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Een gesprek met Wobby en Bineke
de poppenspeelsters van Thesinge

Ze hebben allebei jonge
kinderen, ze kregen te ma
ken met poppenkast: zo
eenvoudig begon het alle
maal.
Maar er zit méér achter dit
simpele gegeven. In veel
gezinnen zal weliswaar een
poppenkast met handpop
pen te v inden zijn, niet
iedereen zal zo ver gaan als
Wobby Hardeman en Bine 
ke Mebius . Zij hebben er
een ware hobby van ge
maakt , vervaard igen zelf
mar ionetten en poppen,
schrijven hun eigen stukken
en doen dit met zoveel ple
zier en succes dat ze nu
oo k voor een groter publ iek
voorstellingen maken.
Binnenkort zijn ze te zien in
Garmerwolde op Konin
ginnedag. AI eerder speel
den ze daar voor de
kleuterschool. Op 12 mei
treden ze op op de
Feestdag van de Thesinger
speelzaa l 'Benjamin'.
Nieuwsgierig naar het hoe,
wat en waarom, gingen wij
met ze praten. Het werd een
boeiend kijkje achter de
schermen.

Allemaal poppenkast

Wobby is 33 jaar. moeder van
vier kinderen, echtgenote van
dominee Jan Hardeman en is
in het dorp onder meer be
kend als leidster van Club en
Kleine Club waar zij de
dorpsjeugd op woensdag
middagen leuk en leerzaam
bezig laat zijn. Wobby is al
langer bezig met het maken
van marionetten en handpop
pen; sinds twee jaar laat ze
ze spelen.
'Samen met Bineke heb ik

Wobby en Bineke

een cursus poppen-maken
gevolgd.' zegt ze, 'maar toen
ik ermee begon, was het voor
mij ook allemaal nieuw.
Vroeger zat ik in de kin
derzorg, het is niet zo dat ik
een vorig beroep heb gehad
dat in deze richting heeft ge
leid.'
Datzelfde geldt voor Bineke
Mebius, 37 jaar en moeder
van twee kinderen. Zij is le
rares aardrijkskunde geweest ,
wat evenmin veel te maken
heeft met poppenspelen.
Zelf vinden ze het allemaal

nogal logisch: ' Ik ben in we
zen ruim twee jaar geleden
begonnen voor mijn eigen
kinderen.' vertelt Wobby. 'Dat
was met marionetten, en dat
moet je eigenlijk met z'n
tweeën doen. Het is tenslotte
nogal ingewikkeld en ik had
iemand nodig om samen te
kunnen spelen. Jan had de
poppenkast getimmerd, want
met marionetten heb je met al
die touwtjes iets nodig dat er
boven hangt.'
Het is een mooie, grote
groene kast die voor transport

inklapbaar blijkt. Wobby
maakt ook verschillende dé
cors voor hun stukken.
Binekes man Bart had een
kleine poppenkast getimmerd.
Zij wilde ook méér proberen,
was voor zichzelf ook al wat
aan 'het frutsen' geweest en
liet zich door Wobby graag
enthousiast maken: ' In je
eentje gaat het gewoon
moeilijk, vooral de verhalen
moet je uit je tenen halen. Ik
vind het ontzettend leuk om

.op.die manier voor kleine kin
deren bezig te zijn. ZOwel
Wobby als ik zien het
trouwens ook als een goed,
aktiever en creatiever alter
natief voor televisie.' Ze be
gonnen met marionettenspel,
omdat Wobby al marionetten
had gemaakt. Ze zijn er pop
penkast (met handpoppen) bij
gaan doen en tegenwoordig
doen ze allebei.

'Voor jongere kinderen is
poppenkast soms leuker.' zegt
Bineke, 'want het is direkter :

op het kind gericht, ze worden
sneller uitgenodigd te reage
ren en doén dat ook. Je kunt
dan ook meer met de kinde
ren samen doen. Bij mario 
nettenspel heb je minder de
gelegenheid om op de reac
ties van de kinderen in te
spelen.'
Wobby's voorkeur gaat uil
naar marionetten, Bieneke
daarentegen houdt eigenlijk
meer van het spelen met
handpoppen. Het een blijkt
niet makkelijker dan het an
dere: de handelingen lijken bij
handpoppen eenvoudiger,
maar je maakt sneller een
verkeerde beweging of laat
bijvoorbeeld een hand zien.
De improvisatie is daarbij be
langrijk. Daarvoor is nauwe-



lijks gelegenheid bij mario
nettenspel, dat overigens een
heel eigen opbouw van sfeer
behoeft. Maar het geeft wel
een enorm gedoe om met de
marionetten naar buiten te
treden - al die poppen met
hun draadjes laten zich niet
een-twee-drie verkassen.

Het werk

Wobby verricht het leeuwen
aandeel in het maken van de
poppen en de décors. Biene
ke schrijft hun verhalen op.
Samen werken ze die dan ui\.
'Bij marionetten is dat moeilij
ker,' zegt Wobby . 'Je hebt
geen idee hoe het overkom\.
Je zit er allebei achter en ziet
het eHekt niet.'
Een stuk voor de marionellen
vinden of schrijven, ligt bo
vendien ook moeilijker dan
voor de handpoppen . In de
lange geschiedenis van het
marionellentheater, dat tot
een van de oudste theater
vormen behoort, is het reper
toire altijd een probleem ge
wees\. Toch is het een onge
looflijk boeiend schouwspel
van sfeer en suggestie, dat
uiteraard in het donker moet
worden opqevoerd. In de
poppenkast van Wobby en
Bineke heeft Dick v.d. Ree
nu licht aangebracht , waar
door zij nog meer effekten
kunnen bereiken.
Bij poppenkast met handpop
pen gaan ze vrij traditioneel te
werk: 'Jan Klaassen en Katrijn
zijn onze hoofdf iguren, en we
beginnen zoals het hoort, met
Jan Klaassen bungelend met
zijn beentjes over de rand van
de poppenkast voor de ge
sloten gordijntjes. Hij kan de
kinderen voorbereiden en op
warmen.'
Jan Klaassen is en blijft het
kind, dat het eigenlijk best
goed bedoelt, maar dat on
dertussen heel wat stoutighe-

den en onhandigheden uit
haal\. Katrijn is de corrigeren 
de, soms betulIelende figuur.
Wobby en Bineke hebben
een bonte keur aan poppen
en marionellen gemaakt,
ieder met een heel eigen ka
raktertje, een eigen uiterlijk en
natuurlijk een hoogst per
soonlijke stem. Je kunt je
voorstellen dat de voorberei 
dingen voor beiden dan ook
aanzienlijk zijn. En het is geen
wonder dat ze allebei aan be
paalde poppen zeer verknocht
zijn.

Geschiedenis

Het is misschien aardig om te
vermelden, dat het poppen
spel van oorsprong een reli
gieus karakter had. In de
middeleeuwen werd het op
voeren van 'altaarspelen' ver
boden: toen het poppenthea
ter daardoor buiten de kerk
werd geplaatst, verdween de
religieuze oorsprong. Waar
schijnlijk zijn het de zigeuners
geweest, die de straat-pop
penkast naar Europa brachten
door uitvoeringen op kermis
sen en jaarmarkten.

In Nederland werd het pop
penspel pas echt populair met
de komst van Jan Klaassen.
Volgens theater-deskundige
Rico Bulthuis was er midden
17de eeuw een Amsterdamse
trompetter die zo heelle. In
1706 bracht de wever Jan
Claasz Amsterdam in op
schudding door met veel la
waai te scheiden van zijn
vrouw Catrijn Pieters. Maar
hoe het ook zij, onze Jan
Klaassen (de vanouds beken
de 'Hans Pekelharing') is een
broertje van de Franse
Pierrot, en een variant van
Pulcinella, de hoofdfiguur uit
het klassieke marionet
tentheater.
Wie geboeid is door het pop
pentheater en in Den Haag
komt, zal zich beslist verma
ken in het bekende pop
penspeltheater 'Guido van
Deth' waar men ook heel wat
kan opsteken over de ge
schiedenis van deze oude
kunstvorm.

Goed soort vermaak

Wobby zegt nog: 'Het is enig
om te doen, maar we zouden
.niet voor ons "brood willen
spelen.' Dat ze overigens bij
zonder veel werk van hun
hobby maken, is wel duidelijk.
Als we Wobby en Bieneke
vragen of zij hun stukken een
bepaalde boodschap meege
ven, zeggen ze:.'Nee, het
gaat ons vooral om het ver
maak - maar dan een goed
soort vermaak , waarin kinde
ren heel wat van hun verbeel
ding kunnen steken.'
Wij zijn vast niet de enigen
die ons erop verheugen bin
nenkort in eigen dorpen te
kunnen zien hoe hen dat is
geluk\.

Annelies Heuvelmans
Truus Top

Garmerwolde ,
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25 jaar H.S. V. 'de Goede
Vangst' Garmerwolde

G. Boer
M. Blink

A. Kampen Alg. Kampioen
en 1e prijs.

A. de Vries 2e prijs KI. A
K. Terpstra 3e prijs KI. A
W. den Enting 1e prijs KI. B
T.S. Leong 2e prijs KI. B
A. Sibma 3e prijs KI. B
K. Terpstra zwaarste brasem
1860 gr.
T.S. Leong zwaarste voorn
1025 gr.

Zaterdagcompetitie:

A. de Vries Alg. Kampioen
M. Blink Kamp.gr.

aantal
J.D. Slachter Kamp. zw.

gewicht
KA Steenhu is zw.brasern
1240 gr.
J.D. Slachter zw . voo rn
850 gr.

Vervolgens werd het woord
gegeven aan de 'Swartino 's'
die de avond vulden met
zang , sketches en muziek. In
de pauze werden lootjes voor
de tombola verkoch t. De prij
zen hiervoo r waren ingebracht
door de leden . Een bijzonder
woord van dank is ver
schuldigd aan de heer Klink
hamer die geheel belangeloos
50 tafelaanstekers draaide,
waarvan de opbrengst voor
de kas was bestemd . ZE gin
gen gri f van de hand.
Na het tweede optreden van
de cabaretgroe p werd over
gegaan tot uitreiking van de
overige prijzen en verloting
van de tombola.

Na-competitie:

Zondagcompetitie:

Alg. Kampioen
Kamp. gr .
aantal

H.J. Valkenbu rg Kamp . zw.
gew icht.

een draagspeld en bloeme n
aangeboden .

Specia le aandacht was er
voor dhr. Blink, die teve ns 25
jaar bestuurslid (secretaris) is
geweest , welke functie hij op
buitengewoon accurate wijze
heeft vervu ld. Hiervoor kreeg
hij een leuk cadeau aange bo
den door de voorzi tter , onde r
hartelijk applaus van de aan
wezi gen.
Hiema ging de voorzitter over
tot uitreiking van de bekers.
Winnaars in de verschi llende
categ oriën waren :

Op zaterdag 17 maart vierde
de H.S.V. 'de Goede Vangst' ,
haar 25 -jarig jubileum in ca fé
'de Leeuw'.
In zijn openingswoord me
moreerde de voorzitter, de
heer A. Kampen, dat er een
ledenbestand was van 140,

I waa rvan 12 leden vanaf de
opricht ing lid zijn en wel de
heren :
A. Maat, R. Tam minga , H. ten
Cate , J.D. Slachter, K. Pest
man , H.J. Havenga , G. Boer,
M. Blink, S. Veninga, E. Terp 
stra , C. van Tilborg en T.
Terps tra. Zij kregen hiervoor

Kerkdiensten
Gannerwolde /
Thesinge

ZATERDAG 5 mei wo rdt,
zoals in de vorige GT Express
is aangekondigd, een ritje
naar en tevens een wande ling
in het Lauwersmeergebied
georgan isee rd.
We vertrekken met eigen au
to's om 9 uur 's ochtends
vanaf de kerk in Garmerwol
de. In verband met het pro
gramma willen we vooraf wè l
graag weten of u mee gaat!
Daarvoor aanmelden bij : Ad
van lalk. tel. 05902-1780.

Lauwersmeer
wandeling

6 mei Garmerwolde 10 uur
prol. dr. A.F.J . K1ijn, Haren;
13 mei Thesinge 10 uur
mevrouw ds . C. de Vries-Ba
tenburg; 20 mei Garmerwolde
10 uur ds. C. de Vries- Baten
burg ; 27 mei Thesi nge 9.30
uur gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk ; 31 mei
Thesinge 9.30 uur: welkom in
de gereformeerde kerk.

Voor de goede verzorge r,
een bokje af te halen . C.
Hazeveld, Hildebrandstraat
35, Garmerwol de.

Stoomfluitjes
Gevraagd: linnenrekje - Peta
Jurjens, 050-41609 4.

Gevraagd: Oude an
sichtkaarten van de gemee nte
Ten Boer, o.a. Garmerwolde 
J . Kloostra-Kuipers, Prof.
Wie rsmastraat 32, GJ 9713
Groningen, tel. 050 -134755 .

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
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ELEKTRO
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TELEVISIE
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Garmerwolde
050- 4164 25



Maandelijkse bijeenkomst op
4 april 1984 in Café 'De
Leeuw', De heer Denijs uit
Slochteren die deze avond
een lezing met dia's voor ons
zou verzorgen was helaas
door ziekte verhinderd .
In de plaats daarvan showde
Mevr. Wildeboer uit Bierum
een groot aantal doo r haa r
zelf gemaakte poppen . Ze
zong hierbij, in passende kle 
ding, eveneens door haar zelf
gemaakte liedjes .
De lezing in mei door dhr.
Moorlag gaat niet door. Ook
komt hiervoor niets anders in
de plaats daar er al dive rse
andere activiteiten zijn in de
maand mei .
In de eers te plaats een be
zoek aan de rechtba nk op 8
mei. Verder een Fietstocht op
dinsdag 15 mei en tot slot nog
een uitnodigi ng van de afd.
Harkstede op 17 mei.
Zodoende was de bijeen 
komst op 4 april dus alweer
de laatste van dit seizoen.
Wij wensen alvast iedereen
een fijne zomer met veel mooi
weer en een heel prettige va
kantie .

Plattelands
vrouwen
Garmerwolde

die zonderlinge toevoegsels
waar geen zinnig mens raad
mee weel. Het is sowieso
verbazingwekkend als je ziet
waar een plant al niet goed
voor kan zijn; in verband met
hondsd raf wordt namelijk nog
genoemd doof heid, geelzucht.
miltontstekening, nierste-
nen , .. . Zo'n lijst wordt wat
verdacht en je begint te den
ken: wat voor alles dient,
dient voor niets'

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

schoo l. Het is namelijk een
erg bijzondere bladrand. orn
dat de 'tanden' niet naar bui
ten maar naar binnen gericht
zijn. En dat moest je onthou
den. De bloemen staan ge·
woonlijk met z'n tweeë n bij
een in de okse ls van de bo
venste bladeren en worden
door hommels, bijen en vlin 
ders veelvuldig bezoc ht.
Soms bijten hommels en bijen
de wel erg lange kroonbui s
van opzij open en zijn zo in
staat de nektar te stelen zon
der aan hun plicht als beo
stuiver te voldoen.

Hondsdraf is altijd een erg
belangrijke plant in de na-
tuurgeneeskunde geweest.
Vooral in verband met de beo
strijding van allerlei aandoe
ningen van de luchtwegen
(o.a. hooikoorts) wordt de

. .' plant aanbevolen. De hele
. plant werd gedroogd en ver

werkt tol een kruidenthee, die
vermengd werd met honing
vanwege de verschrikkelijk
bittere smaak. In de 16e en
17e eeuw werd het in de
straten van Londen verkocht
en 'Gill-tea' was een van de
vertrouwde kreten op de en
gelse markten. John Gerard ,
een enge lse plantenkundige
van rond 1600, mengde het
met andere kruiden en qe
bruikte het als oog lotion,
werkzaam voor mens en dier.
Hij prees het gewas aan , beo
werend dat het 'elke oog
ziekte , ook al was het ge
zichtsvermogen bijna verloren,
genas '. Volgens hem had het
bewezen het beste genees
midde l in de wereld te zijn .
Een legende vertelt ook nog
dat Jezus de apostel Petrus
met hondsdraf van kiespijn
heeft afgeholpen. Neem drie
hondsd rafplantjes en laat die
voor je mond heen en weer
bewegen . Dat na dit ritueel de
planten in de schoo rsteen
werden gehangen is een van

nog groene bladeren aantref
fen.
Hondsdraf is een overblijven 
de plant van de familie der
lipbloemigen, waartoe ook
ondermeer de dovenetels,
munt, e .d. behoren. De plant
vormt twee soorten stenge ls:
de ene kruipt over de grond
en vormt wortels , de ander
stuurt rechtopstaande
bloemstengels de lucht in. De
bladeren staan op stelen en
hebben een gegolfde rand,
die menigeen zich zal herin
neren van zijn biologieles op

In Engeland wordt deze plant
'qround-ivy' genoemd . Letter-
lijk vertaald betekent dit , ', .' ',. . <~. ' > .
'grond klimop'. De engelse . _~ J,I~' cf:~~ ,.,. ,
naam raakt het wezen van " , ; '. : 'i13~"f; , ~~;,( 1~.1:"' : ,
deze plant veel dieper dan 'c .,;~~. 1,:,.\ \ .: '. 'i!'. ~
welke andere ook . In aan leg ""' ' •• ' , IC • :::~" • •

~~:rz~i~~~j~ ~:~ ~lji~~PgrOnd ~I· ··'~;·!t- ;{~r /
'," , ~

ree~a~~n~~d~~~~~~s~~~~~er :". ' ' . ' '> \; (>,":"" : "

tot bepaalde prestaties tracht J { ',' .
te komen , maar hel lukt hem .\ <" , '
steeds niet , gewoon omdat hij . '. ;-s,)h,":'- .

~~~~t~~~1~r.1 (~~i' .
En toch is het een verrukkelijk ··'of",r ,.."
plantje , dat eigenli jk alleen /,j
maar lastig wordt wanneer het ( I
kans ziet in het gazon door te dJ
dringen . Vandaar ook de bij- ,;r
naam 'kruip-dcor-de-tuin'. '}
Zowel de bloempjes, die .!,:
paars-blauw zijn , als de "-
niervorm ige bladeren geve n
de plant een aantrekkelijk ui
terlijk . Er is dan ook een tijd
geweest dat hondsdraf een
graag gezie ne tuinplant was;
tegenwoord ig vind je hem ook
nog wel eens op de markt. zo
heb ik me laten vertelle n;
meestal gaat het echter om
een gekweekte variëte it met
een bont blad.
Deze sterk geure nde plant
komt op allerlei plaatsen voor
in heel Europa, Azië en Noord
Ame rika en bloeit van maart
tot in juni. Het is een sterk
plantje want in niet al te
strenge winters kun je zelfs

April: hondsdraf

Planten in onze omgeving 9

Laat joen hoes vaarm
deur haarm

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Schilder-sbedrjjf' H. Hofstede
klompen - laarzen - verf - glas - behang -

9797 PC Thesinge, G.N. Schutterlaan 28, telefoon 05902-1957

Goederen rnaandaq
ochtend gebracht in de L.
V.d. Veenstraat 3 worde n
vrijdagavond thu is
gebracht

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kledi nq
reparatie

050·413045



P.J.G.G.
25 jaar
De Plattelands Jongeren Ge
meenschap Garmerwolde
vierde op zaterdag 14 april
haar 25-jarig jubileumfeest.
Om half zeven begon de
Harmonie een rondgang door
het dorp ter ere van dit vijfde
lustrum. De mars begon bij
het Garmerwolder sportcom
plex en het eindpunt was café
'de Leeuw', waar het feest
gevierd zou worden. Hier gaf
het korps samen met de
drumband nog een serenade
bestaande uit twee vlotte
nummers, waarna het bestuur
van de jubilerende jongeren
gemeenschap achter de tafel
plaats kon nemen. ten einde
de felicitaties en geschenken
in ontvangst te nemen. De
gulle gevers worden langs
deze weg nogmaals hartelijk
bedankt voor hun kado's.
Om acht uur waren er volgens
telling in het receptieboek nog
maar tachtig mensen aanwe
zig. En temeer daar ook be
kend was, dat sommige
PJG'ers het niet al te nauw
nemen met de aanvangstij
den. werd besloten te wach
ten tot half negen alvorens
het feest officieel te 0 penen.
Onder het publiek was ook de
Landjugendgruppe uit Flintbek
sterk vertegenwoordigd . 32
Liebe Deutsche Freunde had
den de tweedaagse. plm. 800
km lange reis (v.v.) onderno
men om het feest mee te ma
ken.
Om half negen werd het
programma geopend door
voorzitster Petra Blink. Zij
vertelde even kort iets ove r de

.geschiedenis en de activitei
ten van de vereniging. Dat
ook haar Duits niet mis is be
wees ze door na de opening
als tolk te fungeren voor de

voorz itter van de Landjugend
gruppe. Deze bood de PJGG
een kado aan in de vorm van
een luchtfoto van Meimersdorf
e.o. Daar ve rtoeven de
PJG'ers eens per twee jaar
met Pinksteren tijdens de uit
wissel ing.
Na dit praatgedee lte werd een
toneelstukje opgevoerd door
een andere gastgroep name
lijk Ceres, het ontspan
ningsclubje van de landbouw
school te Groningen. Kinderen
en ouders probeerden op lu
dieke wijze de generatiekloof
ongedaan te maken, doch dat
dit onbegonnen werk is, werd
in deze leuk en vlot gebrachte
een-akter wel duidelijk. Hierna
lieten Paul en Roberto ons

van hun talenten op piano en
gitaar genieten. Ze brachten
een rustig instrumentaal
nummer ten gehore, dat goed
in de smaak viel.

Vervolgens was de PJGG zelf
weer aan de beurt . Enkele le
den hadden een toneelstuk
ingestudeerd. 'n Oetstapke
van twei heer'n op leeftied
luip volledig ien 't honderd en
draaide zulfs oet op schaait'n
en flauw vaaln . Moar gelukkig
luip 't almoal goud oat, Eer
lijkheidshalve dien ik te zeg
gen, dat er boven mijn ver
wachting werd gespeeld. het
spel was zelfs van zeer goed
gehalte en het publiek leefde
intens mee. Onze Duitse

vrienden konden het echter
niet goed vo lgen, waardoor
het af en toe een beetje ru
moerig werd, maar dat mocht

. de pret niet drukken.
Daarna de klappers op de
vuurpijl. Eerst een optreden
van Freddy 'Lee' Koopmans,
als onze Hollandse Frank Si
natra. Het geluid was slecht,
doch de mimiek, play-back en
het improvisatievermogen van
Freddy perfect. Kan zo bij
Hennie Huisman optreden.
Tot slot het optreden van de
'Engeiberter Rinus' en 'Gar
merwolder Pe'. Antje Bekke
ma en Jan Havenga brachten
werkelijk op weergaloze wijze
een grandioze LIVE immitatie
van (het naar mijn idee mooi
ste nummer van het duo) 'de
Zundagoav'ndblues' van
Rooie Rinus en Pe Daalem
mer. Kunnen met de Hanege
vechten zo met het duo mee
doen. Wie vonn 'n 't mooi.
Klasse. Als laatste onderdeel
van het officiële gedeelte .
werden sommige mensen nog
verblijd met een tombolaprijs
je, waarvoor in de pauzes
lootjes waren verkocht. Ook
hierover niets dan tevreden 
heid.
AI met al een zeer geslaagd
feest en een gelukkig PJGG
bestuur. Dit uitte zich dan ook
wel in de 'officieuze uurtjes '.
Onder bezielde leiding va n de
'Double Music Band' werd
nog menig druppeltje gezweet
en stapje gedanst. Het zweet
verlies werd echter onmiddel
lijk weer aangevuld door de
vele consumpties, die door de
familie Veninga en aanhang
op vlotte wijze werden inge
tapt en rondgebracht. Ook
nog een prima debuut als
kroeghouders dus.
Hopelijk tot ove r vijf jaar ,
wanneer wij ons zesde tust
rumfeest hopen te houden.
Tot dan.

Siebolt

Wij lessen in BMW M323i.
Vaargeul 56 - Groningen Onze wagens zijn alle voorzien

Tel. 050-412777 van mobilofoon .
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Jaarvergadering vereniging
van dorpsbelangen te
Thesinge

Rommelmarkt te
Thesinge

ZOndag 14 apri l hield het
christelijk jeugdwerk haar
tweejaarlijkse rommelmarkt in
de Kerkstraat te Thesinge.
Door het aangename weer
waren er veel mensen op de
been wat de markt een gezel 
lig karakter gaf. De netto-op
brengst van de markt was on
geveer f 1900.-. Voor dit on
gelooflijk mooie bedrag willen
we alle bezoekers en kopers
hartelijk bedanken.

de organisatoren

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schu ling. L. v.d.
Veenstraat 2. tel. 050
416355.
Redakt ie Thes inge :
Kees Faber , Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257
Adm inistratie: 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.
Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk : Bolkema drukwerk
verzo rging. Gron ingen.

Op 6 april j.1. werd deze ver
gadering geopend door de
voorzitter Willem Zijlema. Hij
heette de ± 30 aanwez igen in
café 'Molenzicht' welkom en
gaf nog even het doel van de
vereniging aan; het behartigen
van de dorpsbelangen en be
vorderen van het vereni
gingsleven . Hij sprak zijn be
zorgdheid uit over het ver
dwijnen van de middenstand
in Thesinge en vroeg zich af
wat dit betekent voor de leef
baarheid van het dorp . Uit het
feit dat de school dit jaar 100
jaar bestaat en er een groot
feest georganiseerd wordt en
er bloeiende verenigingen zijn
leidt hij af dat het met die
leefbaarheid nog niet zo som
ber is gesteld. Speciale aan
dacht van de vereniging zal er
zijn voor de oudere bewoners
van het dorp en zij zal zich
inzetten voor het aanzicht van
het dorp. met name het be
houd van de til en de molen .
De vereniging staat open voor
suggest ies en vragen van
dorpsbewoners en Zijlema
besluit met de wens dat het in
het dorp waar eens ons
wiegje en nu ons huis staat
goed toeven blijft.
Secretaresse Roelie Dijkema
deed verslag van de aktivitei
ten van de vereniging in '83.
De koolzaadfietstocht over 25
km., een puzzelrit waar 22
auto's aan deelnamen , het
touwtrekken met 9 heren- en
2 damesteams . de tuinkeuring
en de filmmiddag voor de
jeugd verzorgd door Dick v.d,
Ree. In 1984 de neijorvisite,
goed bezocht door 98 perso-

nen. Er werden bankjes in het
dorp geplaatst en voetpaden
werden hersteld . Overleg
hierover met de gemeente
verliep goed. Er blijft nog
overleg over de snelheids
remming op de Schutterlaan
en de eventue le verbouwing
van de o.l .s. tot multifunktio
neel centrum . Hierover zal de
bevolking binnenkort
geênqueteerd worden.
Er traden 2 bestuursleden af.
Roeit Jansen werd herkozen
en er werd afscheid genomen
van Roelf Koopman, be
stuurslid sinds de oprichting
van de vereniging. Voor hem
in de plaats werd Johan Suur
gekozen.
Na stemming werd het voor
stel van het bestuur om de
contributie te verhogen tot
7,50 (was f 5.-) aangenomen.

Op het programma voor '84
staat:
Bloemen voor zieken en be
jaarden, de koolzaadfietstocht.
een puzzelrit. touwtrekken
voor dames en heren. de
tuinkeuring en het organise ren
van een ruilbeurs waar kin
deren hun gebruikte speel
goed e.d. onderling ruilen. Tij
dens de rondvraag kwam aan
de orde waarom de molen
nooit meer draait. Luit Oom
kes vertelt dat er een defect is
wat 8 à 9.000 gulden repara
tiekosten vraagt. De Rijks
dienst voor monumentenzorg
is hiervoor aangesproken . Op
een vraag over het behoud
van de lil antwoordde dhr.
Zijlema dat de aktie hiervoor
een groot succes was. Er is

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902 ·1383 Intefle l .rvefzOfglng
staos weq 63 .979 1 kO ten toer belimme ringen

Voor aardappelen.
groenten , fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman
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Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



Privé:
Haverplein 5 9734 AK RUISCHERBRUG Tel. 050-416168
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de wereldwinkeliers

lDndagavond hadden we de
beschikking over de N.H.
Kerk, waar een tweetal lezin
gen werd gehouden. De
eerste lezing was van de
wereldwinkel en had als on
derwerp: het verhaal van
Pedro, toegelicht met behulp
van dia's. De tweede lezing
was van de zendingskommis
sie en had tot onderwerp de
rol van de kerken. Tijdens de
pauze konden de aanwezigen
kennis nemen van de ten
toonstelling, die in het koor
was opgezet.

Na de lezingen werden diver
se vragen beantwoord. Er
heerste grote verontwaardi
ging over wat er gebeurt in
Midden-Ameri ka. Men vroeg
zich af wat er zelf aan gedaan
kon worden. Als een estafette
klonk het van bank naar bank:
koffie kopen. Dit is een een
voudige methode om je soli 
dariteit te tonen. Andere mo
gelijkheden kunnen ook uit
gewerkt worden; u kunt hier
over kontakt opnemen met
een lid van de wereldwinkel
bij u in de buurt .
Natuurlijk gaat naast het or
ganiseren van zo'n week de
verkoop normaa l door. Op 30
april 's morgens vieren we
met muziek en eventueel met
zang en dans het feit dat on
ze ventroute 1 jaar bestaat.
Op 14 april stonden we op de
rommelmarkt in Thesinge en
u kunt ons ook vinden op de
markt van peuterspeelzaal en
de braderie te Garmerwolde .

De week van 2-8 april stond
voor de leden van de wereld
winkel Thesinge-Garmerwol
de, de leerlingen van de la
gere schooI, de kerk
bezoekers en diverse andere
meelevende mensen in het
teken van Guatemala.
De wereldwinkel had namelijk
een schoolprojekt aange
vraagd, In deze schoolweek
werd het lesprogramma aan
gepast aan het thema
Guatemala. Wat betreft de
wereldwinkel hadden we de
volgende aktiviteiten voorbe
reid:
Maandag: het koffie-praatje :
Waar komt de koffie van
daan? Onder welke omstan
digheden wordt er geoogst?
De verscheping en de werk
wijze in Nederland (bran
derij)? De kinderen konden
koffie proeven en met de
hand malen.
Dinsdag: een poppenkastspel
over de lotgevallen van een
arm plukkersgezin in Guate
mala aan de hand van het
kind Rosita.
Donderdag: een informatiedag
over wereldwinkels. Op deze
dag konden de kinderen voe
ding proeven, die de mensen
in Guatemala ook eten (bijv.
maiskoeken en zwarte bo
nen). Ook werd uitgelegd wat
de rol van de wereldwinkels is
in het gehele wereldhandels
gebeuren.
De andere dagen hadden de
leerkrachten zelf aktiviteiten
uitgewerkt: een dia-klankbeeld
serie over Guatemala, een le
vend ganzenbord , enz. Dit
schoolprojekt werd door de
goede samenwerking met de
leerkrachten door ons als
wereldwinkel als zeer ge
slaagd ervaren.
ZOndag 8 april was de
Guatemala manifestatie in
Thesinge . In samenwerking
met de zendingskommissie
werd er in de hervormde en
gereformeerde kerk een the
madienst voorbereid . Door de
enthousiaste medewerking
van resp. ds. de Vries en ds.
Dijk werden dit erg fijne dien
sten, waarin de nadruk kwam
te liggen op de vraag: hoe ga
ik met mijn medemens om in
een tijd waarin het eigenbe
lang voor een grote groep
mensen erg belangrijk is. In
de beide diensten is het ver
haal van Pedro , het verhaal
van een Guatemalteekse
boer, uitgereikt.

Guatemala manifestatie groot
sukses

~
VOS OPTIEK
AUDIO"H...,....
OUDE EBBINGESTRAAT 65

97 12 HE GRONINGE N
TEL. 050· 129102

werkmolen, torenmolen ,
weidemolen enzovoort .
Ook van de Germania uit
1852 waren er twee dia's en
nog een mooi verhaal over
molenaar Oomkes die in oor 
logstijd , ondanks dat dit ver
boden was, dorpsgenoten
hielp door voor hen te malen.
De stichting 'Molenvrienden'
maakt zich sterk voor het
restaureren van de Lan
gelandster molen die er nu
nog in een 'regenjas' bij staat.
Het is wel zaak dat de 'Stich
ting Molenvrienden' zoveel
mogelijk leden aantrekt om
invloed te hebben op het be
leid ten aanzien van restaura
tie en reparatie van molens.
Het werd al met al een latertje
en het was een zeer boeiende
avond.

S. Sybenga en Truus Top

• goede voorl icht ing

• betrouwbare servtee

• grote kollekt ie modieuze
kwelltetl lll monture n

• verrassend
lage prijzen

De Langelandsr er water
molen

echter nog geen beslissing
gevallen.
Verder werd er nog gespro
ken over het parkeren aan de
Molenweg. de verkeersrem
ming op de Schutterlaan. het
verwijderen van een gaspaal
tje aan de Lageweg en het
doortrekken van het voetpad
aan de Molenweg.
Om 9.45 sluit de voorzitter de
vergadering en geeft het
woord aan de heer Jongsma
van de stichting 'molenvrien
den'. De heer Jongsma toon
de dia's en vertelde over de
behouden en nog werkzame
molens in alle provincies. De
verschillende soorten wat be
treft hun funktie: watermolen,
korenmolen. houtzaagmolen
en wat betreft hun uiterlijk en
de plek waar ze staan; de
poldermolen, spinnekop, bol-



PROGRAMMA:

Koninginnedag
Garmerwolde 1984
Het Oranjecomité heeft de af
gelopen maanden weer veel
denkwerk verricht om een
leuk programma ooao april
a.s. te organiseren.

13.00 uur: Rondgang muziekkorps 'HARMONIE'.
13.30 uur: Zeskamp voor peuters, kleuters en klas 1 en 2

lagere school op het sportveld.
Video voor klas 3 t.rn. 6 in het sportgebouw.

14.00 uur: Zeskamp klas 3 I.m. 6 op het sportveld.
Marionettentheater voor peuters, kleuters en
klas 1 en 2 in de school.
De kinderen die niet in Garmerwolde op school
gaan doen vanzelfsprekend ook mee!!!
De kinderen worden getrakteerd.

16.00 uur: Zeskamp voor groepen, b.v. straten, verenigingen
enz. enz.
Een groep bestaat uit 6 personen.
Leeftijd: 12 I.m. 80 jaar!

18.00 uur: Prijsuitreiking zeskamp voor groepen in CAFÉ
'DE LEEUW'. N.B. de aangegeven tijden na
13.30 uur zijn bij benadering.

Wobby

April
April komt van het latijnse
aperire (= openen). In deze
maand gaat de aarde open.
Allerlei planten en bloemen
komen na de lange winter
weer te voorschijn . Ook het
gras wordt weer mooi groen,
vandaar de naam grasmaand .
Sommige mensen zeggen dat
april genoemd is naar Afrodi
te, de godin van de liefde.
Lente en verliefdheid gaan
vaak samen, dus dat zou best
kunnen!

De Kinderkrant

Open feestdag Benjamin
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Het raadseltje van de vorige
maand hebben Hedda Rem
kes en Anneke Groothoff
goed opgelost.
Alleen Jan ging naar het ei
land Schouwen. De vrouwen,
matten en katten waren er al!
Hier nog een raadsel:
't is in de vrouw
maar niet in de man
't is in de kroes
maar niet in de kan
't is in het varken
maar niet in het spek
't is in je rug
maar niet in je nek
Stuur de oplossing maar weer
naar de redaktie.

Je zult je ogen niet geloven
op 12 mei: alle molens van
heel Nederland zijn versierd
en draaien, want peuterspeel
zaal BENJAMIN in Thesinge
viert feest! Alle gekheid op .
een stokje, we hopen er weer
een geweldige dorpsdag van
te maken. 's Ochtends om 10
uur begint het, met een fees
telijke optocht van mu
ziekkorps 'Juliana' en een
treintje vol peuters al dan
niet verkleed en gewapend

.met hun eigen muziek-instru-

menten. Er zullen weer veel
kraampjes zijn, de Thesinger
volksdansgroep komt voor u
en ons optreden, de pop
penspeelsters Wobby en Bi
neke geven een voorstelling
voor de peuters en later een
tje voor de kleuters en na
tuurlijk zijn alle kinderen dan
van harte welkom. Er is Rad
van Avontuur, Grabbelton,
touwtje-trekken, we hebben
koffie met gebak, we hebben
frisdrank en pils, het treintje
rijdt zodat Thesinge ook eens

op die manier kan worden be
keken, enzovoort enzovoort
enzovoort. Het schoolpleintje
van de voormalige o.l.s. krijgt
weer een overkapping om ons
in te dekken tegen regen,
maar laten we hopen dat het
eerder een heleboel zon zal
zijn.
's Middags om ongeveer drie
uur sluiten we af. We hopen
en vertrouwen dat we alle ge
zichten van onze dorpsgeno
ten die dag zullen zien, want
'Benjami!'l'. houdt Open Dag

voor jong én oud(er). Een lek
ker dagje kan het ook nog
worden want natuurlijk is er
weer PATAT en maken we
slaatjes. Spelletjes zullen er
volop zijn, gewoon een dagje I

vermaak waardoor de peuter
speelzaal kan blijven draaien
en graag weer eens wil bewij
zen dat Thesinge en BENJA
MIN echt met elkaar verbon
den zijn. KOMT ALLEN NAAR
THESINGE. uit stad en om
meland!

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

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

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 55 53

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenborg tel. 415222
Selwerd tel. 778455
Versmarkt Korreweg 51 -53
Claremaheerd 47
Beyum Oost, tel. 421452


