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Toneelawonden VIOD Thes~nfle

Moede r Roelfie verlaa t het huis. Een typerend beeld van de mannen,
tenminste in he t begin, la ter zou dat wel anders worden.

·-1.....- ..

Evenals voorgaande jaren
organiseeerde toneelvereni
ging Voorts Is Ons Doel
weer een drieta l toneeluit
voeringen in café Van der
Toorn. Hoewel de voorver
koop van de kaarten niet zo
vlot verliep als andere jaren,
zat de zaal in het café toch
lekker vol.
Opgevoerd werd het stuk
'Profielschets van een
vrouw ', geschreven door
B. Veenstra . Een do lkorni
sche drieakter, waarin de
luie, geen werkzoekende

•

werkloze man aan de kaak
wordt gesteld . De drie werk
loze mannen in het stuk
(vader en twee zoons)
bakken ze wel erg bruin,
want men gaat liever bij de
buurvrouw koff ie drinken
i.p.v. zelf even naar het
dressoirkastje te lopen om
koffie in te schenke n. Op
een gegeven moment is de
maat echter vol voor de
moeders des huizes en ze
stap t op.
Via de dominee word t een
hulp aangestel d in het huis
van de drie heren, Zwaantje
genaamd. Die stelt al gauw
orde op zaken.

De heren verlangen al dra
terug naar de tijd met
moeder als blijkt dat
Zwaant je de baas is over
hen. Ze praten met moeder
en beloven haar hun leven te
beteren. Moeder komt terug
onder één voorwaarde:
Zwaantj e moet bli jven. De
heren kreunen en steunen,
maar . . . eind goed al goed.
Na het toneelspel volgde de
uitdel ing van de prijsjes voor
de tombo la en nadat voor
zitter Kampen het off ic iële
gedeelte had afgesloten,

werd er nog gedanst op
muziek van de Bonitos. Vaak
in de kleine uurtj es gingen
de laatsten naar huis.
VIOO voert het stuk ook nog
op voor de bewoners van
Bloemhot.

P.S. In het stuk speelden de
volgende spelers mee: mej.
T. Dijkstra, mevr. R. Dijkema,
mevr. W. Boer, mevr. G.
Blokzij l, mevr. De Vries, dhr.
R. Lammerts, dhr. J. Blauw,
dhr. R. Boer en dhr. J .
Slump. De regisseur was
dhr. A. Kampen, souf fleuse
was mevr. J . Sibma.

Einde van het stuk. Alle spelers krijgen van regisseur Arends bloemen
aangeboden.



Sol~seen·

concours ee
Carmerwolde
AI jaren lang vindt er naast
een Marjorette-drumban d
concours en een fanfare
harmonle- en brassband
concours ook jaarl ijks een
solistenconcours plaats.
Ook aan dit concours
hebben vaak leden van de
'Harmonie' één of meerdere
malen meegedaan.
Tijdens dit concour spee lt
een lid, zoals de naam al
zegt , als solist , dus alleen of
als duo, trio enz. Leuk is het
dat de deelnemer dan op
zijn eigen spe l beoordeeld
wordt. Afwisselend spelen
de tamboers en de deel
nemers met een blaasinstru
ment (deze met pianobeqe
leiding).
All erlei instrumenten kom je
tegen op zo'n soltsteneen
cours zoals : bas, tuba, trom
pet, hoorn, dwarsf luit , trom
en nog vele andere instru
menten. Dus afw isse ling
genoeg.
Dit jaar vindt het solisten
concours plaats te Garrner
wolde in café De Leeuw op
zaterdag 5 en zondag 6
maart, ter ere van het 60
jarig jubileum van de
'Harmonie'. Er hebben zich
in totaal al bijn a 120 deel
nemers aangemeld. Natuur
lij k zijn er ook so listen van
het thu is front aanwezig.
Aanhang ers als steuntje in
de rug zijn dan ook heel erg
welkom! Misschien is het
leuk om eens een kijkje te
komen nemen .
Aanvangst ijd van beide
dagen is 10.00 uur.

Petra

Collec~e

Sakor
In verband met de collecte
van de Sakor van het vorige
jaar heb ik meld ing gemaakt
van een in 1983 te houden
lezing over het werk van de
kinderbescherming, waar
voor de door de Sakor inge
zamelde gelden bestemd
zijn.
Door same nwerki ng van de
Sakor, de kinderbescherming
en de Nederlandse bond van
platte landsvrouwen zal op
woensdag 30 maart a.s. een
avond tot stand komen
waarop medewerkers van de
kinde rbescherming uit
Groningen zullen vertellen
over het werk van de kinder
bescherming. Daarna zal er
gelegenheid zijn tot het
ste llen van vragen.
Plaats: café De Leeuw.
Aanvang: 8 uur. Toegang vrij
voor een ieder. Men hoeft
geen lid te zijn van de bond
van plattelandsvrouwen.
Ik hoop zeer, dat iedereen
die geïnteresseerd is en
eens wat meer wil weten
over dit werk, aanwezig zal
willen zijn .
De collecte van de Sakor zal
dit jaar zijn in de week van
11 april a.s.

Renate Bolhui s-van 't Hof f

Cymnase~ek·

U~eYoer~nSl

Carmerwolde
De (kinder)gymnastiek
verenig ing is op 9 februar i j.l
toegetreden tot de S.V. Geo,
als onder afdeling van de
jazzgymnastiekvereniging.

De kinderen geven op
maandag 28 maart a.s. een
uitvoering in de gym nastiek·
zaa l van Garmerwo lde van 4
tot 6 uur.
Hierbij zijn behalve de gym
ouders ook andere belang 
stellenden van harte welkom.
Op dit mom ent zijn er 32
aktieve kinderen van 3 t/m
13 jaar in 3 leeftijdsgroepen.
Voor eventue le informat ie
kunt u zich wenden tot de
comm issieleden: Christien
Munstra, Janny Gaasendam
Antje Noordhof en Erna '
Guyaux.

W~S~ U da~

• Alie Dob gaat verhuizen

• Geo op 18 maart een
klaverjasavond heeft georga
niseerd. Iedereen welkom

• De prijsv raag betref fende
het naar eigen inzich t in
vullen van het gat van
'voormalig café De Unie', tot
nu toe één reactie heeft
opgeleverd ! Wilt u niet mee
dingen in de fraaie prijzen?

• Eén maandelijkse oplage
van de krant (300 stuks),
f 600,- kost. Dus f 2,- per
stuk.

• Uw abon nementsp rijs
f 15,- per jaar is. Dus f 1,25
per stuk .

• Het verschil opgebracht
wo rdt doo r de advertenties!

• HET DAAROM BELANG
RIJK IS ONZE ADVER
TEERDERS TE STEUNEN!

• De open ingst ijden van
Jobke op donderdag, vrijdag
en zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur zijn . Elke week!

Eyen scherp
seellen
De voorzitter van de
'Harmonie', dhr. Klaas
Pestman, zei zaterd ag 19
feb. j.l., toen hij de
spe lers(sters) van Red.
Kamer 'Wester' bedankte
o.m.: 'dat hij noo it had ge
weten, dat Garmerwolde
zulke goede toneel
spelers tsters) bezat' .
Deze uitspraak verbaast ons
en we vragen ons dan ook af
of er mis schi en nog meer
mensen zijn , die dit niet
weten .
We timmeren geregel d aan
de weg met eenakters
kindertoneel, open luchtspel,
enz. enz. Ook wij geven ieder
Jaar een uitvoeri ng in
Garmerwolde.
Klaas Pestman, we geven je
een goede raad. Reserveer
nu alvast kaarten voor het
open luchts pel op 2 en 3 sep
tember a.s. Je neemt nat uur
lijk vrouw en kinderen mee!
Nog even dit: De
Rederijkerskamer 'Wester'
bestaat in 1984 120 jaar! !!

Pia Pops
Jan na Hazeveld

Pr~iSYraa8

Er was 1 inzending betref
fende onze prijsvraag over
een orig inele bestemming
voor de kale vlakte van wat
eens café De Unie was.
Het was Petra Blink met het
idee om er een 'open lucht
theater' van te maken.
Zij heeft de fles wij n
gewo nnen. Prof ic iat . . . en
proost!
Zijn er nog meer goede
suggesties?
De G & T Express looft nog
maals een fles wijn uit !!

DE VRIJE POMP
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De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer · Tel. 05902-2964

Elke woensdagmiddag

12.00-13.30 uur
Thesinge Café v.d, Toorn

17.00-1 8.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg



Ben;am~n·"ulle~~n

Zijn inzet voor de voetbal
club Geo is fabi leus ge·
weest, getuige het volgende
overzicht :

afgelopen kaart jaar was dhr.
G.J. Boer. Hij mocht de
beker daarom in ontvang st
nemen.
Tweede werd mevr. A.
Vegter-Leegstra en derde
mevr. T. Zuidema-Schutter.
Daar de rondvraag geen pro
blemen opleverde, sloot de
voorzitter het off iciële ge·
deelte en werd begonnen
met kaarten. Iedereen ging
met een mooi prijsje naar
huis.
De comp etit ie is hiermee
weer van start gegaan.
Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Mocht men belanq
stell ing hebben, dan kan
konta kt opgenomen worden
met dhr. J. Slump , Bakker
straat 13, Thesinge.

1951·1975 secretaris
1954-1958 De club had geen
enkel elftal meer maar
Berend bleef doorgaan
1975-1983 Erelid
1958·1983 Toto en later Lotto
werk.

Over de voorzitte rsfunctie
hoefde niet gestemd te
worden daar dit de voorzitter
van de voetbalc lub hr.
Wigbo ldus diende te zijn
(volgens de statu ten). Als
secretaresse en penning 
meester werden vervolgens
met algemene instemming
mevr. Paps en hr. Wierenga
gekozen_

In memoriam Berend Wierensa
19 januari j.1. is een wel zeer
karakteri stieke dorpsgenoot
heen gegaan.
U heeft hem allemaal
gekend: Voor de één was hij
het Erelid van Geo, voor een
ander was hij het Toto
mannetje , voor weer een
ander was hij die meneer in
lange grijze jas die sinds
kort zijn oude Berini brom
fiets voor een gloednieuwe
had verruild .

Jongst leden 9 februari is om
zo te zeggen de sportvete
niging GEO opgericht. Die
avond hadden alle sub
verenigingen hun afgevaar
digden naar de vergadering
gestuurd omdat het dage
lijks bestuur van de S.V.
GEO gekozen moest worden.

Op zaterdag 29 januari vond
de jaarvergadering plaats
van de kaartclub 'Eendracht'.
De heren J. v.d. Werf en
J. Slump werden met alçe
mene stemmen in het be
stuur herkozen.
Uit het financieel verslag
bleek dat er nog een bat ig
saldo was. De kascommi ssie
bracht verslag uit en alles
was prima in orde.
In de plaats van dhr.
J. Vegter werd dhr. K. Steen
huis benoemd als kas
commissielid.
De kampioen van het

Kampioenen
kaar-eclub
Thesinse

s.v. GEO

Kerkdiens-een
6 maart Garmerwolde,
10.00 uur; prof. dr.
W. Nijenhuis, Groningen
13 maart Thesinge,
10.00 uur; cand. D. van
Doorn, Stedum
20 maart Garmerwolde ,
10.00 uur; ds. C. de Vries
Batenburg
27 maart Thesinge,
10.00 uur; ds. C. de Vries
Batenburg , doop en
belijdenis

blijft , belangrijk op die leef
tijd . De overheid steun t het
bestaan van peutersp eel
zalen door middel van
subsidie.
Dit betekent , dat ook ouders
die geen ruim inkomen
hebben en hun peuters niet
aanmelden omdat het
maandbed rag bezwaarlijk is,
hierover rust ig contact
kunnen opnemen met de
penningmeester van onze
Stichting (Feike Krol, tel.
1636) of bestuur (Annelies
Heuvelmans, tel. 2001 ).
Het is waarachtig geen
schande in deze tijd als je
krap zil! Dankzij het sub
sidiepot je komt de zaak dan
toch in orde.
De peuterspeelzaal is er voor
iederéén!

S-eoomllui-e;es
Koop Derde Wereld
Produkten, en steun daar
mee de producenten (kleine
boeren) in hun str ijd om het
bestaan!
Koff ie, thee, druivensap,
wijn, jam en ananas.
Thesinge: Bakkerstraat 4
Garmerwolde: Dorpsweg 70

Onze Thesinger speelzaal is
vol goede moed aan het jaar
1983 begonnen .
In de kerstvakantie hebben
de ouders het lokaal voor
zien van een nieuw jasje in
frisse en vrolijke kleuren.
Henny Moll ema verdient een
pluim op haar hoed voor de
manier waarop zij die werk·
zaamheden leidde en de
taken onderli ng verdeelde.
Na toestemming van de ge
meente, was men daar
bovendien behulpzaam en
bereidw ill ig bij het ter beo
schikk ing stellen van de verf.
Bij de gemeente vragen we
toestemm ing aan om het
schoolpleintje weer in ere te
herstellen zodat de peuters
bij mooi weer ook veilig
buit en kunnen spelen.
We hebben plannen voor
een Benjamin-bazaar in het
voorjaar, waarbij we teçe
lijkert ijd Open Huis willen
houden zodat het hele dorp
en andere belangstellenden
kennis kunnen maken met
'Benjamin'. We denken aan
een kraam vol goede, goed
kope kleertjes en speel
goedjes. Ook zullen er
aktiv iteiten zijn voor alle
kinderen. We zullen Benia
min-bekers verkopen, zodat
de oudercommissie wat
beter in de slappe was komt
te zitt en.
Over geld gesproken!
Peuterspeelzalen zijn een
zinvolle facil itei t in een
gemeenschap. De kinderen
leren elkaar kennen, met me
kaar omgaan, maken
vriendjes en vriendinn etjes.
De ouders draaien op toer
beurt 's ochtends mee zodat
de band met thu is bewaard

Rabobank ~
geld en goede raad



IJspree en onze
yoorouders
Op het moment dat ik dit
stu kje zit te schrijven, lopen
en fietsen er vele kinde ren
met schaatsen onder de arm
voorbij mijn raam.
Het is er dus toch nog van
gekomen; de vlag bij de ijs·
baan in Thesinge is gehe
sen: er kan geschaats t
worden! Vanmiddag maar
even kijken .
Op zulke momenten doet
Neder land zijn naam als
schaatsland eer aan ; jong en
oud spoedt zich naar de
baan en vermaakt zich uit 
stekend op of rond het ijs.
We mogen trouwens de
laatste jaren helemaa l niet
mopperen als het om
schaats-ijs gaat ; vanaf '79
hebben we ieder jaar kunnen
schaatsen!
Wel wordt er nog steeds ge
mopperd (en terec ht voor
een schaatslie fhebber) op de
periode 1972-1978 toen maar
het liefst 7 winters achter
elkaar zacht of zeer zacht
waren. Een schrale troost is
dan het gegeven dat er wel
vaker van zulke periodes in
deze eeuw zijn geweest.
Bijvoorbeeld van '35 tot '38
en in de jaren '48 t/m '53
was het ook kwakkelen
geblazen.
AI met al moet wel vastge
ste ld worden dat we, verçe
leken met vorige eeuwen,
wel in een betrekkelijk
warme periode leven. De 20e
eeuw zal niet als 'koud' de
geschiedenisboekjes ingaan ;
ondanks een aantal strenge
winters (1929, 1940, 1942,
1947, 1963 en natu urlijk
1979) zit er geen duidel ijke

lijn in onze ijspret. Zeker in
de 70er jaren lagen de
schaatsen te roesten , het
rijden was verleerd of werd
niet eens gelee rd.
Vooral de 16e en 17e en in
mindere mate de 18e en 1ge
eeuw waren koud to t zeer
koud.
Men spreekt ook wel over de
periode 1500-1850 als 'de
kleine ijstijd '; uit de
schaarse berichtgeving uit
die jaren kan opgemaakt
worden dat ta lloze mensen
doodg evroren zijn . Zo is er
een pam flet bewaard geble
ven uit 1907 dat begint met
'Perti nent verhaa l, van al de
ongelukken die r 'er in dese
sterke vorst zijn voorge
vallen , als mede een li jst van
de Dood-Gevroore Menschen
binnen onse Zee-Havens . ....
Juist in deze periode drong
het ijs uit het Noorden weer
op en zorgde in ieder geval
in onze streken voor
strengere winters dan in
andere eeuwen.
We zien dit ook terug op
allerlei schilderijen uit die
ti jd. Waarsch ijnlijk om
tweeërlei redenen. Aan de
ene kant vanwege een toe
nemende ongerustheid over
de koude onder de mensen ,
maar aan de andere kant
ook vanwege het ontdekken
van de leuke kanten van de
winter.
Tot aan de 16e eeuw leek
het wel of het jaar alleen
maar bestond uit het voor
jaar, de zomer en het najaar.
Over de winter repte men
niet ; het win terseizoen werd
vooral verbonden met de

Kolver op het ijs.

dood, ellende en ouderdom,
men kijk uit naar het
voorja ar.
In gedic hten van de middel
eeuwen schi jnt konsta nt de
zon, bloeien de bloemen en
fluiten de vogeltjes; pas in
de loop van de 16e eeuw
'durft ' men winterse ge
beurtenissen te beschr ijven
of uit te beelden .
Tegelij kertijd ging men zich
beseffen dat je in de winter
meer kon doen dan teren op
de zomer en uitzien naar de
lente; de winter werd meer
en meer beschouwd als een

jaargetijde waar in je ook
plezier kon hebben .
Gelukkig maar, want veel
meer dan nu was het leven
van de mensen verbonden
met de jaa rget ijden ; de
winter brach t veel vrije tijd
omda t er door het landvol k
niet gewerkt hoefde te
worden.
De ontdekking van het ijsver
maak was voor veel mensen
een uitkomst in een tijd dat
je vooral op jezelf en een
klei ne kring anderen was
aangew ezen om de tijd te
vullen.

\'Iees Ille\'I-••II"~
1I ,,'cet I.est
"'.lill-"III.
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Motor of
bromfiets
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Het hollandse wintervermaak
bij uitstek is (toen en nu) het
schaatsenrijden.
Reeds vroeg werd er op
benen schaatsen gereden .
De 'scolootsen' werden
waarschijnl ijk van koeribben
gemaakt, hoewel in deze ti jd
ook al ijzeren schaatsen
bekend moeten zijn geweest.
In ieder geval bevindt men
zich in de 16e en 17e eeuw
massaal op het ijs. De
popu lari teit van het
schaatsen blijkt ook uit het
feit dat de Amste rdamse
schaatsenrnakers zich in
1551 afscheiden van de
andere 'messnijders', zoals
de klompenmakers, leesten
makers, e.d.
Van hoog tot laag, alle
rangen en standen, stonden
broederlijk naast elkaar op
de smalle ijzers.
Later in de 17e eeuwen ge·
durende de 18e eeuw wordt
het ijsvermaak meer en meer
een zaak voor het gewo ne
volk . De gegoede burgerij
haal t er zijn neus voor op;
voor hen was de winter meer
en meer een seizoen ge·

Her mifi een ?>{eefier wel.

. Ghcodfent derf.

worden om zich mijmerend
bij het haardvuur te zetten
met een goed glas wijn .

Opvallend is dat elke
schaatsenrijder die zich in
die tijd op lange afs tanden
begaf zichzelf voorzag van
een ijshaak. Een lange stok
met een gebogen ijzeren
uiteinde om jezelf weer op
het droge te helpen als je in
een wak reed. Dat het een
onmisbaar attribuut bij het
schaatsen was blijkt wel uit
het feit dat op elk 17e eeuws
schilderij wel een aanta l
schaatsers met zo'n stok te
zien is.
Natuurlijk trok men niet
al leen baantjes op het ijs. Er
waren vele andere manieren
om zich te vermaken.
Zo werd er bijvoorbee ld veel
geko lfd; het kolven is een
voorloper van ons huidige
ijshockey. De kolfstok was
een gelie fd sinterklaaskado
in die tijd .
Ook werd er getold en na
tuurlijk gesleed . Er waren
sleden in allerlei soorten en
maten . Eén van de oudste
soorte n sleden is de prikslee

gemaakt uit de onderkaak
van een paard!
De handsleden waren meest
al van hout gemaakt en be
schilderd met landschappen,
ijsstukjes of bijbelse voor
stellingen.
De arresleden (oorspronkelijk
narre-sleden) zijn genoemd
naar de nar die er in zat. De
narren vertoonden hun
kunsten op het ijs in sleden
die door een voerman op
schaatsen werd getrokken.
Later werden deze sleden
groter, konden er meer
mensen in en kwam de beo
stuurder achterop te zitten;
één of meer paarden trok
het geheel. De naam is
echter blijven bestaan , ook
al was de nar nergens meer
te bekennen .

Baks/ede.

Ook wordt er melding
gemaakt van 'schuij t die op
ijse rs stael', een soort zeil
wagen dus, die we ook nu
nog kennen in strenge
winters en op grote
ijsvlaktes.
Feit is, dat de massa's die
zich in deze tijden op het ijs
bevinden het levende bewijs
leverden van de sterkte van
het ijs en daarmee van de
strengheid van de win ters .
Ook al zijn de winters teqen 
woord ig zachter. als het
even kan dan bevinden zich
nog steeds massa's mensen
op het ijs.

In zoverre is er niets ver
anders; zou er toch iets van
een volksaard zijn . . .

Kees Faber

$chaaC;s
wedsC;ri;den
yoor de ;eusd
Op 17 februari organ iseerde
ijsvereniging 'de Scheuvel'
uit Thesinge schaatswed
strijden voor de jeugd . De
eerste en waarschijnlijk ook
de laatste wedstrijden dit
jaar, want de dooi zit al weer
in de lucht naar het schijnt.
Maar het scheuveln waren
ze nog niet verleerd; hier
volgen de uitslagen:

Klas 1 en 2 gemengd:
1. Richard v.d, Veen
2. Wim Hollman
3. Laurien Veenkamp

Klas 3 en 4:
JONGENS:
1. Joop Klimp
2. Gerard Joling
3. Sander de Boom

MEISJES:
1. Jeanette Joling
2. Petra Apoll
3. Annelies Hofstede

Klas 5 en 6:
JONGENS:
1. Robin V.d. Eist
2. Erik Vegter
3. Luit Oomkes
MEISJES:
1. Jeanet Overzet
2. Gea Jo ling
3. Mirjam V.d. Ree

Na afloop werd er getrak·
teerd, in café V.d. Toorn was
wat te drinken maar vooral
pat at!

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!

Calé v.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbodig)

slagter
telefoon05902·1383 mteneurverzorçm q
stads.....eg 63.9791kb ten boer betimmeringen



VERKEERSREMMENDE MAA TREGELEN KOM EN ER WÈL!

Schutterlaan: Hoe staat
het er mee1
U dacht zeker dat we ze ver
geten waren, of dat ze over
gingen , die verkeersmaat
regelen aan de G.N.
Schutter laan - maar zo is het
niet, hoor.
Op uitnodiging van het
gemeentebestuur heb ik op
donderdag 10 februari j .1.
een gesprek gehad met de
heren Free, Janssen en
Weijers. Namens het ge
meentebestuur hebben deze
heren nog eens duide lij k be
vestigd dat de gemeente
zich gehouden weet aan
arti kel 12 van de aan de be
woners van de Schutterlaan
verleende garanties , dus dat
er in ieder geval opnieuw
verkeersremmende en snel
heidsbeperkende maatrege
len aan de Schutterlaan
getroffen worden , en ook dat
er bij eventuele verwijdering
van die nieuwe maatregelen
telkens weer opnieuw soort
gel ijke maatrege len
getroffen moeten worden .
Da's dus dat. Maar niemand
is gebaat bij slechte of on
doelmatige maatregele n, of
bij maatregelen die voor veel
geld gelegd worden en dan
ook weer voor veel geld ver
wijderd en vervangen
moeten worden. Om zulke
grapjes zoveel mogel ijk te
voorkomen, en omdat aan
elke maatregel die je
bedenkt vele kanten blijken
te zitten, wil de gemeente
deze keer graag een aanta l
deskund igen raadplegen
over de te nemen maat
regelen.

Bovendien waren er tegen
de oorspronkeli jk voorçe
stelde maatregelen een aan
tal bezwaren ingebrach t, en
hoewel het aantal bezwaar
den gering was en de
bezwaren niet allemaal even
steekhoudend of belangrijk ,
moet je toch, binnen de
perken van de verleende
garant ie, proberen aan zulke
bezwaren zoveel mogeli jk
tegemoet te komen.
Op al deze gronden heeft de
gemeente gevraagd om
uitstel, en in principe ben ik
daarmee akkoord gegaan.
Alleen over de lengte van
dat uitstel word t nog qe
st reden, want mijn advocaat
staat afwijzend tegenover de
termijn die de gemeente
heeft gevraagd: (maximaa l)
zes maanden (vanaf de
datum van een voor 1 maart
aan mijn advocaat te
schrijven brief) voor het op·
stellen van een concept
voorste l aan de gemeente·
raad. Dat voorstel moet dan
nog naar de raad, kan daar
nog afgewezen worden , en
moet dan, na eventuele
wijzigingen, nog naar GS
voor de financiële goed
keuring - waarna de winter
natuurlij k invalt , zodat het
volgend jaar wordt voor er
iets ligt.
Dit alles duurt mijn advocaa t
veel te lang, en lijkt hem
deels ook onnodig , dus over
die termijnen kan ik nu nog
niets definit iefs zeggen.
Dat het voorjaar voorbij is
voordat die maatregelen er

goed en wel liggen, dat
vrees ik wel · maar dat ze er
komen, dat staat nu toch
echt wel vast.

Rudy Bremer

Lustrum
Du~tsland

Zaterdag 22 januari was het
dan eindelijk weer zo ver.
De PJG bracht weer eens
een bezoekje aan de Land
jügend in Meimersdorf. Dit
maal niet zoals gewoon lijk
met Pinksteren, maar iets
vroeger in het jaar ter ere
van het 30-jarig bestaan van
de Landjügend.
's Morgens erg vroeg, n.1. om
7.00 uur, was het vertrek ge·
pland. De reis verliep erg
voorspoedig. Twee maal
werd er halt gehouden voor
een korte rustpauze en een
kopje koffie. Tegen 14.00 uur
kwam Meimersdorf in zicht.
Na een vrolijke begroeting
en een poosje bijkletsen
werden de gastgezinnen
bekendgemaa kt.
's Avonds was het grote
feest. Eerst kwamen er vele
sprekers. Als laatste sprak
Jan Havenga enkele
woorden namens de PJG.
Als cadeau werd een
historische foto van café
De Unie aangeboden.
Daarna kon een ieder die zin
had dansen tot ver in de
kleine uurtjes . Daar werd
flink gebruik van gemaakt.
De volgende morgen vond
het gebruikel ijke trün
shoppen plaats. Tevens
konden we nog vele oude
foto 's bekijken .
's Middags werd er nog
video getoond. Er waren o.a.

beelden van de vorige uit
wissel ingen. Na soms flin k
gelachen te hebben om af
en toe hele humorist ische
beelden, kwam dan uiteinde
lijk toch weer het afscheid.
Na een rustige thu isreis had
bijna iedereen nog wel even
tijd voor een poosje na
praten in café Jägermeister.
Niet erg lang, want de ene
dag heen en de volgende
dag weer terug was wel heel
erg vermoeiend.

Petra

Sterren
ki;kdasen
Vrijdag 18 en zaterdag 19
maart worden weer de
landelijke sterrenkijkavonden
gehouden. Overal in het land
zijn telescopen opgesteld
waardoor belangstellenden
de maan, de planeet Venus
en andere hemelobjecten
kunnen bekijken.
Dit jaar is dit ook mogelij k in
Thesinge. Vanaf half acht
bent u op beide avonden
welkom. Ook bij slecht weer
kunt u komen want er is ook
een tentoonstelling over
ruimtevaart, ruimteonderzoek
en sterrenkunde te bezicht i
gen. Verder zijn er diavoor
ste ll ingen.
Het wordt gehouden op G.N.
Schutterlaan 7 te Thesinge.
Voor mensen die uit de
richting Garmerwolde
komen, is het het tweede
huis voor de brug rechts .
Voor mensen die uit de
richting BedumfTen Boer
komen, is het het tweede
huis links over de brug.

Voor meer informatie: bel
Wim Zijlema, tel. 05902-241 3.

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Goederen voor
donderdag gebracht in
L. v.d. Veenstraat 3
worden vrijdagavond bij
u thu is bezorgd.

Tevens: suedereini ging,
stoppage en kledinq
reparatie

05().413045

SchildersbedrUf

H. Hofstede

verf · gl as · behang ,

klom pen· laarzen

9797 PC Thesinge.
G ,N . Schut te rtaan 28.
relefo on 05902· 1957

K. l A NSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAl\' LOSGESTORTE GOEDE REN

G EISOLEE RDE ON DE RLOSSE RS
KIPPERS

PALL ETVERVOER
VERHU IZING EN

GE WEID EWEG I1
9798 TA GARME RWO LDE (GR .l

TEl. 050·4 16365



Dörpsproat

Zeil beter worden
ook héél best'
OVER 'HONG KONG' EN
ANDER GESNOTIER . ..

Griep, we kunnen er van
meepra ten . Wat wil je ook
met zo'n kwa kke lw inter! De
schaatsen zitten op di t
moment nog steeds treurig
in het vet. Maar wie weet
het vriest al een paar dagen
terwijl ik dit sc hrij f .. .
Laten we hopen dat alle
ziektekiemen dan alsnog
bevriezen!
Eén ding hebben we er
overigens wel van geleerd .
Als je zo eens je oor te
luisteren legt , best aan er
toch nog heel wat on
schuldige huis-t uin-en
keuken middeltjes die je
kunt aanwenden in je strijd
tegen de gr iep en ander
gesnotter. 'Uitzieken ', is het
devies , en cat is wel het ver
stand igste . Zet dan meteen
een uit onder je bed, want
daardoor slaap je 's nachts
beter: als je uien schilt,
traan je enorm, zodat het te
begrij pen valt dat de 'boel'
ook 's nachts bli jf t st romen
en je meer kans hebt op een
goe ie nachtr ust dan
wanneer je je zo ontzette nd
'verstopt' voelt.
Tegen een 'vol hoofd ' help t
ook heel goed een stoom
badje van kami lle-koppen,
Zout-op lossing helpt heel
goed tegen keelpijn.
Sommige mensen die zwaar
verko uden zijn , hebben ook
baa t bij het indruppelen van
zout-oplossi ng in hun neus.
Prima tegen dat 'dichte'
gevoel.
Hoestdrankjes van tij m zijn
ongevaarlijk èn verlichte nd.

• • •

Veel dr inken, veel slapen en
wei nig eten is probaat bij
koor ts . Trek in eten heb je
toch niet, en bovendien
moet je lichaam dan alle
energie verb ruiken om dat
eten te vertere n in plaats
van de ziekte te li jf te
kunne n gaan.
En voor de meerderjarigen
onder ons is een groc een
opkikker. Ci troen , kokend
water, kanee l, een scheut
cognac, honing . . . zo heet
mogelijk opdrinken en dan
onder de wol. Een prima
slaap - en zweetmiddel!
Zo zie je maar , er is méér
onder de zon dan aspirine
en grippine en hoe al die
chemi sche troep ook mag
heten . .. Het is bovendien
een hele opki kker als je
ac htera f merkt , dat je het
zonder de apotheker hebt
gered !

Hè hè, toch nog eev'n op
scheuve ls stoan. Maiste
mens 'n leufden d'r al nai t
meer ien , moar 't is d'r toch
nog van kom 'n. Ben zulf nog
over 't Damsterdaip van
Gaarmwol' tot aan Ten Boer
tou korn 'n, moar 't was
ainglieks nait vertrouwd .
't Kroakte an alle kaant'n .
Op iesboan van Thais 'n was
't 'n poar doag 'n nuver
sc heuvelies en veura l veur
kie nder is dat netuurl ijk 'n
ideao l plek je om te
scheuvel'n . Moar ook doar
ging je d' r ien 't leste van
week gewoon deur. 'n Beetje

te zwoar mens zakte zo
moar 'n paor cent imeter,
zunder natte vou t'n te
krieg'n trouwns. Moar
Pelleboer, ie wa it'n wel dij
kerel van 't weer, was toch
wel 'n beetje al te
optimis tisch mit zien
veuroetzicht 'n. Hai haar 't al
over toertocht 'n op 't
Potjewoldermeer. Nou dat
kon je netuur lek wel vreselek
vergeet'n. 't Is d'r
jammergenog nait van
kom'n.
Toch ben'n d' r gelukkig ien
Thais'n en Gaarmwol' nog
wel wedst ried 'n veur de
schouljeugd west. De
Thaisners haar'n 't op
dunderdagmiddag en de
GaarmwolIers op vrijdag 
middag. Zai mozz'n
oetw iek' n noar de boa n ien
Ten Boer. De oets laog'n
zoll 'n wel aargns ien
kraantje stoan, maor dat
vien 'k ainglieks nait zo
belangriek .

Zo, nog 'n paor doag 'n en
den stoa 'k op iets laangere
iatt 'n. Pian is ande rhaai f
week op wintersport
vekaansie te goan (noar
Rauri s ien Oos tenriek).
Nou ben d'r netuuriek luu dij
zegt 'kiek moar oet, dommit
koms t mit 'n gipspoot
weerom '. Dat ken netuurl ek
gebe ur'n , den zai je mie wel
veur 't g las ligg 'n, reek'n d'r
echte r moar nait te veul op.
'k haar al zukke mooie
verhoa l'n heurd en dat zo
gezel leg was en zo, da'k
doc ht 'da t movve ook ains 'n
moal doun jong '.
'k Beloof da 'k veurzich teg
doun zei en hou 't oafloop'n
is lees ie wel ien 't volgnde
dorpsproatje van mie.

Servus (mo i)

Welz~ins

werk
Afgelopen donderdag 10
februari hield de Commissie
Welzijn een voor lichtinqs- en
inspraak avond in café De
Leeuw. Uitgenodigd ware n
alle verenig ingen van
Thesinge en Garmerwo lde
welke op één of andere '
manie r met spo rt te maken
hadden. De opkomst was
echter lang niet overeen
komstig het sportgebeuren
in onze dorpen! Mevr. Wo lfs,
voorzi ts ter van de
Commissie Welz ijn, legde in
het kort uit wat deze
commissie kan doen . Het
belangrijkste betreft wel de
subsidieregelingen .
St ruk turele subsidie: Elke
c lub die meent voor deze
subsidie in aanmerking te
kom en moet zij n aanvraag
voo r 1 aug ustus indienen.
Inc identele subsid ie: De aan
vraag moet m instens 2
maanden voordat de festi vi
teit plaatsvindt ingediend
zijn. Bijvoorbeeld voor de
ijsclub: Denkt de ijsclub 2
eveneme nten te orga nisere n
voor de komende winter dan
zullen wij omstreeks oktober
hun subsid ie aanvraag
moeten indienen. Wordt het
nu onverhoopt een slech te
winter waa rin er geen ijs
kom t dan gaan die evene
menten niet door. De sub
sidie dus ook niet. Maar
eers t wac hten op ij s en dan
iets aanvragen is al ti jd te
laat.

*
lets te vieren?

Dan voo r een lekker stukje la art of gebak, even naar

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Bakkerij Stol

J.C. Kaptey nlaan 18
97 14 CP Gron ingen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Oostemamri klaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Natuurlij k maken w ij gra ag ee n sche rpe off erte voor u als ' t om
een zonnescher m gaat.

Maar . tevens ho udt deze afdeling zeilmakeri j zich bezig met het
opnieuw bek leden van markiezen. o f met het repareren van

tem en .
O ns lever ingsprogramma o mvat verder :

vouwwanden. verd uister ingen. roll uiken. vo or zet ramen en
kos truktiewerken.

lnf orrneer vr ijblijvend naar onze mogelijk heden en prijzen.

Fa. M. v.d. Molen & Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol.

Dorpsweg 40, Garmerwolde. tel. 050-416292 of 730498
Kant o or en we rkplaats: O ude Rijksweg 12. Garme rwolde . tel 0 50-41 6098

Adv.seuze "oor Lev-eobo rg rnevr H. Dre wes. Meerpaal 170 . [c l. 0 50-4 10 53 I.



'Van onze yerslaggeyer
uilt Curacao'

JaarlllJkse ulltyoerllng
yan de Harmonlle
Zaterdag 19 februari vond de
jaarl ijkse uitvoering van de
Harmonie plaats.
De avond begon met een
vlotte openingsmars, waarna
voorzitter K. Pestman een
volle zaal hartel ijk welkom
heette en alvast bekend
maakte, dat de Harmonie op
26 november 1983 haar 60
jar ig bestaan zal vieren.
Daarna gaf de Drumband
blijk van zijn kunnen met
een vijftal nummers en ook
het Korps wist de zaal te
boeien met een gevarieerd
repertoire.
Dhr. Feenstra, op het laatste
moment gevraagd de
nummers aan te kondigen,
maakte duidel ijk wat we
konden verwachten en waar
we speciaal op moesten
lett en.
Het bleek, dat één van de
spelers , Eise Nieborg , al 25
jaar mus iceert en daarom
werd hij door beschermheer
dr. Van de Werft en door
dhr. Koei namens het be
stuur van de KNP gehuld igd.
Ook dhr. Bentserna werd ge·
huldigd, omdat hij al 12'12
jaar als dirigent de Har
mon ie leidt.
Na de pauze, waar in Mood

Cón tu bai, Cón tu bai (hoe
gaat het). Ieder gesprek
begint met deze woorden.
Gaat wel, gaat wel is het
stereotype antwoord . Immers,
het kan alti jd beter.
Curacao, het grootste eiland
dat deel uitmaakt van de
Nederlandse Antillen gelegen
in het Caribisch gebied (70
mijl van de kust van
Venezuela). De Nederlandse
Antill en · niet te verwarren
met het thans roerige
Suriname - de laatste
'zelfstandige kolonie ' van het
Koninkrijk der Nederlanden,
bestaande uit de eilanden
Curacao, Aruba en Bonaire,
de Beneden windse eilanden
en Saba, St. Maarten en
St. Eustatius, de Boven
windse eilanden. Inwoners
aantal Curacao ongeveer
160.000, aantal nationaliteiten
54. De officiele taal is
Nederlands, de spreektaal
Papiamento (soort Spaans).
De eerste indrukken waren

and Fun optrad en loten ver
kocht werden voor de torn
bola, vond het optreden van
rederijkerskamer Wester
plaats: Baron Beukenoot (P.
v. Zanten) en zijn butler
James (K. Jansen) moesten
het hoofd bieden aan drie
jeugdige familieleden, die
het voorzien hadden op de
erfenis van de baron. Na de
nodige verwikkelingen en
met behulp van dienstbode
Keetje (V. v. zanten) kwam
alles op zijn poot jes terecht.
Vooral de scene, waarin de
baron en de but ler samen
een dronke n neef (D. Bol
huis) de deur uitwerkten,
vormde een hoogtepunt.
Na Wester speelde de Tiroler
Kapel enkele stukken, die
zeer gaaf klonken, niet in de
laatste plaats door de zang
van R. Stol.
Het was een zeer gevarieerd
programma, waarin ieder wel
iets van zijn gading kon
vinden. Het geheel duurde
helaas wat te lang, waardoor
vooral tegen het eind de
zaal onrust ig werd. Maar een
zeer geslaagde avond en we
kijken met verlangen uit
naar de volgende uitvoer ing.
E.S.

chaotisch. Het overheids
apparaat volgens Nederlands
model anno 1950 funct ioneert
wel doch uiterst langzaam en
omslacht ig. Hoe meer
stempels, hoe beter. Echter
in vergelijking met de Zuid
amerikaanse landen mogen
we niet klagen. Bovendien
dienen wij, macamba's
(blanken) ons nu aan te
passen. Het wachten voor
loketten is de Antill iaan
gewoon. Alles dient in werk·
tijd geregeld te worden.
Iedereen begrijpt dat je een
aantal uren op je werk af
wezig bent om iets te
regelen. Het heeft daarom 14
dagen geduurd voordat ons
water en electriciteit in ons
huis (weer)was aangesloten.
Tomorrow is another day .
placht een bekend Garmer
woldernaar, die in bloemen
handelt , te zeggen.
Ons huis is naar Antilliaanse
begrippen comfortabel. De
achterporsch (soort terras) is

helaas door een klein foutje
pal op de wind gebouwd
zodat de glazen wel eens van
de tafel waaien. Afij n, met de
restanten van de verhuiskist
hebben we een soort wind
scherm getimmerd hetgeen
de nodige zweetdruppels
heeft gekost. De temperatuur
bedraagt gemiddeld 30
graden Celsius. De bijna
altijd aanwezige wind maakt
het aangenaam ( = uit te
houden). 's Nachts is het
ongeveer 25 graden .C.
Levensmiddelen zijn erg duur.
Veel produkten die je in
Nederland kunt kopen zijn
ook hier verkrijgbaar maar
veel duurder. Praktisch alles
wordt geïmporteerd uit
Amerika, Venezuela en
Nederland, wat natuurlijk niet
bevorderlijk is voor een laag
prijspeil. Het meeste geld van
de bevolking wordt gespen
deerd aan kleding en de auto
- een status symbool - op af
betaling. Lenen doet iedereen
gemakkelijk . De rente is
echter enorm hoog, maar
waarom zou je sparen . .. je
leeft nu nog, morgen is het
weil icht te laat.
De man neemt in de samen
leving nog een voorname
plaats in. Emancipatie staat
hier nog in zijn kinder
schoenen. De man verdient
het geld, geeft de vrouw huis
houdgeld, de vrouw krijgt
kinderen, liefst veel, en als
het te druk wordt in huis
neem je als man een 'byside'
(maitresse). Het aantal
buitenechtelijke kinderen is
hier enorm hoog. Maatschap
pelijk wordt een en ander
geaccepteerd. Aan de andere
kant is de Antilliaan ont
zettend preuts. Naaktstran
den zijn uit den boze.
Het kinderaantal per gezin is
zoals gezegd erg groot. De
socia le voorzieningen (AOW,
Bijstand) stellen nog niet zo
veel voor. De bijstand voor
een gezin bedraagt hier
f 400,- per maand ! Je bent
dus afhankelijk van je familie.
De familieband is hier erg
sterk. Vaak wonen meerdere
gezinnen in een huis.
Zondags is famil iedag en
worden de problemen be
sproken en de beslissingen
genomen.
Toch is een en ander niet
negatief bedoeld, Curacao is
gewoon een eiland waarop je
heerlijk kunt leven. Elke dag
zit je buiten.
Alleen bekijk je in het begin
alles door een Nederlandse
bril.

Het enige wat je hier tegen
kunt doen is aanpassen en ik
mag wel zeggen dat de
aanpassing aan de gang is.
Het schrijven van dit stukje is
ook al ettelijke malen
uitgesteld. Paul B.
Poko, Poko . . . Curacao

Plattelands
yrOUWen
Garmerwolde
De plattelandsvrouwen uit
Garmerwolde hielden woens
dag 16 februari j .1. haar jaar
vergadering in café De
Leeuw.
In het huishoudelijk gedeelte
waren de gebruikelijke zaken
aan de orde.
Mevr. Wieringa, lid van de
reiscommissie, trad af en
wordt opgevolgd door de
dames Dijkhuis en Luijt ink.
Mevr. Doorn bracht namens
de kascomm issie verslag uit.
Aftredend was mevr. Post.
Haar plaats wordt ingeno
men door mevr. B. Bolhuis.
Ook de secretaresse trad af
doch was herkiesbaar. Zij
werd bij acclamatie
herkozen.
Na de pauze volgde een
boeiende lezing met dia 's
over Oezbekistan (zuidwest
Rusland, grenzend aan At 
ghanistan en Iran) door oud
notari s Denijs uit Slochteren.
De volgende bijeenkomsten
zijn :
2 maart discussie-avond;
9 maart kegelavond en
16 maart lezing over drugs .

UÎtslas
schaats
wedstrijden
school Garmerwolde van
vrijdag 18 februari jJ.:
Meisjes klas 112:
1. Inge Guyaux
2. Leonie Schuur
3. Agnes Mensinga
Jongens klas 1/2:
1. Mark Huiskes
2. Rolf Jurjens
3. Arjan Vliem
Meisjes klas 3/4:
1. Saartje Schuling
2. Henriët Groenhagen
3. Janette Ganzeveld
Jongens klas 314
1. Pieter Pestman
2. Steven Sikkens
3. Ronaid Bouwman
4. Michel Ramaker
Meisjes klas 5/6
1. Corrine Spaan
2_ Maaike Vos
3. Gerda ten Cate
4. Lokke Schuling


