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In gesprek met 'Wester'
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naamli jst der leden van de Rederii kerskamer 'Wester '
onde r de zin spreuk 'Crescendo ' opgericht te Garmerwolde
den 1 Septembe r 1864

..

mond rec lame , maar er is
ook wel concurrentie, want
andere veren ig ingen spelen
ook graag toneel. We hopen
telkens weer , dat er in ieder
geval veel Garmerwolders
komen . Bij het openlucht
spel hebben we natuurlijk
meer publiek van bu iten
nod ig en daarvoor moeten
we aardig wat reclame
maken .'

Hoe vaak hebben jullie in
de open lucht gespeeld?
Frouke: 'Tot nu toe twee
keer. We hebben, niet
helemaal serieus, na een
vergadering een keer achter
de pastorie gekeken , maar
daar stond een dikke boom
en dat was lastig . Drie jaar
geleden zijn we aan de
opbouw bij Kees Jansen
begonnen . We hebben wat
bos aangeplant, bomen
overgeplant en een grote

reken ing word t geb racht,
kan het net uit allemaa l. Oe
kas van het toneel en het
openluchtspel houden we
gescheid en, omdat we voo r
het openl uchtspel een keer
subsidie hebben gekregen
en dan wordt er door de
gemeente heus wel gekeken
of je de subsid ie ook
gebrui kt waarvoo r je hem
gekregen hebt.

Als er geen publiek komt
kijken? Wat dan ?
Dienco : 'Dan wordt het
moeil ij k. We hebb en per uit 
voering in de zaal zo 'n 120
man pub liek nod ig en een
geplande uitvoering gaat
altijd door. Als er geen
publiek komt, gaan we ons
afvragen of we er het vol
gende jaar mee door
moeten gaan . Gelu kkig
slaat tot nu toe het genre
wel aan. Er is veel mond op

ter in Ten Boer , die zic h
inzette voor vol ksbeschaving
en volksverl ichting . Hij was
afkomstig uit Garmerwolde,
als boerenzoon geboren in
1752. Oe toneelveren iging is
in 1864, op 1 september,
opgericht en volgend jaar
vieren we ons 12D-jarig
bestaan . In die 120 jaar heeft
de veren ig ing niet alt ijd
Wester geheten . Hij is wel
begonnen met de naam
Wester (en de zinspreuk
'crescendo'). werd daarna
Excelsior genoemd en na
1920 weer Wester. Het was
een rederi jkerskamer voor

. de elite. Oe arbe iders
moc hten achterin zitt en en
het doel was de wel
sprekendheid te bevor
deren . Dus werd alles in het
nederlands gesproken en
dat heeft geduu rd tot en
met het schoolhoofd
Reinders, die in 1970
wegging .

Wat voor stukken spelen
jullie?
Kees: 'Vooral komedies,
maar ik vind wel , dat je uit
ernstige stukken meer kunt
halen . Het zou fijn zijn op
een avond een drama plus
een éénacter te spelen.'
Hoe komen jullie aan to
neelstukken en waarvan
betalen jullie alles?
Janna: 'We kijken in de
catalogus van Mulder (aan
het Zuiderd iep ) en we
kri jgen boek jes van het
Groninger Genootschap,
omdat we daar lid van zijn .
Zij hebben echter niet veel
en alleen maar stukken in
dialect.We gaan ook bij
andere toneelveren igingen
kijk en.
Via contributies en uit
voer ingen proberen we
voldoende geld binnen
te krijgen om de onkosten
te dekken en om telkens
verbeteringen aan te
brengen.
Het huren van stoelen,
muziek, geluid en costuums
is duur, maar , omdat er ook
veel privé hulp wordt
gegeven , die niet in

Deze maand bracht Wester
het openluchtspel 'Beloofd
is beloofd'. Reden genoeg
om eens een kijkje te gaan
nemen achter de schermen
van deze toneelclub. We
vroegen of enkele mensen
ons te woord wilden staan . .
Tot onze verrassing was het
voltallige bestuur aanwe
zig , d.w .z. voorzitter
Dienco Bolhuis. vice 
voorzitter Kees Jansen,
secretaresse Janna
Hazeveld , penn ing
meesteres Frouke
Schuur en algemeen
adjunct Aaltje Oreise .

Hoe word je lid van Wester ?
Dienco: 'tja, sommigen
melden zichzelf aan, som
migen worden aangewezen
door anderen en ook wel
vragen we zelf mensen ,
nadat we ze ergens
hebben zien spelen, b.v.
op de toneelavond van de
PJGG .
Als iemand zich aanmeldt ,
wordt er gekeken of we
hem of haar nodig hebben,
de leeftijd is niet belangrij k,
maar ieder die zich opgeeft
wil ook graag spelen en dat
is niet altijd mogelijk. Er
zijn ook mensen, die zich
meer als 'praktisch lid'
hebben opgegeven . Zo
verzorgt Carel Hazeveld
het décor, Jantje van
Weerden al weer een
paar jaar het schminken ,
verleent Bert Buringa
allerlei hand- en span
diensten en zorgt Eitje
Havinga voor de
electronica. Eitje is
trouwens al lid vanaf 1949.
Het langst is Cees Klei
lid, vanaf 2947. Natuurl ijk
verdwijnen er ook wel
leden, maar we hebben er
nu ongeveer 30, vri jwel
evenveel mannen als
vrouwen.

Waar komf de naam 'Wesfe,'
vandaan?

Kees: 'Oe toneelclub is
genoemd naar Hendrik
WESTER , een school -



eik van de provincie
gekregen. Vor ig jaar heeft
Carel H. het hele décor
gemaakt. Het was teveel
werk om in één jaa r zowel
het pod ium en toebehoren
te bo uwen als te spelen.
Het eerste stuk was: 'als 't
ko ren ond er dak is' , -er
kwamen 450 mensen. En nu
dan 'Beloofd is beloofd'.
De eerste avond waren er
200 mensen. We hopen, dat
het weer geen roet in het
eten gooit voor de tw eede
avond.
Kees : 'Wij zijn beg in maart
~ l begonnen met repeteren ,
Iedere do nd erdagavond
(beh alve in de gro te
vakant ie). In eerste instantie
in het café en daa rna
bu iten . Voor wintertoneel
repeteren we drie maan den
maar voor het openlucht- '
spel kom t er meer ki jken .
Het uitzoeken van de
spelers vergt dan wat meer
tijd , omdat we dan spec iaal
naar de persoon , die we
voor een rol nodig hebben
kijken'. '

Hoe zoeken jullie de spelers
uit?
Janna: 'De regi sseur en het
b~stuur lezen de boe kjes en
kijken naar de ledenl ijst.
I~der maakt dan zijn eigen
lij st je en aan de spelers
wordt gevraagd of ze achter
hun rol kunnen staan en of
ze het op kunnen brengen.
Het kost namel ijk heel wat
tij d, alles bij elkaar.
Hoe leren jullie j e rol?
Kees: 'Dat is heel
versch ill end . Aalt je leert
alles heel snel uit haar
hoofd, terwijl ik zelf lan g
met het boekje op het
toneel zit. Dienco leest
ach ter het toneel alles mee
oo k tijdens de uitv oering. '
Somm igen leren met een
band recorder. Iede r heeft
zo zijn eigen man ier om
zich te concentreren.

Hoe Kome n jullie aan een
reg isseur en luisteren jullie
er goed naar ?

Kees: De regi sseur is lid
van Wester. Een vreemde
regisseur zou nat uurl ijk
meer gezag hebb en, maar
we moeten er wel plezier
in blijven hou den . De
meeste regisseurs geven
aanwijzingen uit hun eigen
ervanng. We hebben al heel
wat vers ch illen de regisseurs
gehad, maar de laatste vijf
jaa r altijd Jan Veenstr a. Zij n
eerste regie-werk was
'Contact met Kootj e'.
Andereregisseurs zijn
geweest: Reinders, Ties
Kalk , Jan Noordhof , Roelof
Ganzeveld , Cees Kle i en
Vera van Zanten.
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Janna Hazeveld studeert ....

Gaat er OOK wel eens iets
mis?

Allemaal: 'ja, zeker ! Toen
we 'Als de klo k waarschuwt'
speelden, was het de be
doeling, dat er een alarm
pistool afg ing en dat
Janna zou gillen . Het
pist ool , ontelbare malen
gecontroleerd , deed het niet
en toen riep er maar
iemand: 'pang, pang '! Vor ig
jaar gaf de wate rpomp op
het ton eel opeens geen
water, Dienco bedacht snel
iets en zei : 'Die pomp moet
je ook eens laten naki jken'!
Fout en komen natuurlijk
heel on verwacht. Soms kun
je je lachen niet houden of

wordt het wel moeilijk om
verder te spelen! Als er
iemand ziek wo rdt, pro
beren we via Mulder een
invaller te vinden uit een
geze lschap, dat hetzelfde
stuk speelt. Gelukkig is dat
nog niet vaak nodig
geweest. Bij 'Beloofd is
beloofd' kwam de kat ui t
zichzelf het toneel oplopen.
Met d ieren spel en is wel
spannend. Het paard b.v,
ston d niet in het boekje,
maar wilden we er wel b ij
hebben . We hebben er vier
of vijf keer mee geoefend.
Een koe is een lastig acteur,
want die wil niet geleid
worden.

Wat doen jullie zoal in een
jaar?
lacht de zaal, als het
helemaal nie t mo et. Dan
Kees: 'We spel en een stuk
voor kinderen, een winter
stuk en het open luchtspel.
We spe len trouwens even
graag voor volwassenen als
voor kinderen. Verder
f ietsen we één keer per jaar,
hou den we gezellige
avonden, keg elen we of
hebben we een feesteli jke
vergadering met cabaret.
Dit najaar doen we even
niets, vanwege ande re fes
ti viteiten in het dorp.
Volgend jaar hebben we
ons 120 jarig jubileum!

Elisabeth Schuling
Peta Jurjens

Openluchtspel

Rederij kerskamer 'Weste r'
brach t in de ope nlucht de
Platt elands komedie
'Beloofd is beloofd ': zonder
meer een succes! De
spele rs waren zeer rolvast ,
het regiewerk goed ver
zorg d en howel er gronings
werd gesproken, konden
ook niet-groningers het
best verstaan. Er werd
geapp laud iseerd voo r de
cos tumering en opmaak.
Jan Havenga, als pos tbode
bleek beslist een aanwinst '
voor Wester en Han nie
Havenga speelde haar
rol als oud e vrouw zó goed
dat het haast niet voo rstel- '
baar is, dat ze nog jong is.

Touwtrekken
Thesinge
Op vri jdagavond , 2 sep
tember j.I., liep de bevol king
van Thes inge weer uit om
het spektakel van de jaar
lijkse to uwtrekwedstrijden
op het spo rtveld bij te
won en.
Toen de wedstrijden
bego nnen , bl eken de toe 
sch ouwers alle rminst
passief. Luidkeels werden
de versch illende groepen
aangem oedigd .
AI was aanvankeli jk de
spanning niet er groot
omdat men bij na van te
voren kon zien wie zou
gaan winnen (de kracht
patsers stak en nogal af bij
hun minder gespie rde
tegens tanders). toch werd
het een boeiend sch ou w
spe l, naar mate de wedstr ijd
vorderde en de ploegen
meer aan elk aar gewaagd
ware n.
Gelu kkig ontbraken de
vrouwen weer niet. Van hen
deden er 3 ploegen mee en
de plo eg van de Kapel- en
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maag zweren en als gorgel
drank bij on tsteking en van
keel en str ottehoof d. Het
sap van de ver se planten is
zeer werkzaam bij oude,
slecht genezende won den,
terwijl kom pressen van
gekneusde planten goed
hel pen bij open voet en en
bene n door een pijn- en
jeu kslillende en huid
vor mende werk ing . Het
kruid is, zoals de gehele
fami lie van de dui zend
knopen , bij zon der ri jk aan
lo oistoffen. Daarom kan het
ook gebru ikt worden bij
diarree, menstruat ie
moeilijkheden en ui twendi g
op bloe den de wonden .
Vanwe ge zijn heilzame
kracht kreeg de plant in de
bloementaal de betellenis
van 'herstel' .

Eetbaar is de plant ook. Ik
heb het nog nooi t ge
probeerd , maar men zegt
dat de bloemetjes en de
zaden lek ker zijn ; op
Schouwen kom t dan ook de
bijnaam 'g rutjes' voo r. De
blade ren kunnen , indie n
gekookt , ook geget en
worden.
To t slot een laatst e
legende, waarvan er , zoals
u hebt gemerkt vele zijn .
Deze komt uit Engeland.
Maria had kru iden nodig
om een zalf je te maken ,
maar het benodigde perzik
kru id kon zij niet vinden. Ze
maakte de zalf toen maar
zonder het kruid. Een poos
je lat er kwam ze het tegen,
maar toen was het te laat:
'-she could no t fin d it in
time of need , and sa she
pinched it for a weed'. De
vlek op het blad is de plek
waar Maria het blad
kneusde en op die mani er
het kruid verdoemde tot een
plant zonder betekenis. Of
was het toch de duivel of
een heks die dit op zijn
geweten heeft.. . we zullen
het no oit weten .

tekening : Rob V.d. Eist
tekst : Kees Faber

Een bijzondere naam is nog
'vlokkruid ', die in Zu id
Holland nog wel voor
komt. De reden is dat het
aftreksel van deze plant
gebruikt kan worden als
bestrijd ingsmiddel tegen
vlooien en ander klein on
ged ierte.
Behalve dat het aftreksel
geruikt werd tegen vlooien
wordt het oo k gebru ikt
tegen jicht, reuma, scheur
buik , nier kwalen e.d. De
thee van het gehe le kru id
wordt gebruikt tegen ont
stek ingen van de maag ,

velk , die (b ijna) altijd op het
blad van het perzikkru id
ter uggevonden kan worden .
Over deze vlek is veel te
doen geweest in het ver
leden. Volgens een legende
is deze vlek ontstaan uil het
bloed van Jezus Christus.
Het kru id stond onder het
kruis en ving met zijn bla
deren het bloed op ; daarna
is het de were ld overgegaan
om ons te her inneren 'aan
den afschuwelijksten moord
te r were ld '.
Andere legenden vertellen
ons dat het blo ed van Jezus
ero p ged rukt is door Mar ia
of juist door de dui vel;
daa rover best aat geen
duidel ijkheid .
En een Haarlemse sage
meldt dat toen
meldt dat toen Jezus stierf ,
de gehele natuur rouwde,
behalve dan dit kru id . Als
stra f kreeg het een zwart
teken op zijn blad, een her
kenn ing voor zijn weige ring.

Wat we moeten geloven
wordt er niet bijverteld,
maar al met al was er reden
genoeg om de bijnaam
'Jezuskruid' voor deze plant
te bestemmen; je komt ook
wel namen tegen als
'Jezusg ras' (Salland en
Texel ). 'Christuskrui d'
(Zeeuws Vlaanderen) en

• 'Krûswoartel' (Friesl and).
~~ I. Een andere groep van bij-

~
' "\! ~j namen heeft bet rekking op
,,~ de opvallend rode ste nge ls
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namen in ons land zijn ook

~
allerlei verbas teringen van

.-: ' ~ :'~).. het woord 'rood', zoals 'rits',
/ 7'~' 'reds' , 'redse l' e.d. De

wetenschappelijke naam
voor deze plant is Poly
gonum Persicaria en
betekent 'veelknopig ' en
'perzikboomachtig'; met het
eerste woord wordt de
famili e aangeduid, waar hij
bij behoort terwi jl het
tweede woord een bijzonder
kenmerk van deze plant
aangeeft; in d it geval de
gelijken is met een perz ik 
boom. Vandaar: perzikkru id .

Een laatbloeie r in onze
omgeving is het perzikkru id .
Van juli tot in de herfst laat
dezep lant zijn rozerode
bloemtrosjes zien . Eigenlijk
kun je dit plant je overal
tegen ko men; langs wegen,
op bouwland, in de tui n en
het staat er voor je het in de
gaten hebt.
Het is verbaz ingwekkend
hoe snel dit krui d groeit en
bloeit ; als je een week niet
naar je moestuin hebt om
gekeken, dan kan het
geb euren dat er al fl inke
exemplaren staan, zo heb ik
gemerkt.
Het perzikkru id behoort
tot de fami lie der duizend
knoopachtigen (Poly
gonaceeën). die, de naam
zegt het al, gekenmerkt
wo rden do or talloze knopen
(verdikkingen) op de
stengel op plaatsen waar de
bladeren ontspr ingen. Tot
deze famili e beho ren oo k
alle zuringsoorten en het
varkensgras, die ook in
onzeomgeving veelvuld ig
voorkomen .
Een paar planten uit deze
fam ilie - die trouwens
minder algemeen voo r
komen bij ons - lijken erg
op het perz ikkruid . Aller
eerst de knopige du izend
knoop, die een treffend
evenbeeld vormt van het
perz ikkru id, afgezien dan
van de bloe men; deze zijn
w it of lichtg roe n in plaats
van rozerood . In de buu rt
van of zelfs in het water
kom je nog wel eens de
veenwor tel tegen; van deze
plant l ij ken de bloemen erg
op die van het perzikkruid ,
alle en zijn nu de bladeren
en stengels veel forser.
Deze plant kan dan ook
zo 'n 1,5 m lang worden,
terwij l het perzikkru id soms
1 m haalt. Ook ontbreekt bij
de veenwortel de zwarte

Planten in onze omgeving
september: het perzikkruid
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Volleybaltoernooi GEO

Algemene ledenvergade ring

• • • • • •

• het carillon in de
Thesinger dorpskerk het al
enkele weken niet doet;
vogels hebben namelijk het
pap ier uit de luidsprekers
gep lukt om nesten van te
bouwen...
• er enkele iepen van het
kerkhof bij de NH. Kerk
weggehaald zijn omdat ze
leden aan de gevreesde
iepziekte...

Het had zo mooi kunnen
zijn , voor de derde maal de
beker winnen, hem mogen
houden en hem een vast ·
plaatsje geven in het her 
opende café Molenzicht! Ik
weet niet precies hoe het de
rest an het volleybalteam
Thes inge I is vergaan, maar
diep in je hart reken je er
toch wel op . En het ging
ook van een leien dak je : in
onze poule wonnen we alles
in de zaal in Ten Boer.
Wim, Roelof, Stoffer, Eddy,
Kees en ondergetekende,
we waren een lekker
spelend team . Totdat de
ploeg uit Sint Annen ons in
die voor ons 0 zo
onwennige zaal in Ten Post
de das omdeed. Het wilde
even niet meer, de match
werd ver loren en het uit 
eindelijke resultaat was
een derde plaats.
Thes inge 11 , ook bestaande
uit stuk voor stuk uitermate
enthousiaste spelers, ein
digde minder fortuinlijk in
wat lagere regionen. Maar
de conclusie van alle twaalf
spelers was: een hoop lol
gehad , lekker gespeeld en
volgend jaar er weer stev ig
tegen aan .

Haye van den Oever

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Telefoon 41 40 40

Wist u dat.. .

KADO 'S VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Spo rt
recreade
Ten Boe r
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4 s.v. ping-pong
5 Jägermeister
6 Oude Rijksweg
7 P.J.G. 1
8 P.J .G. 2
De pri jsu itreiking : Bekers
voor de winnaars en een
lintje voor elke deelnemer,
had net plaatsgevonden
toen de eerste en laatste
tegenvaller van die avond
plaatsvond. De electric i
teitsvoorziening begaf het.
AI die sch ijnwerpers, de
koe lkast , de fr ituurpa n en
dan nog de gelu ids
installatie, war en te veel
voor de hoofdzeker ing. Dus
dat werd een ietwat du iste re
afslu it ing van een zeer
geslaagd toernooi.
Volgend jaar komt er vast
en zeker weer één, is mij
verte ld.

Ol Ut. HlJ to. ..." . ( ~ ft

(; \ H\ H .H"OI IU :

" lU 11on •.:"
..u - '\
HH -t.l111t ....

, .. )U •.·\ IJ t-H:I ' C•• .'\
J:-\U.'\ ' H Uil " H:
U511-41,.2 44

Henk Vl iem

minuten vertraging die al bij
de aanvang, om zeven uur,
was opgelopen, was er ook
nog bij de laatste wed 
strijden om tien uur. Toen
was het inmiddels donker,
maar dankzij een aantal
schijnwerpers, welwillend
door de plaatstelijke aan
nemer en de voetbalclub ter
besch ikking gesteld, kon
het toernooi afgerond
worden. Tijdens de wed
strijden kon iedereen gen ie
ten van een vro li jk wijsje
en/of een verfrissing en
lekker hapje. Ten behoeve
van de dorstige of
hongerige deelnemer(ster)
had café de Leeuw namelijk
een kraam ingericht waar
van alles te koop was.
De teams bekempten elkaar
als hanen , respectievelijk
als hennen, want er was ' '
zowel een pou le voor heren
(en gemengd) als voor
dames. Na een felle strijd
kwam uiteindelijk het
DES 11 team bij de dames
en het Thesinge team bij de
heren als winnares (-naar)
naar voren . Tweede etc .
werden de volgende teams
dames
2 DES I
3 Jägermeister
4 Oude Rijksweg
heren
2 volleybalclub
3 L.U .G. (voetbal )

Agenda:
1. Opening
2. Notulen
3. Jaarverslag
4. Behandeling /vast
ste lling jaarstukken
5. Vaststelling contributie
6. Vaststell ing begroting
7. Voorzien ing in
vacatures
8. Rondvraag
9. Slu iting

mogen
•gezien

worden!
slagter

telef oon 05902-1383 mt eneurverzc rqm ç
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Onze meubels

Woensdag 31 augustus j l.
had de Volleybalvereniging
GEO een toernooi
georganiseerd. Het zou het
eerste toernooi worden in
het nog prille bestaan van
de club. Hoe zou het lopen?
De organisatrices: Ineke
Smit, Alie Groenhuis en
Wiena Bolhuis kregen,
naarmate de bewuste datum
naderde toch wel de ze
nuwen. Gelukkig hadden
een 12-tal teams zich aan
gemeld. Dus animo genoeg.
Bij d it 12-tal waren maar
liefst 9 teams uit Garmer
wolde: de tafeltennis- en
de voetbalclub, de P.J.G.,
de Oude Rijksweg en café
Jägermeister met maar
liefst 2 teams elk en ten
slotte nog een team van de
volleybalclub zelf. Dat
beloofde in ieder geval een
gezellige avond te worden .
Hopenlijk zou het weer op
die avond ook nog mee
werken, dan kon het toer
nooi niet meer kapot. En
jawel hoor, het weer was

schitterend , die avond . Niet
te warm, niet te koud,
weinig muggen en ander
gespuis. Er werd op vier
velden gespeeld en elke
wedstrijd zou een kwar-
tier duren. Dank zij een
strakke en goede toernoo i- .
leid ing werd dat inderdaad
gerealiseerd. De vijf

Op maandag 7 november
a.s, wordt in café 'De
Leeuw' te Garmerwolde
de algemene leden
vergadering van de s.v.
GEO gehouden, aanvang
20.00 uur. Alle leden van
de s.v. GEO zijn van harte
welkom .
Alleen de afgevaardigden
van de afdelingen zijn
stemgerechtigd .



Je mag van een ko med ie
natuurl ijk verwac hte n, dat
hi j leuk is. Gelukkig werd
niemand hierin teleur
geste ld. Zelfs in de pau zes,
waarb ij de benen even
gest rekt ko nden worden,
werd er nog gelach en.
Het verhaal op zich was
eenvoudig . Dochter Mina

(C. Veenstra) heeft 40 jaar
ge leden, op het ste rfbed
van haar moeder, beloofd
voo r haar vade r (K. Jansen)
te zo rge n. Maar nu is ze
verliefd geworden op de
postbode en moe ten die
twee een Iist bedenken . De
post bode sleept op de fiet s
zijn moe der (H. Havenga)

naar de vader van Mina en
dan kzij een paar stevig e
borrels , klikt het al snel
tussen hen . Enkel e bij
figuren , zoals de buren, een
hippe nicht met vriend en
de knecht zorg en nog voor
de nodi ge verwarring, maar
all es ko mt op zijn pootjes
terecht. Zelfs een paar

dier en, konijn, poes en
paard , droegen hun steentje
bij .
AI met al kunnen we
zeggen , dat toneelclub
ter zich veel moei te heeft
getroost ons een geslaagde
avond te bezorgen.

Elisabeth

De touwtrekkers worden vurig aangemoedigd ....

haven str aat won na een
sporti ef gevecht tegen de
groep van de Dijk-Sing el.
De Molenweg werd nr . 3.
Bij de mannen was groe p 111
van de Mol enw eg al snel
uitg escha keld .
We inte rviewden kor t een
van de leden van de ploeg,
ds. Jan Hardeman.
Vraag: Hoe is het om zo
snel naar de achtste pl aats
te worden verwezen ?

An tw.: Je voe lt je geno men.
Vraag : Waaro m?
Antw.: Er is geen poedel
prijs .
Over igens heb ik een
suggestie. Men zo u moeten
zorge n dat het tot ale
gewicht van een ploeg on
geveer gelijk is aan dat
van de te bestrijden ploeg.
(Waarvan nota.)
De spann ing bego n er
stevig in te komen met de

wedstri jd van ploeg I van
de Mol enw eg tegen de
ploeg van de Moeshorn ,

waarb ij plo eg I van de
Molenweg won , en een
eervolle derde plaats
behaald e.
Toen ec hte r de plo eg van
de Schutterlaan tegen de
plo eg van de Kerkstraat in
het st rij dperk traden om de
eerste plaats , stegen
ent housiasme en spanni ng

ten top .
De gezichten van de zwaar
gew ichten stonden erns tig
en toen het startsein was
gegeven li ep de kleu r van
ieders gezicht sterk uiteen.
De een werd bleek, de
ander kreeg het aanzien

van een pioenroos.
Onder lu ide bijval voor
beid e kant en leek er eerst
geen beweging in het dikke
koord te zien te zij n, tot de
ploeg van de Kerkstraat
plo tsel ing leek te bezwi jk en
en de mi ddenstreep
naderd e.
Was het tactiek , of het ver
beten voo rne men de wissel
beker te behouden die de

ploeg van de Ker kstraat
zo'n kracht gaf? In ieder
geval herstelden ze zich
snel en na een fel gevecht
trokken ze de ploeg van de
Schutterlaan met een
laatste grote krachts
inspanni ng over de streep.

We stelden enkele vragen
aan de patriarch van de
Kerk straatploeg, de heer
Ritsema.
Vraag : Hoe voelt het om
kampioen touwtrekken van
Thesinge te zijn?
Antw.: Geweldig !
Vraag: Hoe is het als u
aang emoed igd wo rdt?
HOort u het wel en help t

het?
An tw.: 'Ja, zeker . Je tr ekt
harder, hè.
Vraag : Hoe klopt uw hart?
An tw.: Heel hard.
Waarm ee maar weer gezegd
wil worden , dat het goed is
om aan co nditietr aini ng te
doen als men zo' n grote
inspanning van zich zelf
vergt; een condit ie die de
heer Ritsema in dit geval
waarschijn lij k voortdurend

vervolg blz. 4

Dan voor een lek.ker stu kje taart of gebak naar

lets te vieren?

Bokker!j Stol FIRMA R. VEENSTRA

~BLOEM .
Ij KWEKERIJ

Biedt een
volledig
assortiment
vo or
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902-294 6

Nw. BoIeringestraat 102
9712 PS Groningen
Telefoon 050-1 37295

Oosterhamriklaan 117
9715 PB Groningen

Telefoon 050-772552

RIIKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkpl;u.ts 's m;;u,nd~f' de ge hele

~I geslo ten

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Motor of
bromfiets

• Alk ~ Jeurl"n en modellen U,( VOOfTood

Je\l'l!fbool • Veole cccessoves en on~rdelen

• Prrn'lO service en reparatie

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZU NDA PP KREIDLER - GARELLI

.VESPA . TüMO S YAMAHA
Ft. N TIC



Nieuwe eigenaar café 'Molenzicht'

stralend aan de tap van Molenz;cht ...

Sinds 1 septembe r van dit
jaar heeft hel cale in
The sin ge een nieuwe
eigen aar en lijkt het voort 
bestaan gelukkig weer
verzek erd . Andries en Dora
Westr a hebbe n het café van
de famili e Dij kema gekocht
en hop en het café nieuw
leve n in Ie blazen .
Voo r de 'echte' Thesingers
is Andries geen vreemde,
hij werd in 1952 aan de
Bovenr ijgerweg gebo ren .
Hij heeft in de BakkersIraal
gewoond . Daarna vert rok
Andries naar Ten Boer .
Toen ze trou wd en,
vest igden Andries en Dor a
zic h in Nieuwolda , waar ook
hun eerste spruit werd
geboren. Dora komt oo r
spronkel ijk uit Holwierde, in
de buurt van App ingedam.
Andries en Dora wonen
mom enteel nog in
Nieuwolda, maar zij n elke
dag vanaf vier uur
's middags in het café te
vinden. wal overigens ca fé
'Molenzicht' blijft heten. De
bedoeling is natuurl ijk om
hel hu is naast hel café Ie

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

betrekken . Tot die t ijd zal
And ries ook nog aan 't werk
blijven in zijn patatwagen ,
waar hij totnutoe mee
rondtrok en ook een
standplaats had in
Delfz ijl.
Dor a en Andries hebb en
nog geen grote plannen
met het café, ze wille n eerst
eens zien hoe het allemaal
gaat lopen. Voor feesten ,
vergaderi ngen en klein e
bruiloften kan men zeker
in het cale terecht, het
zaaltje kan zo'n 90 mensen
bergen . Patat en hapjes
zullen in het café wel ver
krij gbaar zijn , maar het is
nie t de bedoel ing dat er
weer een cafetaria komt.
Behalve zondag is het café
alle dagen open, vanaf
16 uu r dus .
Ron d half oktober kunnen
we de off iciële op ening
verw ach ten , maar daar zuil
U ongetwijfeld nog meer
over horen.
De eerste druk te hebben
And ries en Dor a al gehad
met de jaarl ij kse touwtrek
wed strijden . Dat was wel

oude rilhweg I I
GARMERWOLDE
tel. 0 50-4 1650 I

even pool-aa n voor een
betr ekk elij k onervaren
barkeeper. want Andries
heeft nog niet eerder achter
de tap gestaan. Wij hebben
er echter all e vertrouwen in
dat hij zich de kunst van het
tappen snel meester zal
maken en de gezelligheid
en 't leven weer zullen
keren in ons café.
Wij wensen Andries en
Dora veel succes toe !

Kees Faber
Susan de Smidt

Kerkdiensten
2 oktober Garmerwolde
10.00 uur cand. mw. E. van
Dijk, Groningen
9 oktober Thesinge 10.00
uur ds. C. de Vries
Batenburg , thema: werken
om Ie overleven
16 oktober Garmerwolde
14.00 uur ds. S. t.anser.
Holwierde
23 oktober Thes inge 10.00
uur ds . J.A. Geusebroek.
Haren
30 okto ber Garmerwolde
10.00 uu r ds . C. de Vries
Batenb urg . oogstd iens t

Ballonnen
w e dstrijd
6 kaart jes werden
teruggestuurd .
t e pr ijs Miru Sikkens. Haar
kaartje werd gevonden in
Jeg ind0 Denemarken .

De 2e en 3e pr ijs werd
ged eeld door Sandra
Gaasendam en Sophie
Bu ringa. Deze kaartjes
werde n gevonden op het
strand bij Ulfborg Dene
marken .
De 3 and ere kaartjes
werde n gevo nden in Zijl dijk.
Gaste ren en Garmerwolde.

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoe ren van
werk zaamheden van v elerler

aard.
Staat het loonbedrijf 'Slowen'

dag en nacht voor u paraat

Inl. : PJ .Óv • Zanten
Tel 050·416091 b g g. 050-4 16328

vervolg touwtrekken

bezit vanwege de aard van
zijn werk.
Alles bij elkaar een
geslaagd kampioenschap.
en de Kerkstraat kon de
wissel beker weer in ont
vangst nemen in café
Molenzicht.

Hanneke Mook
Wobby Hardeman

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
El isabeth Schul ing. L. v.d.
Veens traa t 2. te l. 050
416355.
Redaktie Thesinge:
Kees Faber. Kapelstraat 5.
tel. 05902-2257
Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d . Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde. tel.
050-416094.
Bank : Rabo Garmerwolde .
rek . nr. 3207.05.749 giro v.d.
bank 916938.
Kopi j inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand.
Druk: Bolkema drukwerk
verzo rg ing . Gron ingen.

Stoomfiuitjes
Te koop:
1-persoonsbed met
bouw (boekenkast/p lank) :
f 50.- . Hou ten kruiwagen
voor tuindecoratie: f 25.-.
Dimplex oliegevulde
paneelradiator 2000 W.
alsmede enkele kubieke
meters openhaardhout.
D. Groeneveld . G.N .
Schutterlaan 27. The
singe. tel. 05902 - 1887.
Te koop:
Zitbad 1 meter lang 65 cm
breed f 45.-. Tel. 05902 
2936.

kleine winkel in grote ideeen

verkoop ...an zelfgemaakte spullen

geo pend
do. VT. za.

van
10.00 lot 18.00 uur

ebee ven de n ...ta-de met
1w~15naaf 1 9797 PI I~singe

05902 ·3008



kostbare geschiedenis;
maar even afwachten , zo
luidt het devies van Dick .
Als u een reparatie wilt
laten doen dan ku nt u het
beste naar de Dijk 20
bellen , zo bl ijkt. Als u
direkt naa r de werkplaats
komt dan bestaat namel ijk
de kans dat Dick net op
onderdelen uit is of
ergens een klus heeft.
'Ik kan nog niet zeggen
dàn ben ik er wel , dàn
ben ik er niet. Dat kom t
misschien nog wel als het
all emaal wat gaat lopen.
Dan zeg ik bijvoorbeeld:
zaterdag brengen en de
volgende zaterdag halen '.
Dan ook wil hij misschien
een telefoon aanleggen
aan de Kapelstraat nr . 11.
Als de plannen succes
hebben, dan wil Dick de
verkoop van nieuwe
apparatuur ook voo r zijn
rekening gaan nemen.
De toekomst
De 'zaak' loopt op dit
moment redelijk . Veel
mensen uit de naaste om
geving wisten Dick 'achter
het huis' al te vinden en
er zijn de afgelopen

Nog maar enkele jaren
geleden bezat Thesinge
een grote verscheidenheid
aan middenstanders. In
de loop van de tijd zagen
we ze stuk voor stuk
verdwijnen . Jammer maar
helaas; het kon
niet anders in deze groot
schalige tijden.
Maar je kunt je nu terecht
afvragen of er een ken 
tering zichtbaar wordt.
Nog geen twee jaar
ge leden ontstond 'Jopke'
het welbekend e winkeltje
in 'zelfgemaakt' en nu
bestaat de kans dat er
zic h een reparateur in
elektrische apparatuur
gaat vestigen in Thesinge.
Vele lezers zullen direkt
weten at het hier gaat om
een initiatief van Dick
van de Ree. AI langer
bekend van zi jn t.v .
reparaties en wat korter
van zijn elektronisch
cari llon in de N.H. Kerk .
We zijn even bij hem
langs gewees t om wat
meer te weten te komen
van zijn plannen .

Het ontstaan

' Ik was werkl oos en vond
het zonde om met mijn vak
manschap als elektro
monteur niets te doen. Je
moet weten dat als je in
deze branche 2 jaar niets
doet, dat je er dan helemaal
uitligt. De ontwikkelingen
gaan zo snel dat je echt
moet zorgen dat je bij blijft' .
dat was voor Dick de
voo rnaamste reden om
voor zichzelf te beg innen .
Wel maakt hij d irekt
du idelijk dat het gaat om
een proefperiode. 'Ik heb
dan wel een lokaal van de
voormal ige openbare

lagere school als werk
plaats ingeric ht, maar in
de komende maanden zal
moete n bl ij ken of de zaak
levensvatbaar is' .
De gemeente heeft hem
goed geholpen; voor de
proefperiode hebben ze
het lokaal voor een rede
lijke prijs ter beschikki ng
gesteld en is er een
rege l ing getroffen in
verband met zijn uit
kering .

.Van de zomer heeft Dick
zeker 5 weken besteed
aan de inr icht ing van zijn
werkplaats ; hij is er zelf
erg tevreden over. En
terecht moet je zeggen,
als je gezien heb t hoe
keurig alles er uitziet. Hij
heeft naar een eige n
tekening alle werkzaam
heden zelf verri cht ; op
zich al een knap stukje
werk! Voorlopig denkt
Dick aan deze ruimte ook
meer dan genoeg te
hebben .

De stand van zake n

De zaak is nu open en u
kun t er terecht voor aller
lei reparaties van elek
tr ische apparatu ur. Van
huis uit is Dick gespeci
aliseerd in radio's. t.v .'s,
ante nnes en afspeel
apparatuur, en dat blijft
ook wel zo.
'Ik zal een stofzuiger of
mixer ook wel aannemen,
maar bij een wasmachine
wordt het al moeilijker. Je
moet dan zoveel onder
delen in voorraad heb ben,
dat het bi jna ondoenlijk
wordt. En als je ze moet
halen uit de stad dan
wordt het natuurlijk een
dure zaak; dat kan niet' .
Over videoapparatuur
twijfeld Dick nog. Er is
nog niet veel vraag naar
en het is helemaal een

Dick v.ä. Ree in zijn fraaie werkplaats

weken al nieuwe mensen
bijgekomen .
Door middel van adver 
tenties wi l hij zijn klanten
kring gaan verg roten; dat
is wel nodig om uit 
eindelijk een redelijk
belegde boterham voor
zichzelf , vrouwen twee
kinderen over te houden.
Als het allemaal wat lukt
dan denkt Dick ook aan
een officiële opening; een
soort open dag , waa rop
mensen kenn is kunnen
nemen van allerlei elek
tronika: 'van ielet ekst tot
stalradio's'.
AI met al beschouwt Dick
het ook zelf als een groot
avontuur. 'Het is
afwachten; ik neem niet te
veel hooi op mijn vork ,
want dan bestaat de kans
dat je het schip ingaat. Ik
reken op mee- en tegen
vallers en na zo'n '12 à 3t.
jaar dan blijkt wel of het
echt iets wo rdt. Ik doe er
in ieder geva l mijn
uit erste best voor'.
Een pr ima en vooral ook
gedurfd initi at ief dat
succes verdient.

Annelies Heuvelmans
Kees Faber

\'Iees Ille\'I·••ln\~
11 weet I.est
\ \':1;11·••111.

H e t o d r es voor a l u w v lees e n fi j n e v leeswaren
S p ecrabs t In rollad e s . dr oge en ve rse wo-s t

Ie d e r e w oen sdag Ge b a k (d a g

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Natuu rlijk make n w ij graag een sche rpe o ffert e voor u als "t om
ee n zonnescherm gaat.

Maar tevens ho ud t deze afdeling zeilmake r ij zich bezig met het
op nieuw bekleden van markiezen, o f met het r epareren van

tenten .
Ons lever ingsprogramma omv at verder :

vo uw w anden . ver duisteringen. r oll uiken, voorzetram en en
kos truktiewerken.

Informeer vr ijblijv end naar on ze mo gelijkheden en pr ijzen.

Kantoor en werkplaats O ude Rqksweg 12. Garrnerwolde . tel, 050 ·4 16098

Adv.seuae voo r l ewenbo rg mC II'r H. Dre wes. Meerpaal 170 , tel 050 -4 10 53 1.

Fa. M. v.d. Molen &. Co.
Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tei. 050·416413

~{~_~J. FEENSTRA

~~ e d e l sl a g e r - -c" ~



Floralia
Thesinge
Na de nodige voerbetel
ding was het dan weer zo
ver, vrijdag 9 september;
'Floralia' in Thesinge. De
kinderen hadden op
school zelf een bloem
stukje gemaakt zonder
deskundige hulp.
zodoende was het voor
iedereen gelijk, want er
kwam geen moederhand
aan te pas. Het werd een
fleurig geheel, zodat ons
cafeetje erg gezell ig was
door al die bloemen. De
prijsjes werden als volgt
toegekend :
Kleuterschool
1) Jan Veenkamp
2) Jessica Blauw
3) Sandra van Zwol
lIte en 2de kills
1) Lettie de Boom
2) Liesanna Hofstede
3) Jelle v.d. Veen
3de en 4de kills
1) Marscha Meijer
2) Lourien Veenkamp
3) Peter Huisman
5de en 6de kies
1) Jaap Oudman
2) Gerard Joling
3) Peter Mook
Bloemstukjes Algemeen
1) Mevrouw Joling
2) Mevrouw Hofstede
3) Mevrouw Ziflema
De floralia werd goed
bezocht, zodat het een
zeer geslaagde dag werd
- ook in financieel
opzicht.
Netto opbrengst: f. 3350,-.
Namens de Floralla
commissie, Nel, Heina,
Annita en Welly willen
wij de ouders die ons
hebben geholpen en
natuurlijk onze dorps
genoten bedan ken voor
het doen slagen van deze
dag .
Op de volgende lot
nummers vielen de
diverse pr ijzen :

1921 - 2030 -1054- 2278
2460 - 2154 - 1484 -1532
1428 - 0991 - 1587 - 1781
1907.
De pri jzen zijn bij de
school af te halen.

Welly Boer

Club 'De
Flierefluiter'
Eind september, begin
oktober start de club 'de
flierefluiter:. We gaan het
weer op woensdagmiddag
doen .
Het wordt gehouçlen in
het jeugdgebouw van de
Chr. ger. Kerk op Molen
weg 20.
Het is de bedoel ing ook
weer met 2 groepen te
beginnen . De 1e 3 klassen
van de lagere school
beginnen om half 2 en de
hoogste 3 klassen om
kwart voor 3.
We hopen er weer een
leuk jaar samen van te
maken. We beginnen weer
met het maken van een
lampion zodat we met
St. Maarten ons eigen
lichtje kunnen dragen .
Iedereen is van harte
welkom.

De Leiding

De kar van de
Wereldwinkel
De proef die we de af
gelopen periode genomen
hebben om onze waren te
venten met een handkar,
is een succes geworden.
Daarom hebben we
besloten hier, naast
andere aktiviteiten, mee
door te gaan .
In het vervolg lopen we
op de zaterdagmorgen en
hopen door dit
veranderde tijdstip voor
Thesinge nog meer
mensen enthousiast te

krijgen voor onze pro
dukten.
De produkten die we
verkopen zijn o.a.: drie
soorten koffie, thee, wijn ,
vruchten, sesam pasta en
rietsuiker.
We betrekken de waren
bij de 'ideële import' en
de 'S.O.S.-wereldhandel';
twee organisaties die
borg staan voor een
eerlijke handel met de
desbetreffende produ
centen.
De landen waar onze
produkten vandaan
komen zijn o.a. Tanzania,
midden-Amerika en Viet
nam ; met het kopen van
de waar steunt u het
opbouwwerk zoals
scholing , gezondheids
zorg enz . in die landen.
De dagen dat we met de
kar lopen zijn :

Garmerwolde: iedere
laatste zaterdag van de
maand
Thesinge: iedere
eerste zaterdag van de
maand
Mocnt de tussenpoos van
een maand misschien te
lang zijn, dan willen we
u nog even herinneren .
aan onze verkoop·
adressen:
Garmerwolde:
Karel-Jan en Jacqueline
Wassenaar
Dorpsweg 70
Thesinge;
Peter en Ina Heidema
Bakkerstraat 4
Voor ideeëen en
suggesties van uw kant
staan we open en we
hopen u geregeld te
ontmoeten bij de wereld
winkel-kar.

Wereldwinkel Thesingel
Garmerwolde

DE VRIJE POMP ...

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd In papegaaien - ara's

kakatoe's - beo's.
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 • 41 5553


