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Rommelmarkt ,.hesinse

,.hesinse Op z'n kop1

Op zaterdag 12 april werd er
door de gereformeerde
jeugdcentr ale een rommet
markt georga niseerd. De
jeugdcentrale bestaat uit 11
leden een jeugdo uderling, de
leiders en leidsters van de
jeugdgroepen en nog een
aant al andere belangstell en
den .
De gelden die men verzamelt
wo rden besteed voor een
aant al projekten en zijn ook
nodig om de eigen aktivite i
ten te kunnen uitvoeren.
Voor de romm elmarkt werd
een hoop 'rommel" uit het
dorp aangesleept. Toch
bleek ook deze middag weer
dat een rommelmarkt een
groot aanta l mensen aan
trekt. Reeds zeer vroeg wa
ren de echte koopjesbezoe
kers aanwezig en probeer-

Zoals het zich laat aanzien
zat er de komende maanden
het een en ander in Thesin
ge gaan gebeuren. In de
eerste plaats zal men gaan
beginnen met de rioleri ngs
plannen voor Thesinge. De
genen onder u de zich nog
de situa t ie in Garmerwolde
herinneren ten tijde van het
aanleggen van de riolering
aldaar zullen zich kunnen
voorstellen wat een graverij
dat met zich meebrengt.
Voor het groots te gedeelte
van het riole ringsplan is' al
les al rond en is het werk
reeds aanbesteed aan de
fi rma Heymans. Ten aanzien
van de Schu tterlaan zijn er
nog steeds allerlei vraaq
tekens. Zowel bij de mensen
die de slo ten dicht willen
hebben als bij de mensen
die de sloot open will en hou
den bestaat nog geen enkele

den al hun slag te slaan. Het
was echter tevergeefs, want
om precies half drie begon
men met de verkoop van de
aangevoerde spullen.
Het geheel zag er zeer gezel
lig uit , temeer daar men tus
sen de verschil lende stands
wat kraamp jes had opge
steld, waar men iets kon
eten of drinken.
Op de foto's kunt u zien dat
de belangstell ing goed ge
weest is en volgens zeggen
was de opbrengst heel rede
lij k. Iedereen die op de een
of andere manier heeft bijge
dragen wordt harteli jk be
dankt en namens de mensen
die op deze manier hun rorn 
mei zijn kw ijtgeraakt bedan
ken wij de organ isato ren
maar even.

zekerheid wat er nu gaat ge
beuren.
Op het mom ent dat we dit
schrijven (14 april) is het dui 
delijk dat de gemeente Ten
Boer besloten heeft om haar
bezwaarschri ft tegen het
weigeren van het wate r
schap om de sloot aan de
zuidzijde van de G.N. Schut
terlaan te laten demp en
heeft ingetrokken. Men wi l
eerst weer overleg plegen
met de bewon ers. Bekend is
wel dat men twee aanneem
sommen heeft laten bereke
nen. nl. een met de sloten
dicht en een met de sloten
open en de rio lering mid den
in de weg .
Het bericht in de Noorder
krant dat het al rond was
met het dempen van de
sloo t aan de noordzijde blijkt
niet op waarheid te be
rusten. Hoe een dergelijk be-

richt dan weer in de krant
kan komen blijft voor ons
weer een raadsel.

Of je nu voor of tegenstan
der bent van open sloten.
vast staat in ieder geval dat
prakti sch alle informatie
over deze kwestie via de
krant tot de mensen komt en
dat geeft verwarring , verkeer
de berichtgeving en onzeker
heid. Hoe het allemaal at
loopt weten we op dit rno
ment niet, maar hopelijk zal
de gemeente binnen kort met
het overleg beginnen.
Naas t de riolering komt op
de tweede plaats nog het
krott enplan Thesinge aan de
beurt, als het een beetje
meezit zou men daar ook de
ze zomer mee willen begin
nen. Wij wensen alle voor
en tegenstanders van open
sloten en krotontruimers erg
veel sterkte toe de komende
maanden.

Bene: u
thuis ook
zo ylije:iS1

De vereniging van Dorpsbe
lang en Thesin ge organiseert,
als er genoeg deelname is,
een tentoo nste ll ing in huls
vlijt op 17 mei in de Her
vormde Kerk.
Wi l men hieraan meedoen,
dan word t men verzocht zich
voor 5 mei op te geven bij
Roelie Dijkema-Oomkens.
De rook- en schilwedstrijden
hebben we verschoven naar
10 oktober. Dit leek ons be
ter , met het oog op de
komende feestdagen en de
lange winteravonden.

I'hesinse
tesen
Hoosezand

Op vrijdag 11 apr il werd er
een klaverjaswedstrijd ge- ..
houde n tussen kaartc lub
'Eendracht' uit Thesinge en
de perso neelsvereniging van
'Kampen' Hoogezand in ca fé
V.d. Toorn.
Er. waren 4 1 deelnemers.
De uit slag was:
1. Dhr. W. Entjes (Kampen)

7596 pnt.
2. R. Dij kerna-Oornkens
(Thes.)

7208 pnt.
3. Dhr. W. V.d. Toorn (Thes.)

7192 pnt.
4. A. Vegter-Leegstra (Thes .)

7105 pnt.
De 1ste ronde oin de beker
werd echter gewonnen door
Kampen . Zij behaalden
127454 punten tegen de Een
dracht 123038 punten . Er zal
de volgende ronde door The
singe dus nog even geknokt
moeten worden!

J



Klav.rjasclub d.SOOS GEO aan de
bal

lIos weel
dank •••

Feestprosramma
5 mei ,.hesinse

Prosramma
5 mei Garmerwolde

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050 -416425

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Langs deze weg willen wij
alle mensen hart elijk bedart
ken voor de vele beo
langs tell ing ti jdens mijn ver
blijf in ziekenh uis, en de
bloemen bij mi jn thuiskomst.
Ook voor alle vervoer van
mijn man om op bezoek te
kunnen komen.

Hartelijk dank !
T. Ridder-Blink

Velen kunnen er nog steeds
niet goed aan wennen, ze
vinden het maar een raar
idee: een kerel op de kleuter
school.
Daarover kan ik uit eigen er
varing nu meepra ten. Een al
gemeen geaccepteerd idee
is het nog lang niet, dat er
ook mannen op een kleuter
school kunnen rondlopen !
Dit merkte ik bij de stage,
die ik twee weken lang liep ,
op kleuterschool "t Kwetter
nest' in Thesinge.
Maar het is nu eenmaa l
noodzakelij k dat een onder
wijzer ervaring opdoet met
het reilen en zeilen van een
kleuterschool. .
Aangezien ik een opleid ing
tot onderwijzer volg, was ik
blij met die twee weken op
"t Kwelt ernest', al is dat dan
toch ook wel weer een korte
periode. Afgezien van de toe
komstige koppeling van

Een kerel
op de kleu
terschool

De compet it ie loopt zo'n
beetje weer naar z'n einde
en dan is het weer tij d om
de balans van het achterl ig
gende seizoen op te maken :
promo tie , degradat ie enz.
Voor GEO slaa t de balans
deze keer niet door naar de
verkeerde kant , zoals het
lijkt.
De beide elftallen op de zon
dag staan mee bovenaan en
de drie zaterdag -senioren elf 
tall en weten zich ook te
handhaven. Daar komt bij,
dat ook de B, C, 0 en E·
junioren niet slecht draaien,
hoewe l de B·junioren door
een iets te hoge indeling on
deraan staan.
Wanneer u eens op 'I sport 
park komt, zal u opvallen dat
er tegenwoordi g ook rekla
meborden langs 't veld han
gen en dat er een kraam met
drankjes e.d. bij het veld
staat. Tevens is langs het
'tweede' veld een haag ge·
plant. Allemaal zeer pos it ie
ve veranderingen voor de VV
GEO. Momenteel ligt alles er
zeer gezell ig bi j.
En wanneer u eens een ge
zellige middag of morgen
wilt hebben, kan ik u aanra
den eens met zoontje of
buur jongetje mee te gaan op
10 mei en 31 mei. Op deze
data organiseert GEO name
lijk voor elk jeugdelftal een
toern ooi (10 mei 's ochtends
de E·junioren, 's middags de
B·junioren en op 31 mei
's oc htends de D-junioren en
's middags de C·junio ren.
Ook worden er regelmatig
kaart - en sjoe lavonden geor
ganiseerd, met steevast een
grote bezetting . U ziet: een
bloe iende vereniging.en alle
reden om eens te komen kij
ken of zelfs lid of donateur
te worde n. Tot ziens dus!

s.o.

PJG
Garmer
wolde
Op 26 ju li a.s. vinden weer
de tradit ionele Hanegevech
ten plaats . Houdt u die
datum vrij !
Het word t di t jaar iets spec
tacul airs ! Nader berich t
volg t nog.

7076 pnt.
6860 pnt.
6652 pnt.

leder kan zelf weer komen
zien en aan den tijde onder
vinden hoe leuk deze spelen
zijn!

De Commissie

3. Hr. H. Raat jes.
Sjoelen:
1. Luit Wierenga .
2. Mevr. J. Ganzeveld.
3. Mevr. F. Wierenga.
De poedelpr ijzen waren voor
mevr. Huizingh (kaarten) en
voor Stoffer Havinga (sjoe
len).
Om hal f één was alles ach
ter de rug en nadat voorzit
ter S. Ven inga de prijzen had
uitgereikt ging ieder tevre
den naar huis.
Het ligt in de bedoeling om
het seizoen '80-'81 vier kon
takt avonden te organiseren,
u komt dan toch ook ?

3. K. deWaal
4. H. Kappetijn

.5. A. Mulder

. 'Voorwaarts' Harkstede.
Route:
vld Veenstraat, W.F. Hilde
brandstraat, Dorpsweg,
O. Rijksweg, Grasdijkweg,
Geweideweg, Dorpsweg, La
geweg, G.N. Schutt erlaan
eindpunt driesprong Thesin
ge, G.N. Schutterlaan, Lage·
weg, café 'de Unie'.
Juryleden:
mevr. vld Werff-Schu ursma,
Groni ngen, de heer H.J.
Hering a, Froombosch.

± 17.30 u.
Prijsuitreiking café 'de Unie'.
Vanaf 16.00 uur stemming·
muziek in café 'de Unie'.

13.30 u.
Opstelling op tocht café 'de
Unie'.
Alle deelnemers moeten om
13.30 u. aanwezig zijn .

14.00 u.
Vert rek optoc ht. Muzikale
medewerking :
'Harmonie' Garmerwolde.

De winnaars van de klaver
jasavond op 5 april waren:
1. R. Veenstra 7307 pnt.
2. H. Vliem 7125 pnt.

9.30 u.
Rederijkerskamer 'Thaiia' uit
Bedum speelt in café 'de
Unie' het sprook je:
'De gekke klok van Trikke
trak'.
Voor kind eren van 4 tl m 14
jaar.
Einde vih programma
± 11.30 uur.

Zoals op de kont aktavond
voor Kerstmis afgesproken
was werd er voor de Pasen
weer een kontaktavond geor·
gan iseerd. Dit was op vrij 
dag 28 maart j .1.
Deze avond werd erg goed
bezocht, er waren namelijk
35 mensen aanwez ig. Ook
deze keer was er voor ieder
die meespeelde een moo ie
prij s aanwezig. Er werd erg
enthousias t gekaar t en ge·
sjoeid , zodat de uit slag er
als volgt uitzag:
Kaarten:
1. Mevr. A. Smid.
2. Hr. H. Tak sr.

's Ocht ends:
Kinderfeest met spelle tjes .
's Middags varrat 13.30 uur:
Vossenjacht
zakje lopen
Stoelendans

v:v.GEO
Kontakt
awond
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kleuter- en bas iso nderw i js
scho len, is het voor onder
wi jzers echt geen overbodige
luxe om eens mee te maken
hoe kle uterleids ters omgaan
met 'hun' kind eren.
De ki nderen kr i jgen daar de
kans zich op hun eigen ni
veau en in hun eigen temp o
te ontwi kkelen, terw ijl de
leidster deze ontw ikkeling
nauwkeurig bi jhoud t en te
vens probeert te st imuleren.
Op de kleuterschool ligt de
nadru k van deze entw ikke
Iing op de vri je expressie: de
kinderen worden geoe fend in
het zich vri j ui ten. Dit qe
beu rt via gesprekjes, zingen ,
vertell en en veel (vrij) spelen.
Hierbij is het de taak van de
leidster steeds weer voor
materiaal te zorgen en de
kind eren steeds weer te st l
mul eren en te mot iveren . Ik
moet zeggen dat dat de bei 
de ' juffen', Heina en Paula,
prima lukt ! De belangrijk ste
eigenschap van een goede
school is, vind ik , da t de ken
deren er met plezier heen
kunnen gaan - en aan die ei
genschap voldoet 't Kwet ter
nest zeker !

Siebo lt Dijkema

'Juliana'
ontyanst
Duitse
muziek
yrienden

Op zaterdag 24 mei za l de
muziekvereniging 'Juli ana' te
Thesin ge het tegenbezoek
ontvangen van een jeugd ·
korps uit Duit sland .

Het vor ig jaar zi jn de Thesln
gers namel ijk naar Duitsl and
geweest.

Op deze dag valt er natuur
lijk heel veel naa r muziek te
luis teren. Af wisselend zullen
optrede n: 'Juliana', 'Harmo
nie' en 'Vo lhard ing' en de
gasten: 'Juqends pielmanns
zug ' uit Wachendorf. De
plaats van de cent rale bi] 
eenkomst is in de gro te
schuur van de Firma Oud
man.

Yeurjoar
't Veurj oar zit weer ien de
lucht
Schoonmoak neemt weer 'n
hoge vlucht
Vrouwlu bin 'n weer drok aan
mat'n en dekens klop 'n
Manlu mou t' n nou ook wat
meer heur aigen boontjes
dop 'n
Dat mout 'n zai toc h aal
vanwege d'emancipoalie
Aans Iig'n ze gauw haildaal
oet de groalie
Verder goa ik mie op dit
terra in mor nait begeven
Want aanders kon ik nog
we l ais wat beleven
Wat is 't nou aig lieks weer
'n mooie li ed
De vogels I lui!' n weer heur
wiede . . . wied
Dit is ien tegensproak mit 't
aanzain van de
mens enmoatsch app ij
Het Iiekt doa r meer op 't
barre winterlij

Onru st en gewe ld is koop en
slag
't Geestelijk overwicht ga i!
bie veu len overstag
Veul wensen bl iev'n
onvervuld
Dat vrag t wel veuI van 't
menseliek geduld
Te streven noar het betere is
goud
Moar noar het onberiekboare
is fout
Kiek ook ais noar de wereld
ver van ons oal
En pries jou den gelukkig
mi! aigen hoes en hol
Dat lêste word ook hier nog
veu len onthol 'n
En den bes zo te zêg'n goud
verko l'n
Begr ip dat mag je aisen, mor
nooit deur gro f gewe ld
Is dat de bovent oon . . . den
is 't mit ons aalmoa l slecht
gest eld .

T. Schutter, 1980
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I ed ere w oensdag G eh ak tda g

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
H. Jansen DE VRIJE POMP ...

Geweideweg I I - Garmc rwcroe .
Speetaal voo r verv oer van consumptie aardappelen en los gesto rte granen.

Tel. 0 \ 0- 416365



As ik dit schrief is 't al weer
Poasen en as joe dit leez'n
al weer 'n poar week 'n ver
der in t ied. En hopenlij k
benn 'n de temperatuur'n den
'n beet je hoger as op 'I
oog 'nbli k.
Overdag is 't wel moo i maar
's morg 'ns en 's oavends is't
nog verrekte ko ld.
Hier en daar ken je al zain
dal veurj oar wordt. Crookjes
en Poaskebloum'n blui'n al,
maist ied verwaait de boudel
ook nog, maar ze benn 'n der
ja. Sneiklokjes is al weer
doan , wies goud je is dat an
ders.
Vinn'n joe nou ook dat het
soms zo laank duurt veur
dat 't weer veurjoar is. Komt
zeker dat we haas t gain win
ter had bernm 'n.
Op soos kwam Wier'ngoa al
weer rnit liest anzett 'n met
rais kes veur inwoners van de
gemainte Ten Boer. Op 12
april konn'n we naar de
botl'nveld'n, wie hemm 'n dat
al versenateen keer'n zain,
dus wie huiv'n nait weer. 't
Is anders wel een mooi ge
zicht al dei bloum 'n. De 21
april kon je veur een week
naar Luxemburg. Dei daar
nog nait wes t is ken ik 't
aanbeveel 'n, Wat toch mooi
is 't daar. Van ons is 't al
weer een paar joar leed'n
dat wie der wazz'n. Een
prachti g landschap. Wie
waar 'n toen ook in de stad
Luxemburg zulm , bie 't pa
leis van de groolhertog . En
ze lail'n ons Bastogne zain.
Doar ligg'n 76.000 soldoat 'n
begroav'n oet tweide wereld-

oorlog . Je worr'n der st il van.
AI dei rieg'n kruuskes. Nait
zo mooi messchain moa r
wel goud om der nog ains
bie st il te stoa n.
Dan is er op 19 mai een ver
rassingstocht deur Drent.
Vraauw en ik tufken graag
deur Drent dus hemm 'n wie
ons moar metain opgeem 'n.
'I Benn'n altied mooie doa
gen. Dus dei mit wi l mout
zich maar bie Wier'ngoa ver
voug'n.
Bie joe is zeker 't haile hoes
van boov 'n tol onder ook
weer oethemmeld? Hier ten
mins te wel en omdat ik over
mien aig 'n t ied ken beo
sch ikk'n help ik zo hier en
daa r wel ais mit.
Dan mag je toch zeker of en
tau wel 'n opmaark'n
moak 'n. Nou sloapkoamer
boov'n was schoond. Kom ik
doar een poar doag 'n loater
weer , zlt mie doar ain haile
dikke spin op 't behang. Ik
ruip vraauw en tou ze boov'n
was vruig ik: 'Zugst doe ook
wat ik zai '? 'Gelukkig nail'
zee ze, 'i k heb mien bril nalt
op, maar as 't was is wat die
aargert, roem het den op'. 'k
Kreeg der hoas t wat van,
maar 'k heb mie bedaard .
Nog eem 'n en den komt
kóien weer in 't land. Wait ie
wel dal ter kinder benn 'n dei
nait ains wa il'n dal kóien
melk geem 'n? Zo heb ik 'n
paar neefkes dei main 'n dat
meik zo van febriek komt.
Veur 'n poar [oar trug is
mien zwoag er met zien [on
gens op fie ts stapt en boel'n
stad gaan ried 'n. Hai het

heur beest'n aanweez'n met
zwaart· en widde vlekk'n en
zee: 'dat bent nou k óien en
dei geem 'n melk en dat gru i·
ne wal je hier en doar in 't
laand zain ligg'n, benn 'n
kóieplakk' n"
En dan komm'n we stoadig
an weer in de toen an 't
waark. De maisl e mins' n
zell' n al wel wat oproemd
hemm'n en messchain nog
wat snuid hier en doar. Wat
toenbouken deur snuustern,
wan t hie r ken nog wel dit en
doar ken nog wel dat.
Bloum kes en gruin!'n, oet
zuik 'n maar. 't Ain al mooier
as 't aander .
En eerappel s natuurli jk. As
joe dit leez'n heb je 'z ook al
in de grond zeker? Ik heb
mient op 27 meert in de
grond stopt en mien vraauw
gait aale doag 'n kiek 'n hou 't
er bie sta it.
Dat was ook nog zo mooi, 'n
paar doag'n naadat 'k ze
poot haar kom ik in 't d örp
ain leeg 'n dei vruig : 'Eerap
pels al poot'? Ik zee: 'AI
laank'. 'Hou allaank, 't is ja
nog zo verrekte kold '. 'Joa,
guster' , zee ik . Hai laip deur
en 'k kon nait heur'n wal e
zee, maar 'k denk dat het
met 'n s begunt en met 'n k
oetschail. Waalske boon'n
kenn 'n ook al de grond in.
Wait je dat ter in de Hilde
brandstraat ain is dei ze der
op 't oog 'nbl ik Ct is Poas'n)
al stoan het en wal 'n mooi
gewas . Der wordt trouw'ns
verteld dat hai ze eerst in
kuntmouder had haar.
Pootsiebels, sja lötten , spl
noazie en boeskoolplanl'n
kenn'n der stoadig an ook in
en dat dut mie denk 'n an
twei jongen s oet V.d. Veen
stroal. Dei loop'n mie deur

haast plat om Ie vroag'n wat
ter vandoag in de grond ken
en wat mörn. 'k Heb ter ook
nog wel oarigheid aan. Veu
rig jaar benn 'n ze der mit be
gonn' n, ze broc h!'n ons nog
'n maalt je boon'n as dank
veur alle keer'n vroaç'n,
Zukswa t kenn'n ze beter
doun dan moar wat bie
stroat struun 'n en kadde
kwoad oethoal 'n, Ze leer'n
der ook nog wat mit. De
maiste knoap'n van dei leef·
l ied main 'n dal 't almaal
maar vanzulf gait. Olders
kenn'n der ook veul an doun
deur zukswat te st imuleer'n.
Zo kreeg ik 'n papier onder
oog 'n van 'n jong van Luij
tink. Dei is lid van 'n natuur
veraineng . As joe der 'n
beetje op weez'n wordt dal
zai je dan 'n boel meer in de
natuur. Ik hoop dat ter 'n
hai l boel lid van worr'n.
Ain hail belangriek ding haar
'k haast vergee!' n . . . klaier.
Veurjoars mout' n der neie
klaier komm'n. Vraauw was
noar modeshow west. Ook
weer wat neis. Haar je vrou
ger ooit van zukswal heurt?
Dal was alla in veur de haile
groot'n zoas de keunigin en
consort 'n maar toch nait
veur ons soort lu? Afijn 't
heurt er dan bie en zo as je
kenn 'n begr iep 'n, haile ver
hoal'n over mooie jurk jes en
prachtige stoft'n. Ik docht
bie mie zulk , dal gait geld
kost 'n jong . Haand op knip
ho tl'n en weg weez'n. dus ik
gaauw toen in.
Krieg 'n joe ook zo'n onbe
haaglij k gevuil over joe as je
mi t ain proat'n die nait bie
joe in straat woont? De
eerste keer dat 't mie over
kwam zee ik bie toeskomm 'n
teeg 'n vraauw: 'Zugsl ook

Van der Molen leyert njet alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje teert of gebak , even naar

BakkerU Stol
N atuurlijk maken wij graag een scherpe o ffert e voo r u als ' t om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het

opnieuw bekleden van mark iezen, of met het repare ren van
tenten .

Ons lever ingsprogramma omvat verder:
vouwwanden, verduisteringen. rolluiken, voo rzetramen en

kostruktiewerken.
Informeer vr ijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. w.d. Molen & Co.

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050·730498

~
~
~

Oostemamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Kantcoe en werilpla:n.s: Oude Rijksweg 12. Gar~olde . tel . 050-4 160 98

Adviseuze voor Leweobcrg: mevr : H Drewes. Meerp,aal 170. t<'l . 0,0-4 10531
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wat an mi e'? 'Joa' zee ze,
'wors t er nait knappe r op '.
'Och mens', zee ik, 'dat beo
dou l ik ja nait '. En toen ver
telde ik woa rom ik het vruig.
"k Heb mie 't ook verbeeld'
zee ze, 'rnoar ik docht dat 't
kwam deur de optocht op
vief mai, elk en ain is gelie
ke geheimzinnig, wie
vertell'n toch ook niks'? Nou
den zal dat 't wel weez'n .
Diu e kraant zei weer in
d 'oale gedoante verschi en'n.
't Is 'n hail e kripsie om
kraan t vol te krieg 'n . Soms
is ter wat ofsprook'n en dat
ken den om de ain ol aander
reed'n nait deur goan en
doar stoa je dan , hou nou.
Gelukkig is 't iedere keer
weer op löst , moar wie zoll'n
't wel op pries stell'n als alle
verainengs 'n klain verslag je
van heur vergoaderns in·
stuur'n wol l'n. In 't verleed'n
is der wel ais wat nait
ploa tst, moar dat lag besl ist
nait an de redac t ie.
Wait je wat ook wel oarig is,
as kinder o f klainkinder ais
'n moo i oetdrukk'n hem m'n.
Ze kenn'n 't soms zo mooi
zaqq' n. Stuur ons dat den ol
vertel het, den moak wie der
wel wat van, zo' n soor t priet
proa t.
Wis je ainlieks wel dat onze
dörpskraant al weer twei
[oar met neie bezetting
draait? En dat ter van de o l
Ie redacti eleed'n gain ain
meer in zit? Dat de redac tie
alles in heur vri je t ied dut ,
veur noppes, het abonne
ment sgeld betoal'n, wis joe
dat ? En reek'n moar dat ter
'n bu lt t ied in zit. Moar ze
doun 'I groag en ze hoop'n
joar joen genoug'n. Lange
d örpsproat diue keer, moar
'k haar joe ook ja zoveul te

vertel l'n.
En tot slöt nog 'n opmaark'n
veur onze adverteerders wie
will'n joe harteliek bedank'n
dat joe weer onze krant
will'n steun'n deur joen ad
vertentie.
Thais 'ners en Gaarm'wolders
kiek wat men joe ken baid 'n,
en koop elders nait wat zo'n
adverteerder ons baid!

Middas;e
6Fram'
Na een tele fonisch gemaak·
te alspraak gingen we op
bezoek bi j dhr. Dreise, Koll e
rijweg 10 te Wo lters um, die
ons op deskundige· en pret 
ti ge wijze vertelde over de
molen de 'Frarn' .
De molen staat in wener
sum en is de enige hout
zaagmolen in Gronin gen.
Vroeger was het een
hout zaaq-, koren- en pel·
molen. Houtzagen en koren
malen kan er nu ook weer
worden gedaan en men
hoopt dat de mo len ook nog
eens weer als pelmo len kan
worden gebruikt.
Voor deskundigen: het type
is achtkante stell ingmolen
op schu ur. Vlucht =totale
lengte van de wieke n,
19,60 meter. De eigenaresse
is de gemeente Ten Boer.
Een zekere W. Evenhuis Iiel
de molen in 1867 bouw en.
Helaas is de bouwer niet beo
kend o
De molen kreeg de naam
'Frarn'. In die dagen was er
n.1. een noorse zeeman , Nan
sen, die een schip liet bou
wen, een ijsbreker, iets zeer
bijzonders voor die tijd , Het
schip kreeg de naam 'Frarn',

wat uit het noors vertaa ld
'Voorwaarts' beteke nt. Dhr.
Evenhu is was hiervan zeer
onder de indruk,
De molen die eerst alleen
doo r de wind werd voortbe
wogen kreeg late r hulp van
een stoommachine. Toen die
uit de t ijd raakte werd er een
elect ro-meto r aangeschaft
en vanal 1931 draaide de
molen zonder dat er een
zuchtje wind aan te pas
kwam.
In 1946 ging de laatst e roede
er af en enige jaren later
werd de mol en stopgezet tot
de gemeente Ten Boer het in
1959 voor I 1500,- overnam.
Langzamerhand begon men
te beseffen dat de mol en
een monument voor de orn
geving is en werd beslo ten
tot restauratie . Voor lopig al
leen voor het aanzicht van
de molen. Dit kostte
120.000,- . Op 15 august us
1961 werd de molen weer
heropend door dhr. Nannin·
ga van de Vereniging voor
Houth andelaren (die hadden
de resta urat ie n.1. gesubsi·
d ieerd). Nog datzelfde jaar
op 5 december scheelde het
maar weinig ol de molen
was er niet meer geweest. Er
stond toen windkracht 11 en

de wieken gingen achteruit
draaien. De sleutel van de
mol en lag in Ten Boer. Ge
lukkig heeft dhr. Dreise met
hulp van anderen de molen
lot sti lstand kunnen bren
gen. Toen werd beslo ten een
beheerder aan te stellen. Dit
is dhr. Dreise geworden.
In 1975 werd begonn en met
een eerste reparatie van de
molen, die in 1979 werd
voortgezet en in de herfst
werd voltooid. Restaurateur
was de la . Doornbos uit
Adorp.
Er werd een twe ede beneer-

Rabobank ~
geld en goede raad



Weerzien met Indonesië (deel 2)

der aangesteld dhr. Krabbe n
dam, die vakbekwaam zager
en gediplomeerd vrijwillig
molenaar is. Dhr. Dreise is
P.T.T.·beambte en doet het
mo lenaarswerk meer als
hobby.

Na de Kerstdagen bij familie
doorgebracht te hebben, ont 
vluchtten we de hitte van de
stad en trokken de bergen
ten zuiden van Jakarta in.
We huurden een auto met
chauffeur (i.v.m. links verkeer
is het link zelf te rijden) voor
vij f dagen . Dit is in lndone
sië wel te doen . Benzine is
niet te duur , het mannetje
dat een oude auto bezit
vraagt een zeer redeli jke
prijs, al met al een voor hem
een fijn snabbeltje.
We gingen eerst naar 'Ta·
man Kebun Bogor ' voorma 
lig 'Slands Plantentuin '. Een
heerlijk rustig groot park
waar veel tropische boom
soorten zoals kruidnagel , ca
cao, reuzenpalmen, palmbo
men waar de margarine en
palmolie uit de pitten ervan
worden verwerkt , endergelij
ke Vijvers met prachtige le
lies die bladeren hebben van
± 1 tot 1'12 meter doorsne
de.
Wilde orchideën slingeren
zich om de takken van de
bomen en laten hun pracht i
ge kleuren en grill ige vormen
zien. Maar ook reuzen vleer
muizen hingen bij honderden
in de boom . En rustig genie·
tend van alles liepen we
dooi de enorme tu in totdat
we de achterkant van het pa-

Om molenaar te worden
moet je eerst twee jaar prak
ti jk opdoen en daarvoor elk
weekend op een molen wer·
ken. Voor Groningen is dat
in Delfzijl en Aduard .
De nieuwe opening van de

leis naderden . Het paleis
was gebouwd voor koningin
Wilhelmina. Nog keurig on
derhouden en nu bestemd
voor buiten landse prorninen
ten. Jammer dat Willemien·
tje er nooit zelf is geweest.
Tussen de hooggroeiende
rotanstruiken vonden we gra·
ven van mensen van weleer.
Graven en gravinnen, gene
raals en ordenanten, bij één
graf stonden we een poosje
stil, hij kwam uit Groningen .
Vermoeid maar tevreden en
met een fi jne herinnering
aan deze tuin begaven we
ons naar de auto . Richt ing
Bandung via een bergpas
anders kun je er niet komen .
Naar Bandung is het onçe
veer 2 à 3 uur rijden . Het
werd heerlijk koel toen 'we
bergen naderden .
We reden langs de moo ie
theetuinen op de 'Gunung
Mas' (Gouden Berg) en dan
de prachtige rijstvelden waar
de planters gedeeltelijk beo
zig waren de padi te planten
en gedeeltelijk met de kar
bouwen (ossen) het veld aan
het ploegen waren. We arri
veerden op de Puntjak dat is
het hoogste punt van de
pas. Hier pauseerden we
even, we dronken een kopje
koffie en de kinderen kon
den even weer rennen en

'Fram' is op zaterdag 3 mei
a.s. door burgemeester Bul·
tena . Op 10 mei is het natio
nale ma lendag. De molen is
elke zaterdag te bezichtigen .
Na bovenstaande ui teenzet
t ing moch ten we in de ma-

doen. Een paar kilometer
verderop van de Puntjak in
.de streek Tjipanas vonden
we een pracht hotel en
besloten daar 3 dagen te
blijven. Het was daar lekker

koel en in de verte zag je al
lemaal bergtoppen en de on
afscheidelij ke rijstvelden. De
kinderen kregen daar al heel
gauw vriendjes en vermaak
ten zich de hele dagen in het
zwembad. Hier kan je wel
honderd jaar worden .

BANDUNG

Zo ik het me nog kan heu
gen, Bandung de moo iste
schoonste stad van West·
Java. Waar heel mooie vrou-

len. Wat dhr. Dreise over de
werking van de molen verte l·
de is hier niet weer te geven.
Het is beter zelf te gaan kij·
ken. Het is de moeite waard.

wen wonen en de bloemen
weelderig in ieders tuintje
bloeit en zelfs langs de kant
van de straten de wi lde zon
nebloemen en rozen praa l
den.
De Braga de gezelligste win
kelstraat met hun beroemde
hotels en terrasjes. Dat heet -

te Bandung bleek al gauw.
We reden Bandung binnen
een drukke stad , auto's met
stinkende zwarte walme nde
uitlaatgassen, dat in de
plaa ts van de rustige 'Doq
cars' of 'Sado·s'. De straten
vies van de achteloos neer
gegooide vruchten schillen,
etensresten en huisvuil. De
Braga daar vind je niets
meer van terug. Waar is
mooi en schoon Bandung
gebleven? Ik kreeg een heel
naar gevoel van binnen,

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeube len.
Niet alleen modern . maar ook klassieke woonvor men

laten wij u graag zien .

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekk ing en gordijnen. bent u altijd van hart e

we lkom.

Slaster - l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 · Tel. O~90 2 · 1 3 8 3

Cafê V.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbodig)
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K. SLAGER

AARDAPPELS

meegemaakt.
Hoe zij zich daarover voelen,
beschrijft de dichter Lee
Vroman kort en krachti g in
dit gedicht je:
'Kom vanavond met verhalen
hoe de oor log is verdwene n,
en herhaal ze honderd
malen:
alle malen zal ik wenen'.
Bekende jeugdboeken van
de laatste jaren, zoa ls 'Oor
logsw inter' van Jan Terlouw,
en 'De Kinderen van het
Achtste Woud ' van Els Pel
grom (beiden bekroond) be
schri jven de ervarin gen van
kinderen in die jaren. Mocht
je die boeken nog niet ken
nen, probeer ze dan eens te
pakken te krijgen.

Oó k deze paasvakantie ge
holpen in de groentetuin? In
de kinderkracht van de FPP
(het Foster Parents Plan
voor finan cië le adoptie van
kinderen in de Derde Wereld ,
waarover ik jullie al meer
heb verteld) las ik een
aardappe l-recept, dat best
voor afwisselin g zorgt op ta
fel. Je kunt het heel goed
zelf klaarmaken en daarmee
je oude rs verrassen. Mis
sch ien iets voor moederdag?
ZÓ eten de Indianen in Boli
via graag hun aardappels ,
dat kun je er dan meteen bi j
vertellen. Wedde n dat iede
reen dat een heel aparte ver
rassing, en best knap , van
jouw vindt?!
Het gaat z ó:
Kook 8 aardappels, na ze ge
wassen te hebben, in hun
schil. Als ze gaar zijn - even
prikken met een vorm: als
dat gemakkelijk gaat, zijn ze
klaar · af laten koelen en

SchildersbedrUf
H. Hofstede

9797 PC Thesinge ,
G.N . Schutterlaa n 28.
telefoon 05902· 1957

vert - glas · behang 

klompen - laarzen

ju ll ie natuurlijk al veel over
gehoord hebben: koningin
Juliaria wordt prinses, en
prinses Beatrix wordt konln
gin. Je zult er ook vast wel
het een en ander van zien op
de T.V. en in de krante n.
Dan komt 1 mei, geen vrije
dag maar toch de Dag van
de Arbeid. In heel wat Euro
pese landen wél een vrije
feestd ag.
En daarna gaat het in snelle
vaart op naar 5 mei, bevrij
dingsdag: inplaats van
koning innedag tevens di t
jaar in onze dorpen d é ge
beurten is voor spelletjes en
voor de grote optoc ht ui t
Garmerwolde. Tussen al die
dagen ingek lemd zit , op
4 mei, Dodenherdenking.
Van school weten jullie na
tuurlijk al best wal dat bete 
kent - Neder land herdenkt de
slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog. Nog steed s
een belangrijke dag voor
mense n, die die periode uit
onze geschiedenis hebben

al wordt dat dan dit jaar
geen traditi onele koningin ne
dag met spe llet jes. Die hele
dag zal in het teken staan
van de troonwisse ling, waar

Kleine kinderen en opge 
schoten jongens en meisjes
liepen met souveniertjes
langs de badgasten . Van
prachtige houtsnijwerken tot
schelpenkralen. Ondanks al
les heeft en blijft het land
zijn charme behouden omdat
de mensen het brengen . Ze
zijn behulpzaam, vriendeli jk,
zelfs heel lief voor je en dat
doet je goed .
Vanuit Bandung gingen nu
via Jakarta naar Djogjakarta
met zijn Boeroebordors.
Maar daar graag een volgen
de keer iets over !

Henny Klunder

noem je dat niet weemoed
of pijn? Bandung, mijn Ban
dung dat is dan ook weer
verleden tij d.
We maakten een autotoc htje
naar de 'Tangung Prahu '.
Een krater die nog nawerkt
en naar de warmwaterbron
nen. Daar hebben ze zwem
baden aangelegd en kun je
in het hete water zwemmen.
Goed voor Rheuma en ande
re kwaa ltjes. Alle vrouwe n
zwommen in een zeer decent
badpak en ik had een bikini
bij me en heb dus maar het
zwemmen achterwege gela
ten.

UTD

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer, Kunstmest , Vogelzaad , Waspoeder

We hebben met z'n allen een
heleboe l opmerke lij ke dagen
voor de boeg. Om te begin
nen 30 apr il, leve de vrijheid
want leve de koningin, ook

THESINGE
Tel. 05902-1975

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

loop
lIoordhol

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,

bromfietsen
ZUNDAP P . KRE IDLER . GARELLI

·VE5P,6, - TOMOS · YAMAHA
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Baade daad
Vervoer schoolkinde
ren uit Garmerwolde en
Thesinse naar het
zwembad

schillen . . . Was een paar
blaadjes sla en leg daarop
de gekookte en geschilde
aardappels .
Nu maak je een saus. Daar
voor heb je nodig : een kopje
cottage cheese , (Hütenkase),
gehakte rode papr ika, een
beetje peper, V, kop je melk
en zout.
Meng al deze spullen heel
goed door elkaar en giet de
saus dan over de aardap
pels . Verder leg je op de
schaal wat gesneden torna
ten en uienr ingen , die je
eerst hebt aangemaakt met
olie, citroen en zout. Als gar
nering (versiering is dat ,
maar ook lekker) gebruik je
in vieren gesned en hardge
kookte eieren en olijven ...
Dàt wordt smullen! 'Buen
provecho' (eet smake lijk)
zeggen de ind ianen dan te
gen elkaar.
Klinkt het ingew ikkeld? Valt
best mee, als je een lijstje
maakt van de ingrediënten
(dat zijn de spullen die je no
dig hebt) en zorgt, dat alles
klaar staat op het aanrecht.
Het recept is hier en daar
een beetje aangepast aan de
Neder landse smaak. Blij ft
het je moeili jk lijken, maar je
wilt het toch proberen , roep
dan de hulp in van een ou
der broertje of zusje of van
je vader: met z'n allen zor
gen jullie dan voor dit
moederdaq-qerecht .

SPELLETJES

De peper-en-zout truc: je
maakt een mengseltje van
peper en zout. Een plastic le
pelt je maak je 'electrisch'
door het over de mouw van
een wollen trui te wrijven,
dan houd je het lepeltje bo-

A utobedrij!

Dikkema
Garmerwolde

050-416051

ven het zout-peper mengse l,
en de peper hecht zich aan
het lepelt je!

Zoals u allen weer heeft kun
nen lezen, gaa l op maandag
28 april a.s. het zwembad de
Blindkerd in Ten Boer weer
open. Dat betekent dat ook
de schoolkinderen weer zul
len gaan zwemmen.
In het verleden is het alti jd
zo geweest dat de kind eren
samen mei de meesters en
juffen op de fiets naar het
zwembad moeste n. Dat
heeft wel eens problemen
gegeven zowel bij ouders als
bij het onderwi jzend perso
neel. In het verleden is ook
wel eens geprobeerd om
daar een andere regeling
voor te treffen maar dat
stuitte telkens weer op fi
nanciële bezwaren.
Vor ig jaar heeft de school in
Garmerwolde het anders ge
daan . In overleg met alle ou
ders werd besloten om een
bus te huren, dat betekende
dat de ouders zelf voor elke
keer zwemmen een bijdrage
van f 3,- moesten geven.
Dit bedrag werd door de
ouderkomm issie aangevuld
tot het totaal bedrag dat no
dig was.

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Oversc h ild
05966-374

Weet jij ook zo'n truc? Instu
ren maar !! En tot ziens . . .

Op een aantal ouderavonden
werd over deze kwestie he
vig gedeba tteerd, wat uitein
delijk resulteerde in een
schri jven van de ouderkom
missie aan het koll ege van
B en W om te vragen of de
gemeente voor vervoer zou
kunnen zorgen.
'Hoe slaa t het er momenteel
voor?' vroegen wij aan
wethouder Cornelis van de
gemeen te Ten Boer (14 april)
zi jn antwoo rd was:
We hebben begrip voor het
verzoek van de ouders, het is
voor sommige ouders een
behoor li jke bijdrage, vooral
als je een paar kinderen op
school hebt zitt en. Vandaar
dat wij hebben geprobeerd
om een oplossing te zoeken.
omdat ikzelf vind t dat je als
gemeente hier een taak in
hebt. We hebben eerst ge·
probeerd om het met de
schoolbusjes van St. Annen
en Woltersum te regelen,
maar dat was geen haalbare
kaart. Vandaar dat we nu
zover zijn dat we priisop qa
ves hebben van een paar bu
sondernemingen. Binnen het

<:»: KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· .. natu ur tij k ook \loor Uw

• toile tan iketen en scheergerei
• parfums
• sigarette n, sig aren en tabak

Kij kt u eens rond bij on s.
terw ijl u wach t.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077

koll ege moeten we tot over
eenstemming komen en dat
zal resulteren in een voor
dracht voor de gemeente
raad. Daar zal op 23 april
aanstaande besl ist worden
of het wel of niet doorgaat ,
zodat bij een gunstige reak
tie van de raad men gel ijk
aan het begin van het nieu
we badseizoen per bus ver
voerd kan worden. Ook ten
aanzien van het lesrooster
van het zwembad zijn er
geen problemen meer. Ei
genlijk staat ons niets meer
in de weg. Het laats te woord
is aan de raad'.
Tot zover de reakt ie van
wethouder Cornelis. Uiter
aard zullen ouders en onder
wijzend personee l blij zi jn
als het doorg aat, vreemd is
natuurlijk wel dat het nu
plotseling wél kan. U ziet
maar weer nooit de moed
opgeven en rust ig weer pro
beren, of zullen een nieuwe
burgervader en een nieuwe
wethouder hier de oorzaak
van zijn? In ieder geval be
dankt.

Wist U dot,
o Wout van de Toorn en
Roelie Dijkema heel goed
met z'n beiden kunnen kaar
ten? Ze behaalden in de
wedstri jd tegen Kampen een
boom van 2550 punten.
o de tegenparti j toen maar
515 punten kreeg?
o Gerrit Boer in dezelfde
wedstrijd een persoo nli jk re
cord vest igde? Hij behaalde
het laagste aantal punten
van zijn leven: n.l. 4159.
o de brug over de Thesinger
Maar weer klaargemaakt is
om opnieuw geramd te kun
nen worden ?

Stoomfluitjes
Gevonden:
Bankbiljet van f 10,
L. vld Veenst raat.
Te bevragen: Sikkens, L. vld
Leenstraat I , Garmerwolde

Te koop:
Buitenboord-motor 2 p.k., in
prima staat, en rubbert op
blaasboot met houten bo
dem. Prijs n.o.t.k. L. vld
Leenstraat 6, Garmerwolde,
te l. 050416422.
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