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In gesprek met Johan MoUema en
Douwe Westra

Jo han Mollema we rd in 1945
in de stad Gr oningen
ge ba re. Toen h ij zes jaar
oud was, ver huisden zijn
ouders naa r,Thais'n en zo
lang woon t hi j hi er dus al ,
Hi j leerde oorspron kel ijk
voo r landbouw werk tuig
kund ige en werk te als
zoda nig een paar jaa r bij
het bedr ij f van Ou dman in
Thes inge .
Vanaf 1966 ri jd t hij met een
melkwagen door Th esinge
en Garmerwol de en
prak t isch iedereen weet dus
w ie Johan Mo l lema is en
kent oo k Douwe Westra, di e
ook b ijna twaalf jaar el ke
zate rdag en in vaka nties op
de wagen te vind en is.
Sinds kort heeft de wagen
van Joh an enige
verandering ondergaan ; iets
wat de oplettende klant niet
ontgaa n kan zijn . AI met al
reden genoeg om eens met
hen te gaan praten.

Beg in van de melkwagen

Joh an is begonnen met zijn
melkwagen in een t ijd dat
er in Th esin ge nog volop
winkels waren . Zo had je
Groothoff met de Spar,
Dijk em a met een Ce nt ra,
bakker Wieringa, een
texti elzaak en Ja n Hof stede
als groenteboer. Haas t
ondenkbaa r vo or alle
nieuwe inwoners van
Thesinge en misschien
langzamerhand oo k we l
voo r de langer ingezetenen,
Toch had iedereen zijn
bestaan van zijn zaak en
liep 't pr ima. Met de
opkomst van grotere (en
vaak goedkopere) su per
mark ten verdwenen ec hter ,
zoals ove ral in het land, de
kleinere wi nkels in
Th esinge. Nu zijn alleen de
slag erij van Havenga, het
duizend -en-één dingen
wi nke ltje bij fietsen maker
Slach ter en de (vern ieuwde)
zaak van Harm en Je lly
Ho fstede (waar je ook van
alles kunt krijgen) nog over.
Als nieu w zaakje is het
snuisterijenwin keitj e 't

Jopke er nog bijgekomen.
En Johan dus, met zi jn
winkelwagen. Zo hebben
we toch nog wel in
Thesinge, maar 't is niet
mee r zoa ls vroeger . Dat
beamen ook Johan en
Douwe. Het was toen veel
gezell iger in het do rp . De
mensen liepen meer over
straat o m hun
bo odschappen te doen en
hadde n zodoende ook meer
kontakt met elkaar .
Johan begon, zoa ls gezegd
in 1966, met de zg . 'hond ',
een soort grot e driew ieler,
d ie nog van zijn vo organger
Willem Zij lema was
geweest. 'Ook da t was een
veel geze l liger tijd ', vindt
Joh an. 'Je moest ec ht naa r
de mensen to e, je was veel
meer betrokken bij je
klan ten . Soms was het ook
een heel gezo ek , voo r je
iemand in huis ko n vinden' .

Jo han nu in de z,o.V. wagen

'Vooral 's mor gens vroeg',
voeg t Dou we daar
gri nnikend aan toe.
Met zij n eers te 'echte'
melk wagen (nog niet de
blauw met wi tte) heeft
Joh an we l eens ande rhalf
uur stil ges taan vanwege
een kapotte acc u. Hi j had
de wagen tweedehands
gekocht en er bleek een
nieu we accu in te moeten ,
'Ik had er toen nog niks
gee n ver stand van en ben
op zoek gegaan naar een
nieuwe accu . Dat kos tte me
du s heel wat li jd .
Tegenwoord ig ben ik daar
wat meer op ingespeel d. Ik
heb nu altijd wat petrole um
lampen en een zak
calcu lator aan boord voo r 't
geva l de stroom uitvalt' .

Van S.R.V. naar Z.D.V.

We zeide n het al: sinds kort,
1 jan. '83 om prec ies te zijn ,
heeft de wage n van Joha n
een veran dering on de rgaan,
Johan is namelijk niet meer
aangesloten bij de S,R.V. (=
sam en rat ioneel verkopen)
maar bij de Z.D.V. (= zuive l
dagelijks vers) .
De S.R.V. in de stad
Gron ingen (di e bij de
DO MO was aangesloten ) is
opgeheven . Er is toen
geprobeerd alle S.R.V.
leveranciers uit de provinc ie
Gron inqen bij de S.R.V. in
Friesland aan te sluite n,
maar dat verliep niet zo
soepel. Toen is er gezocht
naa r een al te rnat ief en zo
zij n er in totaa l elf zu ivel 
leveranci ers bij de Z.D.V.
terech t gekomen ,
Het bela ng rijks te verschil
tussen S.R.V. en Z.D.V. is
dat van de pri jze n. Op één
artike l kan dat versc hil
soms wel twee dubbeltjes
be lopen! Dat beteke nt dat
de prijzen bij Johan aard ig
gedaald zijn , iets wa t in de
portemo nnees van zijn
klanten niet ono pgemerkt
kan zijn gebleven. Op onze
vraag hoe dat grote versc hil
nou mog el ijk is, legt Johan
uit: 'Dat versc hil z it 'm

voo ra l in de orga nisatie . Bij
de S.R.V. kreeg je veel
begelei d ing . Bovendien
kwa m er iede re twee-drie
week een vertegen
woordiger langs om de
zake n door te praten, ad vies
te geve n enz. Die service
werd dan eigenl ijk
doorberekend in de pri js .
Tens lotte verkoop ik nu
prod ukten met mijn merk,
terw ij l de S.R.V. een eigen
merk had '. Serv ice- of
kwalite itsverschil is er niet
vo lgens Joh an. Er komt nu
niet mee r zo regelmati g
iemand lang s om de zaken
door te praten . Dat levert
een bee tje ex tra werk op
met bestellen e.d., maar
verder heeft Johan in de
loo p der ja ren genoeg
ervaring opgedaa n om nu
zel f de touwt jes in handen
te kunnen houden. Zo eens
per twee maan d kom en de
Z.D.V. leveranc iers bij
elkaar om gezam en lijk te
praten , zoals bv. over de
rekla mevoering .
Binnenkort wil Johan enige
bekendheid aan deze
verande rin g geven,
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ondermeer doo r de klanten
een kl ein e att entie te geven.

Wat kom t er zoal bi; het
werk ki;k en ?

Johan 's wer kdagen zijn in
de regel we l langer als acht
uu r per dag : gemiddeld
draait hi j zo'n tien à twa alf
uur per dag .
Elk e dag krijgt hij nie uwe
aanvoer van versprodukten ,
zoa ls brood . melk, groen te .
d ie hij da n 's morgens voor
hij op pad gaat in de wagen
pakt. Voor het overige vult
hij 's avon ds de voorraad in
de wagen weer aan en krijgt
hij eens per week nieuwe
aanvoer.
Zij n vro uw A lie heeft ook
een belangrijk aandeel in de
goede gang van zaken.
Same n nemen ze meestal
door wat er nod ig is en zij
zorg t da n da t de
bestell in gen door gebeld
word en. Ook helpt ze met
inpakk en van de wagen en
houd t zij het magazi jn op
orde. Verd er kunnen
klanten di e om de een of
andere reden niet in de
wagen hebbe n ku nne n
kop en, alt ijd bij haar terec ht
als ze thu is is .
Vr ijd ag en zate rdag zijn
meestal de topdagen.
Ied ereen wil voor het
weekend weer alles in hu is
hebb en en vaak zie je
Johan op zaterdag dan ook
nog na zes uur 's avonds
ergens rijden. Dan is
Douwe een we lkome hulp.
Hij kan de klanten in de
wagen verder hel pen als
Johan even elders moet zij n
om bv. een bestell ing aan
hu is te brengen of oudere
men sen te helpen.
In het dagel ijks leven is
Douwe in koper bi j een
garage in de stad, d.w.z. dat
hij moet zorgen voor de
onderde len van de au to's en
zo . In zijn vrije tijd is hij
bovendien nog een

discjockey en werkt o.a.
voor de ziekeno mroe p van
Beatr ixoord in Haren .
Op de vraag waarom hij al
zo lang met de wagen
meer ijdt en wat hij er leuk
aan vindt, ant woord t
Douwe: 'Ik doe dit al vanaf
m'n twaalfde zo'n bee tje .
Al s je het al zo lang iedere
zate rdag doet , is het een
soort gewoonte geworde n,
waar je niet meer van
afk omt. Bovend ien ben ik
geen mens om st il te zitten .
Ik mag graag wat doen en
ik vind het kontakt met de
men sen erg leuk. Je kent ze
zo langzamerhand allemaal
en weet precies wat voo r
grapjes je kunt maken'.

De weer som standigheden
doen er oo k nog wel 'ns
een beetje toe hoe alles rei lt
en zeil t , zoals bv. bij
g ladh eid. Op bepaald e
punten kan Jo han dan de
wag en niet of nauw el ijk s
keren en di e punt en moet hi j
dan maar overslaan. Ook bij
mist is bi jvoorbeeld het
grote kruispunt tussen de
beide helften van
Garmerwolde so ms een
riskan te ond ern eming.
Behalve in de winter van '79
is het nog nooi t gebeurd
dat Joh an niet ui t reed. Die
wi nter herinne rt Jo han zich ,
zoa ls iedereen hier in 't
noorden , nog levendi g. Op
een goed moment kw am er
een ploegje mensen
hele maal uit Garm erwolde,
om bij hem wat
leven sm iddelen te halen.
Die hebben Alie en Johan
met warme koff ie eerst wat
bij moeten brengen . voor ze
weer op verhaal waren en
de terug tocht konden
aanvaarde n. 'Niet zonder
ge vaar' , zegt Johan. Toen
hi j er ui tei ndelijk wee r op
uit kon met zi jn wagen, is
hij alleree rst Garm erwold e
gaan voorzien , want in
Th esing e ko nden de mees te
mensen hem gemakkelijk
berei ken.

Of sch oon er ook wel
nadelen aan het ko pen in
de winkelw agen zijn (je
moet alti jd maar net thu is
zijn als ie lang s komt en het
asso rti ment is natu urlijk
toch engis zins beperkt), is
de wag en voor veel mensen
een uit kom st. Vooral voor
oudere mensen of mensen
zon der auto kan het
bijzo nder gemakkelij k zijn .
We zullen nog wel even
moeten wennen om niet
meer S.R.V. maar Z.D .V. te
moeten zeggen. Voor het
overige verandert er wei nig,
behalve de prij zen dan en
dat is in de ze tijd toch maar
mooi meegenomen.

Kees Faber
Susan de Smi dt

Nog even voor de
duidelijkheid ...
In ons vori g nummer
schreef de famil ie Star dat
zij o phie lden met de rubriek
'Dorpsproat' , o mdat ze bang
waren in herh aling te
vervalle n.
In ons redakt ion ele stukje
meldde n wij , dat we hu n
beslui t erg jamm er von den,
omdat we vaak gemerkt
hebben dat lezers de
rubriek 'Dörpsproat' zeer op
pr ijs stellen. Daarb ij had
wél even vermel d mo gen
worden , dat deze rubriek de
ene maand door
Garmerwolders wordt
gevu ld ( in dit geval dus de
heer en mevrouw Sta r) en
de ande re maand op
toe rbeurt door een
Th esinger, Siebolt Dij kema.
Siebolt is gelukkig
vooral snog n iet van plan
om met 'Dörpsproat' op te
houde n, zodat deze maan d
gewoon weer een afle vering
van de rub riek in onze krant
te lezen valt.

't Cafe in Thesinge

Het caf e in Thesi nge is
weer open. Nu Ria weg is,
heeft de familie Dijkema
besloten de kr oeg
(voor lopig) open te houden.
Siebolt (de oudste zoon)
woont er nu en zal meesta l
oo k als gasth eer aan wezig
zijn . De zaak is alleen op
ondersta and e tij den
geo pend. De cafetaria is
weg, er zij n echter wel
enkele snacks te verkrij gen.

Het telefoonnummer is oo k
veranderd en lu id t nu als
vol gt: 05902-2551 .

Het laatste nieuwtje: het
cafe heeft nu ook een naam
gekregen en heet .......... (op
elke stip een letter). De
oplossing versch ijn t in de
eerst volgende Thesinger
Dörpsproat!

De open ing st ijd en : ma -di
en do : van 16.30 tot 23.00
uur.
vr ij.: van 16.30 u. to t 01.00
u.
zat.: van 11.00 u. tot 13.00
u.
en van 16.00 u. tot 01.00 u.
woen sdag en zon dag
geslo ten .

30 apri l de gehele dag vanaf
9.30 u. geopend !

Tot ziens op Molenweg 7.

Siebol t
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De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer · Tel. 05902·2964

Elke donderdagmiddag
12.00·13.30 uur
Thes inge Café v.d. Toorn

17.00-18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg



G ymnastiek- uitvoering Bij het eerste nummer van
de zesde jaargang

... i.v.m. de Bazar van
'Juli ana' op 27 mei , het
grootse Open Huis/ Fest ivi
tei ten-gebeu ren van peu ter
speelzaal BENJAMIN is
verschoven naar zaterdag
11 juni? Nadere bijz on der
hede n vol ge n in de '
volge nde GT Express.

...het Oranjebal in Café de
Leeuw, op 30 april , word t
opgelu isterd door de ban d
'4-Takt': muziek van ruig tot
romanti sch? !

Wist-u-dat

Elizabeth Schuling
L. v.d. Veens tr aat 2
Garm erwolde
Tel : 050-416355

Henk schreef stukjes, zat in
de ei ndredaktie en onder
hield kontakten met de
drukker waar hij
maandel ijks de krant vóór
vers chijnin g kontrole erde.
Hij ziet zich genoodzaakt,
door dr ukke werkzaam
heden, om zijn mede 
werklno te staken . Wij
bedanken hem van harte
voor al les wat hij in de loop
van de tijd voo r de GT
Express heeft gedaa n!
Het zal n iet makkelijk zijn
om een waard ige opvolger
(m/v) voo r Henk Vliem te
vinden.
Maar we doen ons best:
samen met onze abonnees
redden we het ook dit jaar
wel weer!
Het nieuw e redaktie-adres
voor Garmerwolde wordt:

De Garmer & Thesinger
Express gaa t alweer de
ZESDE JAARGANG in . In
de loop van die jaren
hebben veel mens en mee
gewerkt aan het
maande li j ks verschijnen van
dit blad. Het eerste nummer
van onz e nieuwe jaarg ang
komt van een nieuwe
drukker, de f ir ma Bolkema,
dru kwerkverzo rging in
Groni ngen , doo rdat de
drukkerij met wie wij al d ie
jaren goed samen we rkten
niet meer bestaa t.
De adverteerd ers zijn on s in
grote geta le trouw
gebleven. We mochten zelfs
nieuwe adverteerde rs
begroeten! Zonder hen zo u
een bl ad als de GT Exp ress
nie t kunnen 'draaien'. U
wee t het, voor wat hoort
wat : k ó óp bij onze adver
teerd ers!
Zonder o nze lezers, d ie niet
all een als abonnees maar
vaak ook daadwerkeli j k
(schri jvend, t ip-gevend
enz.) mee werken , heeft
onze krant geen rede n van
bestaan . Wij roepen u
daarom graag op om doo r
te gaan met het inzenden
van art ikel en, foto's en
wetenswaard igheden die
ons aller maandblad-voor
onze-dorpen levend én
levend ig houden! Zo blijft
de GT Express de 'spreek
buis' van onze omgevi ng.
Mensen, die zitting will en
nemen in onze redakti e
raad, de spi l waarop de krant
dr ijft, blijven van harte
welkom.
Uit onze redakti eraad
verdwij nt Hen k Vliem (die
het redaktie-adres voor
Garmerwolde voe rde), een
kracht van het eers te uu r.

Redaktioneel

Saartje Schuli ng

Ja n v d . Veen neto bil de kast

Toen kwa m de der de groep.
Daar zat ik zelf ook in. Wij
gingen kast sp ring en, eerst
erop en eraf spr in gen en
dan er in één keer
ove rheen . We ded en oo k
nog een sprei dsprong,
kopkiep en hoeksprong .
Daarna moest de kast in de
lengte staan en deden we
daarop opspringen en
spreiden af, opsp ringen en
ko pkiep af, gl ijbaan en toen
twee keer vr ije sp rong .
Je kon ook lim onade en
koe k halen. Na een poosje
gin gen de kleute rs tikkertje
doe n. Eike kleu ter was hem
één keer. Toen kwam de
andere groep, zij gi ngen
met de ringen en de
reksto k. Met de rin gen
gingen ze koppeltj e
du ike len .
Nu kwam de laatste g roep.
Wij gingen touwzwaaien
met een aan loop en aan het
eind moesten we allemaal
op de muz iek naar de
kleedkamer. Ik vond het erg
leuk .

Harmen Scnu u- aan het 'werk'

Maandag 28 maart was er
een gymnastiekuitvoeri ng.
Ik deed er zelf oo k aan
mee. Er waren drie
groe pen; dat waren de
kleu ters , de kinderen t/rn
negen jaar en daarna 10
jaar en ouder.
Eerst kwamen de kleu ters.
Zij deden net alsof ze op
een onbewoon d eiland
ware n en ze mochten de
grond niet aanraken. Eerst
l iepen ze een bank op en af.
Daarn a onder de bok door
in de rin gen stappe n. Weer
een ban k op en dan de kast
op. Over de brug met een
riv ier eron der, toen over
twee matt en en daarna
onder de reksto k do or. A ls
laatst e gingen ze op de
muzi ek de kleedkamer in.
Toen kwam de tweede
groep. Die gi ngen koppe ltje
du ikelen en ze prob eerden
zove el mog elij k teg el ijk te
gaan en alsze dan van mat
af waren moesten ze over
de bok .

Garmerwolde,

tel. 050-416202
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Planten in onze omgeving (2)

plaatsen. Overal waar ze
groeien stralen ze tevreden
heid en rus t uit. Reeds in
vroeger t ijden waren ze het
teken van genegenheid.
Het madel ief je behoo rt tot
de fam il ie van de samen
gesteldbloemigen (compo
sieten ). waartoe ook bijv . de
paardebloem en allerlei
distels behoren.
Waar de nederlandse naam
van dit plantje vandaan

April: het madeliefje

In Engeland zegt men dat
het geen lente is zolang je
niet op twaalf madeliefjes
tege l ijk kunt staan.
Er zijn veel legenden aan
dit fraaie plantje verbonden
en wat daarbij steeds terug
keert is het verband tussen
madeliefjes en lente.
Wie hee ft er niet als kind op
een mooie voorjaarsdag een
krans van madeliefjes
gevlochten?
Toch bloeit d it plantje niet
alleen in het voorjaar;
integendeel, 't bloeit het
gehele jaar (van februari tot
in november) en zelfs onder
de sneeuw zijn bloemen te
vinden !
Haar latijnse naam (Bellis
Perennis) duidt ook op deze
lange bloeitijd: 'bellus '
betekent 'moo i' en
'perennis' staat voo r 'over
blijvend '; madel iefje, mooi
en overblijvend, kern
ac htiger kan het niet.
Het madel ief je is één van de
meest algemene en
bekende planten in ons
land .

De bladeren l iggen in een
.rozet op de grond, glanzend
en ovaal. Uit het rozet
steekt een kleine, tot 15 cm
lange stengel omhoog, die
rond is en geen blade ren
draagt. Bovenop zit een vr ij
groot bloemhoofdje ; eerst
een rood aangelopen knop,
die later uitgroeit tot een
bloem met een heldergeel
hart en talrijke witte zoge 
naamde straa lbloempjes.
Het witte is van onderen
(soms ook bovenop) wat
rood gekleurd .
Omdat ze bijna het gehele
jaar bloeien sieren vele
gekweekte vormen (zoals
grootbloemige, dubbele
madelieven en margrieten)
onze tuinen en beg raaf-

bladeren en de nog stevige
bloemknoppen verzameld
worden . Deze kunnen in
azijn gelegd worden , net als
kappertjes. De fijngesneden
bladeren, apart of met
andere wilde kruiden
gemengd , dienen voor
salades, kruidensoepen of
gewoon als bladgroente.
Onze overgrootmoeders
wisten de vers gesn ede n
bladeren als b loed
reinigende salade te waar-

- ) /I, deren ; ook de leverwer king
.1 wordt er door gep rikkeld .

. ',.•••.~(' .: ' . Kru isvaarders gebru ikten de
. plant op hun lange tochten

• 1 om allerlei wonden te
•~ genezen , vooral bij huid-..~==:::3~~W~ . ziektes. Ook nu nog kan het\.. . I als homeopatisch middel

heilzaam werken bij een
J.~\ aandoen ing van de huid ; 3
;~ theelepels van de

f
\ gedroogde bloempjes

I~. J : ' \ worden overgoten met 2
1 , glazen koud water; 8 uur

J laten trekken en over de
dag verdeeld opdrinken.

komt is niet makkelijk te Ook al is hun aanwezigheid
zeggen . Zo zou 'made' in een klassiek engels
(verg. het engelse meadow) gazon verboden, ze bloeien
'weide' betekenen, maar een waar ze het goed hebben
andere verklaring is dat en dat komt ons mensen
'made' een verbastering is niet altijd even goed uit. Ze
van 'maagde', dus het zou kunnen in grote aantallen
vroeger 'maagdenlief' op bepaalde plaatsen voor-
geweest zi jn . komen en door de grond-
Met maagd is dan Maria rozett en kunnen ze
bedoeld ; dit komt aard ig gemakkelijk het gras in het
ove reen met oude namen gazon verstikken . En
voor dit bloempje als Maria- maaien helpt niet; ze komen
lieve , Maegde-5uet en gewoon weer omhoog en
Maegdezoet. gaan door met hun
Namen die nu nog wel uitbund ige bloei. Men ig
voorkomen zijn Meizoentje , tuin liefhebber weet dit maar
Meil ief je en Kransje . al te goed ; hoe lieflijk dit
In kr uidentuinen wordt van plant je ook is, je kunt er
het madel ief je een veelzijd ig ook teveel van hebben en
gebru ik gemaakt. Het fijne, daarmee wordt't gauw
nootachtige aroma wordt 'onkruid' genoemd. Uit
door vele mensen zeer bovenstaande bl ijkt dat het
gewaardeerd . Bijna het plantje daarmee onrecht
gehele jaar door kunnen de wordt aangedaan; het is

méér dan een last ig
onkruid . Jacob Cats vond
dat rond 1600 ook al:

'Een ander pri jse nieuwe
gewas
voor my , ick vinde mee r
gerief
in Oo ghentroost, in Madel ief,
in Goudtsbloem, Munt en
Beursekruyt
Recht dingen voor een
jonge bruyt'.

Tekening: Rob V.d. Eist
Tekst: Kees Faber

Programma
'Harmonie'
Nog even en het zomer
programma van de
'Harmonie' gaat weer van
start. De eerste mars vind t
traditioneel weer plaats op
30 ap ril , tijdens Konin 
ginn edag .
Vervo lgens gaan korps en
drumban d evenals voo r
gaande jaren geza menl ijk
op mar s met 'J ul iana'
Thesi nge en 'Volharding '
Ten Boer.
De marsen vin den plaa ts
op :

Maandag 9-5 te Ten Post
(Gerl . Kerk)
Donderdag 19-5 te
Thesinge (Trefpunt)
Donderdag 2-6 te Garmer
wo lde
Donderdag 16-6 te Ten
Boer.

A lle gezamenlijke marsen
starten om 19.15 uur en
wo rden afgeslo ten met een
kort co ncert op de trad itio
nele plaatse n.
Tenslotte gaan we 6 juni
nog naar Ruischerbrug.
U komt toch ook kijken?

Winkelcentrum Lewenborg • Groningen - telefoon 050-41 4544

tl!'!..O!!! Ujuitbed
compleet met Iattet lbOdem en 2bel gIaden
atmetlng1e<lIk3nt:~ X190 on

231- ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
O ud e Rijksw eg 9
Garmerwolde
050-416425



Paasvuur in Garmerwolde

Programma Koninginnedag Thesinge

Meer bijzonderheden en
precieze ti jdstippen zullen
in het dorp uiteraa rd vóór
30 april bekend zijn, maar
bij het ter per se gaan van
deze GT Express laat de
feestelijke dag-indel ing in
Thesinge zich ongeveer als
volgt aanzien:

8.30 uur: de kinderen zijn
aanwezig op het school
plein.
9.00 uur: vertrek van de
optocht door The singe, met
'Juliana' voorop.
's middags om 13.00 uu r:
vertrek van de Muziek.

Het Oranje comité organ i
seert vanaf 13.30 uur op het
sportveld:

De jeug d van Garmerwo lde
is dagenlan g zeer dru k
bezig geweest met het
verzame len van oud hout en
andere brandbare spu llen
om er di t jaar een g roots
Paasvuur van te maken.
Beter gezeg d twee Paas
vuren!
Eén 's middags op eerste
Paasdag en de tweede 's

Het eerste Paasvuur!

- Vossejacht
- Geëmanc ipeerde kru i-
wagen race
- Levend e stoelendans

Toneelvereniging 'Wie Wil
Kan' voert 's avonds een
luchtig spel in drie
bedrijven op:

'Humor en aold iezer' van
Bart Veenstra.
Aanvang plm . 20.00 uur in
het Trefpunt.
Inlichtingen en ook kaarten
verkrijgbaar bij:
Roelf Koopman
Molenweg 10, Thesinge.

En zoals U hebt kunnen
lezen is het café de gehele
dag geopend !

avon ds op tweede Paasdag.
Beide vuren waren prachti g
om te zie n en werden door
veel ent housiaste toe
schouwers, groot en klein ,
gadegeslagen.
Een groot succes daar op
het braakliggende terrein
van het voormalige café 'De
Unie'. Een nieuwe
bestemm ing?

Programma
Koninginnedag
1983
Garmerwolde

Evenals voorgaande jaren
heeft het Oranjecomité in
Garmerwolde i.v.m. Kon ing
innedag weer van all es
georganiseerd . 's Middags
en 's avonds feest in café
de Leeuw.

Programma:
13.00: Rondgang Muziek
korps 'Harmonie'.
14.00: Kindermiddag
Dit wordt een kreatieve
middag. Kinderen kunnen
zich dan verk leden d.m.v .
eigengemaakte spulletjes.
Daarvoor is materiaal
aanwezig .
Maar als men nog meer
waardeloos materiaal heeft,
dan kan dat alsnog mee
genomen worden . De
kin deren ontvangen een
traktatie .
Oude rs, enz. zijn ook van
harte welkom.

17.00: Jeugddisco.

20.00: Kinderen houden hun
eigengemaakte kleding aan
en het wordt een gekostu
meerd bal.
De disco wordt verzorgd
door Bemo en Arnold .

21.30: Oran jebal. Entree f
4 ,- .
Het bal zal geopend worden
door de Tiroler Kape l.
Verder wordt de avond
verzorgd door het orkest
'Vierktakt' en verder zu llen
enkele dorpsgenoten leuke
stukjes ten gehore brengen.
We rekenen op uw komst
en belangstelling, en we
hopen dat het op die
manier een erg gezell ig
feest zal worden .

Het Oranjecomité

Bazar 'Juliana'
Thesinge kan weer gaan
hangen
De muziekvereniging
'Jul iana ' te Thesinge orga
niseert op vr ijdag 27 mei
a.s. weer het kampioen
schap rekstok hangen voor
dames en heren , met
daarb ij de tradit ionele
bazar!
De chr. muziekvereniging is
al vroeg met de aankon
dig ing van dit evenement,
om alle Thesingers, zowel
mannen als vrouwen, in de
gelegenheid te stellen om
met de train ing te beg innen
zodat het rekord van
vaandeldrager Martin
Hofman wo rdt verbroken.
Het is al wel duidelijk dat
Martin zich niet gemakkelijk
de wisselbeker laat
ontnemen want volgens
betrouwbare bron 'hangt'
Martin regelmatig . Het
wordt dus een erg
spannende wedstrijd .
Ook stellen wi j u di t jaar in
de gelegenheid om voor
een paar gu lden prachtige
prijzen te winnen , d.m.V.
een loterij, waarvan de
trekking eveneens zal
plaatsvinden op vrijdag 27
mei. En dat dan aan het
einde van de gezellige
bazar, die overigens nieuwe
attrakties zal bieden.
Over enkele weken wordt u
in de gelegenheid gesteld
om alvast loten te kopen.
Het laat zich aanzien, dat
het weer erg geze ll ig gaat
worden op 27 mei.
Nadere gegevens over het
hele gebeuren krijgt u nog
via een hu is-aan-huis
stencil en ook via de GT
Express zullen wij u op de
hoogte houden.
Noteer nu vast 27 mei in uw
agenda, want dit veelom
vattend gebeuren mag u
niet missen!

Met vriendelijke groeten,
Muziekveren iging 'Juliana'

Thesinge.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 mteneu rverzorq.nq
stads.... eg 63.979 1 kb ten boer bet immeringen

Motor of
bromfiets

MOTO RE N H ANDEL

Joop
Moordhol

Levering van alle soorten
rijwielen , motoren.
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Vogels rond Garmerwolde en Thesinge

In mei leg gen alle vogels
een ei maar in de maand
april is voor de meeste
vogels het broedseizoen
toch al wel begonnen .
Hoewel in april in onze
kontreien nog veel vogels
waargenomen kunnen
wo rd en die nog op weg zijn
naar hun noordelijker
gelegen broedgebieden .
Een voo rbee ld hiervan zijn
de talrijke kuifeenden in
april op het Damsterdiep
tussen Ruischerbrug en Ten
Post. Vooral de mannetjes
van de ku ifeend zijn zeer
opva llend door hun zwart
witte verenk leed en de
duidelijk zichbare ku ifveren
op de kop . Kuifeenden
duiken voortdurend onder
water op zoek naar voedsel.
Maar in ap ril zijn er in onze
omgeving nog meer voge ls
op doortrek . In de akkers
en grasla nden kun nen zich
in deze tijd duizend en
goudplevieren op houden.
Goudplevieren zijn bruin
gekleurde steltlopers ter
grootte van een kievit met
merendeels een zwart
gevlekte onderbuik . Het
bruine verenkleed is een
goede schutkleu r voor de
vog els d ie zich in de , in
apri l vaak nog kale , akkers
bev inden. De talrijke goud
plev ieren worden dikwijls
samen gezien met de in
april eveneens nog in grote
getale doortrekkende
kieviten.
Oo k de spree uw kan zich in
apri l nog massaal in onze
omgeving op houden.
waarb ij de voge ls toura
ge rend in de weilanden
gez ien kun nen worden of ,
vlak voor zonsondergang , in
grote troepen op weg naar
de gezamen lijke slaap
plaa tsen . De laatste jaren
waren met name de grond
bergingsdepöts langs het
Eemskanaal bij Ruischer-

brug , in de Heideschappen
polder en bij Blokum
gel iefde slaapplaatsen - met
name de rietvelden - voor
t ienduizenden spreeuwen.
Minder opvallende door
trekkers in apri l zijn diverse
soorten steltlopers als
groenpootruiter, wi tgatje en
watersnip. Deze vogels zij n
bi jna al tijd op de slikkige
oevers langs de Kardinger
maar te vinden .

S teerunt

Ook het visdief je laa t zic h
rond deze tijd wel boven het
Maar zien , regelmatig vanuit
de lucht in wate r op vis
du ikend.
Tot zover iets over de
vooral in april rond onze
dorpen doortrekke nde
voge ls.
Zoa ls in de eers te zin al is
gezegd, zij n veel vogels in
april al met broeden
begonnen .

In het ope n gem engd
agrarisc h lan dsch ap met
zij n afwisselende bouw- en
graslanden broeden diverse
karakte ri stieke vogel s van
deze gronden .
In de vele slo ten vinde n we
rietvogels en eenden.
Dit gemengde bouw- gras 
landgebied bevindt zich
tussen de lageweg en de
Bovenri jg erweg vanaf het
Eemskanaal totaan de
nieuwe Eems havenw eg .
Dit landschap vormt het
overgangsgebied tu ssen de,
rich tin g Bed um, over
heersende akkerb ou w en de
naar Ten Boer toe over
wegende graslanden.
Kenmerkend e broedvog els
van de akkers in deze
omgeving zijn o.a. veld 
leeuw erik, gele kw ikstaart ,
grasp iepe r, patri js , schol
ekst er en in de sloten wilde
eend, klein e karekiet en
rietgors. Naast de hier
genoemde broedvogels van
de akk ers broede n in de
graslanden typ ische weide
vogel s als kievit, tureluur en
gr utto, en in de sloten met
nam e meerkoet en kno bbel
zwaan.
In juni hou den zich in deze
grasl anden ook tientallen
wilde eend -woerden op.
De hele zomer door zijn in
de wi jde omtrek van
-Thesin ge en Garm erwolde
ook roo fvogels te zien de
'b idde nde' torenvalk en de
vanwege zi jn enor me span
wi jdte ind rukwe kkende
bruine kiekendief. Deze
grote roofvogel broedt in
enkele rietlanden van de
g rondbergingsterrei nen
langs het Eemskanaal en
heeft zijn jachtgebie d in de
he le wijd e omgevi ng
daarva n. Boven de wei
landen en de akkers kunnen
we dez e majestueuze vogel
tot ver in september op
mu izen zien jagen.

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Goederen voor
donderdag gebracht in
L V.d. Veenstraat 3
worden vrijdagavond bi j
u thuis bezorgd.

Tevens: sued ereiniging ,
stoppage en kled inq
reparati e

050·413045

Schildersbedrüf

ti. Hofstede

verf · glas · beh ang ,

klompen · laarzen

979 7 PC Thesmge .
G.N Schuttertaan 28 ,
telefoon 05902· 1957

'ii
K. JA NSEN TRA NSPORTBEDRIJF

VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GE ISO LEE RDE ONDERLOSSERS
KIPPERS

PALLETV ERVOER
VERHU IZ INGEN

GEWEIDEWEG 11
9798 TA GA RME RWO LDE (GR .l

TEl.. 050-4 16365



Ande re muizenjagers die
zich minder gemakkelijk
laten zien, zijn de uilen. In
boerderijen of in de erf
beplanling broeden stee nui l
(meI name in hel gebied
tussen Sinl Annen en
Thesingej en ransui l.
Op een enkele boerderij
komt hier ook de zeldzame
kerkui l voor. Om hel ver
dwijnen van de kerkuil uit
Groningen te voo rkomen ,
zijn op geschikte boer
derijen speciale nestkasten
voor de kerkui len opge
hangen.

Hoewel het Ten Boerster
bos nog maar enke le ja ren
geleden is aangelegd,
broeden reeds nu hier al
vele vogels .
Momenteel zijn di t nog
vooral vogels van st ruiken
en ru iglen , maar naarmate

..tY ~ ..
Tureluu r

het bos ouder word t komen
hier ook meer echte bos
voge ls voor.
Karakterist ieke zangvogels
van hel Boersterbos zijn in
dil stad ium voora l bosriet
zanger, fitis , grasmus, kneu ,
merel , spotvogel , tuinfluiter
en tortelduif. In de riet
velden broeden o.a. riet 
zan ger, rietgors en kleine
karekiet.
Een deel van deze vogels is
al in april aanwezig, een
deel arr iveert pas in de loop
van mei.
April en mei zijn bij ui tstek
de maanden om in het
Boersterbos het rijke vogel
koor te gaan horen . Alleen
moet u er dan wel 's
morgens vroeg heen! Maar
daar zult u dan geen spijt
van hebben!

Jan van 't Hoff

Dörpsproat
Zoaans ie de veurige keer
aalleez'n hebb'n, ben 'n
mien passipant'n oet
Gaarmwol opholl 'n mit 't
schriev'n van dörpsproat.
Nou wordl d'r veur
Gaarmwol 'n nije dörps
proatschriever vroagt . Wel
voult zuch geroup'n?
Nou mien vekaansie op de
lange latl'n is harstikke
mooi west zunder
ongel ukk 'n verloop'n . 'K
Ben hen west mit nog twei
kameroad'n , woarvan ain al
nuver skien kon . len 'I
begun mos 'k wel 'n beetje
aan de lengte van die ding'n
wenn , moar noa 'n loerke
zoesde 'k aal aans 'n train
noar benee . Haidens mooi
waark.

'I Was wel 'n beetje 'n
drokke vekaansie. Om tien
uur mozz 'n we verzoameln
en den kreeg 'n we elke dag
vair uur les . Kon numver bie
bliev'n behalve de tweide
zoaterdag . Toun was 'k
kepot, ik kon nait meer. 't
Was net of mien spier'n
precies 't krekverkeerde
de 'en dan wal ik wol. Loater
ging 't weer beIer.
's Aovens was d'r voak ook
nog wel wat te doun en
doar ging we den maist ook
wel hen. Aans d'r niks te
doun was , ging 'n we
gewoon op stap ien 't oer
gezellig dörpke. Dal was
ons ook wel aanvertrouwd .
't Aantal ongelukk'n viel mie
ainglieks tou . len dizze tien
doag'n da wie d'r west
hebb'n, ben d'r moar 'n stuk
of drei , vair oaf voerd,
temen 'n die ik zain heb. Dat
ging den per slee en per
helikopter, wat wel 'n beetje
'n beangstigend gezich was.
Moar gelukkig is 'I veur ons
goud oafloop 'n , al kneep 'I
d'r nog wel ains . 'k Huif zulf
dus nait mit slieve poot
veur 't g laas te ligg'n koeke
loer'n .

Nee, ik heb doar nou
trouw'ns ook haildaal gain
tied veur. De mainste lezers
en zeker dij oeI Tha is'n
zoll'n al wel wait'n, dat
kroug in Thais'n weer op 'n
is . En degene d ij d 'r nou
(tiedelek) woont, is de
schriever van dit Thaisner
dörpsproatje.
'k Heb al 'n bult weerwoord
had, dat 'n bult veranderd is
en ook dat 'I nait minder
word 'n is. En den druk ik
mie nail overdreem oet.
Boet'ndes is elk bliede, dal
kroug weer oop'n is. 't Is de
bedoul 'n, dat 'I verkocht
wordl en vanoaf dizze
ploats hoop ik veur elk en
ain , dat dal zo snel möglek
gebeurt. Aans wai 'k het zo
net nog nait.
Veur mie moakt et nail zo
veul oet, 'k heb nou nog
waark op schoul ien
Gaarmwol en aans 't n
beetje mit zit heb 'k
doarnoa al weer aander
waark. 'k Hu if mie dus aing
lieks wat dat betreft wainig
zörg 'n te moak'n.
'k Zol zo zegg'n kom aains
laans ien kroug. Koml d'r
ien, den ken je d'r oetkiek'n .

Mo i!

Zakmes verloren
Verloren , hoogwaar
schijnlijk in Thesinge: 1
in klapbaar zakmes,
helemaal rood met aan de
bovenkant een wit kruis
zonder versiering .
Robin van den Elsl
Capeistraat 3, Thesinge
Tel. 05902-3008, zal dol blij
zijn als iemand hem zijn
zakmes kan terug bezorgen!

Dansen
Op eerste Pinksterdag is er
's avonds dansen in Café
De Leeuw te Garmerwolde,
m.m.v. THE FLYING
FINGERS + attractie: ? 
grote verrassing -
Aan vang 20.30 uur.

le t s te vieren?

Dan voor een Jekker stukje taart ol gebak, even naar

Van der "olen leyere niee alleen
zonneschermen

BokkerUStol

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoo n 050·730498

~
~........

Oosterhamriklaan 117
9715 PB Groni ngen
Telefoon 050-772552

Natuurlijk maken w ij graag ee n sche rpe o fferte voor u als 't o m
een zon nescher m gaat.

Maar tevens hou dt deze afdeling zeilmake r ij zich bezig met het
opnieuw bekleden van mark iezen, of met het repareren van

teme n.
O ns leveringsprogramma o mvat verde r :

vouwwanden, verd uiste r ingen . ro llurken. voorzetrame n en
k ostr uk tiew erk en.

,Il}formeer vrij blijvend naar onze moge lijkheden en pri jzen.

Fa. ti. Y.d. tlolen & Co.
Ook kunnen wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. Sial.

ücrpsweç 40 , Gannerwolde, tel. 050-416292 of 730496
Kantoor en .....e rkplaats: Ou de Rijksweg 12. Gat mer welde . tel, 0 50 ·4 1b098

Adviseuze vo or Lcwenbo rg: mevr . H, Dr cwes. Meerpaa l 170 , tel. 0 50 ·4 10531



WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 · 41 55 53

Jaarvergadering
Dorpsbelangen Thesinge

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd in papegaaien - Ara 's

kakatoe's - Beo 's,
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afdeling.

Plattelandsvrouwen
Garmerwolde

De gewone maandel i jks e
bijeen kom st werd gehouden
op woensdag 13 apri l.
Ook de Landbouwveren ig ing
was voo r deze avond uit ge
nodigd . Deze keer ging en
we met de heer Pit op pad .
Dhr. Pit uit Beilen nam ons
mee op reis door Drenthe.
Hij toonde ons door middel
van prach tige dia's wat er
alle maal te zie n en te
be leven valt in deze mo oie
provin ci e.
De volgende en tevens
laatst e bijeenkomst van dit
seizoen is op 18 mei a.s.
wederom in Café 'de Leeuw'
te Garmerwolde.

Kerkdiensten
1 mei Garmerwolde,
ds. S. Lanser, Ho lw ierd e
8 mei Thesinge,
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg
12 mei Thesinge,
9.30 uur welkom in Gerefor
meerd e ker k
15 mei Garmerwolde
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg
22 mei Theslnge,
10.00 uur ds . C. de Vries
Batenburg
23 mei Theslnge,
9.30 uur welkom in Gerefor
meer der kerk
29 mei Garmerwolde,
10.00 uur mevr. J . van der
Stee g-Venema, Delfzijl.

Stoomftuitjes
Te Koop
- 1 acc umaaier met gelijk
richter
- 7 legkippen (Gron.
K. Jansen Meeuwen)
Gaweideweg 11,
Garmerw old e
Tel. 050-4 16365

P.S. U kunt zich nog
opgeven voor onze fiets
toc ht op 17 mei a.s.

geslaagd . Vandaar dat de
plattelandsjongeren elkaar
weer hopen te treffen in
september '83 te
Gron ing en.

- Jong e bru in met witt e
duiven
Pieter Holtm an
Lageweg, Thesinge

voor ij s en snac ks

Cafe de Leeuw
Garm erw olde

Op woen sdag 30 maart
werd een lezing gehouden
over 'Kinderbescherming'.
Deze avond was belegd in
samenwe rking met mensen
van 'Maatschappelijk werk
voo r jeugd en gezin'.
Dit was een extra avond .

Weekend limburg

is voor de kleintjes, kri jge n
die niet veel kans er gebruik
van te maken . Ze word en
door de g rot en wegg ejaagd.
Ook het gecross met
brom mers hoort niet thu is
op het spee lveld je. Maar
Dorpsbe langen kan toch
moeil ij k iedere minuut
kontroleren en de oudere
jeugd weg sture n. Dus
jongens, laat het hoekje
voor de klei ntj es met rust
en bli jf met je brom mer van
het speelve ldj e. Daar is het
niet voor aangeleg d.
Verde r waren er nog wat
vragen van algemene aard
en tegen half elf kon de
voorz itter de vergadering
slui ten.

Het bestuur

Nadat in september '82 een
groep Lim bu rgers een
bezoek gebracht had aan
G'wolde, kreeg de P.J.G.
een ui tnodiging om in
maart '83 een tegenb ezoek
te bre ngen. Dit bezoek vond
plaa ts op 11 , 12 en 13
maart . Helaas was het maar
een kle in groe pje , dat
verscheen op het hoof d
station in Groningen. Zeven
personen slech ts , doch het
plezier dat we had den was
er nie t minder om .
In Roermond stonden
enkele KPJ 'ers (Ka tholieke
Platteland s Jo ngeren) ons
op te wach ten . Het werd
een vrolijk wee rzien. In
Echel gekomen werden de
gastge zinne n verd eeld,
maar eerst was er nog
koffie met Limburgse vlaai.
De vo lgen de dag kregen wij
Gron ingers een 'stuksken
Lim bu rg' te zien. Met een
bus gi ng het eerst naar 'de
Peel', een stuk uniek
natuurgebied in Nederland .
Hel aas ligg en er plan nen
klaar om daar enke le kern
koppen te plaatsen!
Vandaa r gi ng het naar een
watermo len en ver volge ns
naar het abdi j stadje
'T horn '. Hier war en alle
hu izen wit geschi lderd , wat
te maken had met een oude
legend e. 's Avond s konden
allen zic h uitleven tijde ns
een disco.
De volgende dag werd eers t
een volleybal wedstrijd
gespeeld , die wij
Groningers jammerli jk
ver loren hebb en met 2-1 .
Om weer een beetje bij te
komen van het soms snelle
spel , was er een heerl ij ke
koff ietafel. Inmiddels waren
we al weer dicht bij het
tij dstip van ons vertrek
genaderd . Voordat het
zove r was kond en we nog
even van het voo rjaars
zon netje genieten do or een
poosje aan de Maas te
vertoeven .
Deze uitwisseli ng was erg

elkaar ku nnen krijge n.
Verder iets over het bouwen
van hu izen in Th esin ge.
Fase 11, het renovatieplan
ligt nog steeds in de kast bij
de gemeente . Er is geen
geld voor, zegt men. Toch
wordt er wel aan gewerkt
door hu isvesting, de vere ni
ging van klei nere kernen en
de R.O.B. samen . Wij zullen
een gesprek heb ben met B,
en W. Misschien lukt het
dat in de toekomst er nog
weer eens wat huizen in
Thesinge gebouwd worden.
Verder was bij het bestuur
een verzoek gekomen om
van Thesinge ook een foto
boek te maken. Nu bl ijkt dat
men van de Christel ijk e
School ook dergel ijke
plannen heeft bij hun 100
jarig bestaan het volgend
jaar. Missch ien dat we
samen kunnen werken .
Bij pu nt 'rondvraag'
kwa men de tongen goed
los. Er werd gevraagd
waarom de molen zo wei nig
draait. We zullen Oo mkes
vrage n of hij hiervan de
reden weet en ande rs gaan
we naar B. en W. Ook werd
er gevraagd of we wisten
hoe ver het staat met de
pla nne n voor een nieuwe
brug . Wij weten hiervan niet
veel meer dan een ieder. De
tekening is klaar , maar het
ontbreekt aan geld is ons
verteld . Er zal eerst wel
weer iema nd door moeten
gaa n, vóór er iets gebeurd .
Volgens dhr . Pleiter zoude n
we het best mi lieuzaken
kunnen inlic hten . De
mensen in de buurt van de
brug hebben nogal veel last
van lawaai als er auto's over
gaan .
Verder hebben we het ove r
't speeltu intje gehad .
Hoe wel dit hoekje bedoeld

De jaarvergadering werd
gehouden op vr ijdag 15
apri l in nu wee r café
Dijkem a. Er waren 26
personen aanwezig .
De voorzitt er opende de
vergadering met een korte
inleiding en gaf het woord
ver volgens aan de sekre
tar esse voo r het voo rlezen
van de vers lagen. Uit het
verslag van de penn ing
meester bleek, da t we dit
jaa r een nadelig saldo
hadden van f 777 ,99 .
Gelukkig staat er nog een
beetje geld op de bank ,
maar we zu llen d it jaar een
beetje zu iniger moeten zijn .
We willen de kontribut ie
oo k nog niet verhogen .
Als nieuw kaskommissiel id
werd dhr. T. Sijbenga
benoemd . Dh r. E. Ott o voor
het feit dat hij gedurende
twee jaar in de kas
kommissie had gezeten.
Mevr. W. Boer-Di jkstra en
dhr. W. Zijlema waren
aftredend , doch beide her
kiesbaar. Ze werden met
grote meerderheid gekozen
in het bestuur;
Bij het punt 'me dedel ingen'
vertel de dhr. Zij lema iets
over de aktiviteiten die dit
jaar weer plaats zullen
vinden; zoa ls de koolzaad
fietsto cht , puzz elr it voo r
auto's, touwtrekken en tu in
keuring . Verder is dh r. v.d.
Ree bezig een film te
maken van het verenig ings
leven in Thesinge. Deze film
komt het vol gend jaar
miss ch ien klaar.
Als het haa lbaar is, zou den
we graag een polsstok
verspring -wedstrijd in
The singe willen houden
over het Maar. Maar voo rdat
het zove r is, moet er nog
heel wat geregeld worden .
We hopen dat we het voor


