50+.georganiseerddoor deVrou
wenraad Garmerwolde
zondag 13 april
IJopje:15.00uur:RikBarren.singeren
entertainer(Canada);metinhelvoorpro
gramma Willem Noordstrand uitWagen·
borgen (zangen gitaar).Enlree: € 7,.

woensdag 16april
- C.B.S. "De TIl": Lentefeest.
-DeLeeuw;20.00uur:Lezing +dia'sover
Tsjechië-Slowakije-HongarijedoorSimon
en LudiRoelfsema. Georganiseerd door
de NBvPLs.m. de Landbouwvereniging.
Ook uw partner isvan hartewelkom.
donderdag 17april
Kerkhörn;10.00uur:Koffiemorgen
zondag 27april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00uur:o.l.v.
JeroenBredewold brengenhetGronings
KamerkoorenvocaalensembleTenTaan!
"Oudeen Nieuwe Passiemuziek"(OSA).
van 11 april Urn18mei
Galerie Abbemaar:expositieJoukjePees
(gem.Tech.)enJanSpijk(verbeeldingin
houtJ.Zaterdag 19 april van 13.00lot
17.00uurgeeftJanSpijkeendemonstra•
tie hoehijwerkt aanzijnbeelden.

Erediensten
SOW gemeente
6 april
09.30uurThesinge.ds.Luinenberg
13april
09.30uur Thesinge. ds. Baas
17 april, Witte Donderdag
19.00 uur Thesinge. nog niet be
kend;Heilig Avondmaal
18april, Goede Vrijdag
19.00 uur Garmerwolde. nog niet
bekend
20 april, Pasen
09.30uurThesinge.ds.Struif;m.m.v.
hetkoor"Lovende stemmen"
27april
09.30uurGarmerwolde,ds.Meyer
man

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Electra Kerkst raat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Te l. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking
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M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 • 54 15222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyurn en Selwerd


