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Piet Pastoor: "Het is iets moois geworden"
Op zaterdag 20 mei aanstaande zal depresentatie van het boek "De Boerderijen in degemeente Ten Boer enOverschild" plaats vinden in
deKloosterkerk in Ten Boer. Een bijzonder verheugende gebeurtenis. Het werk is nu voltooid! Het resultaat is een kloek naslagwerk met
ruim 600 pagina's. AI met al heeft het lang geduurd voordat hetboek gereed was. InTen Boer startte deBoerderijencommissie in 1971, in
Overschild was datomstreeks 1986. Vanaf 1991 zijndetwee werkgroepen samengevoegd ommet vereende krachten hetproject tevoltooien.
Na jaren van archiefonderzoek en verzamelen van historische documenten, kaarten en illustratiemateriaal door de leden van de
Boerderijencommissie Ten Boer- Overschild heeft de heer drs. Pieter W. Pastoor de uitdaging op zich genomen om de boerderijen te
beschrijven; daarom aan hem enkele vragen gesteld.

Piet Pastoor bijzijn "GuldenSnede". (Foto:Desiree Luiken)

Hoe bent u, als dierenarts, ertoe
gekomeneen historisch overzichts
werk van het gebied Ten Boer en
Overschild te schrijven?
Vroeger had ikal eensdegeschiede
nis van onze ouderlijke boerderij uit
gezocht. Bij dat onderzoek heb ik
voornamelijkgeleerd welke bronnen
van belang zijn voor een dergelijk
onderzoeken hoejedatverderkunt
uitwerken.Veeliswelbekend,maar
uiteindelijkmoetjehethoeen watzelf
uiMnden.
Toen ikhetonderzoekhad afgerond,
kwam ikincontactmetdecommissie
diebezigwasmethetsamenstellen
van het boerderijenboek Mid
delstum-Kantens.Hetdeel datikuit
gezocht hadhebikingeleverd en hen
aangeboden nog een aantal boer
derijen uittezoeken.
Bijdatonderzoekwas meopgevallen
dat deAtlas vandekloostergoede
ren vanSiemenseenaantal fouten
bevaten beslootdeKloostergoede
ren van Ten Boer zelf in kaart te
brengen.
Ditiseen projectvanjarengeworden
waarbij ikeigenlijknooit het gevoel
had dat het op korte termijn klaar
moest zijn. Datkontrouwens ookniet
want ermoet immers ook nog ge
werkt worden.
Ikbeschouwhetonderzoekeigenlijk
als een hobby waarbij jeeengrote
legpuzzelmaakt, metalscomplicatie
datjestukjesook nog eenszelfmoet
opzoeken. Hetmooisteisdan,datje
eenseen stukjevindt, soms opeen
onverwachteplaats,waardoorplot
selingeen groot deel van depuzzel
kompleet wordt.

De keuze Ten Boer en Overschild
heeftallestemaken met jepraktijk
gebied.Je raakt aan dat gebied ge
hecht enkrijgt oogvoor deschoon
heid en de eigenaardigheden van
het landschap.
De combinatie Ten Boer en Over
schildisuitpraktischeoverwegingen
ontstaan. De landbouwvereniging
Overschild had eveneens het voor
nemen eenboek uit tegeven. Daar
degemeenteTen Boerzich vroeger
uitstrektetot en met Luddeweer en

ook het Heidenschap onder deze
gemeente viel zou ereen overlap
ping zijn.Hetverzamelen van gege
vens was al in een vergevorderd
stadium, waarom zou jeOverschild
erdan nietbijnemen.

Voordat ubij het project betrokken
washadden de leden van de Boer
derijencommissie alveelgegevens
uitallerleiarchievenenhetKadaster
verzameld.Heeftuzelfooknog veel
aan brononderzoekgedaan?

Zoja, heelt unog verrassendeont
dekkingen gedaan?
Zewaren nadatzehetbesluit geno
men hadden een boek samen te
stellen enthousiastbegonnen,maar
moesten stoppen doortijdgebreken
vooral ook doordat zebronnen on
derzochtendiehen nietdevolledige
informatieverstrekten waardoor ze
vastliepen.
Op eenof andere manier ben ik in
contact gekomen mei Cor Bolhuis,
diehetdoodgelopenonderzoekweer



De voorintekenprijs geldt tot 1 mei 2006.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Profiel Bedum,inopdracht
van de StichtingBoerderijenboek TenBoer-Overschild.

Meer informatie is te vinden in de folder en op de website
www.boerderijenboektenboeroverschild.nl.

Rietvan Eerden-Wigchering
Coördinatornamens

de Stichting Boerderijenboek

Wilt u verder nog iets kwijt over de
totstandkoming van hetboek?
Hetkostteheel veel werkenheelveel
tijd,maar door samenwerking ishet
tochietsmooisgeworden. Daarzijn
we met elkaar best trots op.

Wat wordt uw volgende project?
Als me detijdgegevenwordt, mis
schien na een korte pauze. waar
schijnlijk tochwel weer ietsoverdit
mooiegebied.

200voorouders inhetboekvermeld!

Hartelijkdank en succes metde laat
steloodjes.

In het boek is van alle boerderijen in het gebied een historische
beschrijving opgenomen. Per boerderij is het verhaal chronologisch
beschreven,hetbegintzover mogelijkterug indetijdeneindigtbij 2005.
Er wordt aandacht besteed aan de situering van de boerderij, de
eigenaars, debewoners of gebruikers, de landerijen en voor zover
mogelijkalle belangrijkeveranderingen enontwikkelingendoordejaren
heen.
Verder zijn ervrij veelgenealogischegegevens inverwerkt. De per
soonsnamen zijn gemakkelijkoptezoeken viahet bijgevoegde naam
register.
Daarnaasthebben enkeleauteursartikelen geschreven dieaansluiten
bij hethoofdthema, bijvoorbeeldoverdebetekenisvandekloostersvoor
het gebied, het Groningerbeklemrecht en deaanleg van het Eemska
naaI.

Boerderijenboek gemeente
Ten Boer en Overschild

VoorhetBoerderijenboekTen Boer
Overschild zijnvanalle boerderijen
luchtfoto's gemaakt. De bedrijven,
voornamelijkveehouderijen,hebben
een groot oppervlakte. Wij willen
graaghethelebedrijflaten zien waar
de eigenaren best trots op mogen
zijn.
Een andere bijzonderheid isdat we
de geschiedenisvanerg veel bedrij
ven vanaf 1600 hebben kunnen be
schrijven.Veelgeneraties hebben in
400 jaar geprobeerd hier hunkost te
verdienen.
Uniekzijn de kwartierstaten van een
aantal personen diewe inhet boek
hebben opgenomen. Devoorouders,
vijf generaties, van deze mensen
komen allemaal voorinhetboek.Met
rechtkun jezeggen datdezefamilies
diepgeworteld zijninhetbeschreven
gebied.Van één van hen zijn erzelfs

In Groningenzijnal veel boerderij
boeken geschreven: waarin onder
scheidtditboekzich van de andere?
Bijdeuitgave van eendergelijkboek
probeerje iets nieuws te brengen.

beschreven tot 1830, de invoering
vanhet Kadaster.
In het tweede deelworden alle boer
derijen besproken indegemeente
Ten Boer en inOverschild.Deboer
derijendie ooit kloosterbezitwaren
wordenverder vanaf 1830beschre
ven en de boerderijen die niet tot
kloostergoederen behoorden vanaf
1750 of mogelijk nog eerder.

Hetboekbevatveel illustraties vooral
kaarten, maar ook minuutplans, en
verder veel foto 's. Waarom heeft u
gekozen voor zoveel kaartmateri
aal?
Veelmensen,ikzelfook,zijn visueel
ingesteld. Een verhaal met alleen
jaartallen en veel namen wordt al
gauw saai. Bovendien zijn sommige
dingenmetbehulp van een kaart of
een fotoveel sneller uit teleggen.De
wereld istrouwens ook nietstatisch,
maarerisveel dynamieken datismet
kaartenzichtbaarte maken.BijOver
schildbijvoorbeeld worden kaarten
getoond die op drie verschillende
periodes aangeven: 1830, 1960 en
2005.

Boerderij Kerkstraat 1 thesinge

op wilde pakken. Ik heb hem toen
voorgesteld een systematisch on
derzoek op te zetten zoals ik dat
gedaan had bij mijn vorige onder
zoek.Hetadvies isopgevolgd en met
groot enthousiasme is een grote
commissie opnieuw aan het werk
gegaan, die enorm veel gegevens
heeft verzameldop het Kadaster en
hetRijksarchief.Dezeoommissievan
noeste werkersheeft de basis van
het onderzoek gelegd. Voor mijzelf
blevendelaatstepuzzelstukjesover
die degeschiedenis moesten oom
pleteren.Eengroot deel ervan was
op hetGemeentehuiswel tevinden.
De leuksteverrassing voor mij was
een vondstdiekwamuit aantekenin
gen uiteen oude familiebijbel.Deze
aantekeningen brachten de geschie
denisvan een boerderij bijna 200jaar
verder terug.

Kunt u iets vertellen over de opzet
van de boerderijbeschrijvingen wat
betreftde aanpakeninhoud?Bentu
opvallende zaken tegen gekomen?
Onsboek bestaat eigenlijk uit twee
delen.Het eerste deelisdebeschrij
ving vandekloostergoederen,waar
bij een reconstructie isgemaakt van
de bezittingen vande verschillende
kloosters in 1595 en daarnaast de
geschiedenis van de afzonderlijk
boerderijen.Dezegeschiedenisworclt

Het is bijna Pasen dus .
La Bloem inThesinge isopenvoor iedereen
Vrijdag7april van 11.00-20.00

Verkoopvan keramiek,voorjaarsbloemen,
frisse voorjaarsdeooraties,paasspullen,glaswerk,
brocante, mooie pottenen nog veel meer!

Tot ziens bij La Bloem
Luddestraat11
9797PMThesinge
050-3021984
emaillabloem@hetnet.nl
web;www.labloem.nl
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Niet stuk te krijgen, die bikkels

uurwordt ergezamenlijkgedansten
isernaafloopsoep enbroodjes.Het
jubileumfeest was erg geslaagd.
Mevrouw Bijmoltwerdindebloeme
tjes gezeten voor haarenalle leden
was er eenbrieflflesopenermetin
scriptie.Hetbestuur,voorzilterJoke
Kalkwiek,secretaresseAukjeGroot
hofenpenningmeesterTinekeBijma
spreektdewens uitnog langvoortte
bestaan. Dan moet erwel wat jong
bloed bij, .. .
Ubentwelkom omklassieke dansen
zoalsdepolka,veleta,rumbaenwals
teleren.Ookbekende buitenlandse
dansen zoals deisraëlischevredes
dans encountry-linedance staanop
hetprogramma.Folklorewordt weer
hipdus. . . komerbij!

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar

demogelijkheden.

d n bloemen alleen.
Meer a

LUeET

TruusTop

bloe m s ie r k un st

GaYkingaij43
Ten Boer :\. L.--
Tel, (050) _~
Fax (OSO)
Maandag vanaf . r

Vrijdag tot 20,00uur

Van dansen blijf je jong
Het jongste lidvande"MeutenDaansers" isnetsarah! Toen zij15jaar
geleden begon met volksdansen was ze ook de jongste. Nu is ze
penningmeester van de groep. We hebben 't overTineke Bijma uit
Thesinge. Ze houdtvan't dansen endegezelligheid envindtheteen
ontspannen manier om te bewegen.

-Gymnastiek was destijds in eigen
dorp ook erg leukenik ben steeds
van planom tegaan fitnessen maar
dan moetjewel naardestad.Niethet
dorp uit hoeven is een groot voor
deel."Naast haarwerk indezorgin
VerpleeghuisInnersdijkisvolksdan
sen eenleukeontspanning.Zewerd
enthousiastgemaaktdoorhaar buur
vrouwIdaOornkes, Idaisvanaf het
begin lid en is jarenlang aktief ge
weestinhet bestuur. Zeweet nog dat
de oprichters, Aukje Groothof en
Aaltje Havinga,eerstmeedanstenin
Garmerwolde. Aaltje legde een
schriftje in de slagerij en noteerde
allenamenvanbelangstellendenvoor
eeneigen volksdansgroepinThesin
ge. Het liep storm en in 198t werd
gestart met om en nabij de dertig
leden!Idavindtdebinding inhetdorp
heel belangrijk, Daarin is zij zelf op
meerderefrontenaktief;toneel,koor
enschmincken vanSintenPiet,VIOD
enWWK.
Momenteelzijnernog 13 ledendie
wekelijks van september tot mei in
het Trefpunt dansen. En al 25 jaar
onder leiding van mevrouw Martje
Bijmolt.Zij is een voorbeeldvande
opmerking datdansen jong houdt.
Meerdere groepen in de omgeving
begeleidt zij wekelijks, De boeren
stijl-kleding ishaar eigendom enze
wasten strijkt ze zelf na een optre
den. De Thesinger 'Meuien Daan
sers" treden2à 3keerperjaaropin
o.a. verzorgingshuizen. Een mooi
doel om naartoetewerken zodatalle
dansen vlekkeloos worden uitge
voerd. Alle groepen van mevrouw
Bijmolt komen éénkeer per jaarbij
eeninOosterhogebrug. Van 2tot 6

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 302171 5
E info @bluem ule,nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
I J U ITGEVERIJ

KarlineMa/fier

lijkttijd vrijmaken omtegaan hardlo
pen eenzinloze, jazelfsvandepot
gerukte bezigheid. Niets is minder
waar!Mitsjebegint met een goede
warming-up, een langzaamopbou
wend trainingsschemaen afsluitmet
een 'herstelloopje'metbijbehorende
rekoefeningen,kanhardlopenzowel
lichamelijkals geestelijk eenonbe
taalbaar goed gevoel opleveren.
Trouwens, zietu dat oeverloze ge
hobbel langs de weg doorwind en
regen nietzilten?Dan zijn ernatuur
lijknog legioanderemanierenom de
conditie op tevijzelen: wat denkt u
vanonzedorpsgenotendieelkeweek
conditietrainingvolgeninTenBoer?
Ofdedamesdieaardigwatballetjes
lekslaanopdetennisbaanindezelf
degemeente? Ofmetersenmeters
afleggen in het zwembad? Wie op
korte termijnal hardlopend meters
wil maken vlakbij huis, is er opde
topster Torenloop op 8 april van
Loppersum, de Bedumer Bosloop
op 9 mei (1017,5//5km) of de 2'
Daiploop van Garrelsweer (max.
10,5) En natuurlijk niet tevergeten
onzeeigenAstrea Run op1april in
Groningen: laat maar komen die
zomerrokjesl

Niet alleen
de vormgever en
drukker van de
Garmer & Thesinger Express

De hele winter door kwam je ze tegen in het Klunder, langs de
Schutterlaan op weg naar het Boergoense pad om via de Stadsweg
weer huiswaarts te keren : fanatieke hardlopers uit Thesinge, metof
zonder zweetband, snelle schoenen, muts, handschoenen en stop
watch. Nietstuktekrijgen,diebikkels. Ofverklaart u zestilletjestoch
een beetje voor gek, want: hardlopers zijn doodlopers?! Met mooi
weer een rondje Klunder lopen, okay: goed voordeconditie, even de
laatste winterrollen erafzien te krijgen voor dat leuke nieuwe jurkje
dat een maatje tekleinisgekocht énmet een gerusthartvoldoen aan
debewegingsadviezen vanarts, therapeut engoeroe. Jurrevanden
Berg schreef het al in het decembernummer 2004 vande G&T: "De
rust in het Klunder wasverdwenen....wat beweegt deze mensen?".
Dit sloeg op de aankomende vier mijl die elke jaar in oktober in
Groningen gelopen wordt door duizenden amateurs en professio
nals. Ookdit jaardeed Thesinge weer massaal mee, u hebtde lange
lijst vandeelnemers en hun uitstekende tijden kunnen bekijken op
de website van Thesinge. Maar liefst 45geregistreerde deelnemers,
2meer danhetjaardaarvoor. Nietalleen isdatpercentueel gezien heel
hoogvoorzo'n kleindorpals hetonze, het is voormij een reden om
hier (nogmaals) een stukje aan te wijden!

Alweereenpaarjaarvolg iksamen
met drieanderedorpelingen trouw
elkeweek looptrainingbijLoopgroep
Astrea inGroningen.Inmiddelsisde
groep uitgebreid met nog een en
thousiasteling. alhoewel zij enige
demotivatie tebovenmoest zien te
komen toenzij eenanderefanatiek
hardlopende dorpeling tegen hetlijf
liep die'evennaardebultvan Kardin
gewas gelopen,daar eenpaarkeer
openafwas gecrosstomtoenweer
in een dralje ophoesanwas gelo
pen'. Net zofrustrerend om tijdens
deviermijleenvriendtegen tekomen
dieveeeel rookt. nooooit hardloopt
endan toch effeeentijdneerzetdie
7minutenminder teltdanmijneigen,
zwaarbevochteneindtijd.Geeftniks,
dit jaargaikhemechtverslaan. En
laatiknou vlakvoor hetschrijven van
dit stukje een artikel in de Trouw
lezenoverhardlopen:juistvoorvrou
wen dieeen burnout dreigen tekrij
gen door devoortdurendedrukdie
decombinatie werk en gezin uitoe
fent. ishardlopeneen uitkomst. Het
kost niet alleen energie, het levert
ook energie op. Het voorkomt ge·
wichtstoename en is een perfecte
uitlaatklepvoorstress.
Ikkanmedaaralleenmaarbijaan
sluiten. Inhet al zodrukke bestaan
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De ganzen

Ida Oomkes

avondsvoortgezet inhetWokrestau
rant inTenBoer,waar iedereen zich
hetbuffetgoed lietsmaken.Meteen
goed gevuldemaag gingenwezeer
tevreden naar huis en spraken de
wens uitdatde"MeuienDaansers"
nog langmogen bestaan.
Nieuwe ledenzijn natuurlijkaltijdzeer
welkom dusdameskom eensvrijblij
vend langs enwaag eenseen dans
je.Elkedonderdagmiddag van 13.45
tot 14.45 uur dansen we in "Ons
Trefpunt".

Het is deze maand precies 25 jaar geleden dat in Thesinge in Ons
Trefpunt de volksdansgroep de "Meuien Daansers" van start ging.
Dit feit werd donderdagmiddag 9 maart feestelijk gevierd in Ons
Trefpunt. Het was een gezellige bijeenkomst waar ondermeer me
vrouwBijmolt, deleidster van de groep, in het zonnetje werd gezet.
Ook alle leden kregen een presentje aangeboden.

In 1981 starite de dansgroep met
ongeveer 30 dames . Vijf van de
huidigeledenhebben deoprichting
ookmeegemaakt. Opditmomentzijn
er13leden,zes uitThesinge,vieruit
Bedum endrie Ten Boersters. Als
dansgroep zijnwe metde tijd meege
gaan, naast oude bekende neder
landse dansen worden ook buiten
landse dansen aangeleerd. Boven
dien is het countrydansen op dit
moment heel populair. Graag verto
nen wij onze kunsten dan ook in
diverse zorgcentra.
Het gezellig samen zijn werd 's

Jubileum voor Votksdansgroep
de "Meuten Daansers"

Alle 13ledenvande "Meuren Daansers· en mevrouw Martje Bijmolt;al25
jaarde leidstervande groep.

FredjeBouma

En telkens weer word je gegrepen
doorde moed enhetonverzettelijke
van die dieren.Ganzenzijn deechte
voorjaarsboden, met veel meer pit
en lefdan die flauwe narcissen of
lammetjes. Hoog indelucht wordt
hardgewerkt. Dat ishet lied vande
ganzen: 'Een nieuw seizoen, aan
het werk, houvol. opjedoel af!'

gezind, doelbewust. Het gakken is
als een marslied, een strijdkreet,
een lokroepvoordezwakstevan de
troep: 'Hou vol, wekomen er, we
lossen af,hou vol!'

Wist Udat ....
• er9 september in Garmerwolde een hele grote poffert gebakken gaat
worden. Zo groot dat iemakkelijk inhet Guiness Book ofRecords komt?
• het oud-papiervan Thesinge indemaand april een weekje eerder wordt
opgehaald?
• dit i.v.m. deviering van koninginnedag opdelaatste zaterdag van de
maand?
• dus opzaterdag 22april vanaf 9.00 uur devrachtauto. met vrijwilligers,
langskomt?
• een geit van defamilieVerbree vier lammeijes gekregen heeft?

Fredje stond laatst op de Heren
gracht inAmsterdam, enzelfs bo
venhetstadslawaai uitklonkplotse
linghetzelfde bekende geluid.Heel
even,tussendehoge grachtenpan
den door, was deindrukwekkende
Vvan eenvlucht ganzen tezien,en
even snel waren ze weer verdwe
nen.

Soms hoor je ze 's nachts: je bent even wakker, het is doodstil in de
dorpen, zelfs het verkeer op Rijksweg zwijgt. Endan klinkt het ijl in
de donkere nacht: een zwak geluid dat langzaam aanzwelt en even
langzaam, maar onherroepelijk voorbijgaatenindenachtelijkestilte
verdwijnt: het gakken van overvliegende ganzen.

Hier op het land, met zijn hoge
luchten en weidse verten,hoor jeze
van verre aankomen enkun je ze
eindeloos volgen. Soms ishet één
formatie, soms zijn het er drie of
meer. En altijd vliegen zevastbera
denenonverschrokken voort:eens-

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uu r.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 · 3021905

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

OudeRijksweg 6
Garmerwolde 050 - 541 6244

la BlJoelft
Bt otl"«tUtA t tl/Uilt

WotEsAopg
KIHá,,'"st/,s
88olllllWl'E
Ro_E

Voor bedrijven enparticulieren

Luddestraat 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@helnet.nl
www.labloem.nl

lvfCNVt"lA'tV

lvf~
Lageweg 13A
9797 TAThesinge
OSO - 5416272
wwwJomantico.nl

~ Rijlessenvoor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstall ing

~ TevensIerdekking:
debewezen NRPS-rijpeardhengsl
Romantia> endeunie!< goudgele
ponyhengst (t,48m)
Romantic Popcorn v. Ranantico
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Wat heeftde toekomst in petto als je net je Atheneumdiploma hebt
gehaald? Straaljagerpiloot of gezagvoerder op een verkeersvlieg
tuig? Lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft of autopoetser in
Sydney? Eigenlijk was de keus niet zo moeilijk! Werken in een
autowasstraat lijkt me wel wat, al die andere mogelijkheden zijn
"later" ook nog wel mogelijk!

Verhalen van een wereldreiziger
........ .uit Ihesinge

Wereldreiziger Maarten deRaad(links).

MaartendeRaad

kamp gebracht waar alle inwoners
nutijdelijkverblijven enheb nog ge·
sprokenmet een man dienog voor
mijnopahadgewerkt. Hij wist zelfs
nog allenamente noemenvan de
broersenzussen vanmijn vader!
Die avond heb ik toch maar even
naar Thesingegebeldom alle bele
venissen van die dag te vertel-
len .
Vanaf het eiland Bali zijn we naar
Sydneygevlogen,maardieavontu
renkomenmogelijkeenanderekeer.

• Gezocht:
Wij zoekenvoor onze twee Shetlan
ders een weilandüe) tehuur inThe
singe. Marina Schijf, Lageweg 21 ,
tel.050-3022129.

• Te Koop:
Verschillende matenc.v.raciatoren,
z.q.a.n, t.e.a.b. J. van zanten, Mo
lenweg 1,tel. 050-3023610.

Stoomfluitjes

hebben we twee motorfietsen met
bestuurdergehuurddiewisten waar
deplantage "Keputren"lag.We had
den al gehoorddat er twee weken
geledenenormemodderstromenin
dieomgevingwarengeweestenhet
was dus maar de vraag of we er
kondenkomen.
Na ruim een uur over onverharde
wegen tussen derijstvelden teheb
ben gehobbeld kwamen weaanop
een berg waarvan je kon kijken op
Keputren in het dal. Het hele dorp
was door modderstromen wegge
vaagd en de inwoners waren per
helikopter geëvacueerd.Wemoch
tenvandebewakerswelafdalenen
zagenhierendaarnogeen(deelvan
een)huisstaan.Wonderbovenwon
derwas er één huis helemaal niet
getroffen door de modderstroom
............ dat was opa's huis!! Het
stond hoger dan de rest en is te
bereiken door middel vaneen aantal
treden.Ikherkende hetheelduidelijk
van alleoudefoto'sindealbumsvan
mijn opa envan de beschrijvingen
van mijn vaderdieerjarengeleden
ook eenkeerwasterug geweest. Ik
was 'backtomy rooIs"!
Daarna zijn we naar het opvang-

'snachtsendereiszoucirca zes uur
duren.Overal lagenzakken rijst en
vastgebonden kippen, brommers,
kisten bananen, rattenenkakkerlak
ken.Eindelijkvondikergensonderin
het ruim een slaapplekje met eier
schalenenpindadoppen alsmatras.
Toen ik op een gegeven moment
wakkerwerdzagikoveralkakkerlak
ken lopen, zelfs over de slapende
mensen !!!

Niasiseenvreselijkarm eiland,zwaar
getroffendoordeTsunami enenkele
maanden daarna door eenaardbe
ving.Het zou goed zijnalsmijnvrien
den uit Thesinge eens met eigen
ogen kondenzienhoemenhier leeft.
Je kijkt dan heel anders tegen je
eigenwelvaartaan!
Gelukkig isernu veelinternationale
hulpop het eiland aanwezig en de
opbouwkomt weeropgang.

Op Javahebben weeerst de grote
toeristischeattracties bekekenzoals
het tempelcomplexdeBorobuduren
devulkaanBromo.

Het volgende verhaalheeft een die
peindruk opmij achtergelaten.
Mijn vaderisopJavageborenenmijn
opa heeft er ruim veertig jaar ge
woond. In Oost-Java had mijn opa
vroeger eenkoffie- eneen rubber
plantageendiewildenwegaan be
zoeken. Vanuitde plaats Djember

Enzovertrok ikdusmet een goede
vriendeindoktoberrichtingAustralië
waar we volgens plan 3,5 maand
laterzijnaangekomen.
Vanuit het koude Thesinge eerst
maar even eencultuurshockopgelo
pen inheet Bangkok. Van deKerk
straatnaareenBoeddhistisch tem
pelcomplexenvandehond uitlaten
inhet dorpperolifantdoor dejungle
tegen de grens van Birma (Myan
mar). Slapen in een bamboehut en
de 'douche"bestond uit eenwater
val. Hetdrielandenpunt inLimburg
hebik nooit bezocht maar over het
drielanden punt Thailand. Birmaen
Laoskan ikjeallesvertellen.
Viaeenpaarbijzondermooieeilan
deninhetzuidenvan Thailand (met
veel Tsunami schade) zijn we de
grens overgestoken met Maleisië.
Dat was wel even wennen, want
ThailandisBoeddhistischenMalei
siëkenteenmoslimcultuur.Viaaller
leiomzwervingen uiteindelijkdeboot
naar Sumatra genomen.

Hetreizen opSumatraiszeertijdro
vend,een rit van 150km. duurde 6
uur, een gemiddelde snelheid dus
van 25 km/u. De bussen zijn altijd
overvolenalsjedenktdaternu echt
niemand meerbijkanstappenernog
minstensvijfmensenmetkippen in!
VanSumatragaateen boot naarhet
eilandjeNias,overdiebootreiskan ik
wel een boek schrijven.We vaarden

~

~

Heeft u een feest of partijen wilt u een leuk programma,
wij verhuren spelen voor groot en klein.

Tevens hebben wij een winkel met
prachtig houten speelgoed, curiosa en antiek.

U vindt ons aan de Kerkstraat 9a, Thesinge, tel. 06 47962971
Geopend: wo . vrij 13.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 14.00 uur, en op afspraak.

www.deryke.nl of www.oudhollandsespelen.nl

.9lá;~amPAC-o/è

t$öR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050·3021321
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Veranderingen aan de
Dorpsweg Garmerwolde
Opwoensdag8 maartwerdervoor eendeel vandebewonersvande
Dorpsweg een voorlichtingsavond georganiseerd over deverande
ringendie gaan plaats vinden, namelijk het kappen van dehuidige
bomen, het verwijderen vanalle struikgewas enhet herplanten van
bomen in de vrijgekomen perken. De avond werd geleid door me
vrouw Rika Pot, burgermeester van de gemeente Ten Boer, Henk
Langeveld, hoofd beheer groenvoorzieningenJanWigboldus,voor
zilter Dorpsbelangen Garmerwolde.

Alle begroeiing aandeDorpsweg wordt verwijderd. (Folo:Henk Remerie)

Delta van derMolen

men. Misschien kan de hondenbe
lasting dan eens een keer worden
gebruiktomvoorzieningen voor hon
den tetreffen,zoalsafvalbakken en
zakjes,inplaatsdathetgebruiktwordt
voor sportvoorzieningen ofhetdek
kenvantekorten.
Dan nog het parkeren, ditknelpunt
zal ook wordenbekeken,vooral het
stukaan hetbeginvan dedorpsweg.
Erzijn toezeggingengedaanopdeze
avond,hopelijkworden zeooknage·
komen.

door hetheelsnelvernieldis.AImet
alzijn debewonersniet zo blijmethet
gras langs de kant van deweg.
Hieropishetvolgendegeantwoord:
Er isgekozen voor authentieke bo
men,waarin ookvogels gaan neste
len.Er isgekozenvoor lindesdieniet
gevoeligzijnvoor meeldauw enluis.
Bovendienscheiden ze geenstrope
rigesubstantieaf.En hetzijn knollin
des gewordenom de schaduwinde
huizen zoveelmogelijk tebeperken.
Bij het poten isrekening gehouden
met de huidige tuinbeplanting.
Wat betreft het voorkomendat het
gras een hondentoilet wordt: Er is
een hondenpoep beleid in de ge
meente Ten Boer, waarin eenaan
lijn-en een opruimgebod isopgeno-

VVat gaater gebeuren?
DezeswilgenbijdeboerderijvanJan
Wigboldus worden gekapt. Tegen
hetkappen van de wilgen bij Frits
Stollengaisbezwaaraangetekend,
dieblijven dan ook eerst staan.Alle
begroeiingaan deDorpsweg wordt
verwijderd. In de vrijgekomen perk
jes wordt gras gezaaid en in een
aantal hiervan worden knollindes
gepoot.
Bij dit planwerdendoor deaanwe
zigenvraagtekensgezet. Undesstaan
er namelijk om bekend dat ze een
stroperige vloeistofafscheiden.Eris
een aantal bomen gepland vlak bij
een parkeerplaats, dat geeft dus
smerige auto'sBovendienvreestie
dereen dathetgras een hondentoilet
wordt. Daarnaast kan het ook ge
bruiktwordenalsparkeerplaatswaar·

JanWigboldus begonmetdeachter
grondinformatie even kortteherha
len: in 1992 zag het dorpsomge
vingsplan het levenslicht. Dit plan
heeft tot doel omde omgeving van
Garmerwolde mooier te maken. In
1998 werden de natuurwaarden
opgekrikt,ditwas het beginvanhet
omgevingsplan.ln2002washeteen
definitief plan en kon erbegonnen
worden.
Een aantal dingen zijn al gebeurd,
zoalshet opknappen van het kerk
hof. verkeersremmendemaatrege
len bij deschool, het in een nieuw
jasje stekenvandeL. V.d.Veenstraat
en de W.F. Hildebrandstraat.
Op het programma staat nog de
Geweideweg. de kruising met de
Rijksweg en de Dorpsweg en de
Dorpswegzelf

JanWigboldus telt de jaarringen van een wilgdiezojuist door de plantsoe·
nendienstisontmanteld. Volgens zijntelling moet de boom rond t971 voor
zijn boerderij zijngeplant. (Foto: MariekedeGroot)

Vallend hout
Hetkwamnietalsverrassing;de kap
vande wilgen voordeboerderij van
Jan Wigboldus, daags nadeinfor
matiebijeenkomst inDeLeeuw op 8
maart. Net op het moment dat de
stroom forensen uit Garmerwolde
en Thesingeeenweg zocht richting
Stad, viel de eerste boom met een
enorm klap op het asfalt van de
Dorpsweg.
Een heuse file vanaf halverwege
Thesinge was het gevolg en, zoals
datgaatindefile,leiddedittotstadse
taferelen. Dewerkluimaaktenhaast
met het opruimen van het 'vallend
hout' zoals het waarschuwingsbord
jeeufemistisch meldde,waardoorde
verkeersopstoppingsnel,vooreven,
was opgelost. Want,alvlotviel daar
devolgende boom, degrond trilde
onder mijnvoeten.
Aan het einde vandewerkdag bood
het terreineen toch wel trieste aan
blik; als geamputeerde ledematen
lagendetakken en stammen hieren
daaropgestapeld inhetperceelwaar
de wilgen jarenlang hun kolossale
plaatseninnamen, totdat zij enkele

dagen later 's avonds laat op een
vrachtwagen werden geladen en
voorgoed uit ons blikveld verdwe
nen.
We zullen het best een beetje mis
sen, de machtige silhouetten inde
winter en datzachte ruisenvandie
zilverenbladeren 'szomers. Meterige
weemoed neemt Gamerwolde af
scheid, om plaats te maken voor

knollindes die ons dorp een nieuw
aanzien zullen geven. Op de infor
matieavond indeLeeuw werdons
verteld dat het zo'nvijftig jaarduurt
eer knollindes bij benadering een
vergelijkbareomvanghebbenals de
wilgen dieverdwenen zijn. Dus,het
duurt even,maardanhebjeookwal!

MariekedeGroot

Ledenvergadering
S. V. de Buurschutters
Op 14maart 2006vond deledenver
gadering plaats van S.V. deBuur
schutters.
Punt 12 van de agenda:deuitslag
van de geschoten competie, indit
geval 33 keer in 2005. Door het
turbulentejaarzijnernog alwatniet
volgeschoten !Tocheengemiddel
deuitslagsamengesteld:
klasse Hvan 108 tot 113.9punten:
1e: J. Bouman 112.95
klasse Avan103 tol 107.9punten:
le:S.Kl.lwema108.9,niptepromo
tie naar de Hklasse
2e: T.B.CRemkes 106.3
klasse Bvan 94tot102.9punten(+
ondersteuning):
le: J. Feenstra 104.5
2e: K. Pater 99.85.
Erzijn geen prijzen beschikbaarge
steld,maar ergensindezomergaan
we bij iemand"barbeknoeien"ofook
wel "hoanevlees te zwaart laaten
worden".

Meteen vlugge toch gerichtegroet
Sieb-Klaas Iwema
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a • Tel. 3021785 - Ten Boer

VERSTOPPING?
Alarmfeletoon

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

p:$B KUIL
'jl#':'@lt'(ff1 i #;11'+j j
Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(050)5421890
F(050) 5423778
Iwww.kuilreiniging.nl

Rijksweg 15

Garmerwolde
(050)3021624

terk in senioren fauteuils

\:'1"
' )

~\

1~tA SLAGTE _\\
WONINGINRICHTING

050 · 5498416

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterre in De Driebond)

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens -Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAM

www.nijdam.nl

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63·9791 KB Ten Boer 050-3021383

Bovag·lid . Off SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

050·5496150
050·5496151
info@vishandelsmit.nl

... . .

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: Oosterseweg Ib:: J!::- 9785 AD Zuidwolde Gr.
::.::- Tel. (050) '0 I 28 3Z

www.vaa tstra.a l
~aatstra@ vaatstra .nl

G.N. Schutterlaa n 28

9797 PC THESI~~GE

Telefoon ObO - 3021957

Fax 050 - 3021574

Telefoon:
Fax
Email

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

VISHANDEL
~~

Smit

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

6e~·l ijk H OlAt
N \el,be 111~ C\ ke f'ij

Gespecialiseerd in
boekenkastenen tafels

Restau ratievan Antieke meubels.

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
'NWW.vishandelsmil.nl

Bezoekopma. t rnvr. na(tel.) afspraak
zaterdagsbent u de gehele dagwelkom

Dorpsweg SB·9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579
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Voo~aarsvergaderingVereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde
Bijnazestig ledenwaren 20maartaanwezig opdevoorjaarsvergade
ring van deVereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. De voorzitter,
Jan Wigboldus, heet alle aanwezigenhartelijk welkom en opent de
vergadering. Hijmeldtdateindvorig jaar Auke Kuipers gestopt isals
bestuurslid. Op verzoek van Auke vond het afscheid plaats in een
gewone bestuursvergadering.Ook iserbijnageenruchtbaarheidaan
gegeven.Vervolgenswordt het woord gegeven aan Gerrie Zeedijk.
Aan deorde zijn tweeverslagen: denotulenvan deVoorjaarsverga
dering 2005 en vervolgens een korte terugblik op de feestelijke
jubileumvergadering van afgelopen najaar.

NamensDorpsbelangenThesinge.Menco van derBerg

Henk Vliem

Tenslotterestnogde rondvraag.Jan
Wigboldus meldt desgevraagd dat
hetverhaaldat momenteelderonde
doet, namelijk dat er op de Oude
Rijkswegeen slagboom gaat komen
om sluipverkeer te vertragen, niet
geheel een loos gerucht is. De ge
meente is bezig met een studie en
eenslagboom iséén van deopties.
Verderantwoordt Jan opde vraag
waar de beloofde drie extra lan
taarnpalenlangsdeRijkswegblijven,
datde Provinciedehuidige lantaarn
palen van sterkere lampen heeft
voorzien. De Provinciebeweertdat
erindebriefwisseling ook nooit meer
beloofd is. Vanextra palen is nooit
sprake geweest. Wordt vervolgt.
Hiermee aan het einde gekomen
zijndevandeagenda sluitJan deze
voorjaarsverqaderinq,

2. Op 25april a.s. heeft Dorpsbelangen het jaarlijkse overleg met Burge
meester en Wethouders van degemeente Ten Boer.Tijdensdejaarverga
dering hebbenwe onderwerpen geïnventariseerddieaan deordemoeten
komen,onder anderedestandvanzakenm.b.t.dorpshuis,peuterspeelzaal,
gymzaal,molen,hethondenpoepbeleid,etc.Wewillenditoverleg met B&W
openbaar maken,zodatiedereenzich opdehoogtekan stellen vandelaatste
stand van zaken. Nadere informatie volgt ineen nieuwsbrief.

1.Deraadvan degemeente Ten Boeruitnodigenvooreendorpsbezoekaan
Thesinge. Tijdens ditbezoek willen we met de raad praten over actuele
onderwerpen zoals het dorpshuis io endegymzaal. Inonze ogen zou dit
bezoek eenopenbaar karakter moeten krijgen zodat ook alle inwonersvan
Thesinge mee kunnenpraten.Zodra wemeer informatie hebben zullen we
dieineen nieuwsbrief zetten.

TIjdens deafgelopen jaarvergadering van devereniging voorDorps
belangen Thesinge is ondermeer stil gestaan bij de plannen m.b.t,
de gymzaal. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over deze
ontwikkeling willenwe twee dingen doen:

Infonnatie over de gymzaal in Thesinge

Henk Vliem tijdensde vergadering van Dorpsbe/angenGarmerwofde.(Foto:
Henk Remerie)

Het volgende agendapunt is een
presentatie door "Ons Belang", de
Vereniging voor Agrarisch Natuur
beheer.PietvanZanten,devoorzit
terbijtdespitsaf met een overzicht
van "het waarom en het hoe" de
vereniging ontstaan is. Vervolgens
legt AriënBaken uit hoedat nafuur
beheer inde praktijk gaat. Ariën is
een zeerenthousiastverteller.Detijd
vliegt.Als afsluiting vanzijnverhaal
laatAri ënnog een aantal plaafesvan
weidevogelszien.Dezaal magroe
pen hoe de getoonde vogel heet.
(opmerking: mijnbuurman,Luukvan
Schaick blijkt ze bijna allemaal te
kennen. Knapwerk. Ikslechts een
tje.)

weg-Rijksweg. Realisatie daarvan
zal nog wel enige jaren duren. Er is
zells nog geen concreet, goedge
keurd plan.

in Dorpshuis De Leeuw neemt elk
jaarverderaf.Rnancieelgezienstaat
destichting hetwaleraandelippen.
Alle hulp isnodig.

Daarna geeft Jan Wigboldus het
woord aandefeestweekcommissie.
HenkVliem memoreertkort deacti
viteiten die in de feestweek 2005
werden georganiseerd.Vervolgens
schetsthij hetfeestweekprogramma
voorhet jubileumjaar2006.Ditjaaris
het namelijkdevijfentwintigste keer
dat in Garmerwolde de feestweek
georganiseerdwordt. Redengenoeg
om weerbijna een volleweekfeestte
gaan vieren. En wel in de eerste
week van september:woensdagde
zesde tot en met zondag detiende.
De "klapper" gaat het bakken van
een ruim twee meter grote poffert
worden.Alshetlukt isdatgoed voor
een vermeldinginhetGuiness Baak
ofRecords. Vervolgens ishetwoord
aanhetOranjecomité.GeertjanZij
lema geeft een levendigverslag van
de zeer geslaagde koninginnedag
2005. Sommige activiteiten, vooral
diemet veelwaterenzeep,werden
doordedeelnemers zogewaardeerd
dat een vervolgopkomende konin
ginnedag zo goed alszeker is. Bin
nenkort krijgt uhet programma voor
koninginnedag 2006 indebus,meldt
Geertjan.

JanWigboldus meldtbijhetaçenda
punt"Omgevingsplan"datiedereen
momenteel de realisatie van een
deelprojectvanhetOmgevingsplan
Garmerwolde meemaakt. Namelijk
hetkappenvan bomenenhetruimen
van struikgewas langsdeDorpsweg.
Dit hoort bij deelplan één van het
project "HerinrichtingDorpsweg en
Geweideweg".Deelplantweevan dit
project ishetverbreden van desloot
langsdeGeweideweg en hetplanten
van nieuwebomen.Dit deelplan zal
ookopnietal telange termijngerea·
liseerd kunnenworden.Deelplandrie
omvat de entree van het dorp: de
aankleding van de kruising Dorps-

Hetvolgendepuntishet jaarverslag
2005.AlsjeMarianBaardazo aan
hoortiserinhet afgelopen jaar toch
weer heel wat in Garmerwolde ge
beurd en veranderd. Om enkele
punten te noemen: de presentatie
vanhetOmgevingsplan Garmerwol·
de;hetgedoemetdeSmeerpijp;de
opknapbeurt van het Kerkhof; de
reconstructievandeL.vandeVeen
straat en deW.F.Hildebrandstraat;
defeestweek metzijnVossenjacht;
deklusdag (MADD) bijhetDorpshuis
en niet te vergeten de feestelijke
najaarsvergaderingwaarbij eenver
bouwereerdeJanWigboldusdever
sierselen van Lid in de Orde van
OranjeNassaukreeg opgespeld.
Ookditjaarheeft dekascommissie
deboekhouding van devereniging
weergecontroleerd.Deboekenzijn
inorde bevonden. Onderdankzeg
gingwordt depenningmeesterMa
rian Baarda gedechargeerd.
Zoalsreedsvermeld.isAuke Kuipers
gestoptmetzijnbestuurlijkeactivitei
ten.Doordevergaderingwordt una
niemAalkeKooi inzijnplaats geko
zen. Verder wordt Marian Baarda
voor een nieuwe periode herkozen.
Het vervolgende agendapunt is:
Verslag Stichting Dorpshuis door
MiekeWelling.Naeenoverzichtvan
allezakendieditjaaraan deorde zijn
geweest, doet Mieke een dringend
beroep opdevergadering om toch
vooral het Dorpshuis niet te laten
zakken.Zoalshetnualeen paar jaar
gaat kan het niet langer doorgaan.
Hetaantalechtlucratieveactiviteiten

Bijhetagendapuntingekomenstuk·
kentmededelingenmeldtJanonder
meer: datWesterdringend behoefte
heeft aan nieuwe jeugdleden;datde
gemeente binnenkortmet een nota
komt over het zogenaamde "Hon
denpoepbeleid"; dat er een kunst
werkzal komenopdehoekL. vande
Veenstraat-Dorpsweg endatereen
startisgemaakt metdeplannenma
kerij "Landschappelijke inpassing
RWZI-Qmgeving".
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HAARSTUDIO
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TEN BOER

I I •B

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40 I

I

HOVEN IERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
e groenten &fruiJ

• aardappelen f;;:;::.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 15418462

Fax (050) 4042922
~ ongezond van~ ~"ngrond

JPCOM
computers

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ookvoor reparaties&upgrodes

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31 a - 9798 TC Garme rwol de
Telefoon (050) 5493228 - -

• Elektra
• Gas

• Water
.CV
• Zink
• Dakbedekking

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

Voor Brood-Koek en Banket ,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de IAGRI8HOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. V.d . Veen - Kolham - telefoon 0598-393504

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAMOO~
Tel. (OSO) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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ject alsnog in een TPG-brieven
bus belandt. Ofklachten dat de
krant pas na een weekof twee
bezorgd is.Ubegrijpt hopelijk,dat
wij als redactiehier nietsaankun
nendoen.
De portokosten voor bezorging
via Regiopostbedragen nu € 4,32
per jaar, dus aanmerkelijk lager
dan de portokosten van TPG.
Omdat u als zogenaamde post
abonneedieportokostendoorons
in rekening gebracht krijgt laten
we uvrij om tekiezen voorTPG of
Regiopost. Hetisdaaromookvoor
eigen risico alshet misgaat. Ge
zienonzeslechteervaringen advi
serenwij echteronze Regiopost
abonnees dringend om over te
stappen op bezorging via TPG.
Eén telefoonije of e-mailije naar
de redactieisvoldoende.
Tenslotte:we hopendat uookhet
komende jaar de G&T Express
weermet veel plezierzult lezen.

Wel hebben we beslotenom de
abonnementstarieven voor ko
mend jaar iets teverhogen.Een
abonnementopdeG&TExpress
wordt nu:€ 10,70 (was€ 10,50)
als u per automatische incasso
betaalt en € 13,55als uper kwi
tantie wenst te betalen. In beide
gevallen geldt:exclusiefeventuele
portokosten.
Watbetreftdeposlbezorging ken
nen we twee opties. De eerste
mogelijkheid isbezorging viaTPG.
Ditkostopditmoment € 10,92per
jaar. Dezebezorgingverlooptvlek
keloos, tenminste wij ontvangen
geen enkele klacht. De tweede
mogelijkheidisbezorging via Re
giopost. Zoals de naam al zegt
enkel voorbezorging inde regio.
Dezebezorginglevertons regel
matigklachtenopvan onzeabon
nees. Bijvoorbeeld: extra
(straQportokostenomdatdekrant
ergensgedurende hetbezorgtra-

Voor de G&T Express loopt een jaarvan april naar april. Dus
vandaar dat deze terugblik nu pas in de krant staat. Voor de
redactie van deG&Twas hetjaar 2005-2006 een prettig jaar. We
hebben namelijk, financieel gezien, het jaar net Ietsje positief
afgesloten. Ditgunstige feit willen we zoveel mogelijk ten bate
van onze adverteerders laten komen. Dus dit jaar gaan de
tarieven voor de advertenties niet omhoog.

Van de Redactie:
terugblik op het afgelopen jaar

Maarikkan zelfnietmeerrood-op-witzien opwieikmijnstemhebuitgebracht.
(Foto:WolterKarsijns)

De uitslagen van Thesinge
CDA 139
PvdA 107
Christen Unie 31
Algemeen Belang 55
WD _ 9

RoelieKarsijns

Stembus. Weer een begrip uit de
Nederlandse vocabulairedatnietzo
gauwzalverdwijnenmaar waarvan
deletterlijke betekenisnietmeerklopt.
Netzoals:eentelefoongesprekdoor
verbinden, een telefoonnummer
draaien, een bibliotheekboek laten
afstempelen...

kan zelf niet meer rood -op-wit zien
op wieikmijnstemheb uitgebracht.
Ook hoor ik hier en daar dat de
anonimiteit van degenen die deze
keer zitting hebben ophetstembu
reaudestemming ernietgemoede
lijker op maakt. Van de stemmer
wordlde naamluidenduidelijkopge
lezenterwijldenamen vandemen
sendiezittinghebbenbijdestemmer
onbekendzijn.Wellicht een tipvoor
devolgende stemronde:een naam
bordje.

Eetcafé-taria

De uitslagen van Garmerwolde
CDA 12
PvdA 169
ChristenUnie 20
Algemeen Belang 70
WD 39

OokinGarmerwolde kon voorheteerstelektronisch gestemdworden. Wim
Kie/bekijktnauwkeurighoe eenen anderine/kaarsteekt. (Foto:Henk Remerie)

Op dinsdag 7 maart gaan er 341
Thesingers naar Ons Trefpunt om
een stem uittebrengen opeendoor
hen uitverkoren raadslid voor de
gemeente Ten Boer. Het is even
wennenbijbinnenkomstvanhetstem
bureau. De opstelling is helemaal
veranderd.Eengrotestemmachine
neemt de plaats invan twee stem
hokjes inclusiefrood potlood en ook
destembus,waarin de grotelappen
papier na stemminginmoeten wor
den gedeponeerd,isverdwenen.De
aanwijzingenvan de mevrouwaan
de andere kantvan het scherm,dat
debediener vandeknopop destem
machineenigeprivacy biedt,zijndui
delijk genoeg daar niet van. Mijn
vertrouwen indedigitale middelen is
ookwel zo groot datikeropvertrouw
dat mijn druk op de knop juist is
geregistreerd. De uitslag zal best
kloppen alseen(stem)bus. Maar ik

De stembus is verdwenen uit het Thesinger stembureau. Net zoals
in dejaren zeventig van devorigeeeuw demelkbus uit het boeren
bedrijf is vervangen dooreen koeltank. Net zoals begin jaren neqen
tigdegrote geelgekleurde Gadobus uit hetstraatbeeld van Thesinge
is verbannen en ingekrompen tot een minibusje.

Stembus
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9791 DA Ten Boe r 0>(((( - 0 T (050) 5493950 - M 06 53729369~~

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

REINDER
vld VEEN

G.N. Schurrerlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1I 82
mobiel 06 51533772

Voor bedr ijven en part icul ier
handel in:
• Pallet· en magazijnstelling en
., Magazijnw egens

• Palletwagens
• Kantoorkasten ; ~
• Gebruikt. kantoormeubelen

J'if : ·.t ••• -'="
!". Enz. . . ~ S
.. . " Top: way " prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

Scott-USA
Be-One

Gazelle
8atavus

@ Belga Fietsen ""kWA.K':;''';'~~~:;~~
• CJ5O-S.42 2252

- Groningen .."....·"'11'''"·... ''
Rum en GJ'IItl.t fMrlceren'

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparaluur.

Ookvoor inbouwapparalen.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kolierijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

e. 050 - 5421615

Voor vakkund ige behandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van

verzorgings artikelen

- ~~
TOMMY

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N. Gr....tl...ff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 1535

• moderne co n lact Jcns sys lcmcn . gediplomeerde ~pcdali s t c n

r ----- 1

1" 1

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

zoals: Sloa/onderhoud,
Maaikorven, Kfepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mest verspreidenen
S/eufkouterbemesten.

~
~

..: 't!!'~*~

0 - DAMES- EN KINDERMODE
........ Jo landa Spraakman

'- Hendrik Weste rstraat 26 - 979 1 CT Ten Boer

/ '\ Telefoon (050) 302 34 17

Hoekbolt - Hensbroek
Brillen - Contact lenze n - Hoorto este llen

Winkelcentrum Lewenbo rg
Kajuit 28 1 - 9733 CV Groninçen

Telefoon/Fax (050) 54905 49

Toerfietsen
Woon-Werk
Stads fletsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeling

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFielsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

11



Foto van de maand
Voor wieeroog voor had kon op 7 maart jI. genieten van een wondermooi schouwspel: een grote groep vogels
verzamelde zich tijdens de schemering boven Groningen. Jezag de zwerm groter groeien inhun schitterende
zweefvluchten; een cadeautje van moeder natuur. (Foto:HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsi jns 050·302 20 71
Elnd·redactle:
Hil lie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 • 050·5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeesier:
Karei Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde·050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,50p],
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Inlernet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schut1erlaan 16;
uiterlijk woensdag
19 april vóór18.00 uur,

Agenda Protestantse gemeente Deelnemers gezocht

HenkVliem

Jubileumfeestweek!
Vijfentwintig jaar feesten in Garmerwolde
Over ruimvijf maanden ishet zover.Danishet weer feestinGarrner
wolde. En wat voor een feest. Eenjubileumfeestdat vijf dagengaat
duren! Noteert u alvast deze data in uw agenda: woensdag 6
september tot en met zondag 10september.
Hetprogramma wordtmomenteel ingevuld. Zodra ermeerbekend is,
krijgt udat Iehoren (lezen). Houdt uw brievenbusdus~ de gaten.

Vrijdag 7 april
LaBloem Luddestraat 7,Thesinge:
11.00·20.00 uur:Verkoop van kera·
miek, voonaarsbloemen.frisse voor
jaarsdecoraties,paasspullen,glas·
werk,brocante,mooiepoltenen nog
veel meer!
Dinsdag 11 april
aanvang 13.30 uur inDorpshuisde
Leeuwnotenschieten voor 50+,ge·
organiseerd door de vrouwenraad.
zaterdag 15april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Openingexpositie"DeSchilders van
het Land", Laurens Boersma en
Marcel Duran. Zij exposeren hun
schilderijen, met o.a. werken diein
Thesingegemaakt zijn.
Verdere openingstijden zijn
Paasmaandag eniederezaterdag
enzondag tot en met 30 april van
13.00 uur tol 17.00 uur.
Woensdag 19 april
Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol·
de: 20.00 uur: Cor de Winter, van
paardenmelkerij "De Lage Wierde"
in Wirdum, vertelt alles over paar
denmelk, hélgeheim voor een goe·
degezondheid.(Gezamenlijkeavond
NBvP,VrouwenvanNu,en deLand·
bouwvereniging)
Donderdag 20 april
Kerkhörn,Garmerwolde;10.00 uur:
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Koffiemorgen.
zalerdag 22 april
Vanaf 9.00 uur inzameling oud-pa
pierinThesinge.
Zondag 23 april
Kloosterkerk Thesinge, OSA·con·
cert; 15.00uur:hetvocaalensemble
Serena o.l.v. Ton Tromp: "Surrexitl
Paasmuziek uit middeleeuwen en
renaissance". Entree € 3,50 (CJPI
65+ € 2,50), kinderen tot 12 jaar
gratis.
Donderdag 27 april
Voorjaarsdagtocht voor 50+ naar
o.m.hetnatuurmuseumDioramain
Nunspeet.Kosten€ 38,50p.p. Info:
HillieRamaker, tel.050·5415335.

"De Soos"
Deklaverjasavond inmaartheeftde
volgende uitslag opgeleverd:
1. Peter van Veelen 6004
2. Jan van der Molen 5253
3. WilmaTammeling 5054
4. Kees Wierenga 5018

2 april Jeugddienst
11.00uur, Thesinge ds. Volbeda
9april
9.30 uur, Thesinge ds. deGroot
13 april Wit1e Donderdag
19.30 uur, Garmerwolde ?
14april Goede Vrijdag
19.30 uur, Thesinge ds. Volbeda
16 april
9.30uur,Garmerwolde ds.vcbeca
23 april
9.30 uur, Thesinge ds. van Wieren
30 april
9.30uurGarmerwoldeds.Buikema

De reisvereniging Garmerwolde/
Thesinge vraagt deelnemers voor
de dagtocht "Kriskras Twente" op
donderdag22junia.s.Erwordtdeze
dago.m. een bezoek gebracht aan
museumboerderij deWendezoelein
Delden, steenfabriek "DeWerklust"
inLosser (incl. een ritje inhetsmal
spoortreinije) en Tuincentrum Oos
terikinDenekamp.
Opgave bij Elije Havenga, tel. 050·
54165 16 of 541 621 5.


