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Huisje, boompje, beestje. •••
Woninginrichting heet tegenwoordig lifestyle en een nieuwe inrichting aanschaffen is tot kunst verheven en kost veel tijd. Op dit
moment wordt in Groningen de tweede woonbeurs in korte tijd gehouden, straks komen ook de tuinen weer aan de beurt en in het
najaar (oktober-woonmaand) opnieuw het wonen. Kortom, woninginrichting is hot! Maar al dat aanbod maakt het kiezen er niet
eenvoudiger op! Een fraaie eettafel staat eenmaal geplaatst in eigen huis ineens heel anders als op dewoonbeurs! De G&T wil u graag
op weg helpen en ging daarom op bezoek bij Marja Zuidinga, tegenwoordig interieurontwerper- en adviseur van beroep. .
Maria woont sinds zes jaar samen met haar man Henry- leraar wiskunde en gymnastiek aan de Schutterlaan 32 in Thesinge. Henry zit
sinds twee jaar ook in het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen. Beiden zijn ze geboren Drenten en na hun studietijd in
Groningen, waar ze elkaar leerden kennen, zijn ze via diverse omzwervingen, o.a. in Bilthoven en toen weer Beilen (Marja's
geboorteplaats) in 2001 in Thesinge beland.

Marja Zuidinga bij de tekentafel, waarachter zij haar ontwerpen maakt, alles handmatig. (Foto: WolterKarsijns)

Marja was altijd werkzaam in de
gezondheidszorg in diverse func
ties, maar dooreen verkeersonge
luk luktedat niet meer. Eenmaal in
Thesinge besloot ze het roer om
te gooien, om een sinds lang ge
koesterde wens te kunnen reali
seren. Als kind al had ze belanq
stelling voor kunstzinnige en crea
tieve vaardigheden. Het liefst was
ze naar de kunstacademie ge·
gaan, maar haar ouders staken
daar een stokje voor. Met kunst
kun je geen droog brood verdie
nen, vonden ze. In2001begon ze
met een particuliere avondoplei
ding van zo'n 3 tot 4 jaar voor
interieurontwerper. In 2005 sloot
ze deze opleiding met succes af
en later dat jaar besloot ze voor
zichzelf tebeginnenen dat was de
start van haar eigen bedrijf.
Marja legtmij - omdat ik haar eerst
als interieurarchitect aanspreek 
nog even het verschil uit. Een ar
chitect heeft de (kunst)academie
gevolgd, richting binnenhuisarchi
tectuur en heeft een bredere ken·
nis op bouwkundig en technisch
gebied. Een architect verzorgt b.V.
ook de bouwaanvragen bij o.a.
gemeentelijke instellingen. Een in
terieurontwerper houdt zich voor-

" namelijk bezig met het indelen en
het inrichten van ruimten. Met als
resultaat een zowel praktisch als
comfortabel, een beetje eigenzin
nig of ingetogen ontwerp. En hier
bij zijn het maken van een uitge
kiend kleur- en lichtplan van es
sentieel belang.

..•.-'.-

Het interieur is voor veel mensen
een afspiegeling van wie je bent
en waarje voor staat. Daar spelen
trends handig op in. De keus is
overweldigend. Niets moet; al les
mag en binnen afzienbare tijd is
alles weer passé. Juist omdat er
zoveel tekiezenvalt,worden men
sen onzeker en weten niet goed
meer wat ze willen. Er worden
meubels gekocht die niet het ef
fect hebben dat men had ver
wacht. Of zoals later na de ver
bouwing blijkt, dat het comforta-

beier/praktischer was geweest als
de keuken een andere plaats had
gekregen .
Marja geeft het voorbeeld van de
hoekbank, enige tijd geleden dé
trendI Veel mensen houden er
geen rekening mee dat de ele
menten soms vast zitten of alleen
in één bepaalde hoek gezet kan
worden. Je kunt er niet naar belie
ven mee schuiven en eenmaal in
de woonkamer blijkt hij dan hele
maal niet te passen!
Bovendien vinden veel mensen

het moeilijk ruimten te overzien,
het ontbreekt aan ruimtelijk in
zicht. Een interieurontwerper kost
uiteraard extra geld, maar hij/zij
kan je dus ook behoeden voor
miskopen!
Marja adviseert bijvoorbeeld ook
in het geval een huis lang te koop
staat. Ze geeft dan adviezen ten
aanzien van de indeling en de
inrichting, kleurgebruik en zo
meer, waardoor een aspirant-se
per misschien net even eerder
over de .streep getrokken wordt.



Grote respons op enquête naar de toekomst van Dorpshuis de
Leeuw

Afscheid Mieke Welling

Mieke Welling, voorzitter van de Stichting Dorpshuis Garmerwol
de treedt af tijdens de komende voorjaarsvergadering van het
Algemeen Bestuur van die Stichting, medio april. Mieke maakte
haar besluit kenbaar tijdens de voorjaarsvergadering van Vereni
ging Dorpsbelangen Garmerwolde. Mieke heeft er inmiddels een
periode van meer dan 20 jaar als voorzitter opzitten. Ze was al
betrokken vanaf de allereerste vergadering van het Stichtingsbe
stuur (in oprichting), toen het dorpshuis nog aangekocht en
opgebouwd moest worden.

Lang niet iedereen is instaatdoor
bepaalde dingen heen te kijken.

Een goed interieurontwerp valt of
staat niet bij de trend van het
moment. aldus Marja. Het moet
een duurzame basis zijn, die zorgt
voor een omgeving waarin je je
prettig voelt, geïnspireerd wordt,
tot rust komt of juist actief aan de
slag gaat.

Ishet niet lastigom jeeigen smaak
en ideeën helemaal buiten beo
schouwing te laten, wil ik graag
weten?
Uiteraard speelt dat altijd wel een
beetje mee, maar je moet je er
goed van bewust zijn, dat de klant
jouw opdrachtgever is en dat hij/
zij zich prettig moet voelen bij de
veranderingen die jij hebt vooroe
steld. Vanzelfsprekend levert dat
wel eens de nodige discussie op.
Natuurlijk is het geweldig als iets,
dat met moeite in gang gezet is,
later toch volgens de opdrachtçe
ver een hele goede zet blijkt tezijn
geweest.
Marja neemt altijd ruim de tijd om
wensen te bespreken en te door
gronden, maar ook om uit te leg·
gen waarom iets wel of niet ver
standigis. Dekeus ligt echter altijd
bij de klant.

Marja is een onafhankeli jk wer·
kend ontwerper en dus niet ver
bonden aan een bepaalde zaak of
bedrijf.
Is dat wel handig en hoe kom je
dan aan opdrachten, vraag ik
haar?
De drempel voor eventuele klan
ten is lager dan wanneer je wel
voor b.v, een bepaalde woninq
zaak werkt, denkt Marja. Ze heeft
haar portfolio wel bij sommige in
terieurzaken en makelaars liggen,
maar de meeste klanten komen
toch via via en mond tot mondre
clame, vaakde beste p. r.

Boven degarage,achterhet woon
huis, laat ze me haar werkruimte
zien, een mooie lichte kamer van
alle gemakken voorzien, zodat het
ook als gastenverblijf gebruikt kan
worden . Het meest in het oog
springend is echter de grote te
kentafel, waarachter zij haar ont
werpen maakt, alles handmatig.
Op de computer vindt ze het te
bewerkelijk en het heeft geen per
soonlijke signatuur, alles lijkt zo
standaard.

Bij Marja thuis, aan de keukenta·
fel met een kop koffie, voel ik me
meteen thuis. Natuurlijk kijk ik wat
opmerkzamer om me heen, bij
een interieurontwerper binnen.
Het is een modern, tamelijk strak
ingericht huis. Ook sober, hier
geen overdaad aan spullen en
snuisterijen, hooguit hier en daar
een enkel licht ofkleuraccent. Een
heel andere omgeving dan waar
in ik zelf woon. Vaak vind ik die
moderne, strakke stijl wat kil en
afstandelijk overkomen. Maar bij
Marja ervaar ik dat niet zo, het
geheel ademt harmonie en sfeer
en ondanks koelekleuren ook een
zekere warmte.
Voor een deel komt dat door de
bouw van het huis zegt Marja, de
hoekjes en niveauverschil len, zo
als een soort zitkuil, echt jaren
zeventig. Maar de zilverkleurige
wand, de grappige lamp boven de
tafel , een enkele vaas met tak,
één schilderij in de keuken opeen
blauwe wand; dat alles brengt rust
en sfeer, het klopt gewoon.

Eigenlijk jammer dat ikgeen nieuw
huis heb, mijn inrichting wil veran
deren of niet tevreden ben. Bij mij
thuisstaat de tijd al jaren stil, maar
anders zou ik het huis met een
gerust hart in handen van Marja
geven.

Susan de Smidt

Maar Mieke geeft bij haar vertrek
het dorpshuis nog wel een zetje in
de rug mee; alle inwoners van
Garmerwolde kregen namelijk
begin maart een enquête in de
bus waarin zij hun mening konden
geven over het dorpshuis en uit
genodigd werden mee te denken
over eventuele nieuwe functies.
Mieke: "De centrale vraag voor de
toekomst is eigenlijk; 'wat wil Gar
merwolde precies met De Leeuw'.
Voor het voortbestaan van het
dorpshuis is deze vraag heel be
langrijk. Gekeken wordt naar de
huidige functies en naar eventue
le nieuwe mogelijkheden en func
ties voor het Dorpshuis. Bij deze
toekomstplannen worden ook de
provinciale en gemeentelijke plan
nen voor recreatie en toerisme,
zoals de Damsterdiepvisie betrok
ken ."
Momenteel kent Dorpshuis de
Leeuw twee functies: welzijn en
cultuur. Als er nog een derde tune
tie gerealiseerd kan worden, dan
krijgt het dorpshuis de status van
een zogenaamd 'Multifunctioneel
Centrum'. De afgelopen jaren was
daarvoor vanuit de provincie een
aanzienlijke subsidiepot beschik
baar. Het is nog even afwachten
wat het nieuwe college van Gede·
puteerde Staten voor de komen-

de vier jaar aan geld voor de wel
zijnsector beschikbaar stelt en
welke subsidiemogelijkheden er
voor dorpshuizen en/of multifunc
tionele centra beschikbaar komen.
Maar een goed onderzoek in het
dorp is een eerste vereiste voor
welke subsidieaanvraag dan ook.
Bij de aanvraagtrajecten en in
ventarisering van de subsidiemo
gelijkheden zijn ook deskundige.n
van de VGD (Vereniging van Gro
ninger Dorpen) ingeschakeid.
De enquêtes zijn inmiddels opge
haald en het verwerken ervan is in
volle gang. Dedeelname aandeze
enquête is boven verwachting;
ruim de helft van de Garmerwol
ders vulde de vragenlijstin. In een
volgende G & T worden de be
langrijkste conclusies uitgebreid
besproken.
Heeft u om de één of andere re
den de enquête nog niet ingele
verd of de enquête-ophalers ge
mist, dan is uw mening uiteraard
nog steeds van harte welkom.
Bovendien; hoe meer enquêtes
er ingevuld terugkomen, hoe gro
ter het draagvlak en hoe steviger
de basis voor een subsidie-aan
vraag! U kunt de enquête overi
gens altijd nog invullen via inter·
net www.corfudesign.com/dorps
huis.

Wist Udat ....
• Er onlangs een haalbaarheidstudie gestart is naar de
(on)mogelijkheden om in Garmerwolde een rnini -camplrq en
haventje te realiseren?
• De beoogde locatie voor deze mini-campinq en haventje een
stuk land van Piet van Zanten is. Ongeveer tegenover Dorpshuis
de Leeuw?
• Deze studie in opdracht van Dorpsbelangen gebeurt en uitge·
voerd wordt door de stichting DBF?
• Dit project één van de onderdelen uit het Omgevingsplan
Garmerwolde is?
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Jan Slump; een begrip voor oude-
re Thesingers. Bij zijn naam denk
je oa. aan zijn uitspraak bij de
worstverkoop van ijsvereniging De
Scheuvel;"Worst ...ofgeen worst".
De winnaar van de februari puzzel
is Bennie van Zanten.



Krachten bundelen
Samen rond de tafel
Op maandagavond 12 maart is de grote zaal van Ons Trefpunt
goed gevuld. Op deze vaste repetitieavond van zangvereniging
Lovende Stemmen, zij weken zeer coöperatief uit naar een andere
repetitieruimte, worden zo 'n dertigtal stoelen bezet door raadsle
den van de gemeente Ten Boer, bestuursleden van Dorpsbelan
gen en kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Garmer
wolde/Thesinge.

Achthuizen

Die huisjes bieden al geruime tijd
een onheilspellende aanblik: ze
raakten stuk voor stuk onbe
woond, 's avonds is het er spook
achtig donker, de tuinen zijn over
woekerd. Op het moment dat dit
geschreven wordt, zijn de eerste
ruiten alingegooid en wappert hier
en daar de vitrage troosteloos naar
buiten. Grote hekken om het hele
gebied bevestigen een angstig
voorgevoel : hier gaat gesloopt
worden .

Fredje Bouma

Erwordt tegenwoordig veel ge
praat over starters en starters
woningen, en over hoe moeilijk
het is voor die groep om 'in te
stappen'. Wat zijn starters? Dat
zijn jonge mensen die, net zo
als wij, een huisje willen kopen
en een gezin stichten.

Wie vanuit onze dorpen naar Stad
rijdt , ziet tegenover Lewenborg
de vertrouwde landelijke bebou
wing aan de overkant van het
Damsterdiep: fraaie woningen en
het dromerige werfje 't Ankertje.
Daarna staan er acht schattige
jaren-vijftig stulpjes. Je ziet 'de
halfsteensmuren en het enkele
glas er zó aan af, maar ze staan
op een flinke kavel en er is een
halve eeuw lang met veel plezier
in gewoond.

Maar hier hadden acht jonge stel
len een prachtig bestaan kunnen
beginnen : betaalbare huizen, aan
het water, met een lekkere lap
grond. Welke projectontwikkeiaar
heeft hier geld geroken? Wat komt
er voor in de plaats? Zendmasten
(voor grof geld) van de Vodafo
ne? Poenige, peperdure villa's?
Of net zo'n lelijke gevelwand als
een eindje verderop, met gietijzer
tot in het water?

Wat er ook komt, hier is een kans
gemist. Hier had je acht jonge
gezinnen kunnen zien wonen, als
je vanuit onze dorpen naar Stad
rijdt.

delijkheid vóór en belangen bij de
realisatie van een dorpshuis in
Thesinge. Het is van belang dat
álle betrokkenen, inclusief de in
woners van Thesinge, de krach
ten bundelen. Hierover wordt , o.a.
naar aanleiding van een aantal
stellingen en het door de werk
groep opgestelde ondernemings
plan, door de aanwezigen van
gedachten gewisseld . Daarbij
worden aanbevelingen gedaan op
het gebied van evt. bezuinigingen
op de bouw; het aanboren van
(nog) meer geldbronnen en het
onderzoeken van evt. BTW-plich
tigheid met de daarbij behorende
financiele voordelen. Toezeggin
gen worden (nog) niet gedaan.
Vast staat dat iedereen de reeds
toegezegde drie ton én de moge
lijkheid van het stichten van een
dorpshuis in Thesinge eigenlijk
niet wil laten schieten !

DORP S H U I S T H E S I NG E

Raefie Kars/jns

Menu van talenten
en mogelijkheden
Veur elk en ain, deur elk en ain
Een actiecomité, bestaande uit
Daphne Wiegertjes,Clara van Zan
ten, Peter Heidema en Roelie
Karsijns, heeft een opzet gemaakt
om op een creatieve manier geld
te genereren voor het Dorpshuis.
Tijdens de jaarvergadering van
Dorpsbelangen op vrijdag 23
maart worden deze plannen ge
presenteerd. Maar ook door mid
del van een huis-aan-huis oproep
aan alle inwoners om, binnen het
kader van eigen mogelijkheden
en talenten, iets bij tedragen voor
het dorpshuis. Op een menukaart
kunnen aller!ei persoonlijke ingre
diënten worden ingevuld. Houdt
de brievenbus dus in de gaten !

Vers vanaf de rekentafel
De bruto-bouwprijs van het Dorps
huis is op deze 12e maart om
12:00 uur pas bekendgemaakt
door de aannemer. Helaas later
dan verwacht. Met als gevolg dat
de werkgroep Dorpshuis in Op
richting de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek niet kan
presenteren. Dat had nog wel
gekund als de bruto-prijs evenre
dig of lager was dan de door de
werkgroep begrootte prijs. Dit is
helaas niet het geval. Dus ermoet
nog heftig worden gesnoeid en
gezocht naar creatieve oplossin
gen om het tekort in de open
begroting zoveel mogelijk te ge
nereren. Nu zou ik de bruto-prijs
hier wel kunnen noemen, maar
daar wordt niemand wijzer van .
Wél van de netto-prijs en het bij
behorende dekkingsplan. Daar
mee gaat de werkgroep de ko
mende tijd, in nauwe samenwer
king met de aannemer en archi
tect, intensief aan de slag.

Het menu
Het gespreksonderwerp van deze
avond wordt aangereikt door de
werkgroep Dorpshuis in Oprich
ting : "De stand van zaken rondom
de planvorming Dorpshuis Thes
inge". Allereerst memoreert voor
zitter Peter Heidema in hoofdlij
nen het onderzoekstraject tot nu
toe. Daarna licht architect Ab van
der Veen de schetsen van het
Dorpshuis grondig en helder toe.
Vervolgens stelt Peterde toehoor
ders op de hoogte van de actuele
stand van zaken.

Krachten bundelen
De resultaten van het uiteindelijke
haalbaarheidsonderzoek, met
conclusies en aanbevelingen, zul
len naar verwachting begin mei
worden gepresenteerd. In de tus
sentijd moet erdoor allebetrokke
nen worden nagedacht. Want...
niet alleen de werkgroep heeft
inspannings-verplichtingen. Ook
de opdrachtgevers (Dorpsbelan
gen en de Protestantse gemeen
te) en de gemeente Ten Boer
hebben elk hun eigen verantwoor-

Vergadering
Dorpsbelangen
Thesinge
goed bezocht

Noten schieten 50 +

Truus Tap

Zestig leden woonden op 23
maart de jaarvergadering bij.
De agenda werd vlot -groten
deels inhet gronings- afgewerkt
en na de pauze werd de uitslag
van de verkiezing bekend ge
maakt. Sake Heidema was niet
herkiesbaar, Wolter Karsijns
werd herkozen en nieuw in het
bestuur zijn Aletta van der Neut
en Kor van Zanten Hzn. Het
bestuur is uitgebreid van acht
naar negen leden in verband
met alle werkzaamheden voor
het nieuwe dorpshuis en de
feestweek in 2010. De goede
samenwerking met de werk
groep Dorpshuis In Oprichting
zorgde er op deze avond voor
dat er enthousiast gereageerd
werd opde ideeën om geld inte
zamelen door eigen werkzaam
heid "veur en deur 't dörp".Peter
Heidema gaf uitleg over de pro
cedure waarin de berekeningen
steeds duidelijker worden en er
over enkele weken besluiten
genomen zullen worden door
de verschillende partijen. De
sfeer waarin de onderhandelin
gen plaats vinden is zeer posi
tief en begin april ishet "uur van
de waarheid"l Over zes weken
zal er een nieuwe ledenverga
dering volgen waarin de inspan
ning van het dorp verder wordt
aangegeven. Henri Schijf geeft
nog een korte presentatie van
de individuele financiële moge
lijkheden ter ondersteuning en
tot slot genieten we van de vi
deo van Dick v.o, Ree uit 1995
toen "Thaisn 't sult" deed. In
april weten we meer!

De Vrouwenraad organiseert op
dinsdag 3 april a.s. weer een
gezellige middag in dorpshuis
"De Leeuw" met noten schieten
en bingo. We beginnen om half
twee en de entree is € 3,00 p.p.
Komt allen! Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd. Ook 50-plus
sers van buiten Garmerwolde
zijn van harte welkom.

3



Woninginrichting Slagter 75 jaar
Naar aanleiding van het jubileum heb ik een gesprek met dhr. Jaap
Slagter. Jaap is eigenaar van woninginrichting J. Slagter en Zn in
Ten Boer. Als de voordeur open gaat van de gezellige en sfeervol
ingerichte woning -naast de winkel· valt het me gelijk op dat er
veel kleur is gebruikt in het interieur. Vooral de kleur rood, een
warme kleur en voor menigeen een gedurfde kleur, maar in huize
Slagter past het goed. Hoe kan het ook anders als het werk je
hobby is en de liefde voor het vak als kind al jong is bijgebracht.

het hele jaar en een extra oprui
ming. Dus lezers houdt uw ogen
en oren open.

Wij feliciteren de famil ie Slagter
met hun 75 jarig jubileum en wen
sen hun alle goeds voor de toe
komst.

Hetty van Linge

.-- -~-

De leden van de "De goede
Vangst" zijn duidelijk in hun nop
jes met het nieuwe onderkomen.
(Foto:Henk Remerie)

Dhr. Blink verricht
de officiële opening

van het nieuwe visclubhuis.
(Foto: HenkRemerie)

Wedstrijdkalender:
zaterdag 21 april
Wedstrijd kompetitie 2007
Zondag 6 mei
tweede zondag kompetitie wed·
strijd

Daar heb ik bewondering voor
omdat een eigen zaak ook de
nodige tijd en energie kost. Hoe·
wel er veel is veranderd in de
woninginrichtingbranche ziet Jaap
de toekomst met vertrouwen te
gemoet!
Het jubileum wordt kleinschalig
gevierd met acties verspreid over

"DeGoedeVangst"

75 jarig bestaan van de zaak
Daar mag je trots op zijn, zo'n
jubileum. Jaap is blij met de posi
tieve geluiden diehij over dezaak
hoort. Het werk draait lekker door
en met het gezin loopt het ook
goed.
Het is een groot gezin met naast
de eigen kinderen ook plaats voor
opvang van twee pleegkinderen.

Door de jaren heen is er veel
veranderd, de klanten zijn ook
mobieler geworden. Je ziet het
overal, mensen gaan gemakkelij·
ker in de wijde omtrek kijken en
vergelijken.
Vroegerzag jevaak dat als ouders
iets kochten dekinderen ook weer
in dezaakkochten. Dat is nu niet
meer zo. Maar wil je goed advies
bij het uitzoeken en service bij het
opmeten en bevestigen, dan zijn
bijons delijnenkort. De klantkrijgt
garantie en als het nodig is kom ik
zelf om het op te lossen. Onder
tussen praat je nog eens over
vroeger, als een klant vertelt dat
hij zijn kast bij je opa heeft ge·
kocht. Dat zijn voor mij de mooie
dingen van het vak.

De handel
Je vindt bij Slagter woninginrich·
ting echt alles van zonwering tot
gord ijnen, vloerbedekking, rneu
bels, bedden, matrassen en kas
ten. Een artikel dat de laatste [a
ren veel verkocht wordt zijn de
gemakstoelen voo r ouderen.
Deze stoelen zijn in vele kleuren
op voorraad zodat de klant geen
acht weken op zijn bestelling hoeft
te wachten.
Het asscrtiment wordt via een in·
koopvereniging ingekocht, tapijt
komt van de groothandel uit Ge·
nemuiden en Nieuwegein.
Een goed betrouwbaar interieur
advies geeft Jaap zelf. "Doordat je
als kind opgroeit in de zaak. heel
veel zieten hoort krijg je de erva
ring en kun je mensen goed en
gratis adviseren' .

doet het met veel plezier. Jaap
zegt: "Het leuke aan dit vak is het
zelfstandig zijn".

In 1992 neemt Jaap het over van
zijn ouders. Tot anderhalf jaar
geleden waren er nog twee werk·
nemers in dienst. Door de grote
concurrentie en door de versehui
ving van grotere opdrachten naar
projectontwikkelaars is er veel
werk weggevallen. Jaap doet nu
heel veel zelf en zonodig schakelt
hij een freelancer in. Vader doet
nog veel reparat iewerk en admi
nistratie en moeder staat nog drie
dagen per week in dewinkel. Zijn
vrouw staat in de winkel en op
zaterdag Jaap zelf ook of hij doet
de administratie.
's Avonds naar klanten om maten
op te nemen voor gordijnen, vloer
bedekking etc. want dan kost het
de klant geen extra vrije dag. En
daarna vaak deauto inpakken met
materiaal zodat je de volgende
ochtend om 8.00 uur bij de klant
kunt zijn. Bij de zware sjouwklus·
sen helpen de kinderen mee. Het
zijn lange werkdagen maar Jaap

De geschiedenis
Opa Slagter is in 1932 begonnen
met de zaak. Met een winkel aan
huis. hetzelfde huis waar nu Jaap
woont met zijn gezin. De huidige
woonkamer was toen de helft klei
nerode andere helft was de win
keI. Er stond niet veel in. een tafel
met stoelen. vloerbedekking en
gordijnen.
Je had ook geen grote showroom
nodig. Het grootste deel van de
omzet haalde opa uit de eigen
meubelmakerij. Nu komtJaap nog
wel bij klanten die zeggen: "dat
kastje heeft je opa gemaakt". Na
deoorlog waren erzes mensen in
loondienst. Naast het meubels
maken deden ze ook grotere klus
sen, bijvoorbeeld winkelbetimme·
ringen.

In 1965 hebben vader en moeder
Slagter het van opa overqeno
men. In 1970 is er een showroom
gebouwd van 400 vierkante me
ter. De klanten wilden graag meer
keuze en voor de winkel was het
ook een grote vooruitgang. Ver·
volgenswordt er in 1978 nog eens
400 vierkante meter bijgebouwd.
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G&Tarchief: bedankje
Vorige maand heeft uw redactie een vrijwel compleet archief van alle G &T jaargangen ontvangen. Op
het kerstnummer van 1975 zat zelfs nog het hulstblaadje dat daar destijds door de redactie op
vastgeniet was (opmerking: pas een paar jaar later kwamen de kaarsen). Onze hartelijke dank hiervoor
aan de famil ie Blink uit Garmerwolde. Mocht u als trouwe lezer die al onze kranten bewaard heeft op
een gegeven ogenblik toch besluiten om de oude G & T's weg te doen, dan houden wij ons graag
aanbevolen. Geef even een seintje. We komen ze meteen ophalen. Want: een extra exemplaar in ons
G & T archief kan nooit kwaad.

Voor de redactie van de G &T was het jaar 2006-2007 een prettig
jaar. We hebben namelijk, financieel gezien, het jaar net ietsje
positief afgesloten. Dit gunstige 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 Dp het afgelDpen jaar

Deredactie

ject alsnog in een TNT·brieven
bus belandt. Of klachten dat de
krant pas na een week of twee
bezorgd is. U begrijpt hopelijk, dat
wij als redactie hier niets aan kun
nen doen.
De portokosten voor bezorging
via Regiopost bedragen nu € 6
per jaar, dus aanmerkelijk lager
dan de portokosten van TNT.
Omdat u als postabonnee die por
tokosten door ons in rekening
gebracht krijgtlatenweu vrij om te
kiezen voor TNT of Regiopost.
Hel is daarom ook voor eigen risi
co als het mis gaat. Gezien onze
slechte ervaringen adviseren wij
echter onze Regiopost-abonnees
dringend om over te stappen op
bezorging via TNT. Eén telefoon·
tje of e-mailtje naar de redactie is
voldoende.
Tenslotte: we hopen dat u ook het
komende jaar de G & T Express
weer met veel plezier zult lezen.

Wel hebben we besloten om de
abonnementstarieven voor ko
mend jaar iets te verhogen. De
abonnementskosten op de G &T
Express worden per april 2007: €
11 ,- (was € 10,70) als u per auio
matische incasso betaalt. En €
14,- als u per kwitantie wenst te
betalen. In beide gevallen geldt:
exclusief eventuele portokosten.
Wat betreft depostbezorging ken
nen we twee opties. De eerste is:
bezorging viaTNT. Dat kost op dit
moment ongeveer € 12,- per jaar.
Deze bezorging verloopt vlekke·
loos, tenminste wij ontvangen
geen enkele klacht. De tweede
mogelijkheid is bezorging via Re
giopost. Zoals de naam al zegt:
enkel voor bezorging in de regio.
Deze bezorging levert ons regel
matig klachten van onze abon
nees op. Bijvoorbeeld: extra
(strafjponokosten omdat de krant
ergens gedurende het bezorgtra-

Nieuwe schrijvers zijn van harte
welkom!Komvrijblijvend een keer·
tje kennismaken op onze redac
tievergadering.

Henk Vliem

Onder andere over 'wat we wel en
niet van elkaar kunnen verwach
ten'. Een heel nuttige avond, zo
bleek na afloop, want er is beslo
ten om jaarlijks zo'n 'bijpraatbor
rel' te houden .
Over wie praten we nu eigenlijk,
zult u zich wel afvragen. Wel, de
redactie bestaat op dit moment uit
de volgendepersonen: Karel Dra
be, Roelie Karsijns, Wolter Kar
sijns, Lucie Kol, Hetty van Linge,
Desiree Luiken, Delta van der
Molen, Metha Nijkamp, KarlaPost
ma, Hillie Ramaker, Henk Reme
rie, Truus Top en Henk Vliem. Dit
lijkt een hele rij , maar een aantal
mensen hebben andere taken en
schrijven (vrijwel) nooit.
De freelancers zijn: Lenie Arends,
Anne Benneker, Jurre van den
Berg, Henk Busscher, Roelie Dij·
kema, Marieke de Groot, Anne·
miek Havinga, Fredje Bouma,
Sieb-Kaas Iwema, Edzard Krol,
Karline Malfliet, Elleke van der
Molen, Haye van den Oever,
SusandeSmidten Geerlevan der
Veen.

Even bijpraten
De G & T kampt meteen schrij
versprobleem !
Dat zou je niet zeggen als je al
die verschillende namen onder
de artikelen ziet. Gelukkig zijn
er freelancers die ons willen
helpen, maar die zijn niet bij de
maandelijkse redactievergade
ring.

Op deze redactievergadering
wordt onder andere besproken
welke onderwerpen er de komen
de uitgaveinzullen komen. En het
werk wordt daar verdeeld. Als er
teveel werk is (te weinig redactie
leden beschikbaar om te schrij·
ven) wordt dehulpvande freelan·
cers ingeroepen. Afhankelijk van
het onderwerp en soms ook al
hankelijk van de omvang van de
klus wordt er dan door deredactie
aan iemand uit de groep van free·
lancers gevraagd om een artikel
over een bepaald onderwerp te
schrijven. Soms past zo'n abrupte
vraag totaal niet binnen de agen
da van de freelancer en moet de
redactie zelf het stukje maken.
maar meestal verloopt het soepel
en verschijnt het gevraagde arti
keltje.
Zoals u uit bovenstaand verhaal
kunt opmaken hoeven de redac
tie en de freelancers elkaar nooit
te ontmoeten. In de praktijk is het
dus zo dat lang niet alle redactie
leden alle freelancers kennen. Dat
is om allerlei redenen geen opti
male situatie. Om deze ongewens
te situatie te verbeteren is er on
langs in Dorpshuis de Leeuw een
'bijpraatavond' gehouden. Onder
het genot van een drankje en een
hapje leerden de redactie en de
freelancers elkaar beter kennen
en zijn er afspraken gemaakt.

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

dan bloemen al/een.
Meer

LUeET
bl o e m s i e J k u n SI

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Ruime collectie familiedrukwe rk

Ontwi kkelen en drukken
van visitekaartje tot co mp lete hu isstijl :
Textield ruk, zwa rtw it- en kleurkopieën :
Boeken, prog rammaboekjes. gidsen, :
periodieken, flyers etc. '

Komeenslangsvoor een vrijblijvendadvies.
Ideeënuitwisselen kan verfrissend werken

~ rru nl.l"'"j ~. ""
r2...:J U~_

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
El UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule.nl

-aa1
dat' ,S \

~,fl\ee1 • 1et' \\Oe1
1\\'1 \t' \

eet' be'& pu\tet'·
' 1 daa1

et' 'Ie

5



Tot tranen toe bewogen
In juni 2007 verschijnt bij Uitgeverij De Zwaluw te Arnhem weder
om een tweetalige bundel berijmde vertalingen van de hand van
Rudy Bremer, ditmaal getiteld 'Tot tranen toe bewogen: liederen
en gedichten uit het Engels (1400 tot heden)'. Evenals het vorige
boek ('Met zoet verlangen: 120 liedteksten uit het Italiaans, 1250
1650', Arnhem, juni 2006) omvat deze nieuwe uitgave (ISBN 978
90-17794-00-5), naast 94 teksten, een gedegen musicologische
inleiding en uitgebreide registers van de hand van Dr. L.M. van
Noppen.

ting Compagnia en Stichting Mu·
sica Antiqua Nova, alsmede via
bovenstaand e-mailadres en tele·
foonnummer.

Levering per post volgt (zo spoe
dig mogelijk na 16 juni 2007) na
ontvangst van het verschuldigde
bedrag op bankrekening .
3063.66.339 t.n.v. Stichting Corn
pagnia te Thesinge.

instellingen, waaronder het Prins
Bernhard Cultuurfonds Gronin
gen. Het boek wordt gepresen
teerd op de 22ste OSA·Muziek
dag te Thesinge op zaterdag 16
juni 2007, wordt bij die gelegen
heid voor het eerst in het open
baar geleverd, en is daarna ver
krijgbaar via de erkende boek
handel, bij de uitgever en op de
concerten vanStichting OSA,Stich-

Tot tranen toe bewogen is een
gezamenlijke uitgave van Sfich
ting Compagnia en Stichting OSA,
tot stand gekomen met financiële
steun van verscheidene andere

ook nog exemplaren van Met zoet
verlangen bestellen tegen dezelf
de sterk gereduceerde prijs, en
tevens van de bij dat boek beho
rende cd met gelijke titel, die live
opnamen van professionele ver
tolkingen door befaamde musici
van een aantal liederen uit het
boek behelst.

In de handel zal dit boek van 160
pagina's vermoedelijk ongeveer
€ 25,' gaan kosten.
Bij voorinschrijving kost het slechts
€ 10,- (exclusief € 3.. eventuele
verzendkosten). Bestelling tegen
deze voorinschrijvingsprijs is mo
gelijk door een e-mail te sturen
naar info@compagnia.nl, met ver
melding van uw naam, adres,
"Tot tranen toe bewogen" en het
door u gewenste aantal exempla
ren. Telefonisch bestellen is ook
mogelijk: 050 302 3735.
Desgewenst kunt u tezelfdertijd

'Ik wil de sfeer, het wezen van iets pakken'
7 Um 15 april: schilderijen Marcel Duran in Kloosterkerk

Van 7 april tot en met 15 april 2007 exposeert Marcel Duran zijn
nieuwste schilderijen in de Kloosterkerk in Thesinge. Anders dan
bij een eerdere expositie in de Kloosterkerk vorig jaar, toont hij
niet voornamelijk landschappen, maar ook figuurstukken, stille
vens en werk geïnspireerd op Indonesië, een land waar hij regel
matig is geweest. De expositie is open op zaterdagen, zondagen
en op paasmaandag, van 13.00 tot 17.00 uur.

Edzard Krol

Zie ook: www.marcelduran.nl

Dat wat er nu nog staat een over
blijfsel is van een veel grotere
kerk, dat raakt me. Ik zou er best
willen wonen.'

Iijke karakter van het dorp, daar
heb ik inderdaad wel watmee. De
sfeer in het dorp bevalt me, die is
nog zo onaangetast, er is in de
loop van de jaren weinig aan ver
anderd. Die plek rondom die oude
kerk en wat daar ooit heeft qe
staan, die roept van alles bij jeop.

Heb je iets met Thesinge?
'De sfeer en dat hele oorspronke-

Jebent al twintig jaar professioneel
schilder. Wat is erinde loop van de
tijd aan je schilderen veranderd?
'Van het hele gedetailleerde wil ik
af. Ik wilde altijd mooie plaatjes
maken, met veel details en dat
ben ik wel los aan het laten. Toch
val ik nu en dan weer terug opde
oude manier. Maar de lijn is wel
dat iksteeds groter kijk. Ikschilder
ook sneller.'

Je hebt geen voorkeur voor één
bepaald onderwerp?
'Nee. Maar op een gegeven mo
ment kom ik wel steeds weer te
rug op een bepaalde plek, omdat
ik het nog weer anders wil doen.
Zo heb ik die Kapelstraat al ver
schillende keren geschilderd, ook
vorig jaar al, toen er sneeuw lag.'

en probeer je er wat van te pak
ken .'

Wat wil je treffen injeschilderijen?
'Ik wil de sfeer, het wezen van iets
pakken. De neerslag daarvan, is
mijnpoging om daaraan teraken.
Maar het blijft altijd maar een po
ging, je pakt het nooit. Ogen zien
ontzettend veel en ik zoek een
ordening in die weergeeft wat me
raakt. Dat wordt voor een groot
deel door licht bepaald, en door
wat dit doet met vormen en ver
schillen in toon en kleur. Dat ge
voel. die indruk die ik heb, probeer
ik tastbaar temaken door te note
ren wat ik zie. Daarbij moet ik me
dan wel houden aan die indruk en
me er niet van laten afleiden door
details die er niet wezenlijk toe
doen.'

Op grond waarvan bepaal je wat
je wilt schilderen?
'Meestal zie je iets waardoor je
wordt geraakt. Als je niet aan het
zoeken bent. juist dan zie je het:
een mooie plek, lucht, mensen,
wat dan ook. Dan ga je daar heen
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sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

--#-...........B..-U.....RINGA

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen ~
• schorreleieren

• vlees
• boeren zuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 404292115418462
Fax (050) 4042922

Goed engezond vandeboerengrond

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax050 - 3021574

Voor motor, bromfiets
ot fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
- (050) 3021624

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P~KU'L'i'j,:lld't'll}/Ei#;'1[6 j
Oslo weg 126
9723 ex Gron ingen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kullr elnlglng.nl

050 - 5496150
050 - 5496151
inlo@vishandelsmit.nl

Teleloon :
Fax
Email

LEVERANCIER CjROOTKEU KEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

vrSHANDEL
-"""'"s-«Installatiebed rijf

THESINGE V.O .f.
Verbind ingsweg 17a

9781 DA Bedum

T (050) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra • Gas. Water. e.v.• Zink. Dakbedekking jl
M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Oudhollandse kroegavond in café Jägermeister

Huiskamerconcert in tJopje

De Feestweekcommissie is het jaar 2007 goed begonnen; meteen al
een kroegavond. Afgelopen zaterdagavond 24 maartkon elke Garmer
wo/der zich bij Willem vermaken met klaverjassen, spijkerslaan, rad
van avontuur enzovoort. Oudhollandse kroegjool zogezegd. Dit initia
tief verdient herhaling. (Foto: Henk Remerie)

Koken en eten op
het Geweidehof

Vera vanZanten

Op het Geweidehof (boerderij Piet
en Vera van Zanten, Geweideweg
97) zullen de komende tijd weer
kookworkshops gegeven worden.
Onder begeleiding van een kok
kan men weer een menu maken
met daarna gezellig samen eten.
De avonden zullen steeds weer
een ander thema hebben (zoveel
mogelijk passend bij het seizoen).
De eerste avond zal plaatsvinden
op maandag 16april a.s. De avon
den beginnen om 19.00 uur en
eindigen om ongeveer 22.00 uur.
De volgende data zijn: 18 juni, 10
september en 26 november. Kos
ten (inclusief koffie, ingrediënten
en maaltijd) € 22,-.
Graag van te voren opgeven bij
Vera van Zanten tel. 050-54 16091
of veravanzanten4@hotmail.com.
Tot ziens op 16 april voor een
gezelfige avond samen koken,
eten en proeven.

De klaverjasavond in maart heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
Riëtte van der Molen 5265
Harry Harkema 5168
Albert van Bruggen 4994
Wilma Tammeling 4984

De volgende keer is op dinsdag
10 april , aanvang 20.00 uur.

"De Soos"

Als eerste speelt nog steeds de
vraag: is het nu het Geweide of
de Geweide? Waarschijnlijk is
het in het Nederlands de Ge·
weide, maar deGroningers heb
ben de neiging om een water
loop onzijdig te noemen. Dat is
met bv. Kardingemaar ook zo.
In de woordenboeken wordt
gesproken van 'de maar' eneen
Groninger zegt ' het maar'.

Het Geweide

Over de loop van de Geweide is
weinig te vinden. Vroeger liep de
Geweide onder anderen van The
singe naar Garmerwolde en ver
der aan de andere kant van het
Eemskanaal in ieder geval tot La
geland en waarschijnlijk nog wel
verder. De Fivel is ontstaan als
veenriviertje. Op een gegeven
moment begon de Fivel te ver
zanden en werd aan de oostelijke
oever al voor het jaar 1000 de Delf
gegraven, wat nu het Damster
diep is tussen Winneweer en Delf
zijl.
De belangrijkste plaats hieraan
was Garrelsweer. Later is deze
positie overgenomen door Appin
gedam. In 1425 is de Fivel door
getrokken naar Groningen, waar
bij de Geweide werd doorgesne
den. AI gauw werd Groningen de
belangrijkste plaats. Toen tussen
1866 en 1876 het Eemskanaal
gegraven werd als verbinding tus
sen Groningen en Delfzijl werd de
Geweide nogmaals doorkruist.
Het nieuw verbrede stuk water
langs de Geweideweg is waar
schijnlijkhet laatste zichtbarestuk
je van de Geweide.

Detta vanderMolen

klein is. Het lijkt hierdoor haast
een privé concert en er ontstaat
niet zelden een levendige wissel
werking tussen artiest en publiek.
Een echte aanrader dus, waar
voorreserverenverstandigis,aan
gezien de ruimte beperkt is!
Reserveren kan bij t Jopje : 050
3023045 of bij Barndance pro
ducties: 0596-682269.
Zie ook de website (www.jopje.nl/
www.thesinge.com). toegang:
€ .10,-.

Op zondag 22 april a.s, om 15.00 uur vindt voorlopig de laatste
editie van een serie huiskamerconcerten plaats. t Jopje is waar
schijnlijk wel de kleinste locatie waar Martin Korthuis één van zijn
concerten houdt. Vorige zomer trad hij er op tijdens een besloten
feest; 't was prachtig weer en hij zat midden op straat te zingen.
Menigeen bleef even staan, om te luisteren en sfeer op te snuiven.

Martin- een oud Bedumer- woont
tegenwoordig op Schiermonnik
oog en treedt regelmatig door het
hele land op. Met zijn warme, ka
rakteristieke stemgeluid zingt hij
voornamelijk zelfgeschreven, Gro
ningstalige levensliedjes, maar
ook zingt hij nummers van Ede
Staal of Engelse nummers (o.a.
Neil Young, Gram Parsons).
De concerten in t Jopje zijn zo
bijzonder omdat de afstand tus
sen publiek enartiest letterlijk zeer

IJtm'rii ter V,,,

Goederen gebracht inde
L. V.d.Veenstraat 3
Garmerwolde(050)5413045
wordenvrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparalie

GOED VOOR UW GOED

HOVENIERS· &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

8



De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO

;; r,« ('
ru> 1Ä~ /j/:..-

TEN BOER

JPeOM
eOMPVTEQS

terk in senioren fauteuils

QEPAQATIE
uPGRADES

NIEUWE p.e:s
A[)\IIEZEN
POOBlEMEN & HULP

l>OIll'SWEG 59
GAQM<QWOUlf
0505490775
INFOfi'lPeOM .Ne
WW W./PCOM.Nl.

1 cC?r SLAGTE
WONINGINRICHTING SINDS 1932

Bijonseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

. ':' .

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: Oos te rseweg Jb:: 1Ir::. 9785 ADz utdwolde er.
::.::. Tel. (050) 30 1 28 J2

wwwvaatst ra.nl
vaa tsrraw vaatst ra.n l

CAI!",

voor cadea us
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

1

1

LeWenbOr9J
Telefoon (050) 54 1 40 40
---~~-----

Iinanclële
administralic

&
jaarverslagen

&
aangffte

Inkomstcnbclasting

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

I.uddcstraa t (.
97')7 1'1\1Thcs tnac
T (0';0)3021., 19
F (050) 30111S2
.\1 0651 5337 72

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

' 4m"" '",Ii, ' Ritsema
('<~lgaJl~ 1

U w ad res voo r :

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D
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Hondenpoep beleid inde gemeenteTenBoer
Het is al een poosje geleden dat ik mijn stem heb laten horen. Door allerlei omstandigheden kwam het er niet van. Mensen zeggen
dan vaak "druk druk druk", maar ook daar hebben honden last van. En we worden allemaal een jaartje ouder dus op de bank liggen
wordt steeds belangrijker. Maar er is nu een hele goede reden om weer eens in de pen te klimmen.

äe zce s de websae voor het kJable
nieuwl ove r werksnoesen ex ces mes

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE

1. (050) 541 65 Ol
F. (050) 54 192 68
www.hovengo.com

info@hovengo.com

Geef een a loruk eoeecu
or ç ineelen penoo'lIij~1

«cvensftc c t ë - 9797 Pt Theslnge
www.kir,g n o, nu

ge rord-ci-kingm o .ru
OSO3023813

Gerard Kingma
reis- en nc tuurfot ografie

I Cronirgcr tenescncc cc z., mooist

• Gevonden
Inde L. van der Veenstraat: toüet-
tas met onder andere scheerspul
len.
Info: Bert Buringa 050-5493950.

• Wegens omstandigheden:
Nieuwe kleine wasdroger(afvoer).
Merk: Everglades 1400 Watt.
Max.1600 Walt
Prijs: € 125. Tel. 050-3022910

• Te koop:
Een grenen éénpersoonsbed met
matras € 25; Engels porseleinen
kop en schotels € 2,50 per stuk,
bijpassende zilveren lepeltjes ook
€ 2,50. Brak, L. van der Veen·
straat 17, tel 050·5425107.
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Stoomfluitjes

Luddestraat 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021 984

labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

Voor bedrijven enparticulieren
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Wanneer de proef met de afval
zakjes goed verloopt en de baas
jes zich aan de regels houden
wordt de hondenbelasting ver
laagd of zelfs geheel afgeschaft.
Nu ben ik toch een redelijk intelli
gente hond maar dit snap ik voor
geen meter. Jarenlang betaal je
elk jaar en wordt het geld nietvoor
honden gebruikt. Nu wordt het, in
ieders geval een deel, uitgegeven
aan hondenzaken en is het niet
meer nodig l Heeft de gemeente
soms een andere bron van in
komsten gevonden? Ook iets
waarvoor je wel belasting kan hef
fen maar niets aan hoeft uit te
geven?

ltt Beoelft
8tOOHtOHAtotior

Ik denk dat ik namens alle honden
spreek dat heel veel mensen blij
zullen zijn dat er iets aan het poep
probleem gedaan wordt en datde
belasting misschien afgeschaft
wordt. Maar het blijft een vreemde
zaak. Alhoewel ik hoop dat ieder
een er aan mee werkt dat het
goed gaat met het opruimen.
Een poot voor iedereen en tot de
volgende keer.

Yuri

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

9Tûidauzewf!/e
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mijn baasje laatst een stukje voor
lezen uit een folder van de ge·
meente. een folder over honden
poepbeleid in de gemeente Ten
Boer. Een mooie folder, vast be
taald van de hondenbelastinggeld.
Hierin stonden best een aantal zin
nige dingen. zoalspoepenop plaat
sen waar geen mensen lopen en!
ofkinderen spelen. Hoewelditsoort
informatieoverbodighoort te zijn is
het tochnuttigdat een aantal baas
jes hier weer eens op gewezen
wordt. Ook werd ergeschreven dat
er bij het gemeentehuis zakjes en
schepjes gratisaf tehalen zijn (vast
betaald uit de hondenbelasting
pot) om hiermee onze uitwerpse
len op terapen indienze niet opde
juiste plek zijn gedeponeerd. Het
volle zakjekan dan ineen daarvoor
bestemde afvalbak gedeponeerd
worden, behalve wanneer jein o.a.
Garmerwolde woont. Was het geld
op of waren de afvalbakken niet
meer leverbaar?
Bij het lezen van devolgende zin
nenschoot de stem van mijn baasje
de hoogte in!

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

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Wat stond er namelijk in de fol
Maar tot mijn verbazing hoorde ik der?

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

AIsinds 1964uwbetrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

&;;.~ @" <'i '"';",
~~=~d~e_d,:~~ . ',;;;;,,;;---

UwYCA gecertificeerde.
erlcend Hoofdaannemer

AI een aantal jaren. eigenlijk zo
lang als mijn baasjes een hond
hebben, betalen ze hondenbelas
ting. Normaal gesproken zou je
denken dat dit geld wordt gebruikt
voor zaken die met de hond te
maken hebben, zoals wegenbe
lasting voor wegen gebruikt wordt.
Nee dus, het wordt gebruikt voor
andere doeleinden, waarschijnlijk
voor sportvelden, waar jealshond
niet mag komen, tekorten mee
opheffen, enz. Het is een melkkoe
voor de gemeente, ook omdat bij
het hebben van meerdere hon
den de belasting snel omhoog
gaat. Op ve rgaderingen van
dorpsbelangen is wel eens gepro
testeerd tegen deze vorm van
belasting voor alleen blaffende
viervoeters. Medeviervoeters die
de omgeving ook vervuilen hoe
ven niets te betalen! Dat is toch
niet eerlijk. Daarom baalden mijn
baasjes er zo van om het te beta
len.
Ik heb een aantal vrienden hier in
de omgeving maar in een andere
gemeente en die hun bazen hoe·
ven geen cent te betalen.
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

DAMESMODE
Jolanda Spraakman

Hendrik Westerst raat 26 - 979 1 CT Ten Boer

Telefoo n (OSO) 302 34 17

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijven en particu lier
handel In:
• Pallet- en magazijnst ell ingen

• Magazijn wagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

ste igers, trappen en ladders

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

&ffidJ
~

E el"lijk +--I OlA+
M e ë,bclW\C\ke "ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten entafels

Restauratie vanAntieke meubels.

Bezoek opma.Vm vr, na (tel.) afspraak
zaterdags bent u degeheledagwelkom

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.! . gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Schoenn:t~kerij

Sleutelservice
"".-fi ~ . ; ij !f I

Mid éljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

03;:WW ON
- <,0

:::>:::> I-!;{
1ll<,O

BOUWBEDRIJF
N r--
Nr--

~o«a: 0 0>
C'JSl

'A E a:((}>::J 0
1ll <,O

W 0« 0 0

oa:z~ x

Nijverheidsweg 8 ~11ZWW W :::: -g
9791 DA Ten Boer O>a:a: ~~

RITSE,MiA~ -~ ~ --~ ~ ~ "' ~ ~ ~

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Ga rmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moder-ne contat:l lcn ~~y~le Ule n . gediplu mee rde spe el a l tst e n

Boekholt - Hensbroek
Het is rijd voor de Rabobank.

Brillen - Contactlenzen - Hoo rt oestellen
Win kelcentrum Lewenborq

Kajuit 28 1 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (05 0) 5490549
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Foto van
de maand

"1' 11 be back", beloofde
onze uil vorig jaar en

hij hield woord.
Vanuit z'n vei lige

uitkijkpost boven in
de dennenboom

inspecteert hij
nauwlettend de

bewegingen van de
grondtroepen en laat

hij bij iedere
ongenode gast

luidkeels z'n
ongenoegen blijken!

(Foto:Henk Remerie)

Protestantse gemeente

Zondag 1 april - Palmpasen
t 1.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond
Donderdag 5 april - Witte Don
derdag - Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
Vrijdag 6 april - Goede Vrijdag
19.30 uur in Garmerwolde
dhr. Epema uit Groningen
m.m.v. werkgroep liturgie
Zondag 8 april - Pasen
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
m.m.v. koor Lovende Stemmen
Zondag 15 april
9.30 uur in Garmerwolde
dhr. Bronsema uit Ulrum
Zondag 22 april
in Thesinge, voorganger en tijd 
stip nog onbekend
Zondag 29 april
in Garmerwolde, voorganger en
tijdstip nog onbekend.

Agenda
Tot eind april
"Het Torentje van Frits" Rijksweg
16, O-H Brug te Groningen:
Fotograaf Auke G. Kuipersuit Gar
merwolde exposeert met fotobeel-

12

den die geheel grafisch zijn ge
maakt op het aloude vlakfilm. in
diverse foto-technieken gezet op
speciaal fotografisch papier. Het is
een lust voor het oog om deze nu
oude techniek (1950-t990) in een
digitale fotowereld anno 2007 te
gaan aanschouwen. Auke is aan
gesloten bij AFV 'Tretshot" Foto
GroepGarmerwolde.
Elke woensdag :
Dorpshuis "De Leeuw" Garrner
wolde; 19.30-20.30 uur: Cursus
Afslanken in groepsverband. Info:
Bernadette van Kesteren, tel. 050·
5420828
Donderdag 29 maart
Kerkhörn in Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Waar je woont
of wat je doet, het maakt niet uit:
iedereen is welkom.
Vrijdag 30 maart
Garmerwolde; vanaf 18.00 uur:
ophalen oud papier. Graag goed
gebonden bij de straat zetten.
zaterdag 31 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen
oud papier. Zorg dat het oud pa·
pier rond 8.30 uur buiten staat.
Dinsdag 3 april
Dorpshuis "De Leeuw" Garmer
wolde; 13.30 uur: Notenschieten
voor 50+.
Zaterdag 7 april
Trefpunt Thesinge; vanaf 14.30
uur: eieren zoeken en notenechie
ten. Opgave bij Jakob vd Woudeof
Martin Wierenga.

7 tlm 15 april
Kloosterkerk in Thesinge; 13.00
17.00 uur: Expositie Marcel Duran.
Maandag 16 april
"Geweidehof" Garmerwolde; 19.00
uur: kookworkshop. Graag opçe
ven bij Vera van Zanten tel. 050·
5416091 of
veravanzanten4@hotmail.com.
Woensdag 18 april
Dorpshuis 'De Leeuw", Garmerwol
de; 19.45 uur: Vertelavond Gronin
ger volks- en streekverhalen. Riet
van Eerden uit Overschild vertelt
vreemde, vrolijkeen verdrietigeGro
ninger volksverhalen (NBvP).
Zondag 22 april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA·concert. Het Van Speykkwar
tet brengt "Der Lenz ist da' , m.m.v.
Masja van der Meer. piano. Entree
€ 3,50 (CJP/65+ € 2,50), kinde
ren tot 12 jaar gratis.
Zondag 22 april
t Jopje Thesinge;15.00 uur: Huis
kamerconcert. Martin Korthuiszingt
voornamelijk zelfgeschreven, Gro
ningstalige levensliedjes. maar ook
zingt hij nummers van Ede Staal of
Engelsenummers (o.a. NeilYoung,
Gram Parsons).
Donderdag 26 april
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00 uur:
Koffiemorgen. Voor iedereen die
van gezelligheidhoudt; zowel man
nen als vrouwen zijn van harte
we lkom.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·30220 71
Eind·redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 • 050·3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe.Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolce- 050-5411019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.55p.j.
Bij automatische incasso€ 10,70p.],
Postabonnees:
basistarief +portokosten
Priisper krant € 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 17 april
vóór 18.00 uur.

Buurschutters
Op 13 maart 2007 was de leden
vergadering van schietvereniging
S.Vde Buurschutters. Op punt 13 I

van de agenda stond de uitslag
van de onderlinge competitie. In
2006 is over 33 avonden qescho
ten.
De drie hoogste geschotene:
• S·KI Iwema met een gemiddel·
de van 108.32
• P. Stollenga met een gemiddel·
de van 107.42
• T.B.C. Remkesmet eengemid
delde van 106.35
Een ieder kreeg als prijs een cho
colade paasei en de hoofdprijs is
met iedereen b.b.q op nog een
nader te bepalen plaats.

Sieb-Klaas Iwema


