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Onroerend-soed belas.ins

Volksdanssroep 7hesinse

Alle bewoners van Thesinge
en Garmerwo lde hebben
eind februar i een blauwe
envelop in de bus gekregen
met hierin een aanslag voor
de onroerend-goedbelasting.
De een betaalt all een het
bedrag voor de gebruiker
(huurder), de ander betaalt
het bedrag voor gebruiker en
eigenaar. Per eenheid van
f 3000 is dat f 3,85 voor de
gebru iker en f 4,85 voor de
eigenaar.
De meesten van u zullen
vreemd opgekeken hebben
van de taxat iehoogt e
(econom ische waarde) van
de woning. In vergelijk ing
met het bedrag vastge ste ld
in 1975 was het aanmerkelij k
hoger. Uw woning is nu
getaxeerd op het prijspeil
van januari 1981.
Nog meer informat ie hier
over t reft u aan op de bi] 
sluiter die eveneens in de
blauwe envelop zat.
Wij will en na informati e bij
de gemeen te, proberen u
wat van de achtergro nden
van de hui dige bedragen te
verduidelijke n.
1. In 1975 is men wat aan de
voorzichtige kant geweest
met de taxa tie, dat betekent
dat we nu met een soort
inhaaleff ekt te make n
hebben, waardoo r st ijgingen
van 90% normaal zijn .
2. Eind zevent iger jaren was
de vraag naar vrijs taande
huizen groot en rezen de
pri jzen de pan uit , vandaar
dat bij de huizen in Thesinge
en Garmerwolde st ijg ingen
zijn van soms wel tot 300% .
3. Taxatiefaktoren: bouwjaar,
eventueel luxe, kwali teit ,
wel/geen e.v., doelmatigheid,
aantal m' inhoud, onder
houd, totale kadastrale
oppervlakt e.

Bovengeno emde punt en
krijgen een waardering met
een 5-punts schaal, waa rbij
1 het laagst en 5 het hoogst
is.
4. De bedragen per eenheid
van f 3000 zijn verlaagd.
maar door de hogere taxati e
waarde krijgt men toch een
meeropbrengst van deze be
lasting. (Een duideli jk
voorbeeld hiervan leest u op
de bij sluiter.)
Hierbij dient nog te worden
opgemerkt dat de gemeente
Ten Boer nog lang niet op

Vorige maand las u het be
richt van het fees te lijke één
jarige bestaan van de Volks
dansgroep Thesin ge. Bij die

maximaal haalbare bedrag
van de o.g.b. zit.
Mocht u het niet eens zijn
met de gang van zaken dan
kunt u binnen 2 maand en na
dagtekening van uw aans lag
in beroep gaan.
Tot nu toe zijn er zo'n 100
bezwaarsc hriften binnen
gekomen. Deze bezwaar
schriften gaan naar het
taxat ieburo en het is de
bedoeling dat de mensen die
een bezwaarschr ift hebben
ingediend worden bezocht
en dat ze verduidelijking

gelegenheid werd een fraaie
groepsfoto gemaakt van de
dames, die echter toen nog
niet besc hikbaar was .

wordt gegeven over de gang
van zaken . Mocht men er
dan nog niet samen uit
komen dan zal er een be
sl iss ing over het bezwaar
schrift worden genomen.
Hopelijk bent u nu nog iets
beter geïnformeerd , zodat u
met meer of mind er redenen,
wel of geen genoeg en neemt
met het door u te moeten
beta len bedrag .

Daarom alsnog - de groep in
dansk ostuum.



Harmonie leest

Plattelandsyrouwen
aId. Garmerwolde

KontaktaYond P.J.G.
Garmerwolde

Zaterdag 13 mrt . liep vanaf
19.00 uur de zaal 'De Leeuw'
in Garmerwolde vol. Gebeur
ten is: feest van de muziek
vereniging Harmonie.
Na de openingsmars door
korps en drumband sprak
dhr. Pestman tot de aan
wezigen. Daarna volgde mu
ziek van het korps met als
bijzonder heid het stuk Indian
summer, hierbi j was het
gehele korps verkleed met
een india nentooi. Om het
muzikale verhaal over te
brengen aan het publ iek ver
telde mevr. Veenstra een in
leiding en besprak de korte
inhoud (dhr. Bontsema had
dit voor haar uitgewerkt).
Aan het slot van Indian
summer dansten enkele kin
deren verkleed als indiaan
tjes rond een tote mpaal.
Ook bij de volgende muziek
stukken besprak mevr.
Veenstra de inhoud. Gezien
de reacties van hel publiek
werd deze nieuwe aanpak
wel gewaardeerd .
6 leerlingen uit het korps, te
weten Ria Post, Teddy Stol,
Carina Pops, Jolanda v.
Huis, Jan Simon Wieringa
en Reinett e Stol gaven hun
beste klanken ten gehore.
Na de IIn. kwam de drum
band met een 5 tal
nummers. Ook hier vertelde
mevr. Veenst ra het een en
ander over de te spelen
werken (de gegevens hier
voor kreeg zij van Petra
Blink).
Binnen de drumband was
een kwarte t gevormd welke
naar een solistenconcours
zijn geweest en daar een
l ste plaats in de wacht
sleepten. Zij lieten het
winnende nummer Marrto
nett e Show Suite nog eens
horen en kregen daarvoor
een zeer verdiend applaus.
Daarna volgde het korps
weer met enkele werken
waaronde r Amazing Graze
met een solo van Eise Nij·
borg - steeds vertelde mevr.
Veenstra iets over de
inhoud.
Na enkele nummers nam
voorzitter Pestman het
woord omdat er 3 jub ila
rissen waren. Ten eerste dhr .
A. Mulder 40 jaar muzikant,
ten tweede dhr. A. Bekkema
25 jaar muzikant (in werke
lijkheid 30 jaar), ten derde
W. Veenst ra 25 jaar muzi
kant. De voorzitter sprak
allen toe en gaf ze de speld

van Harmonie, de dames
kregen een bloemetje.
Daarna nam dhr. Kooi van
de K.N.F. het woord over,
doch dat was wel moei lijk
daar dhr. Pestman hem het
gras voor de voeten weg had
'gemaaid. Eén advies van
dhr. Kooi 'stuur de jeugd
naar de muziek' . Hij reikte
de onderscheidingen van de
K.N.F. uit , d.w.z. een speld
met een oorkon de.
Na deze ceremonie speelde
de muziek verder en tot slot
speelden korps en drumband
samen 'Stand by',
In de nu volgende pauze
vond de verkoop van lootjes
plaats .
Na een lange rust voerden
enkele korps en drumband 
leden een musica l op. Dit
werd door de vele jeugd
leden erg leuk gespeeld en
gezongen. De titel van de
musical was 'Radio Fliere·
fluiter'.
Als een van de laatste van
het officiêle gedeelte traden
enkele meisjes op, die een
paar pop-groepen
imiteerden.
De afsluiting werd gevormd
door de Tiroler kapel die
deze dag hun 10-jarig beo
staan vierden. Zij lieten
enkele nummers horen en
daarna sloot voorzitte r Pest
man het offic iêle gedeelte.
Het feest dat toen volgde
duurde niet tot het tijdstip
dat we de kleine uurtjes
noemen maar de uurtjes die
al wat langer worden .
Feestcommissie, ju ll ie
hebben geweldig werk qe
daan voor zowel de vere
niging als alle andere aan
wezigen, namens het
bestuur van Harmonie
bedankt !

Namens bestuur Harmonie
Hennie

Wist U dat.
• Er in Deventer een
'Grunniger Verainig ing '
bestaat?
• De leden daarvan meer
'Grunniger' zijn dan de
Grunnigers zelf?
• De schoo lreis van klas 1, 2
en 3 defi nitie f gaat naar
Hellendoorn?

Vrijdag 26 feb. j.1. hield de
P.J.G. een kontaktavond
voor haar leden. Deze
kontaktavond kon men be
schouwen als een kennis 
mak ingsavond voor de
nieuwe leden.
Op deze avond, die gehou
den werd in café De Leeuw,
kwamen ± 20 leden op
draven, zodat we enkele
leuke groepen konden
vormen.
Men kon jojo'n, ballonnen
blazen, pij ltjes werpen ,
ringen gooien, knikkeren ,
sjoelen, voetballen en viltjes
gooien . Voor de meesten
was het jojo'n en ballonnen
blazen niet zo eenvoudig,
want diegene die het eerst

Op woensdag 17 maart j.1.
vond de maande lijkse bij 
eenkomst plaats in café
'De Leeuw'.
Deze avond werd verzorgd
door dhr. R. Georgius uit
Nieuwolda, die een lezing
hield met als onderwerp
'Groninger Borgen en
Boerderijen'.
De dia 's too nden ons duide
lij k hoeveel mooie dingen er
dicht bij huis nog zijn te zien
wanneer men er oog voor
heeft.
Woensdag 31 maart ver
trokken 's avonds om kwart
voor zeven 34 dames voor
een avondje kegelen naar
Siddebu ren. Het werd een
zeer geslaagde avond met
tuss en het kegelen door een
hapje en een drankje . Beslist
iets om nog eens over te
doen. Francien van Huis beo
haalde het hoogst aantal
punten .
Woensdag 7 april hadden we
weer een bi jeenkomst in
café 'De Leeuw'. De avond
werd verzorgd door de
St ichting Propaganda
Groente en Fruit. Als gasten
waren voor deze avond uit
genodigd de Ned. Platte
landsvrouwen afd. Ten Post
en de Christe lijke Platt e
landsvrouwen uit Thesinge.
We maakten op deze avond
kennis met tal van nieuwe
soor ten groen ten en fruit,
waarvan vele worden geïm·
porteerd uit het buitenland

I z'n ballon vol had, zodat ie
knapte kreeg de meeste
punten, maar het is toch erg
eng om een ballon te laten
knappen.
Tussen deze spelletjes door
werd een paar keer Bingo
gespeeld en konden enkele
leden met leuke prijsjes naar
huis gaan.
Deze kontaktavond verliep
erg gezelli g.
Tevens willen we hiermee de
jeugd vanaf 16 jaar laten
weten dat ook zij van harte
welkom zijn en zich bij onze
verenig ing kunnen
aanmelden.

Het bestuu r

maar sommige ook al in ons
eigen land worden gekweekt.
In de pauze vond er een ver
loting plaat s waarbij zakjes
met fruit en doosjes met
zuidvruchten werden verloot.
De volgende bijeenkomst zal
zijn op 12 mei a.s. in café
'De Leeuw'.

Oproep"
Jaarlijks worden in de
gemeent e Ten Boer enige
reizen voor bejaarden,
WAO-ers enz. georgan iseerd.
Soms met subsidi e van de
Schutt ersticht ing. De orga
nisatie hiervan ligt in handen
van een groep mensen uit de
gemeente. Ieder dorp heeft
een vertegenwoordiger. Voor
Garmerwolde was dat dhr.
A. Wieringa. In verband met
zijn leeft ijd heeft hij er
echte r een punt achter
gezet.
De organisatoren zoeken nu
een nieuw contactpersoon
voor Garmerwolde.
Inl icht ingen hierover ver
strekt dhr. D. Bulthuis,
Gaykingastraat 9 te
Ten Boer, tel. 05902-1759.



Het spelen in de Bedum er
sporthal was wel wat anders
dan het meppen in het eigen
zaalt je ! Je kon veel hoger
slaan en het kostte moeite
om je te oriëntere n in zo'n
grote ruimte. Geluk kig bleek
het aanpassings vermogen
van de Thesingers verbluf
fend te zijn, zodat zelfs zo
hier en daar een weds tr ijd
gewonnen werd . Dit is voor
een groot deel ook te
danken aan de vele tak
ti sche aanw ijzingen die door
de overige team leden vana f
de zijlijn werde n toege
sc hreeuwd . Ook mogen de
luidkeelse aanmoedigingen
van het Thesin ger publiek (in
de persoo n van Harrie ten
Cate) niet onvermeld blijven.
Dat we uit eindelijk toch op
de laats te plaats zijn geëi n
digd heeft dan ook niet aan
de 'stuurlui aan de wal '
gelegen!
Bedum zal Thesin ge volgend
jaar onge twi jfeld weer uit
nodi gen. In de eerste plaats
omdat ze van ons geen kon
kurrentie hoeven te verwach
ten in verband met de strijd
om de bekers en in de
tweede plaats omdat het
leven in de brouwerij brac ht.
Ze spreken nu nog vol ent
zag over het ongekende
entho usiasme waarm ee het
Thesinger heren-dubbel zich
er (lett erlijk en figuurlij k)
doorheensloeg !
AI met al een prim a dag op
een perfekt georga nisee rd
toe rnoo i en het geheel werd
smaa kvol afgesloten in de
Bedumer Chinees. Daar

Schutterlaan-nieuws

'Meedoen is
"elansrijker dan
Op zate rdag 20 maart was
het eindelijk zover. Een aan
tal badmintonners uit
Thesin ge en Garmerwolde
waag den zich buit en het ver
tro uwde gymzaalt je. De 'bad
mint onvereniging Thesinge'
krijgt wat rui mere bekend
heid en dat heeft geleld tot
een heuse uitnod ig ing om
aan een rekreatie-badminton
toe rnooi in Bedum mee te
doen . Een viertal vrouwelijke
en een even groot aanta l
mannel ijke beoe fenaren van
deze in Thesinge e.o. zo
populaire spo rt too nden zic h
bereid om hun kunsten 'in
den vreemde' te verto nen.
Wel was het eerst nodig om
wat regels te leren, want óók
op een rekreati e-toernooi , zo
bleek . moe ten de officië le
wedstri jd rege ls nage leefd
worden. Zo van: " t rekrea
t ieve zit niet zozeer in de
regels van het spe l, maar
meer in de ins telilng van de
spe ler' , en daar zit best wat
in. Gelu kk ig was 'doorge
winte rd' badmintonn er
Herman Huiskes met veel
geduld bereid ons op een
avond de noodzakel ijke
bas iske nnis bij te brengen;
bij de één duurde dit wat
langer dan bij de ander,
maar uit eindelijk wa ren de
volgende spe lers strijd
vaard ig:
dames enkel: Betti e Slage r;
dames dubbel : Jannie
SibmalAni ta Hofkamp; ge
mengd dubbe l: Bettie en
Mar inus Winkel ; heren enkel:
Kees Faber en heren dub bel:
Aries Sibma/Jan Dijkema.

• • .'
werd nog wat nagepraat en
is o.a. afg esproken om wat
vaker 'naar buiten ' te gaan.
Zo staa t nog voor de zomer
vakantie een bezoek aan Uit
huizen op het programma
voor een aanta l dames en
heren. Liefh ebbers kunn en
zich bij Jan Dijkema melden,
wan t die regelt dat aliemaal.
Ook zijn we van plan om
binnenkort voor liefhebbers
te star ten met een zoçe-

H_ staat het ermee1

De rioo lwerkzaamh eden aan
de Schut ter laan hebben een
tijd lang st ilge legen. Met het
aanbreken van beter weer,
werd er met man en macht
gewerkt om de achte rsta nd
in te halen.
Op 13 aprl I werd er een
contro le-wanoetinç ge·
houden door de dienst Ge
meentewerken, Grondmij en
Rudy Bremer, dorpsverteoen
woo rdiger.
Rudy Bremer hierover: 'De
klac hten van de aanwonen
den werden genoteerd, de
schade aan bome n werd her
ste ld. Ik wi l er met nadruk
op wijze n dat iedereen di e
nog klacht en mocht hebben,
zic h vóór 7 mei - en liefst zo
snel mogel ijk - tot mij kan
wende n'.
Het beslui t is namelijk ge
nomen dat de aannemer op
7 mei 'op levert '. Dat wi l
zeggen dat er dan een voo r
lopig tegelpad zal l iggen, de

naamde ladderkompetilie
binnen de eigen c lub.
U hoort hierover nog van
on s.
Het zal dui del ijk zijn: 't bad
mint on in Thesing e is
spring levend ! Wie belang
ste li ing heeft komt maar
eens lang s op één van de
speelavonden of neemt
kontakt op met onderge
tekende.
Kees Faber

tu inen geëgal iseerd worden
met zwa rte grond voor zover
men dat wil en dat , waar ge
wenst, hekke n worden ge
plaatst. Diegenen die een af
bakenin g wensten in de
vorm van een heg, zulien tot
de herfst geduld moeten
hebben, want begrijpelijker
wijs begin t men dan pas
met die aanplant. Dat is
overig ens een zaak van de
gemeente, zoa ls ook de ver
keersremmende maa tregelen
onder hun verantwoordelij k
heid valien.
De kinderen aan de Schut
terlaan zulien het wel
jamm er vinden dat ze zo
snel alwee r van hun mooie
zandbakken worden beroo fd ,
maar netjes zal het wel
staan, dat tegelpad ... een
voorproefj e van hoe de
Schulterlaan er uit eindelijk
uit zal komen te zien.

Redaktie

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-4164 25

Café v.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbodig) K. JANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTO RTE GOEDE REN

GE ISO LEE RDE O:-;DER LOSSE RS
KIPP ERS

PALLETVERVOER
VERHUIZII'GEN

GEWElDEWEG 11
9798 TA GARMERWOLDE (G R.)

TE L. 050-4 16365



Programma's Koninsinnedag 1982

Kinderbescherming aantal uitkeringen
pupillen 60% restant totaal

Stichting voor
Jeugd en Gezin 615 13.716,82 14.760,- 28.476,82
te Groningen

Tehuizen in
Groningen
De Aaborg 44 4.220,13 1.056,- 5.276,13
De Helperhaven 85 4.996,52 2.040,- 7.036,52
De Klimroos 25 3.1 77,95 600,- 3.777,95
Het Poortje 28 3.318,25 672,- 3.990,25
PBJ Groningen 34 3.463,33 816,- 4.279,33

(vrijdag 30 apr il)

GARMERWOLDE
's morgens:
- Kindertonee l door rede
rijkerskamer 'Wester': 'De
koning die graag clown
wilde zijn '.
Aanvang : 09.30 uur.
Plaats : café 'De Leeuw'

's middags:
- Rondgang muziekkorps
'De Harmonie'.
Aanvang: ± 13.00 uur.
- Levend ganzebord.
Aanvang: 13.00 uur.
Plaats: sportterrein
- Ringsteken op de fiets
(transportfietsen).
Leeftijdsgrens: 12 t/m 15
jaar, 16 jaar en ouder. Er zal
per paar worde n gefietst.
Aanvang: ± 13.00 uur.
Plaats: sportte rrein

Van 29 maart tlm 3 apr il was
de collecte voor de kinder
bescherming (Sakor). De op
brengst bedroeg dit jaar
f 380,50. (In 1980 f 337,50 en
in 1981 f 369,-.)
De kinderbescherming be
steedt de gelden aan extra
zorg voor de kinderen,
vallend onder de vooqdi]- of
gezinsvoogdij·instellingen en
de kindertehu izen, die vaak
werken in andere vorm dan
enige t ijd geleden het geval
was .
Binnen enkele maanden na
de collecte vindt een 60%

's avonds:
Van 18.00 tot ± 21.00 uur:
jeugddisco o.l.v. Bernd en
Arnold .
Plaats: café 'De Leeuw'.
Tevens prijsuitreiking van
ringsteken van 12 t/m 15
jaar.
Vanaf 21.00: Koninginnefeest
in café 'De Leeuw'.
Orkest 'De Romondo's '.
Tevens prijsuitreiking ring
steken vanaf 16 jaar .
Entree f 1,-

THESINGE
8.30 uur:
De kinderen worden verkleed
op school verwach t.
9.00 uur:
Start van de optocht door
het dorp, vergezeld van de
muziekvereniging 'Juliana'
Hierna hebben de kinderen

uitkering plaats en nog voor
het einde van het jaar de
restantuitkering . De ge
gevens kunnen om meerdere
redenen niet eerder dan na
1,5 jaar worden gepub li
ceerd.
Ik beperk mij in dit overzicht
tot de gegevens van 1980
van Regio Noord (Groningen,
Friesland en Drenthe) en
daarvan tot de provincie
Groningen. Voor diegenen
die verder geïnteresseerd
zijn, zijn beperkte gegevens
bij mij in te zien.

even tijd zich te verklede n,
waarna de kleuters en de te
en 2e klas naar het Trefp unt
gaan om film te kijken .
De 3e, 4e, 5e en 6e klas
gaan op speurtocht door het
dorp . Hierna even tijd voor
een hapje en wat drinken op
school.
11.30 uur:
Voetba lwedstrijd: 2 x 10
minuten.
Schoolelftal tegen . .. ?????
Tot zover het programma
van het ochtendkommitée.
Zoals gebruikel ijk komt er
natu urlijk ook een middag
programma, maar vanwege
een anders georganiseerd
ochtend programma is het nu
moeili jke r om voor de
middagaktivi teîlen mensen
in te schrijven. Het middag
kommitée doet dan ook een

Voorafgaand aan de collecte
van 1983 ligt het in de
bedoel ing , in samenwerking
met de bond van Platte
landsvrouwen, een lezing
over de verschillende facet
ten van de Kinderbescher-

beroep op alle Thesingers
om 's middags zoveel rnoqe
lijk aan de gebruikelijke
aktiviteiten mee te doen.
Door middel van aankondi
gingen zal men kunnen
weten wanneer wat gedaan
word t.

ming te houden .
Tenslotte wil ik de zeven col
lectantes nogmaals harteli jk
danken voor hun hulp en de
fijne samenwerking.

R. Bolhuis-Van 't Hoff

Rabobaok ~
geld en goede raad

Garmerwolde,

\~~ tel. 050-416202
('\?> e~inll8«

~~ ~~I~·~ • 'c.
:r S
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'De Boanopstekkers'
Ballo in de
...hesinfler dorpskerk
Volksdansen is erg popu lair
in Thesing e en Garrn er-
wolde. Dat blijkt wel uit de
aktieve volk sdansgroepen in
beide dorpen, maar ook uit
de overvolle Thesinger
dorpskerk in mei vorig jaar,
toen 'De Grunneger
Daansers' opt raden.
Wij zijn er dan ook van over
tu igd dat op woensdagavond
28 april diezelfd e kerk weer
volloopt als de fokloristische
dansgroep 'De Boan
opslekkers' uit Baflo een op
treden verzorgt.

In 1974 werd deze groep op
gericht met de bedoeling om
de fol klore uit ons land weer
in de belangstelli ng van de
mensen te brengen. Sinds
dien heef t 'Nederlands

jongste folkloristische dans
groep' (gem. leeft ijd van 20
jaar!) ta lloze malen opge
treden en verscheidene
tournees in het buitenland
gemaakt.
De leden van de groep
brengen folklor istische dan
sen uit alle windst reken van
ons land. Ze beschi kken
daarbij over een unieke ver
zameling historische kos
tuums, die tijdens de op
tredens gedragen word en.
Er zijn in totaal 14
kostuums; naas t de originele
gron inger en friese dracht
zijn dat o.a. kostuums uit
Brabant, Terschell ing, Arne
muiden en Volenda m.

In Thesinge zull en 'De Boan
opstekkers' de volgende

serie dansen ten tone le
voeren:

- De Boerencarré,
een statige hofdans, oor
spronke lijk uit Engeland
afko mstig ;
- De Brabantserie,
o.a. 'Pier in 't kot', 'de
Krebbe l' en de 'Molendans';
- Moeke er stalt ain vrijer
aan de deur ,
de omzwervingen van een
verliefde jongeman in
dansvorm;
. De Baffelder kerm is,
een aaneenschakeling van
neder landse dansen, o.a.
'Gort met stroop ';
- De Boanopstekkerser ie,
o.a. een dans waarbij men
sen uitge nodigd worden om
mee te doen en 'Smieten
met wieven' üongens gooien
meisjes naar elkaar toe);
. De zeemanserie,
belevenissen van een Arne
muider zeeman met tot slot
'De Hor lepiep';

- Terschell ing,
eigenlijk een 'speciali teit'
van de groep ; ze zijn naar
Terschelling geweest om de
stij l te leren.

Een erg afwisselend pro
gramma zoals u ziet dat on
getwijfeld vele mensen zal
aanspre ken. Als u verzekerd
wil zijn van een plaatsje dan
kunt u van te voren een toe
gangsbewijs à f 3,50 kopen
bij één van onderstaande
voorverkoopadressen ('wie 't
eerst komt, wie 't eerst
maalt'):
Mevr. Dijkema,
G.N. Schutterlaan 22,
Thesing e, tel. 05902-1305

Mevr. Star
W.F. Hildebrandstraat 20,
Garmerwolde, tel. 050-416227
J. Mollema
S.R.V.·wagen

Zijn er kaarten over dan
worden deze aan de zaal ver
kocht. Het optreden begint
om 20.00 uur, maar om
19.30 uur is de kof fie al
bruin . Van harte aanbevolen!

Comité Hathebrandl
vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge

Stoomlluit;es

\'Iees Ille\'I·••II"~
1I ,,'eet I.est
,,';lill·UIII.

H el a d res v o o r a l u w v lees e n fi jn e vl eeswa re n
Spe c rah s t In rollades. dr oge - en ve rse w or st

iedere w oensdag Ge ha k tdag

J' ZS~~ • .' .• "" . J .FEENSTRA

~ ~=- ._ o _ AÎlk sweg l 45
.: ~ ~" - R u ischer b ru g

.~~ edelslager - . . -- Tpl O&O 487413 .

TE KOOP:
Een zo goed als nieuwe
schommel.
R. Veenstra, Grasdijkweg 31,
Garmerwolde.
Kinderfiets (vanaf 3 jaar) en
box.
Peta Jurjens, L.v.d. Veen
straat 15, Garmerwolde,
tel. 050-416094.

Dames bromfiets Peugeot,
inc l. boodschappenmandje;
gecombineerde kinderl
wandelwagen inc l. zitzak;
trekhaak VW kever; gasboiler
Rheem 115 I. inc l. inlaat
combinatie; 30pdekbinnen·
deuren (vinyl bekleed), breed
580, 730 en 830 mm; 2 m. as-

bestp ijp ~ 210-220; 2 stuks
2.75 m.);120 profiel ; 8 m.
varkensgaas 1.2 m. hoog ; 8
stuks PVC knie tjes 45° mofl
lij m '11 25; vloerbedekki ng
nylon vilt 10 m', paars en
bruin ; vloerbedekk ing groen
6 m'; gega lvaniseerd vloer
dekse l frame 0.5 x 0.8 m.
H. Vliem , L.v.d. Veenstraat
14, Garmerwolde,
tel. 050-416341

TE KOOP GEVRAAGD:
Drumstel; konijnenren (onge
veer 1.2 m. lang); kinderfiets
6à 7 jaar .
Ger Pot, Schutterlaan 25,
Thesinge, te l. 05902·2172



Schoolkorlbaltoernooi
te "en Boer

Yoormalis 'köstershoes'

Woensdag 14 apr il vertrok
ken we met 2 teams naar
Ten Boer. Daar aangekomen
gingen we ons om kleden.
We moesten eerst wachten.
Als eerste ging poule 1 (Gar
merwolde 1) spe len. Nadat
ze een wedstrijd hadden ge·
speeld mochten ze ranja
gaan halen . Iedereen moest
3 of 4 wedstrijden spelen.
De meeste wedstr ijden
heben we verloren . De
grootste neder laag was
tegen Huifkar 3, n.1. 11-1.
Toen de laatste wedstrijd

van Garmerwolde was ge·
speeld , mocht en we ons
aankleden . De meisjes
hebben alleen gedoucht, de
jongens waren toen al weg
(de viespeuken).
Om ± 5 uur was het alle
maal afge lopen . Ik denk dat
we als een van de laatsten
zijn geëindigd. In ieder geval
was het een leuke middag
en we hopen, ondan ks het
slec hte resu ltaat, nog eens
weer mee te doen .

Annemarie Pot

In juli 1978 vertrok de laatste
openbare schoolmeester uit
Thesinge. De school was op
geheven en de meester ging
elders aan het werk . In
eerste instantie bleef het
'köstershoes' leegstaan.
Tijdens de bouw van 'Pabbe
meras ' werd het doo r twee
gezinnen gebru ikt als wissel
woning.
Deze beide gezinne n wonen
nu al lang en breed in hun
nieuwe won ing, maar het
'köstersnoes' staat nog
steeds leeg.
Een aantal maanden geleden
stond er een advertent ie in

de kran t dat de woning bij
inschr ijving te koop was.
Daarna bleef het een hele
ti jd st il en de situatie van
het huis ging er steeds
triester uitzien. Een leeg
groot huis midden in de
oude dorpskern is tenslotte
geen fraai gezicht.
Er is ech ter voo rui tgang, het
huis zal naar alle waar· .
schijnl ijkheid verkocht
worden aan een inwoner uit
Thesinge. We hopen dat er
binnen afz ienbare ti jd weer
tekenen van leven achte r de
ramen en rondom het huis
te bespeuren zullen zijn ,

Koolzaadtocht Voormalig 'kostersnoes '

Kerkdiensten

Op zate rdag 15 mei orçani
seert de verenig ing voor
Dorpsbelangen Thesin ge een
koo lzaadtoch t.
Start om 14.00 uur vana f
café v.d. Toorn, per fie ts.
Lengte van de tocht
±25 km.
Elke deelnemer kri jg t een
herinneringsvaantje.

2 mei , 10.00 uur,
Garmerwolde: ds. A. Corb ijn
van Willemswaard
9 mei, 10.00 uur,
Thesinge: ds. C. de vr ies
Batenburg
16 mei , 10.00 uur,
Garmerwolde: ds. C. de
Vries -Batenburg
20 mei , 9.30 uur, welkom in
Gereformeerde kerk te
Thesinge

Mocht het koolzaad in ver
band met de weersom
standigheden later in bloei
staan , dan wordt de toc ht
een week verschoven.
Nadere aankondigingen zult
u in de het dorp kunnen
vinden.

Bestuur Dorpsbelangen

23 mei, 10.00 uur,
Thesinge: ds. JA Gense
broek
30 mei , 10.00 uur,
Garmerwo lde: ds. C. de
Vries-Batenburg
31 mei , 9.30 uur, welkom in
Gereformeerde kerk te
Thesinge
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Reinigt uw kleding,
dekens, gord ijnen, enz.

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraal 90
Ten Boer - Tel. 05902·2964

Elke woensdagmiddag
12.00-13.30 uur
Thesinge Café V.d. Toorn

17.00-18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg

Goederen maandag
oc htend gebracht in de L.
V.d. Veenstraat 3 worden
vrijdag avond thu is
gebracht

Tevens: suedereiniging ,
stoppage en kledinq
reparat ie

Motor of
bromfiets

1'10TORENHANDEL

Joop
Moordhol

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen
ZUf\lDAPf . KREIDl ER . GAREl lI

·VESPA . TO MO S · YAMA H A
F.t.NTlC

• ~ .io.'evren er'1 modefIM 11'( oOO'rood

~.........ooor . "de occ~ ttI~~

• PrIma ~e er'1 rtporotIP

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TE L EFO O N 05902·1624
We rk pluts 's muneb(l de zehele

d...X geslot e n
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Voormalise
openbare school

Advrseuzc voor Lcwe nbo rg : me vr . H . Drewes. Meerpaal 170 . tel 050 ·4 10 ,) I

Ik wait noa stoaregaan noa
zo'n dr ij moand waark loos
haid (de rest van de zeuv 'n
moand da'k klo ar ben heb 'k
wel waarkt) wat 't is om
ooaçn achtermekoar met 'n
dou lloos gevoul ien je haart
wakker te word'n en de dag
te begunn. Je wai t'n hoast
nait wat je doun zell 'n en op
'n duur war ja zo lui aans 'n
sw ien. Je bliev'n zo laank
rnöçele k op berre ligg'n en
je komm' n tot niks, Doar
noast heb je nog 't pro
bleem, dat sömmege rnens 'n
je d'r op aankiekn, da je gain
waark hebb'n, terwiel je d 'r
niks aan kenn doun.
Een alternat ief is netuurlek
je te goan ienspaan 'n veur
c lubs of gewoon 'n hobb y te
begunn (toen, sport, leez'n
enzo) moar zukswat
gevredigd op 'n duur ook
nait meer. Zo temins'n ben 'n
mien ervoaring 'n.
Gelukkig is waarkloosheid 'n
ding woa r 'n end an ken
komm'n, zoda t je optimis
ti sch ken'n bli ev'n (dat heb
'k zulf ondervond 'n) moar
veur 'n bult mens'n wordt 't
hail moil ek en is 't end nog
laang nait ien zicht. 't Is n
hail groot probleem woarvan
ik ook nait zo ain , twei, drij
de oploss 'n van walt te
verzinn .
Moar of je waark loos benn
of nait , je kenn gewoon en
toch nog vrij luxe leev'n ien
Nederland en ik leuf, da wie
doar dankboar veur mout'n
weez'n .

moi

Kantoor en .....erk p taats : O ude Rijksweg 12. Garmerwolde . tel. 050-4 16098 .

Fa. M. Y.d. Molen &. Co.

N atuurlijk make n wij graag een scherpe offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen. of met het repareren van

tenten .
O ns lever ingsprogramma omvat verder :

vouwwan den, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en
kostruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Dörpsproat
Nou ikzu lf endelek waark
vond 'n heb, realiseer ik mie
pas hou bli ede ik doar mit
weez 'n mout. Want aans ik
om mie hen kiek, den zai ik
bie ons ien Thaais'n steeds
meer mensen zunder waark.
En doaronder benn ook 'n
bult dij 'n gezin achter zuch
stoan hebb 'n.

men zijn gedacht en eens
zou laten gaan over de even
tuele aktivi teit en die daar
plaats zouden kunnen
vinden, zodat er op het
moment dat er een werker
is , deze persoo n vanuit een
aant al ideeën uit het dorp
zel f, aan het werk kan gaan.
Het is daarom wel hand ig
dat iedereen zijn of haar
ideeën even doo rspee lt naar
het bestuur van de kernmis
sie Dorpsbel angen, aanqe
zien deze kommissie kan
gaan fungeren als ges preks
partner met de gemeente .
We hopen dat de bewoners
van Thesin ge in staat zullen
zij n om samen een zinvolle
bestemmi ng te geven aan
het gebouw van de voor
ma lige openbare lagere
schoo l.

Welke bestem ming zal het
krijgen ?

In ju li 1978 viel het doek
over het voort bestaan van de
openbare lagere school in
Thesin ge. De meester ver
dween naar Hardewijk en de
leerlingen naar and ere
lagere sc holen. Wat achter
bleef was een knap school 
gebouwen een bru ikbaar
gymnast ieklokaal. Het gym·
nastleklokaal bleef als zo
danig in gebruik, maar de
beide scho ollokalen bleven
in eerste instantie leegstaan.
Bij de bouw van 'Pabbe
meras' werden de lokalen in
gebruik genomen doo r de
SRV man als ops lagruimte.
Op dit moment staat het qe
bouw weer leeg. Het is na
tuurlijk erg jammer dat een
dergelijk gebouw leeg zou
blijven staan. Naar ons idee
zou het toch mogelijk
moeten zijn om er een
zinvolle bestemming aan te
geven.
Bij navraag bij de gemeent e
bleek het volgende:
Een inwoner van Thesinge
had al een soort plan inqe
die nd om werk te sc heppen
voor een aantal vrijwi ll igers,
die dan in het gebouw een
aantal aktiv itei ten zouden
kunnen ontp looien. Door de
gemee nte was al een aan
vraag ingediend om in het
kade r van werkve rruime nde
maa tregelen mensen aan te
trekken die zouden kunnen
gaan bekijken op welke ma
nier er akt ivit eit en ontplooid
zouden kunnen worden. Zo 'n
aanvraag is een poosje
onderweg en het zou
missch ien zinvol zijn dat



Yersaderinll
Dorpsbelanllen

Oostem amriklaan 117
97 15 PB Groningen
Telefoon 050-772552

~
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J.C. Kapteynlaan 18
97 14 CP Groninge n
Telefoon 050·730498

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Stol.
Dorpsweg 40. Garmerwolde. Iel. 050-416292 of 730498

lets te vieren?

DE VRIJE POMP

druk: grafisch bedrijf cOPYQuick offset. gromngen

Dan voor een lekker stukje taart of gebak , even naar

BokkerU Stol

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie : Henk Vliem, L. V.d. Veenstraat 14,
9798 PL Garm erwolde, tel. 050-416341
Adm in istrat ie: Peta Jurjens, L. V.d. Veenst raat 15,
9798 PK Garmerwolde , tel 050-416094
Redakt ie Thesinge: Anne lies Heuvelmans, Sch ut
terlaan 29, 9797 PB, tel. 05902·2001
Bank: Rabobank Garmerwolde, rek.nr.
32.07.05.749, gi ro V.d. bank 91.69.38

Copy in leveren: steeds voor de 15e van de
maa nd.

deden aan de normen van
de kommissie. Volgens een
van de leden een klap in het
gezich t voor mensen die hun
tuin anders inrichten dan het
gebruikelijke stramien .
Er werd uitgebreid gedis
kussieerd over het speel
veldje. Men wil de daar een
aantal speeltoestellen neer
zetten , de reaktie van een
aantal leden was echter dat
men dat daar op die plek
niet zo zag zitten. Men
stelde voor een andere
plaats te zoeken, bilvoor
beeld naast de kleuter
schoo l. Op het speelveld aan
de Molenweg zouden even
tueel wel andere voor
zieningen kunnen komen,
een volleybalve ld voor de
oudere jeugd .
Verwarring was er bij beo
stuur en leden over de beo
steding van het bedrag dat
voor Thesinge was qereser
veerd. Dit bedrag was in
middels van f 15,000 opge
lopen lot f 21,000. Zoals af
gesproken zouden de speel
toestellen en een aantal
banken in het dorp hiervan
worden betaald, maar niet
de bekostig ing van het voet
pad van de Bakkersstraat
naar de Moeshorn en waar
schijnlijk ook niet de tlnan
cie ring van de verkeers
remmende maatregelen aan
de G.N. Schutterlaan.
Dit betekent dat het bestu ur
nog in de clinch moet met
B&W over afsp raken die al
of niet gemaakt zijn.
Misschien kan het resteren
de bedrag gebruikt worden
bij een nieuwe bestemming
van het gebouw van de voor
malige openba re lagere
school.
Verder was er nog een ver
zoek om een koolzaadtocht
met auto 's voor ouderen en
minder valide n te organi·
seren, tevens werd gevraagd
of het niet mogelijk was om
in het gebouw van de voor
malige openbare lagere
school een rouwkamer te
maken. Het bestuur beloofde
de vergader ing nota te
nemen van de gemaakte op
merkingen en vragen en
hoopte op iets meer belang
stell ing van de leden bij
eventuele akt iviteiten .

Op donderdag 1 april werd
de jaarvergadering gehouden
van de verenig ing Dorps
belangen. Slechts ± 25
leden bezochten deze ver
gadering. Zoals bleek was
het echt geen 1 aprilmop,
dus een slecht eksk uus voor
de wegbli jvers. Uiteindelijk is
het zo dat de vereniging van
Dorpsbelangen vaak fun
geert als gesprekspartner
van het gemeentebestuur
van Ten Boer. Iedereen kan
dan ook op deze avonden
zijn vragen en eventueel kri
t ische opmerkingen kwijt.
Maar het was niet anders,
een hal fvolle zaal besliste
over hel wel en wee van
Thesinge. Maar nu ter zake:
De verslagen van de sekre
taresse, penningmeester en
kaskommissie gaven geen
aanleiding tot opmerkingen.
Na de pauze was de beo
stuursverkiezing ; mevr.
Dijkema werd als bestuurslid
weer herkozen. Vervolgens
zoals gebruikelijk het beo
noemen van een nieuwe kas
komm issie. Verwarr ing, want
de leden eisten dat er over
personen schriftelijk zou
worden gestemd . Tot twee
keer toe werden de stem
brief jes uitgedeeld, dit
kostt e ti jd (misschien was
dat de bedoeling) maar ten
slott e kwam men er toch uit.
Vervolgens kwam het be
stuur met voorstellen ten
aanzien van geplande akt ivi
teiten voor het komende
jaar. Bloemen voor ouderen
tij dens de paasdagen, kool
zaadtocht , lu inkeuring, touw
trekwedstr ijden , puzzelrit
met auto's, lampions maken
voor de kinderen, sprekers.
Zoals gebruikeli jk zit het
venijn bij dit soort ver
gaderingen alt ijd in de
staart: De Rondvraag.
Krit iek vanuit de zaal op het
feit dat voor prakt ies alle
door de vereniging georgan i
seerde aktiv itei ten een eigen
bijdrage wordt verlangd , on·
danks het batig saldo van
f 2500.
Krit iek op de manier van
tuin keuring. Dit jaar werd de
tui nkeuring voor het eerst
gehouden. Volgens de keur
meesters was het resultaa t
in Thesing e niet zo best. Er
waren een hoop slechte
tuinen in Thesin ge. Men beo
doelde waarschijn lijk dat
een hoop tuinen niet vol-


