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EEN GESPREK MET OPA RIDDER,
de levende legende uit Thesinge

Een gezellige oude baas,
d ie onlangs met zijn vrouw
in 'Ons Trefpunt' het 65
jarige huwelijksfeest
heeft gevierd; bekend van
de RONO-u itzending zo'n
twee jaar geleden in het
plaatselijk café ; een soc ia
list in hart en nieren;
iemand die de discussie
niet schuwt, in wiens leve n
po litiek en geloof een
belangrijke rol hebben
gespeeld en dat nog steeds
doen; die, als je hem hoort
praten, van alle markten
thu is is. En tevredenheid
uitstraalt.
Kortom: het werd hoog tijd
dat wi j gingen praten met
Roelf Ridder en Trientje
Ridder-Blink.

Waar zij woonden

Thesinge's oudste inwoner is
van de vorige eeuw, net als
zijn vijf jaar jongere vrouw,
Hij wordt op 14 augustus 91
jaar. maar kras dat hij is! In
1919 trouwden ze. Twee jaar
woonden ze in het dorp aan
de Thesinger Maar, toen hij
voor / 4200,- een boerderijtje
kocht in 'de Kiewiet', een
streek tussen Thesinge en
St. Annen, met anderhalve
bunder grond erbij.
Hij stak zich flink in de schul
den. Aan dat kanaaltje, dat
tussen Onderdendam en
Ruischerbrug 13 windmolens
telde, hebben ze 21 jaar
gewoond. Ze waren er buren
van een molenaar, die de
watermolen had te bedienen.
In tijden van droogte was er
te weinig water om de sloten
vol te laten lopen en regende
het langdurig dan konden ze
het water niet kwijt. 'Dan
verzoop'n wie er. Ik heb
aoltied al zegd, van 't Moar
most'n zai ain meul'nsloot
rroak'n en bie Onder'ndaam
een stoomgemoal hènzett'n,
moar dat het 't Watterschop
nooit doan', herinnert hij zich,

Het jubileumpaar Ridder-Blink

maar naar hem werd niet
geluisterd.
Sinds het begin van de
tweede wereldoorlog wonen
ze aan de Dijk, al tweeën
veertig jaar lang. Zijn vrouw
had last van reuma gekregen

r en 'de Kiewiet' was wat ver
van de bewoonde wereld.

Opa Ridder als boeren
arbeider

Toen hij zestien jaar was,
wilde het knaapje de wereld
in, onder het juk van pa en
moe vandaan. Hij meldde
zich bij boer Kits op Achter
Thesinge. Daar kon hij
'dienen', wat inhield dat hij er
als derde, extra knecht
volledig in de kost kwam. Het
eerste jaar zou hij daar voor
tachtig gulden werken. Dat
betekende om vier uur
opstaan, 365 dagen lang, en
werken tot de duistemis inviel.
Grote boeren in die tijd hadden

twee knechten, waarvan één
grote en één kleine volgens
Opa Ridder en evenzo twee
meiden. De 'grote' knecht en
de meid mochten de ene
zondag uit en de kleinen de
volgende. Het tweede jaar
werkte hij daar voor / 120,-.
Na afloop daarvan adviseerde
boer Kits hem naar boer
Pestman te gaan. Hoewel het
daar 'min van eten' was, zoals
hij had gehoord, 'besteedde'
hij zich daar voor / 21 O,~ .

Een hele vooruitgang, waar
mee de jonge Ridder akkoord
ging. Het 'waak hold'n' zat
daar echter bij inbegrepen,
hetgeen wilde zeggen ieder
een wekken om vier uur en
de koeien gaan melken.
De boer verzorgde dat
wekken nog de eerste week,
maar ondertussen was Roeit
daar vreselijk tegenop gaan
zien.
'Ik mocht graag oetgoan,
ging wel ais vroug op bèr,

moar sums mos ik d'r teeg'n
runn'n da'k om vair uur thoes
kwam.' Als je waak moest
houden, ging je slapen met
een touw om je arm. Dat was
verbonden met een 5-ponds
gewicht, dat weer aangesloten
was op een uurwerk. Om
precies.vier uur liep dat
gewicht van een plank, waar
door de arm met een ruk uit
het bed omhoog schoot !
Voor tien gulden kocht hij
zich vrij van deze klus. Dan
bleef er nog / 200,- over.
Bij boer Hillebrands, de
derde en laatste boer waar
hij intern was, beviel hem de
snert slecht. Toch hield hij
het daar twee jaar vol.
Nadien heeft Opa Ridder bij
bijna alle boeren-in de om
geving gewerkt. Bij hem
ontwikkelde zich een groot
gevoel voor rechtvaardig
heid: opkomen voor jezelf en
de anderen. Als hem iets niet
beviel, zei hij dat ook.
Veel meningsverschillen '
heeft hij uitgevochten. Maar
de boeren hadden hem graag
als knecht, want: ' Ik wol 't
geld verdain'n. ik wol d'r veur
waark 'n. ik was een goie
knecht, ik was een vechter
om de cent'n.' Omdat hij overal
werkte en daardoor ook
kennis van zaken had, riepen
de boeren zijn advies soms in,
o.a. over de kwaliteit van
stukken grond, of je die wel
of niet moest kopen.

De kippenboer

Toen ze in 'de Kiewiet' woon
den, begonnen ze met kippen.
Dat was hier in de streek nog
niet gebruikelijk. Opa startte
met één haan op zestig
hennen van het ras patrijs
leghom.
Tijdens het gesprek wordt
regelmatig een brug naar het
heden gelegd: geen broed
machines, geen combines en
andere werktuigen die het
werk toch wel een stuk gemak-,
kelijker hebben gemaakt.



Het kippenbedrijf breidde hij
uit door 42 hoenders op elk
18 eieren te zetten. Daar
kwamen ruim vierhonderd
kuikens van. Over de aan
tallen twisten opoe en opa wat.
Terwijl Opa over zijn kippen
zit te vertellen, wordt er een
kip met een verstopte krop
binnengebracht. Nog steeds
benaderen ze hem en willen
zijn deskundig advies.
Aan de Dijk werd het kippen
bedrijf voortgezet en uitqe
breid tot enkele duizenden
hoenders. later door zoon
Menno overgenomen, toen
Opa met pensioen ging.

Politiek en geloot

AI in de vroegste jaren had
Opa Ridder begrepen dat je je
als arbeider moest verenigen
in een bond. Toen hij mede
standers voor zijn ideeën
probeerde te krijgen, werd hij
voor communist uitgemaakt.
Hij zette door en rond 1921
werd in het café door twaalf
man de Boerenarbeidersbond
opger icht.
'Anderdoags kwam ik op 't
laand en doar mos je ze heur'n.
Dou was ik gain kommunist
meer, moar een bolsjewiek!
ZO schold'n zai mie oet
daarzo.' Opzet van de bond
was, dat er bij de boeren
kontrakten werden gesloten,
waamaar ook werd uitbetaald.
Anders was je aan de wille
keur van de boer overgeleverd.
Enkele jaren later kregen de
christelijken ook hun bond.
Samenwerkend ijverden ze
voor loonsverhogingen en
arbeidsverbeteringen.
Dominee bleek bij die
besprekingen veel in de melk
te brokkelen te hebben. 'Mot
doomie nou zeg'n dat twei
cent al mocht en vief cent
nait! Wat hazzes hebb'n joe
aigelieks,' reageerde hij fel
als in zijn jonge jaren.

Aan politieke strijdvaardig
heid heeft hij nog niets
ingeboet.
Aan zijn raam prijkt een Euro
verkiezingsbiljet van de PvdA,
de partij waarop hij zijn hele
leven (vroeger SOAP) heeft
gestemd. Niet zonder kritiek
overigens. Drees, de man
van het staatspensioen - een
zaak waarvoor Opa Ridder
zich ook sterk heeft ingezet 
neemt hij het erg kwalijk, dat
hij de partij de rug heeft
toegekeerd,
Jarenlang was hij present op
de partijvergaderingen in
Krasnapolsky in Amsterdam .
Ook Den Uyl, volgens hem
een knappe kop, doet het
naar zijn idee lang niet altijd
goed. Opa Ridder is er de man
niet naar een partijlijn slaafs
te volgen. Over kruisraketten
is hij ook duidelijk: niet
plaatsen, NAVO of niet.
Na afloop van elke ver
kiezingsdag toog Opa naar het
stembureau om de uitslagen
te vergelijken met vorige
verkiezingen .
Nooit heeft hij begrepen hoe
in de politiek 'roorns'n' en
afgeschaid'n' zich konden
verenigen in één partij, het
CDA.
Hij heeft nooit onder stoelen
of banken gestoken hoe hij
over het geloof denkt. Met
menig dorpsgenoot heeft hij
over deze materie gedis
kussieerd. Van huisuit is Opa
Ridder hervormd; al op vroege
leeftijd konden ze hem in de
kerk niet meer boeien. 2e
konden hem op veel vragen
geen antwoord geven en door
zijn realistische kijk op de
zaken, besloot hij vanaf zijn
26ste jaar geen diensten
meer te volgen.
'Moar ik bin d'r veur dat ze
kaark'n stoan loat'n, wél
behuifte het an een kaark mot
d'r hén goan kenn'n'. In een
discussie met de predikant

uit Thesince maakte hij
duidelijk dat hij voor 100%
achter de tien geboden staat,
maar de bijbel een verwerpe
lijk boekwerk vindt.

Belangrijke gebeurten issen
uit Thesinge en Garmerwolde

Op de vraag welke binding
hij voelt met Garmerwolde,
komen we automatisch op
zijn vrouw. Roelf leerde
Trientje kennen bij het
schaatsen op het Damster
diep. Zij diende toen in
Garmerwolde. Met schaatsen
maakte Opa de blits. Hij kon
rijden als geen ander, Prijzen
bij de vleet! En daarmee
maakte hij het bij de vrouw
tjes. Dat leidde weleens tot
ruzie met een jaloerse
Garmerwolder. Bij één van
die stoer-doenerijen, gaf hij
zijn tegenstander zo'n hengst
dat de potkachel inclusief
pijpen in het café tegen de
grond smakte.

De jonge opa Ridder

Aan al die meiden daar op
het ijs heeft hij goede herin
neringen overgehouden , en
met één daarvan is hij dan
uiteindelijk getrouwd. Hij is er
maar wat trots op dat dat pas
na zijn 25ste gebeurde, want
dat had hij met zichzelf
afgesproken.
Beiden zijn het er over eens
dat de Garmerwolders uit hun
jeugd vreselijk stijf waren,
maar dat is wel veranderd:
Wat dut Gaarmwol ain bult
meer dan Thais'n overal mit
sport, muziek . . , Vrouger
was 't net andersom.'

Beroemd van radio . . .

Natuurlijk kwam de radio
uitzending van de RONO,
destijds uit het toenmalige
café V.d. Toorn, ter sprake,
Opa Ridder in gesprek met
Winus v.d. Laan kreeg het
onder meer over vidico , een
glaasje jonge jenever met
bruine suiker. Vidico blijkt
geen bedenksel van Opa
Ridder te zijn, maar van Jan
Koster, een vroegere kruide
nier uit Thesinge. Die ging op
een gegeven dag zijn huis
schilderen: 'Om hoalf elf kon
hai zulf nait wacht'n an elf uur
tou dat hai borreltied haar ;
dan moz hal 'n borrel hebb'n
en dei nuimde hom vidico.'
Jaren is die naam niet
genoemd: 'Dou schoot mie 't
zo moar ain keer weer in 't
zin.' Sindsdien bestelt hij
weer vidico.
Onmiddellijk hierna zet hij
het Thesinger Volkslied in,
Dat lied bracht hij ook voor
de RONO, van zijn moeder
en misschien wel zo'n 100
jaar oud:
Wel is groot op aarde
Dat is lange Rout
Dei de kreent 'n rondbrengt
Deur '/ gehaile loug
Haihetzeuvn~nder

en een knorrig wiet
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All Thesinge en de Friesch Coöperatieve broederlijk bijeen
tij dens de pauze in Drachten.

moar dat ken hom niks
scheel'n
Hai het tiedverdrief (2x).
Dat lied werd toen door ieder
een overgenomen en tot
nieuw Thais'ner volkslied
gebombardeerd.

Een verhaal over Opa Ridder
in onze krant blijft natuurl ijk
een summiere keuze uit de
tientallen schitterende anec
dotes. We hebben het hier
niet eens gehad over zijn
klaverjasclub met zo'n
veertig leden, die hij heeft
opgericht. de ouden-van
dagen-soos, zijn bestuurs
functies in het verleden. de
rijke hoeveelheid verhalen
over vroeger en noem maar
op. ZOals Opa zelf zegt:
'Ik vuil mie nog goud gezond.
moar onthold'n gait nait meer
zo best. '

Ad van Zalk

Jazz-gymnastiek
s.v. G.E.O.
Dinsdag 14 augustus a.s,
wordt begonnen mei het 3e
seizoen van de jazz-gymnas
tiek in Garmerwolde.
De lessen zijn van 20.45 tot
21.45 uur. U kunt zich opgeven
bij de secretaresse, Pia Pops
Smittenberg. W,F, Hildebrand
straat 37, tel. 050-416587 .

Deelnemers
Volleybal
Dorpsgenoten: wie heeft er
zin om in september te gaan
volleyballen? De bedoeling is
om op de recreatieve toer te
gaan volleyballen. De avon
den waarop we kunnen
volleyballen. zijn de dinsdag
avond of de vrijdagavond.
Wie mee wil doen, kan zich
opgeven bij: L. Zijlema,
G.N. Schutterlaan 7. Thesinge
Tel. 05902-2413 .

All Thesinge
Cricket Club:
Uit & Thuis,
Verlies & Winst
Het scheelde niet veel op
zaterdag 2 juni of een histo
rische dag was in het water
gevallen, De allereerste
cricketwedstrijd die ooit op
Thesinger grond was
gespeeld dreigde te verrege
nen, maar rond twaalf uur
brak de zon door en slechts
onderbroken door een bui
konden alle aanwezigen
genieten van stralend cricket 
weer, de hele middag lang!
De tegenstander van die dag
was de stad-Gron inger
vereniging GSCCC&A die
voornamelijk bestaat uit
studentleden. Hoewel het
veld eigenlijk veel te klein is
voor een redelijke wedstrijd
- zoals eerder in deze kolom
men gemeld - viel ook deze
spelers onmiddellijk het
knusse sfeertje van ons
Sportpark op. Ook voor hen
was het de eerste wedstrijd

van het seizoen en nu alle
omstandigheden leken mee
te zitten kon niets meer een
geslaagde cricketmiddag in
de weg staan, En inderdaad:
de wedstrijd verliep gaaf.
Zoals altijd bij cricket was de
sfeer sportief, de stemming
vriendelijk en het publiek in
redelijk grote getale aanwezig.
De strijd ging een tijdlang
gelijk op. ATCC trad in de
eerste innings als veldspelers
aan en dat ging niet onaardig :
de score van C&A werd
redelijk ingeperkt en wij wer
den ook flink geholpen doordat
al hun verre ballen (de Zessen)
van hun score werden afge
trokken.
Toen Thesinge ging slaan 
dat was dus na de thee -
leek de winst haalbaar. Echter
zenuwen speelden de on
ervaren Thesingers danig
parten: al snel stonden er 3.
4 batsmen beteuterd aan de
kant.
Toch konden we na afloop
weliswaar verliezend. maar
met opgeheven hoofd het veld
verlaten. In opperbeste stem
ming werd door gasten zowel

als gastheren (en dames en
kinderen) genoten van de
traditionele broodmaaltijd
met-bier die gewoontegetrouw
door de ontvangende club
wordt aangeboden,
Zeer geslaagd, zeer plezier ig.
Als u er niet bij was heeft u
echt iets gemist. Maar niet
getreurd: op 18 augustus
speelt ATCC weer thuis.
Woensdag 13 juni begon de
ware triomf voor Thesinge in
Drachten, Daar werd uit
gespeeld tegen de Friesch
Coöperatieve Cricket Combi
natie (FCCC), Ook deze match
had een historisch tintje omdat
het de allereerste cricket
wedstrijd was die ooit op
Friese bodem plaatsvond.
De Friezen sloegen niet
slecht. bowlden (= gooiden)
beter. maar in de slotfase
was tegen het steengoede
batten van de Thaisners geen '
verweer mogelijk : wij wonnen ,
en terecht!
zaterdag 23 juni speelt ATCC
in Assen tegen de Engelsen
van de NAM,
Tot ziens in Assen dus!
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Planten in onze omgeving 10

skelter met luchtbanden f 35 ,
L. v.d. Veenstraat 2
tel. 050-416355.

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
fiets met luchtbanden voor
3 à 4-jarig kind. f 15.-
I. V.d. Veenstraat 2.
tel.: 050-416355

punten van de uitlopers bij
het voortkruipen in de bodem
door schubvormige bladeren
worden beschermd. Gewoon
eens op letten als u weer
eens aan een grote tuin
schoonmaak bezig bent. Bij
het uitroeien van dit kruid is
het 't beste om diep te spitten
en ieder afgebroken stukje
wortel of ondergrondse stengel
op te sporen (gelukkig zijn de
stukjes wit en daardoor goed
zichtbaar) en te vernietigen.
Dit lukt echter uitsluitend
wanneer men konstant op
zijn hoede blijft. Een (welis
waa r schrale) troost is het.
dat het voorkomen van deze

." .f"{; , plant in de tuin erop wijst. dat
', : ......,'... de grond van goede kwaliteit

" ' . ,'••:':'" is. Want je zou het niet zeggen
, maar de hanepoot stelt vrij

hoge eisen aan zijn woon
omgeving. Een voedsel- en
vooral stikstofrijke bodem is
voor het groeien en bloeien
van het zevenblad nood
zakelijk. Het vervelende is
dat een beetje moes- of sier
tuin aan deze eisen voldoet!
Een tip tot slot. Als u toch
bezig bent deze plant op te
ruimen pluk dan een keer
zorgvuldig de bladeren. kook
ze als spinazie en geserveerd
met wat boter heeft u een
lekkere en gezonde groente
op tafel staan. En het voor
deel is dat er zó weer nieuwe
blaadjes zijn . ..

tekst: kees faber
tekening: rob V.d. eist

eigenlijk niet welke stof(fen)
voor de werking verantwoor
delijk is (zijn) . Aegopodium
podagraria zou niet alleen
pijnstillend werken bij jicht.
maar ook zouden de ontste
kingsverschijnselen erdoor
verminderen. Tot voor kort
werd het zevenb lad nog in
diverse streken. zoals Noord 
Duitsland. gegeten . meestal
naar oud gebruik op Witte
(Groene) Donderdag tezamen
met andere als genees
krachtig bekendstaa nde
kruiden.
Zoals gezegd. tegenwoordig
manifesteert de 'hanepoot'
(kijk maar eens naar de vorm
van de bladeren) zich vooral
als een bijzonder lastig. vrijwel
onuitroeibaar onkruid . Zo is
het bekend dat de kruipende
wortelstokken in één groei
seizoen een oppe rvlak van
zo'n 3 m2 in beslag kunnen
nemen . Deze plant heeft dan
ook als bijzonde rheid dat de

onder heggen . e.d. Zijn
natuurl ijke stand plaatsen zijn
bossen met een vochtige
maar niet al te moerassige
bodem. zoals men die o.a. in
de buurt van rivieren en berg
kloven aantreft.
De wetenschappelijke
geslachtsnaam Aegopodium
is afgeleid van de Griekse
woorden eix, aigos hetgeen
geit betekent en podium wat
staat voor voet. Bij elkaa r
opgeteld dus : geitevoet. Deze
naam houdt verband met de
vorm van de kroonblaadjes.
die met hun omgeslagen
tongetjes aan een geitevoet
zouden doen denken.
De soortnaam podagraria
komt van het Griekse woord
podagra. dat voetjicht
betekent. een kwaal waar
deze plant tegen zou helpen.
Ook de volksnaam Flerecijn
kruid duidt op deze genees
krachtige werking van de
plant; Flerecijn (of fledercijn )
is een oude naam voor jicht.
In de maanden juni en juli
wordt het kruid gesneden en
in bundelt jes te drogen
gehangen tegen een bescha
duwde muur van een schuur
of aan een heg. De gedroogde
kruiden worden gebruikt bij
jicht en andere rheumatische
aandoeningen, maar ook wel
bij darmstoorn issen met af
wisselend diarree en verstop
ping. Bij jicht wil men ook wel
de geneusde plant (brei'
genaamd) als omslag opleg
gen ; zulks wordt ook wel
gedaan bij aambeien. De plant
werd reeds in de middel 
eeuwen in de kloostergenees
kunde gebruikt. maar men wist

Juni; het zevenblad

Een plant . die iedere tuin
liefhebbe r kent, beter nog:
verafschuwt . is het zevenblad;
een erger onkruid bestaat er
namelijk niet. Wein igen ken
nen de naam. maar het is
voldoende als je zegt : 'die
plant die altijd en overat zijn
kop opsteekt en waarvan het
kleinste stukje wortel weer tot
een nieuwe plant uitgroeit .'
Het zevenblad heeft hierdoor
een erg slechte naam gekre
gen , waardoor het menigeen
ontgaat dat het om een mooie
plant gaat die ook nog goede
eigenschappen bezit.
Het zevenblad behoort tot de
familie der schermbloemigen .
waartoe ook de bereklauw .
het f1uitekruid, maar ook de
peterselie . kervel en zelfs
onze worteltjes behoren. De
plant wordt 60-90 cm hoog
(als je hem tenminste niet
direkt wegschoffe lt) en heeft
een holle gegroefde stengel.
Kenmerkend zijn de glanzend
groene bladeren. waarvan de
bovenste in drieën verdeeld
zijn en de onderste bestaan
uit twee drietallen . Alle blade 
ren hebben een onregelm atig
gezaagde rand. De bladeren
aan de stengel staan met
tweeën tegenover elkaar; uit
hun oksels verheffen zich de
schermen . die bestaan uit
15-20 groepjes kleine. witte.
stervormige bloempjes. De '
bloemen hebben vijf bloem
blaadjes en groeien uit tot
vruchtjes. die slechts twee
zaden bevatten . De bloei valt
in juni en juli. De plant geeft
de voorkeur aan een plaats in
de halfschaduw, bijvoorbeeld
aan de voet van bomen .

Loat joen hoes vaarm
deur haarm

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Schildersbedrüf H. Hofstede
klompen - laarzen - verf - gla s - behang -

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

Goederen rnaandaç 
ochtend gebracht in de L.
V.d . Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thui s
gebrach t

Tevens: suedereini ging,
stoppage en kledin g
reparatie

050·413045



Fietsen met
'Wester'
Op zondag 27 mei j .1. hiel d
rederijkersk amer 'Wester'
weer haar jaarlijkse fietstocht.
Een dag tevo ren waren de
fietsen bij K. Jansen gebracht
die ze dan, zoa ls gebruikelijk,
naar een mooi plekje in
Drenthe zou brengen met z'n
vrach twagen. Verzamelpunt
zondagmorge n was dan ook
bij K. Jans en, doch deze keer
pakte het allemaal heel
anders uit. In plaats van dat de
fietse n voor ons weggebracht
zouden worden kregen we te
horen dat we gelijk in Garmer
wo lde wel op konde n stappen .
Vol goede moed gingen we
toen met ± 25 personen op
weg , dit maal doo r ons moo ie
Groninger land. Via aller lei
binnenwegen kwamen we in
Loppersum , waar we onze
eerste stop hadden . Na de
inwendige mens wat versterkt

te hebben gingen we wee r
verder richting Uithu izen ,
natuurlijk ook weer met de
nod ige rustplek jes . In Uithui
zen aangekomen zijn we naar
de Menkema borg gegaan,
waar we ons ee rst op een
ter rasje hebben laten neer
ploffen . Daa rna hebben we
het kasteel oezi chtigd en de
lu in bekeken . We zijn toen
weer opgestapt en natuurlijk
ben ieuwd wat de volgende
pleisterplaats zou zijn, waar
we zouden eten . Na veel
omwe gen kwa men we terecht
in . .. Uithu izen . , . in de
Menkemaborg . Toen daar
geze llig aan tafel. De stem
ming zat er goe d in. Om
± 19.30 stapten we weer op
in de stromende regen .
Om huld in plastic stapten we
op , richt ing Garmerwo lde.
Na nog geen kilometer
gereden te hebben waren we
dan ook nat van top lot teen
en iedereen zag de 'bui' een
bee tje hangen . daar we nog
lang niet in Gar merwo lde

waren. Maar onze reisle ider ,
K. Jansen. had overal voor
gezorgd. Tot onz e grote ver
bazing stond en er taxi's voor
ons klaar en transport voor
de fiets en, dit alles bij een
loods in Uithulzen. Toen ging
alles zeer snel. Mensen in de
auto 's, fietsen inladen en zo
kwamen we weer aan in
Garmerwolde. Een zeer fijne
geslaagde dag in het Gronin
ger land met dank aan
K. Jansen , die overal zo goed
voo r gezorgd had .

Een fietser.

Jubileum Oranje
comité Thesinge

Op donderdag 17 mei 1984
kwam het Oranjecomité in
café 'Molenzicht' bijeen om
afsc he id te nemen van de
heren R. Jansen en D. Apoll.
De heer J . Slump bedankte
hen voor de prettige samen
werking tijdens 30 jaar.
Daarna werd hen de ere spe ld
opgespeld .
Tot grole verrassing van de
beide heren bracht de plaa tse
lijke muzie kvereniging
'Juliana' hen nog een
serenade .

Wist u dat...
• er in Woltersum een
voet ba ldag is gehouden voor
de scholen uit de gemeente?
• alleen klas 4, 5, 6 daaraan
mee mochten doen.
• de me isjes van de L.O. te
Garmerwolde op de 3e plaa ts
eindigden?
• en de jong ens o p de 6e
plaats?
• er word t geflu isterd dat
Frits Stoll inga dingt naa r de
hoofdprijs van de tuinkeuring .
• hij naar onze mening in
iede r geval in de prijzen moet
vallen?

Bazar in
Thesinge
De christelijke muziek
verenig ing 'Juüana hield vrij
dag 25 mei een zeer geslaag
de bazar. 's Middags voor de
kinderen, met vele attracties
zoals 'Rad van Evert ', 'Cavia
race ' en sjoe len.
's Avonds was er de grote
bazar. Natuurlijk waren er
weer ve ie winnaars .
Rekstokha ngen :
1 Mart in Hotman . 6 .05 min ,
2 Tjeerd van Houten , 5.38 min
3 Koos van Houten, 4 .55 min .
Schieten :
1 H. Blokzijl , 35 punten
2 A . Overzet , 35 punten

(loting)
3 K. van Houten , 34 punten
Sjoelen:
1 G. v.d . Veen , 128 punten
2 Betty Slager, 120 punten
3 Rieks Vegter , 106 punten
Kaars en:
1 Jaap koenes. 23 kaa rsen
2 Jaap v.d, Borg . 15 kaarsen
3 Jan Joling en Dick Sybenga

beiden 14 kaarsen

Amerikaanse verloting:
de ligs toe l ging naar Rita Ellen ,
de slaapzak was voor Harmke
Pleiter.
Een jaar lijks evenemen t da l
gelukkig steeds wee r volo p de
belang stelling heeft van jong
en ou d.

Kerkdiensten
1 jul i Garrnerwolde 9.30 uur
ds . S. tanser. Holwierde
8 jul i Thesinge 10 .00 uur
ds . C. de Vries-Bat enburg
15 jul i Garmerwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg.
avo ndmaal, koffiedrinke n na
afloop
22 juli Thesinge 10.00 uur
dr . H.G. Hubbeli ng
29 juli Garmerwo lde 10.00 uur
prot. dr. W . Nijenhuis
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Feestelijke
ouderavond
De lagere school hield op
25 mei haar feestelijke ouder
avond in café de Leeuw.
Het is dan de gewoonte dat
álle kinderen op het toneel
verschijnen . Ook deze keer
werd niet afgeweken van dit
gebruik, dat als voordeel..heelt,
dat álle ouders komen kijken
en vaak ook nog opa's en
oma's of andere familie-leden.
Het was gezellig druk in het
café: de flitslampen van de
fototoestellen zorgden voor
extra feestelijke verlichting en
het publiek heelt zich "uit
stekend vermaakt met het
gebodene. De klassen 1, 2 en
3 voerden de musical 'Bestaat
niet land' op . Dat is een land,
waar geen grote mensen

komen en de honden niet op
de stoep poepen. Je kunt er
iets heerlijks als chocomel met
uitjes nuttigen en het werd
duidelijk, dat iedereen eIgen
lijk zijn eigen Bestaat-niet
land kan maken met dingen,
die men leuk of mooi vindt.
Sommige kinderen waren
bloemen, anderen vlinders en
weer anderen speelden toneel
Het decor en de aankleding
waren heel mooi. Daar was
erg veel werk voor verzet.
Daarna kwamen de klassen
4 5 en 6 met de musical
'Het vreemde songfestival' .
dat zich afspeelde in het
dorpje Knudde in het riet.
De dorpelingen vonden het
heel vervelend, dat iedereen
voor de leuke dingen altijd
naar de stad ging.
Ze bedenken nu zelf iets leuks,
iets waar iedereen versteld

van zal staan en dat wordt het
songfestival. Het geheel werd
heel goed en zeer levendig
door de kinderen gebracht.
Ze kregen nogal wat open
doekjes en dat werkte heel
stimulerend.
Als slotstuk van de avond vond
de verloting plaats. De num
mers. waar de prijzen op zijn
gevallen, worden hieronder
vermeld. Nadat er prijzen
waren Uitgedeeld, leefden de
kinderen zich nog even Uit op
het podium, dronken de
ouders een laatste drankje en
ging iedereen voldaan naar
huis.

E,S.

Prijzen af te halen bij het
Hoofd der School. Dorpsweg
60, Garmerwolde.

Trekkingslijst
Openbare Basisschool
Garmerwolde, Verloting
1984

1e prijs nr. 737
2e prijs nr. 1064
3e prijs nr. 1879
4e prijs nr. 947
Se prijs nr. 1933
6e prijs nr. 1607
7e prijs nr. 1623
8e prijs nr. 906
ge prijs nr. 797

10e prijs nr. 900
11 e prijs nr. 646
12e prijs nr. 529
13e prijs nr. 810
14e prijs nr. 1900
15e prijs nr. 1116
16e prijs nr. 1381
17e prijs nr. 1092
EXTRA PRIJS nr. 1244
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Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

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

echte
Groenteman

Onze meubels
mogen

•gezien
worden !



Plattelandsvrouwen Garmer
wolde wonen rechtszitting bij

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,
programma seizoen
1984-1985

Dinsdag 8 mei j.1. gingen een
aantal Plattelandsvrouwen
een bezoek brengen aan de
rechtbank met het doel eens
een rechtszitt ing mee te
maken.
Het was voor allemaal 'vroeg
opstaan ' geblazen daar de
zilting om 9 uur begon.
Omdat we nog wel even tijd
hadden maakte een bekend
dorpsgenoot een rondleiding
met ons door Presidents- en
Advocatenkamer en langs de
cellen.
De deurwaarder die inmiddels
ook was gearriveerd, vertelde
ons waar we mochten zilten
en hoe de gang van zaken
was. Als de 'rechtbank' binnen
kwam moesten we gaan staan
en de rechter gaf wel een
teken dat we weer konden
gaan zitten. Gelukkig wisten
we dat al van de televisie.
Eindelijk was het zover. Als
één man (vrouw) stonden we
op. Daar kwamen de Politie
rechter, de griffier (vrouwlijk)
en de officier van justitie. De
politierechter beduidde ons
dat we weer konden gaan
zitten.
De politierechter en de griff ier
(secretaris van eerstgenoem
de) zitten naast elkaar.
De officier aan een apart
bureau of terzijde . Bij elke
zitting zijn een deurwaarder
en een Rijkspolitieman aan
wezig. De deurwaarder roept
de namen van de verdachten
af en controleert of zij al aan
wezig zijn. Als de verdachte
binnenkomt moet hij voor het
hekje plaats nemen en vraagt
de politierechter of hij weet
waarvoo r hij is opgeroepen .
Daarna leest de officie r voor
welke boete - vervangende
gevangenisstraf - voorwaar-

delijke straf - ontzegging van
b.V. rijbevoegdheid - proeftijd 
hij voor de overtredin g eist.
De verdachte kan zich dan
verweren - eventueel door een
advocaat laten verdedigen,
waarna de politierechter
vonnist.
De behandelde overt redingen
waren: onder invloed een
voertuig besturen; een
ongeluk, veroorzaakt door
rijden onder invloed; een
inbraak (geld voor alcohol en
drugs); een auto openbreken
en de buit verkopen.
Er werden bedragen van
f 1000 ,- tot f 2000,- boete
geëist. De politierechter vroeg
iedere verdachte naar zijn
inkomen, getrouwd of niet
en gezinsgrootte . Aan de hand
van deze gegevens stelde hij
een bedrag vast dat maande 
lijks diende te worden afbe
taa ld. De rechter vertelt dan
ook nog dat de verdachte - of
zijn verdediger binnen veertien
dagen tegen het vonnis in
hoger beroep kan gaan.
Het was allemaal erg interes
sant maar wat moeilijk te ver
staan omdat de heren zo zacht
spraken. Toen we de deur
waarder hierop in de eerste
schorsing attendeerden werd
een onderzoek ingesteld en
bleken de microfoons niet
ingeschake ld. Hierna werd het
iets beter.

Woensdag 19 september
Demonstratie breigarens en
kleding.
Woensdag 10 oktober
Discussie-avond. Onderwerp :
'Ooit geacht over macht' .
Woensdag 17 oktober
Muziekkorps 'Harmonie'
speelt, waarna uitleg voigt
door de dirigent.
Woensdag 7 november
Doe-avond, voor Sint
Nicolaas.
Dinsdag 18 december
Kerstavond verzorgd door
eigen leden.
Zaterdag 19 januari 1985

Voorbereidingen
schoolfeest
Thesinge

De verschillende 'wijken' in
Thesinge zijn inmiddels bij
elkaar gekomen om onderling
te over leggen ove r de viering
van het 1aO-jarig bestaan van
de christelijke lagere school
in Thesinge. De feest
commissie heeft als wens
geuit dat we moeten proberen
om over alle drempels heen
dit feest als een feest voor het
HELE DORP te beschouwen.
Tenslotte hebben we nu nog
één school in het dorp, waar
iedereen blij mee kan zijn
ongeacht de vraag of men nu
wel of geen kinderen 0 p die
school heeft of heeft gehad .
Het feestprogramma gaat van
start op woensdag 5 septem
ber en eindigt op zondag 9

Neijoarsverzide
Muziek door U. Nonkes .
Woensdag 6 februari
Jaarvergadering + dia's
dhr. Havinga
Woensdag 6 maart
Lezing ove r antiek, sieraden,
meubels en stijlen
woensdag 27 maart
Uitnodiging van de afd. Ten
Boer. Lezing over biologisch
tuinieren
Woensdag 17 april
Lezing met dia's over
Indonesië
Woensdag 1 mei
Demonstratie met kwark

september. Op die woensdag
zal er een kindermiddag zijn,
donderdag is muziekdag,
vrijdag een dorpsspel. later
dag 8 september volgt dan
de reünie met 's avonds groot
feest. Zondag 9 september
is er een herdenkingsdienst.
Wat de versiering in de
komende feestweek betrelt .
middels de enquête gaat de
voorkeur uit naar straat- en
tuinversiering. Uitvoering naar
keuze, per huis of samen met
de buren, waarbij het de
bedoeling is een kinderliedje
uit te beelden. De verlicht ing
kan men natuurlijk ook een
voudig houden, door bijvoor
beeld tuinkaarsen.
Inmiddels is er druk geheid
bij het schoolgebouw, de
ingrijpende verbouwing is
van start gegaan. De schoo l
kinderen hadden daarvoo r
twee dagen 'hei-vrij' ,

Privé:
Haverplein 5 9734 AK RUISCHERBRUG Tel. 050·4161 68

• goede voo rUchfing

• bet rouwbare service

• grote kollektie modieuze
kwaftteltemonturen

~
VOS OPTIEK
AUDIO"H"""'"

OU DE EBBINGESTRAA T 65
9712 HE GRONI NG EN

TE l. 050-1 29102

Restaurant" de Pleisterplaats"...
Uw plaats!

• voor gezelligheid
• voor kwal ite it
• en bovenal betaalbaar !

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel . 05902-1441



~De Kinderkrant

[0 nd koartje

Het is nu vakantie; fijn 6 weken
lang niet naar school!
Als jullie met vakantie weg
gaan is het misschien leuk
om een vakantie-logboek te
maken. Hierin schrijf je op
wat je iedere dag hebt gedaan
of hebt meegemaakt.
Het boek kun je illustreren
met foto's, prentbriefkaarten ,
kaartjes van treinen of musea,
knipsels uit folders of kranten
en natuurlijk met zelfgemaakte
tekeningen. Teken er een
landkaart bij en geef daarop
aan waar je overal geweest
ben'

\\
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• Wobby

Redakt ie Garmerwo lde:
Elisabeth Schul ing , l. V.d.
Veenstraat 2, tel. 050
416355.
Redakt ie Thesing e:
Kees Faber, Kapelst raat 5,
tel. 05902-2257
Administratie: Peta Jur jens,
l. V.d. Veenst raat 15,
9798 PK Garmerwolde , tel.
050-416094.
Bank: Rabo Garmerwo lde,
rek. nr. 3207.05.749 giro V.d.
ban k 91693B.
Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand.
Druk: Bolkema dr ukwerk
verzorging, Gron inge n.

REDAKTIE
ADRESSEN

Op reis
Tussen Keulen en Parijs
Ligt de weg naar Rome
AI wie met ons mee wil gaan
Die moet onze manieren
verstaan.

Juni
Waar de zomermaand juni van
is afgeleid is niet precies
duidelijk. Sommigen zeggen
van Juno, de vrouw van
Jupiter. Anderen denken dat
het is afgeleid van het latijnse
woord junior; dat betekent
de jongste. Als de geleerden
het niet weten, hoe kunnen
wij het dan weten. We kiezen
gewoon datgene uit wat we
leuk vinden.

Verzamel ook verpakkingen
waar je een herinnering aan
hebt. B.V. suikerzakjes, snoep
papiertjes. lucifersdoosjes.
Bladeren en bloemen droog
je tussen dun papier, dan krijg
je geen vlekken in het boek.
Probeer eens uit te vinden
hoe de plant of boom heet
waarvan de bloemen of
bladeren zijn.
Maak van je vakantie- logboek
een kijk- en leesboek, waarin
je later je vakantie nog eens
opnieuw kunt beleven.
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Postzegels zijn ook fijne
souvenirs.
Maak je nieuwe vriendjes:
vraag dan een foto van ze met
hun handtekening erbij.

alle do,gen zon
o~ regen

roto met stempel
douane

Ga je naar het buitenland
plak dan je foto op een stuk
papier en vraag aan de
douane een stempel.

U i l h e l g ro t e aa nbod v an o n tw ik.kel
ceor-ares neooeo wi j voor u de beste
gesele c te er d , 1",1. de Koda k Fotocen t ra le
voo r he l o nq.ee te Kodak we rk en ce we
voo r he ! gr o te xe u z e pa kk e t.

En d at wij ons werk goed geda an hebbe n
oewusr de c oosv roe ot e oc.o s. Lee s de
les t ..an het vor ig jaar o ve r de a lwerk
c en trales ma ar ee ns g oe d na
Wi j hebben 8 kwabtert en en to rmaten
geselec teerd om aan uw wensen en ei sen
tege mo et Ie kome n
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Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialisee rd In papegaaien - ara 's

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

Uitgebreide aquarium afdeling.
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