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Thesingers over Thesinge vroeger en n1L

Gnetje en Rleks Vegter voor het hUIS Luddestraat nr. 4

aan de praat met de famJl,e Vegt6'l:

Verhalen uit de oude doos zijn
erg in trek in dit komputertijd
perk, Zeker verhalen die gaan
over het dorp waar je anno
1985 je huis hebt staan.
De G&T Express gaat daarom
proberen een tip van de sluier
op te lichten, die ligt over die
'goeie ouwe tij d' in Thesinge
en Gannerwolde. In dezekrant
is Thesinge aan de beurt We
gingen terug in de ti jd door ons
oor te luister te leggen bij
enkele ras-Thesingers;
mensen, die hun hele leven al
in Thesinge wonen en heel
wat dorps lief en leed hebben
meegemaakt Je krijgt in een
gesprek met deze mensen een
heel kleurrijk beeld geschetst
van het dagelijks leven in ons
dorp en zijn naaste omgeving.
Deze keer hebben we kontakt
gezocht met de familie Vegter.
Vegter, een familienaam, die 
evenals die van Pleiter, Ridder,
Kol. e.d. - door een groot aan
tal Thesingers wordt gedra
gen. We hebben ons licht op
gestoken bij Grietje Vegter
Swart (71 jaar) en haar zoon
Rieks (46). De beide Vegters,
Rieks enthousiast bijgestaan
door zijn vrouw Biena, waren
graag bereid met ons wat her
inneringen op te halen.

Klein behuisd

Grietje woo nt op dit moment
aan de Luddestraat 4, samen
met haar zoon Jan.
Rieks heeft daar ook nog 10
jaar gewoond voordat hij naar
de Molenweg 37 vertrok waar
hij nog steeds zeer tevreden
woon t Grietje woont al weer
30 jaar in dit huis, dat eerst van
haar schoonouders was. 'Daar
voor hebben we in een ander
huis aan de Luddestraat ge
woond, maar dat was zà klein
dat we op een gegeven mo
ment de hoeken van de tafel
hebben gezaagd om wat loop
ruimte te krijgen in de kamer.
Er waren ook geen slaap
kamers; we hadden alleen 2
bedden in de kamer en een
ledikant achter een overgordijn
in het voorhuis! ! De verhuizing

naar 't andere huis betekende
toen een grote vooruitgang.
"De kamer was ruimer en we
kregen echte slaapkamers: ik
moet er nu wel om lachen,
want dit huisje is in totaal 6
bij 8 meter en toen waren we
nog met z'n vijven '" Grietje
herinnert zich nog meer sterke
staaltjes als we het hebben over
de behuizing in die tijd. " Ik
weet nog wel dat we een
klerenkast als bedstee gebruik
ten. Andere mensen sliepen
wel
met z'n drieën in één bed;
ze lagen dan om en om, dan
had je nog de meeste ruimte!
Ook gebeurde het wel dat pa
en ma aan het voeteneinde
van hun eigen bed een soort
kribbe tegen de wand timmer
den. waarin een kind tot een
jaar of twee heerlijk kon
slapen '"

Van dorp naar "loerï".

Grietje is zelf geboren in het
huis aan de Luddestraat waar
nu postbode Apoll woo nt; dat
was in 1913. Toen ze elf was,
is de familie Swart verhuisd
naar 'Laan', de Schutterlaan
dus. "Mijn moeder was gerefor-

meerd en mijn vader hervormd"
vertelde ze. "Het huis aan de
Luddestraat was in het bezit
van de hervormde gemeente,
het was een diakenhuis. Toen
ik in 1924 vanwege een andere
hoofdmeester overging van de
hervormde naar de gerefor
meerde school. moesten we
direkt ons huis uit van de kerk.
We vonden het helemaal niet
leuk, maarhet was niet anders".
Het huis aan de Schutterlaan
is toen gebouwd door Grietjes
vader. Dit is nàg te zien in het
huis - dat op dit moment be
woond wordt door de familie
Remkes - want ergens op een
balk staat met teer geschre
ven : " H. Swart". Voor de huidi
ge bewoners is het goed om te
weten dat het huis van begin af
aan prima is onderhouden.
"Mijn vader ging elk jaar met
een bus petroleum langs al het
houtwerk om het te bescher
men tegen houtworm. De rest
van de familie vond het maar
overdreven, maar zulke dingen
kon je mijn vader niet uit zijn
hoofd praten. Het gebeurde ge
woon ". Het wonen aan de laan
vond kleine Grietje lang zo
leuk niet als in het 'dorp'.

(foto Andries v.d Meulen)

"Ja" zegt ze, "nunoemenwe de
Schutterlaan de 'Herenstreek',
maar toen was het voor ons
'Kostvertoren', Er woonde nog
bijna niemand, dus ook geen
kinderen voor mij om mee te
spelen. Dat was in de Ludde
straat wel anders; wanneer je
ook op straat kwam, er was
altijd wel gezelschap",

Hard vverken en vveinig geld

Toen Grietje 12 jaaroud was en
van de lagere school kwam
bleef ze eerst2 jaar thuis om de
boel schoon te houden, eten te
maken, terwij l haar moeder op
het land werkte. Later is ze
gaan helpen in de toenmalige
winkel van Schutter, aan de
Kapelstraat " Ik verdiende toen,
dat was in 1927, 1 gulden per
week. Ik was er dolblij mee; ik
voel die munt nàg in mijn hand
zoals ik daarmee op zaterdag
avond naar huis toe holde l"
Daama is ze bij verschillende
boeren in dienst geweest O.a.
om te helpen met het melken.
Ze weet nog best dat 't niet
makkelijk was in het begin. "Ik
moest er om 5 uur uit, maar ik
werd steevastom 4 uurwakker.



Jan 'v/as1rekker' Vegler geponrelleerd met zijn lffOuw.

het hart bonsde in mijn keel, zo
verschrikkelijk vond ik het om
dat melken goed te leren. Later
ging het gelukkig veel makke
lijker" vertrouwt Grietje ons toe.
In 1937 trouwde ze met
Hendrik Vegter, ook een ras
echte Thesinger. Hendrik was,
zoals eigenlijk alle Thesinqer
jongens in die tijd, arbeider.
"Maar eerst". zo vertelde ze,
"g ingen alle jongens als ze
van school kwamen een jaar
werken op de melkfabriek in
Bedum. Dat was gewoon zo;
Hendrik is daar dus ook
geweest
Later heeft hij samen met zijn
vader nog bieten vervoerd per
schip. Zijn vader huurde dan
een boot, die werd volgegooid
met bieten en die trokken ze
dan naar de suikerfabriek en
weer terug. Maar de langste
tijd is hij knecht geweest".

Van de boer naar de EGO

Rieks heeft ook lang als vast
arbeider bij de boer gewerkt
" In de vijftige r en zestiger jaren
betekende het werken als
knecht ook geen vetpot" ver
telt Biena. " Ik weet nog best
dat Rieks in 1965 met f 93.
in de week thu iskwam",
Zo rond 1960 traden er grote
veranderingen op in de land
bouw, die ook in Thesinge en
omgeving merkbaar werden.
Zo nu en dan stuurden ouders
hun zoon niet direkt naar een
boer, maar ging zo'n jongen
naar een ambachtschool of een
MU LO. "Dat moest ook wel"
vertelde Rieks, "want het werk
werd een stuk minder, omdat
er steeds meer machines kwa
men. Ik was vroeger weken
aan het hooien en het ploegen
met 2 paarden; een boer doet
dat op dit moment in z'n eentje
binnen een paar dagen. In de
vijftige r jaren had een boer
soms wel 5 knechten; nu
bestaat het beroep van boeren
knecht haast niet meer ',
Rieks is in 1970 als arbeider

gestopt omdat hij wel inzag
dat het knecht-zijn geen toe
komst meer had. Hij .is toen bij
de EGD begonnen en zit daar
nog steeds.
W at zo'n 25 jaar geleden bij
zonder was - dat een kind
doorleerde - is nu heel gew oon,
ook voor Rieks en Biena
Hun zoon Erik van 14 zit nu op
het atheneum.

Vlas lrekken repelen en dorsen

Grietjes schoonvader heeft ook
altijd al in Thesinge gewoond.
Deze Jan Vegter staat vooral
bekend als koppelbaas bij het
vlastrekken. "Als het goed weer
was voor het vlastrekken, dan
ging mijn schoonvader met een
haam door het dorp. Iedereen
die wat wi lde bijverdienen
kwam dan naar het land om
te helpen. Op het land moest
hij ervoor zorgen dat de scho
ven dik genoeg waren,Je werd
namelijk per 100 schoven uit
betaald en sommige mensen
w ilden wel eens wat te snel
hun geld verdienen en
dan was de laag vlas op de
ruiters te dun, Dat kon natuur
lijk niet". Grietje heeft zelf ook
w el meegedaan aan het vlas-

Alle vIasIrekkers bijeen I

trekken. "Ook nog toen mijn
oudste dochter Martje al van
school was en in huis hielp.
Dat was een mooie tijd; ik ver
diende mooi wat bij op het land
en het eten stond op tafel als
ik thuiskwam '"
Rieks heeft ook nog wel vlas
getrokken, maar heeft vooral
zijn sporen verdiend in het vlas
'riebel'n' (repelen) en dorsen.
Hij vertelt erover alsof hij er
gisteren nog mee bezig is ge
weest "Dat vlas kwam van het
land in de schuur en dan moes
ten w e het bij wi nterdag eerst

'riebel'n', We trokken het vlas
door grote kammen om de
knoppen met het zaad van de
plant te halen. Die knoppen
spreidden w e dan over de vloer
uit en dan gingen we er met
paarden overheen. Vaak paar
den, die nog niet bereden
waren. Die stampten met hun
hoeven het lijnzaad eruit Zo
ging dat dorsen toen; prachtig
werk was dat". Rieks zou zo wel
wee r terug w illen, maar vlas
vind je tegenwoordig alleen
nog maar in siertuinen .

Lopend naar de sted

De bewo ners van Thesinge
kwamen vroeger niet veel bui
ten het dorp. Grietje herinnert
zich nog dat er in haar tijd maar
twee arbeiders waren die in de
stad we rkten. "Zo nu en dan
ging je wel eens naar de stad
met je ouders" vertelde ze
"maar dat was wel een hele
ondememing, Je ging dan
lopend over de Stadsweg of
naar het Eemskanaal waar je
met een boot verder kon.
Soms kon je met een beurt
schip mee vanuit Thesinge; die
legde dan aan in de Schip
sloot Ook zijn w e wel eens met
de koets gegaan; de vader van
Piet Heidema kwam elke dins
dag naar Thesinge en dan kon
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Schrijfavond Amnesty IntemationaLje mee. Zo ben ik ook naar
het ziekenhuis gereden toen
mijn dochter Annie werd gebo
ren". Ook staat haar die keer
nog goed bij dat ze op de
schaats naar Groningen ge
weest zijn.
In de stad waren voor de dorpe
lingen allemaal onbekende
dingen te koop. "Ik weet nog
goed dat ik voor het eerst een
appelsien - ja zo noemden we
die dingen - mocht hebben van
mijn ouders. Ik zocht de dikste
uit de kist, maar ik voel die
teleurstelling nog, toen er na
het pellen maar een heel klein
tje overbleef; dat w ist ik toen
voor eens en altijd !"

Vakantie en vnje tijd

"W e hadden 1 week vakantie
en 5 snipperdagen" vertelde
Rieks. "W e gingen eigenlijk
nooit weg , alleen in onze ver
lovingstijd zijn we een keer
naar Vlieland geweest". Ieder
een zocht zijn vertier dan ook
vooral in het dorp. "Ac h, wat
deed je" zegt Biena, "w e trok
ken veel in groepen op als
jeugd en we vermaakten ons
met de simpelste dingen. We
hadden bijvoorbeeld uren ple-

I zier van een grote zak pinda's
die we met z'n allen aan de
Smidshöm oppeuzelden.
Dat hek daar w as helemaal
uitgesleten van het vele zitten
Een enkele keer ging je eens op
de fiets w at verder weg . zoals
naar het Paterswold semeer of
naar de stad om een film te
bekijken in het Tehuis". Rieks
herinnert zich nog goed hoe hij
eens met twee vrienden op één
fiets naar Bedum is geweest
In de winter zat de Thesinger
jeugd met z'n allen bij iemand
in huis en deed spelletjes en zo.
Verder zat iedereen wel op
catechesetie. de jeugdvereni
ging, de ml17iek of het koor.
Zo zit Rieks al vanaf zijn 11e
bij de muziek en is nog steeds
een trouw lid; hij was gedu-

rende ongeveer 7 jaar voorzit
ter van '.Juliana',
Een deel van de vrije tijd werd
ook ingevuld door het werken
op het stukje 'regeringsland' dat
elke arbeider als volkstuin in
gebruik had. Daarop werden
aardappels, kolen en andere
groenten en in de oorlog zelfs
tabak verbouwd. De hele farni
lie hielp mee om de spullen te
verbouwen en te verwerken .
Een avond bonen of tabaksbla
deren rijgen om ze te laten
drogen was een heel gewone
bezigheid in die tijd.

Armoedig maar gezellig.

lets wat in deze 'rijke' tijden
vaak gezegd wordt, staat ook
voor Grietje en Rieks als een
paal boven water. ..Het w as een
armoedige, maar erg gezellige
tijd" .
Grietje vertelt dat de arbeiders
zich altijd tegen enen verza
melden aan de Smidshöm; ze
praten dan wat voordat ieder
een w eer naar zijn boer toe
ging. Rieks en Biena herinneren
zich nog hoe gezellig de zwem
partijen waren in de 'neie
Moar', ergens waar nu de
Eernshavenweg loopt " Ieder
een is tegenwoordig op zich
zelf' zegt Grietje. Er klinkt iets
van heimwee door in haar stem
als ze daar aan toevoegt: "We
hadden toen alleen op paas
maandag het muziekfeest in
Thesinge en nu hebben w e
elke avond feest op de tv.,
maar of we nu gelukkiger zijn,
ik denk 't niet "

Truus Top en Kees Faber.

Zoals al aangekondigd in de
maart-krant wordt er door de
Amnesty-groep Ten Boer een
schrijfavond georganiseerd.

Op dinsdagavond 7 mei kan er
tussen 20.30 en 22.30 uur
geschreven worden voor de
vrij lating van gewetensgevan
genen.
Dit zijn mannen of vrouwen die
op grond van hun godsd ien
stige of polit ieke overtuiging
of vanwege hun ras, taal of
huidskleur, gevangen zitte n,
In 't Buurhoes zijn dan mensen

Paasvuur op de stedswe;

PAASWlJR '85
EEN BETERE PLEK .

Dit jaar waren de paasvuur
makers van Garmerwolde er
wel erg vroeg bij. Maar de
bewoners rond het't errein
van de Unie' ook. Na twee
paasvuren met de nodige bib
beraties op deze plek meege
maakt te hebben,vonden we het
we l welletjes. Het was gewoo n
veel te gevaarlijk. Een harde
wind en je had de poppen aan
het dansen. De familie van
Ramshorst kon erover mee
praten. Na een eerste w eige
ring hadden w e al snel een
hele delegati e paasvuurmaak
sters aan de deur. Praten hielp.
We konden zeduidel iik maken

van de Amnestygroep aanw e
zig met voorbeeldbrieven.
U hoeft dus niet zelf een brief
op te stellen, U kunt een brief
overschrijven!
W ij doen een beroep op ieder
een die met Amn esty Intema
tional sympathi seert om te
komen.
Heeft U belangstelling, dan
kunnen we het vervoer mis
schien samen regelen. Belt U
mij dan even op :
3544 in Thesinge.

Joanne van der Meulen.

(foto Jas de Vries]

dat het hier niet meer kon en
waarom niet Gemor en gemor,
maar . . ... ze legden het bijltje
er niet bij neer, maar ze gingen
op zoek naar een betere plek.
W eldra gingen er karrevrach
ten brandbaar - en soms
onbrandbaar - materiaal rich
t ing Stadsweg. Daar ontstond
een geweldige hoop. Iedereen
heeft op tweede paasdag het
resultaat van al dat gesleep
kunnen zien. De harde w ind
joeg de vlammen ver in de
richting van de Lageweg. Dat
was niet zo erg. want dáár
konden ze niet zoveel kwaad.

Uit de pastorie
Pluc Plaatsman
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Kegelen 'Weder'
Op zaterdag 14 apnl zun de
leden van 'Wester' + aanhang
aan het kegelen geweest in
'De Leine' te Kropswolde.
Naast het kegelen werden er
ook andere spelletjes gedaan
waarmee men punten kon ver
dienen. Eén groep heeft gepro
beerd om met 'haard poest'n'
wat extra punten in de wacht
te slepen. Of het gelukt is,
daarover zijn de meningen ver
deeld.
Het was een gezellige spor
tieve avond. De uitslag was
alsvolgt :
Dames: 1. Jantje Terpstra

2. Grietje Jonker
3. Meenje Jansen

Heren: 1. Henri Veninga
2. Piet van Zanten
3. Kees Jansen

De poedelprijs was voor
Eitje Havenga.
Op zondag 9 juni a.s. gaan we
fietsen. Als u dan een horde
fietsers door het dorp ziet gaan,
weet u dat het 'W ester' is en
geen andere groepering.
Tot slot nog even dit: 'Houdt
u 30 en 31 augustus vrij voor
het OPENLUCHTSPEL?'.

Janna Hazeveld

O.B.5.-Expl'ess
Enige malen per jaar komt er
een schoolkrant uit die geheel
verzorgd wordt door de leer
lingen van de openbare basis
school Garmerwolde.
Gebleken is dat er ook mensen,
die geen kinderen (meen op
school hebben, graag deze
krant zouden ontvangen.
U kunt zich hiervoor opgeven
bij Hilda Dikkema, Dorpsw eg
13, tel. 416051.
Per schooljaar wordt daarvoor
een bijdrage van f 5.
gevraagd.
Indien U zich snel opgeeft ont
vangt U het nummer van juni
a.s. gratis!

(foto : Ad van Zalk)

kusratten steeds uitgekookter
raken om de vallen te ontlo
pen, getuige het verhaa l over
een vangkuil , waarvan de
p.v.c.-ingangen steeds met
riet ware n dichtgestopt, terwijl
de stukjes appel waren opge
geten . . . door de musk usrat!

Ad van za lk

eens bezig, hè, en dan ont
staat al gauw nieuwsgierig
heid', vergoe ilijkt Kelholt. Hij
turft de vangsten van deze
dag met de vindplaatsen. Op
mijn vraag wat er nu met de
ze 12 rallen van vandaag ge
beurt , antwoordt hij dat ze tot
bontjassen worden verwerkt.
Deze strenge winter heeft bij
gedragen tot een uitstekende
pels.
Toch 'Mil zielig.
Een leerzame middag en
toch . .. wel zielig die 10 mi
nuten doodstrijd. Prettig te
weten, dat naarmate er meer
op ze gejaagd wordt , de mus -

Een schoolvoorbeeld van zo'n
winterverblijf, dat de mus
kusrat optrekt op plaatsen
waar riet, lisdoddes , biezen
e.a. waterplanten groeien, die
hij als bouwmateriaal gebruikt.
In het midden ervan zit de
kamer , die hij via een onder
water -gang binnenkomt. Ver
der hier prima voorbeelden
van oeververzakkingen. Toch
ook vingen we regelmat ig bot.
Door het stromende water
waren de ingangen van de
fuiken vaak geblokkeerd door

planten, kroos e.a. troep. Bij
het kerkhof in Thesinge had
den kwajongens(?) een fuik
uit een duiker getrokken en
hem midden in een sloot doen
belanden .
'Erg veel tegenwerking heb ik
niet bij mijn werk , maar voor
bij fietsende jeugd zien je wel

Niet altijd pnïs.
Via de Bovenrijgerweg komen
we in het Ten Boersterbos,
waar Jan mij een prachtig voor
beeld van een winterhut aan
wijst tem idden van de
rietkraag middenin de vijver.

Een noeste gl'Uver, deel 3.
met de vanger op pad

Wat voor een mens is Jan
Kelholl , vroeg ik hem in de
auto , toen we op pad gingen .
'Het buitenleven zit in mijn
bloed. Ik ben 5 jaar jach
topzichter geweest in Drente .
Ik woon in Doldersum in zuid
west Drente in een huisje aan
de bosra nd met m'n twee
honden. Ik ben op zoek naar
een woongelegenheid hier in
de buurt. Ik rijd nu soms 1000
km per week en dat vind ik
wel erg veel!' Sinds twee jaar
is Jan premievanger en vanaf
sept. '64 dus 'beroeps' . Deze
middag zou blijken, dat hij
een prima jagers inst inkt heeft.
De reden waarom hij in rijks
dienst is genom en.
Gestoken in lieslaarzen, met
een warme 3/4 vetleren jas
aan en in zijn hand de onmis
bare lange, stev ige, ijzeren
pen, stapt hij op de duiker in
de Thesinger maar aan de
Lageweg en haalt twee ratten
uit de fuik. Aan de ande re
kant lopen we langs de
boomgaard naar het huis van
Groeneveld jr. Jans gezicht
glundert van trots als hij zijn
vangkooi uit het water t ilt met
vijf exemplaren. 'lIJ veel heb
ik nog niet eerder in de vang
kooi gehad', is zijn kom
mentaar. Ook ik ben volko
men verrast. 'Het is zo, dat
hoe verder ik naar de stad
kom, hoe meer ratten ik vang .
Eergisteren had ik er 16 in
Lewenborg en Beijum. Daar is
waarsch ijn,ijl wat minder ge
vangen de laatste jaren, zodat
ze zich hebben kunnen ver
meerderen', is zijn uitleg.

Onze meubels
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•gezien
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Dokter Friezema,
10 jaar in
Garmerwolde.
Het is al w eer 10 jaar gele
den dat dokter Friezema, met
z'n gezin,in Garmerwolde
kwa m wonen en w erken.
In 1976 heeft deze krant het
echtpaar Friezema geïnter
viewd om kennis te maken, nu
willen w e graag wat horen over
de afge lopen jaren.
Een bli k in het verleden.
Dokter Friezema vertelt me
eerst iets over de gesch iedenis
van het doktershuis en zijn
bew oners :
'Dit huis is in 1864 klaargeko
men. Vóór die tijd gingen de
mensen in Ten Boer naar de
dokter. Als voorg ang ers heb ik
de heren Volmer, Nann inga,
Anderson en v.d. Werft gehad
Zij w aren ook arts van de toen
malige gemeente Noorddijk;
dat betekent. dat van W ater
huizen tot Noorderhog ebrug de
mensen voor de dokter naar
Garmerwolde gingen.
Dat is, ondanks de bouw van
Lew enborg (waardoo r de
gemeente Noorddijk bij de
gemeente Groningen ging
horen), nauwelijks veranderd.
Ook het wegvallen van de brug
van Lage land over het Eems
kanaal naar de Geweidew eg
(rond 1956) heeft niet verhin
derd dat ook nu nog patienten
uit Lageland bij m ij kome n. De
kind eren van Lageland, die
vroeger nog in Garmerwolde
naar school gingen, gaan nu
naar de school in Ruischer
brug.
Verder komen de patienten uit
Engelbert. Harkstede. Ruischer
brug en natuurlijk uit Thesinge.
Genoeg nu over de geschi ede
nis, maar het heeft w el mijn
belangstelling.
Zo vind ik het hardstikke leuk
om, als ik bij mensen op be
zoek kom, oude foto's aan de

wand te bekijken en dan bij
voorbeeld van een oma van 75
jaar een foto als 5-ja rig meisj e
bij vader op schoot te zien',
De praktijk van nu .
Mijnheer en mevrouw Friezema
hebben er zeker geen spij t van
dat ze naar Garmerwolde geko
men zijn. Dokter Friezema is in
Musselkanaal geboren en
spreekt en verstaat het
Gron ings goed. Mevrouw
Friezema komt niet uit het
noorden maar vindt de mensen
hier erg aardig : 'Vaak zeggen
waamemers dat ook tegen ons'.
Toch heeft het zeker wat tijd
gekost om de gemeenschap
hier goed te leren kennen :
'Pas na een jaar of 5 heb je
door w at er in zo'n praktijk
gebeurt' Het komt nog voor dat
je fami liebanden opmerkt tus
sen mensen waarvan je dat
nooit gedacht had'.

Or. Friezema Ifoto :J osdeVries)

M evrouw Friezema merkt op
dat het erg snel gegaan is,
die 10 jaar: 'Eerst ben je inten
sief bezig een eigen plek te
vinden en denk je daar veel
aan. Maar na verloop van tijd
gaat dat uit je gedachten w eg

en gaat het allemaal zo snel'.
De praktijk heeft zo'n 2600
pat iënten. Er is een vaste
assistente die de telefoon aan
neemt en in de huisapotheek
werkt Wanneer de assistente
geen dienst heeft neemt
mevrouw Friezema haar taak
over.
'Je moet alt ijd paraat zijn, dat
is wel een kenmerk van het
dokterschap', zegt mijnheer
Friezema, 'Maar daar leer je
mee te leven'.
Als arts maak je op één dag
heel verschi llende dingen mee :
'Zo is het me een keer gebeurd
dat ik op één en dezelfde dag
zow el een bevalling als een
sterfgeval had. Dan word je wel
met de neus op de realiteit
gedru kt'.
Zijn er loOor een dokter o,w/ .er
schillen tussen vroeger en nu ?
Dokter Friezema: 'Ja, er zijn
zeker verschillen. Maar dat zit
niet zozeer in de medische kant
van m'n w erk. Het verschil is
juist dat je nu veel meer sociaal
maatschappelijke proble matiek
op je bot erham krijgt De men
sen weten daar nu ook veel
gemakkel ijker over te praten.
Je kunt wel zeggen dat wan
neer je vroeg er 10 patienten
met prob lemen had je nu zeker
50 pati enten met niet-medi
sche problemen krijgt. Vroeger
probeerde ik bijvoorbeeld bij
huwel ijksproblemen met de
mensen te gaan praten en op
lossingen te zoeken .
Nu zou dat niet meer kunnen,
er zijn er teveel en bovendie n
verwijs ik in die gevallen nu
veel eerder.lk t rek bewust een
grens '.

Is er KJQr een dokter ook o,wl
.efscfll/ tussen stad en dorp ?
Dokter Friezema vindt van wel.
'In de stad ken je je pat ienten
misschien wat m inder goed, in
een dorp kom je mekaar veel
vaker tegen.Stadjers gaan ook
sneller zelf naar andere hulp
verleners terwijl men in een

dorp nog meestal eerst naar de
huisarts gaat Maar w e wonen
hier zo dicht bij de stad dat
vee l voorzien ingen uit de stad
voor mijn patienten heel ge
woon zijn'.
Het echtpaar Friezema lijkt het
hier zo goed te bevallen .
Het is een druk bestaan als
arts maar je krijgt oo k de w aar
dering. De kinderen gaan met
plezier naar school; we l ziet
mevrouw Friezema er w at
tege nop wanneer ze naar de
stad zullen moeten voor het
voortgezet onderwijs: ' Ik vraag
me af of dan zal blijken dat ze
toch in een beschermde om
geving zijn opgegroeid en de
hardheid van de stad hen
parten zal gaan spelen '.

Na gedane arbeid

Voor de kinderen is het jammer
dat er in de gemeente Ten Boer
nauw elijks gelegenheid is om
een inst rument te gaan spelen.
'De blokfluitlerares is ziek en
voo r het bespele n van een
inst rument zijn de kinderen op
de Schakel in Oosterhogebrug
aangewezen. Immers. voor een
muziekschool zal de gemeente
Ten Boer wel te klein zijn'.
Zelf gaan mijnheer en mevrouw
Friezema graag naar konserten.
Ze luisteren veel naar muziek.
Als dokter Friezema in z'n
prakt ijk veel heeft meegemaakt
komt hij bij de muziek van
Mahler en Bruckner weer wat
tot rust: 'Dat is echt doorleefde
muziek '.
Tenslotte, mevrouw Friezema is
nog aktie f in het organiseren
van de kollektes voor het Rode
Kruis en Simavi en uit bet rouw
bare bron heb ik vernomen dat
de heer Friezem a een van de
bete re tafeltennissers uit de
omgeving is.
In de Garmer & Thesi nger van
april 1995 treffen we elkaar
weer.

Jos de Vries.

~
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Gooit de PJGG de
mannen eruit?
Op vrijdag 12 april bracht de
PJGG .Een vrouw, is eenvrouw.
is een vrouw' ten tonele. Veel
publiek was er niet. maar dat
was ook haast niet mogelijk.
omdat GEO op dezelfde avond
een actie hield om de kas te
spekken. Het is erg jammer als
zulke evenementen samenval
len; daar hebben geen van
beide verenigingen baat bij.
Het spel werd met veel enthou
siasme gebracht en het geheel
maakte een zeer verzorgde
indruk. Het was een modem
stuk. wat je van de PJGG na
tuurlijk ook we l mag
verwachten !
De drie gezusters Lenie, Mira,
Hester (respectievelijk Anita
Stollenga, Hilda Kamps en
Petra Blink) wonen gezellig en
harmonieus samen en hebben
de afspraak. dat ze over hun
eventuele liefdesleven niets
zullen vertellen aan elkaar.
Hester heeft een dochter.
Jenny, die politie-agente is
(Petra Spanningal en Lenie zit
met Corrie en (jes [Marjan
Havenga en Tina Dolfijn) in de
club van strijdbare vrouwen.

Proost! !

Als we dit allemaal weten, kan
de eigenlijke actie beginnen.
Mira deelt mee, dat ze zwanger
is, als BOMvrouw, want van de
vaderwil ze niets weten. Hester
heeft een man ontmoet die ze
aan de zusters w il voorstellen
(misschien kan hij komen in
wonen) en Lenie blijkt een
stormachtige doch teleurstel
lende affaire achter de rug te
hebben. De zusters vallen ken
nelijk op één man of hij heeft
een voorkeur voor één nest :
in ieder geval is de vriend van
Hester (Arjan Hazeveld) ook de
vader van het kind van Mira én
de vroegere vriend van Lenie.
Hij wringt zich in alle bochten
om uit deze verwarrende situ
atie te komen, maar gelukkig
wordt hij door de politieagente
als fraudeur herkend en kan hij
dus afgevoerd worden. De
zusters kunnen hun oude, har
monieuze leventje weer op
vatten.
Misschien heeft menig man
in de zaal zich afgevraagd of
hij nog wel gewaardeerd wordt
(ik hoorde wat gemopper),
maar als toneelspel was het
heel leuk om naar te kijken.

Elisabeth Schuling.

(foto : Jas de Vriesi

PJGG
Waterspektakel
'85
Op zaterdag 29 juni a.s, orga
niseert de PJG Garmerwolde
weer de Hanegevechten.
Dit jaar voor de tiende keer.
Reden waarom er iets groots
van wordt gemaakt Men kan
dan ook gerustspreken van een
comp leet WATERSPEKTAKEL

Allereerst natuurlijk de traditio
nele Hanegevechten .
Deze keer om het enige
Groningse Kampioenschap
1985. Hoofdprijs f 75,- (zowel
voor heren als dames)! ! Zullen
Peter Sybenga en Anita Stol
lenga weer de sterksten zijn?
Dat valt te betwi jfelen, want alle
gemeenten in de provincie zijn
uitgenod igd hun kampioenen
te sturen !

Dan hebben we ook weer
nieuwe dingen op het program
ma staan. Het zogenaamde
FREEWHEELEN wordt geïntro
duceerd in de provincie Gronin
gen. Dit is een spel waarbij
men met een voertuig zonder
rem of aandrijving vanaf een
helling over een traject over
het water gaat en waarbij men
dan moet proberen op een
bepaald punt te stoppen.
Uiterst komisch om te zien !
Ook hier zijn mooie prijzen te
verdienen, o.a. voor het origi
neelste voertuig.
Ook nieuw is het TOREN
SPRINGEN of ZWEEF 'M D'R
IN. Dit is een spel voor echte
durfers. Vanaf een 8 meter
hoge toren wordt men met een
kabel van zo'n 30 m. lengte
over het Damsterdiep geleid.
waama men moet proberen
door op het water liggende
ringen te springen. Spektaku
lair, -sportief, sensationeel!
Ook hier uiteraard weer mooie
prijzen.

En tot slot als neusje van de
zalm een optreden van de
beste Dames pop-groep van
Nederland: BABE! Alleen daar
om al zou je die 29ste juni naar
Garmerwolde komen.
U ziet het. er staat Garmer
wolde een heel spektakel te
wachten. Het zal hopelijk een
groot en druk bezocht feest
worden. Aan de PJGG zal het
in ieder geval niet liggen.
Voor inlichtingen over de activi
teiten kan men terecht bij
Siebolt Dijkema (05902-1305).
Opgave bij Petra Blink
050-346 09 5 of bij Siebolt
Voor de Hanegevechten moet
dat gebeuren voor 23 juni
i.v.m. eventuele voorronden.
Mensen die prijzen o.i.d, be
schikbaar willen stellen kunnen
in contact treden met Siebolt
Dijkema, Thesinge.
Tot de 29ste juni.

Moi, Siebolt

Kerkdiensten
4 mei Thesinge

19.30 uur avond
gebed in het kader
van dodenherden
king.

5 mei Garmerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg.

12 mei Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg.

16 mei Thesinge
9.30 uur welkom in
Gereformeerde kerk.

19 mei Garmerwolde
10.00 uur
dienst voorbereid
en verzorgd door
gemeenteleden.

26 mei Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg.
zendingscoll.

labobaok ~
geld en goede raad

ZILVERVLOOf
Groot spaarvoordeel voor spaarders van (
15 t/ rn 20 jaar! Het Zilvervloot spaarp lan I
heeft een geweldige premie aan boord! .
Wat dacht je van 10% ekst ra premie over I

het gespaarde bedrag plus de rente. Folder
halen bij de Rabobanken vlug
aanmonste ren bij de Zilvervloot !

Garmerwolde
tel. 050 - 416202



Feestelijke ouderavond
basisschool Thesinge.

Op vrijdag 29 maart, de avond
vóór de opening van onze ver
nieuwde schoo l, werd er een
ouderavond gehouden in ons
Trefpunt De kinderen uit de 3
hoogste klassen brachten een
musical ten tone le 'Disco in
doedorp' getite ld. Meester Piet
Smid en akteurs en aktrices
hebben hier heel wat aan gere
peteerd want alles liep ge
smeerd. Genoten hebben we
van zang, muziek en dans.
Het was een kleurrijke en vro
lijke vertoning met opvallend
passende rollen voor bepaalde
typetjes. Dat de kinderen er
zelf ook lol in hadden was we l
duidelijk. Gelukkig konden ze
2 keer opt reden. Zaterdag
ochtend ook nog eens voor
kinderen en belangstellenden.

Mus/kaal jong- Thesinge.

Na de pauze werd en de ouders
in groepen aan het werk gezet.
Er was een spellencircuit uit
gezet wat varieerde van reke
nen, aardrijkskunde, sjoelen,
gevoel en geheugen, tot net
schrijven van een verhaal bij
een onderwijl te vervaardigen
schilderij. In dit laatste onder
deel blonken vaders Heuvel
mans en van den Oever uit

en zij mochten hun kreat ies
ten tone le brengen.
Gezellig en originee l was het
geheel. Een pluim op de hoed
van de kinde ren, juffen Annita
en Hidda en meester Piet I

Truus Top

(foto : Haye van den Oeven

Een open deur
intrappen .
Daar lijkt het toch we l een
beetje op, als je een school
gaat openen, die al in 1924
geopend is. Het was dan ook
een feeste lijke heropening op
30 maart j.1.
Kleuter- en lagere school sa
men onder één dak. helemaal

in de geest van het basisonder
wijs, dat per 1 augustus 1985
in we rking treedt
AI voo r januari 1983, toen de
kleuter- en lagere school be
stuurlijk zijn samengevoegd, is
er door het bestuur en perso
neel nagedacht hoe de nieuwe
huisvesting eruit zou moeten
zien. Zo is er gedacht aan een
nieuw bouw op de plaatsvan de
oude kleuterschool. 'Den Haag'
wi lde echter niets van nieuw
bouw wete n. Daarom we rd het
renovat ie en uitb reiding van het
bestaande complex. Hiervoor
was geen ruimte op het be
staande schoo lterrein. En op
zo'n moment blijkt een goede
buur we er beterte zijn dan een
verre vriend. De heer P. He~
dema was gelukkig bereid een
stuk grond achter zijn huis te
verkopen.
Klas 1, 2, 3 moesten vluchten
uit de lawaaïge omgevi ng van
een schoo l w aar plastisch chi
rurgen druk doende zijn, Zij
vinden een plaatsje bij juf
Reijmerink thuis, in een gezel
lige, zij het wat krap bemeten
kamer. En zo is de cirkel rond.
want zijn de eerste schoo l
meesters zo niet begonnen ?
Eind 1984 w ordt het 'grote
werk' min of meer afgerond. De
afwerking van de twee oude
lokalen gebeurt in eigen
beheer. Personeel. bestuurs
leden, ouders, oud- leerlingen
zijn vele dagen in de weer
geweest, om muren te herstel
len, schilderwerk te verrichten
en stukken vloer te vemieuwe n.
De portemonnee is een keer
leeg, ook al gaat het om een
bedrag van ± een half miljoen.
Het resultaat mag er wez en. Nu
het hekwerk nog. Ook dat w as
aan een grond ige opknapbeurt
toe. Gelukkig was dit karakte
ristieke, smeedijzeren hek niet
zó slecht dat het vervangen
moest w orden. Vooral de
famili e Klimp heeft hier samen
met enkele oud-leerlingen uren
aan besteed.

Het ti jdstip van de heropening
hing nu nog hoofdzakelijk af
van de afleveringsdatum van
het nieuwe meubilair.
Zodoende is het 30 maart
geworden. De vrijdagavond er
voor en de zaterdagochtend
we rden gevuld door de leer
lingen van klas 4, 5, 6 met een
opvoering van de musical
'Disco in Doedorp. Letterlijk
een spektakel. waarbij de inwo
ners van Doedorp worden op
gestote n in de vaart der disco
volkeren.
Om 13.30 uur moeten de leer
lingen zich verzamelen op het
schoolplein voor een spelletjes
ronde door het dorp. Grappig is
om te zien hoe de over twee
uur te openen school constant
wordt betreden door allerlei
organisatoren terwijl het naam
bord nog niet aan de gevel zit
Als dat maar goed gaat .....
De jeugd amuseert zich intus
sen prima. Bij allerlei mensen
thuis moeten de leerlingen
diverse opdrachten uitvoeren
en spelletjes doen.
'De onthullingscommissie be
ijvert zich intussen om de naam
van de school aan te brengen
en met zeven vellen papier en
[onzichtbaan plastic buis te
bedekken,
Om kwart over twee luiden de
klokken. Alle kinderen verza
melen zich op het schoolplein,
I.v.m. de feestelijkheden zijn ze
verkleed. Dat leidt ertoe dat het
volgende stukje w el doorgesto
ken kaart lijkt!
D.m.V. het zingen van een
'sleutellied', worden in een
grote kring pakjes doorgege
ven, waarin een sleutel zit.
Slechts één sleutel is de echte.
Het kind dat deze sleutel heeft
mag de school openen. In het
schuurtje naast de schoollagen
een jacquet en een hoge hoed
klaar om van dit kind even snel
een 'burgemeester' te maken.
Nu wil het toeval dat Arend
Hoekstra in de musical de rol
van burgemeester speelde, en

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

C E ISO LEE RDE O ND ERL OSSI ' RS
KIPPER S

I' ALLET VERV O ER
VERH UI ZI Nl ;L N

( ;E WL IDEWEG 11
9798 T A C A RM ERWO LDI, (G R.l

T E L. 050-416365

""rr--<~
AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/ h Tebbens-Wllkamp

Vaargeu l 56 - Groningen
Tel. 050-412777

Voo r een persoon lijke rij 
opleid ing door vo lledi g

gediplo meerde inst ruc te urs !

Wil lessen In BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorz ien

van mobi lofoon .



Een spannende onthulling

Arend had zijn 'pak' nog aan.
en waarachtig Arend krijgt de
sleutel !
Echt puur toevallig. Plechtig
opent Arend vervolgens de
school.
Dan spelen en zingen de
andere kinderen 'de Zeven
sprong'. Bij ieder couplet wordt
een vel papier weggetrokken,
waardoor stukje bij beetje de
naam zichtbaar wordt Gelukkig
voor de omstanders gaat er
wat mis. Zo zitten door de
harde wind de touwtjes wat
verward, knappen er wat touw
tjes, bl ijft een papier hoog en
droog aan de muur zitten, even
als de stukken kleefband
Maar dan is hij toch bekend,
een goed bewaard geheim, de
school heet voortaan " DE TlL".
Een naamcommissie heeft uit
ruim 30 ingebrachte namen
deze als meest toepasselijke
op de schoolsituatie in
Thesinge anno 1985, beoor
deeld.
Hiema kon de school bezich
tigd worden . Door bestuur en
personeel werd en talloze felici
tat ies en geschenken in ont
vangst genomen. Aan de muur
in de gemeenschappelijke
ruimte hangt het door de leer
lingen vervaardigde wand
kleed, werkelijk een prachtig
sieraad.

(foto : Haye van den 0ev"'1

De schoo l ziet er werkeli jk
prachtig en sfeervol uit, heel
'warm' en gezellig. Laten we
hopen dat ons dorp nog in
lengte van jaren van deze
voorziening gebruik mag
maken. En dan graag in de
geest van wat de vertrekkende
predikant Jan Hardeman in de
voriqe G en T onder het kopje
'Een laatste boodschap' aan
ons meedeelt!
Ja, duikt u allen maar in de
krantenbak ,

Theo Remkes.

Stoomfluitjes.
Te koop :
Jeenay kinderzitje. f 25,- .
Bert Buringa, tel. 050416049.

Te koop:
1 grote en een kleine (toilet)
wastafels voorts een viertal
metalen dakramen : 2 9-pans
en 24-pans.
Vriendelijke prijzen.
Kees Faber, tel. 05902-2257,

EenNieuwe Lente,
Een Nieuwe Kooi.
Ons aller All Thesinger Cricket
Club is weer schoorvoetend

aan het trainen gegaan. De
ballen zijn uit het vet gewre
ven, het slaghout is opqeooetst
en onze eerste voetafdrukken
zijn te vinden in de drek van het
trapveldje.
Elke woensdagavond vanaf
zo'n uur of 7 trainen we w eer
aan de Molenweg. Maar we
hebben iets nieuws :
een Kooi.
Voor cricket is dat een heel
belangrijk werktu ig om je goed
te kunnen oefenen in een aan
tal vaardigheden. Hoe zoiets
eruit ziet en hoe het in zijn
werk gaat moet u maar eens
komen bekijken; u bent nog
steeds van harte we lkom.
Ook nodigen we weer alle Gar
mers en Thesingers expres uit
om te komen meespelen of
zelfs lid te w orden.
Ons veldje is eigenlijk te klein
om een behoorlijke w edstrijd
te spelen. We doen dat dit jaar
waarschijnlijk maar één keer
en wel op 28 april zo om een
uur of één. Dat is dan een
oefenwedstrijd tegen het
Groninger GCC-2.
De eigenlijke wedstrijden
spelen we voornamel ijk uit
Hierondervolgt het programma
met de plaatsen waar de wed
strijden worden gespeeld Als u
dolgraag meewilt (wat wij ons
kunnen voorstellen) neem dan
even contact op.

DATA WEDSTRUDEN :
4 mei

NAMCC-AII Thesinge'
in Assen

15 juni
GCC-AII Thesinge
in Groningen

19 juni
GSCCA-AII Thesinge
in Groningen

29 juni
FCCC-All Thesinge
in Drachten

10 augustus
GCC-AJI Thesinge
in Groningen

17 augustus
NAM CC-AII Thesinge
in Assen

Door het harde trainen en fors
raketten verdwij nen erwe l eens
ballen in sloten en verre we i
landen. Aangezien w ij een
enthousiaste, maar noodl ij
dende vereniging zijn willen
w ij u vragen of u toevallig
oude hockeyballen over hebt
Als u die dolgraag aan een
goed doel wilt schenken,
neemt u dan even contact op
met

Ton Heuvelmans

Voetbal
uitwisseling.
AI w eer 5 jaar nu doen enkele
mensen uit Thesinge e.o, mee
aan een jaarlijksevoetbaluitwis
seling met Oldenzaal (Ov.),
Colchester (Gr. Br.) en Ipswich
(Gr. Br.).
Dit jaarvindt het gebeuren weer
hier plaats en we l in het w eek
einde van 1 en 2 juni a.s.
Eén en ander wordt gehouden
op het voetbalveld van GEO in
Garrnerwotde, Er komt een
grote feesttent waarin en waar
omheen allerlei aktiviteiten
den georganiseerd Zo is er op
zaterdagmiddag 1 juni een
voetbaltoemooi en 's avonds is
er een optreden van de
Zuidwolder popgroep 'Lazy
Bones',
De voetballers zijn onderge
bracht bij zo'n 40 gastgezinnen
en zo kan het gebeuren dat er
erg veel Engels wordt gespro
ken in onze omgev ing.
Dit alles is voortgekomen uit
een vakantie in 1980; zo zie je
maar weer. Kom maar eens
kijken deze 1e juni of doe eens
mee met zo'n beregezellig
w eekend

Mo i, Siebolt

r---- - - - - - - - - - - - - - ---

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
l EUN MEINDERlSMA

Wi nkelcentrum lewenborg, tel. 415222
Selwet-d tel. 778455
Versmarkt KOITeweg 51-53
Claremaheerd 47
Beyum Oost. tel. 421452

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 0 50-416501



Vereniging Dorpsbelangen Gannerwolde.

Het besluur met een sprekende wetbcooe: H Janssen .(foto : J05 de Vries)

Op maandag 25 maart j.1. werd
de al algemene ledenverga 
dering gehouden. De belang
stelling was groot bijna 100
personen waren aanwez ig,
waaronder ook enkele geno
digden, n.1. de heer H. Janssen.
wethouderte Ten Boer, de heer
J. Hund, adj. dir. gemeente
werken te Ten Boer en de heer
W . Mulder, medewerker Regio
raad N.Groningen.
De belangrijkste punt op de
agenda was de vraag:
EEN DORPSHUIS IN
GARMERWOLDE? WAAR?
Enkele dagen vóór de verga
dering hadden alle inwoners

, van Garmerw olde al enige
informatie over dit onderwerp
ontvangen. Daarbij was o.a, een
kop ie van het schetsplan van
de eventuele nieuwbouw bij
de gymzaal. Het bestuur van

, Dorpsbelangen had zelf daar
voor gezorgd, zodat men zich
alvast een beeld kon vormen
van de beide altematieven die

. onde rzocht wa ren. Een kleine
I tentoonstelling - inclus ief
I maquettes van beide plannen 

was ingericht in café De Leeuw,
. zodat een ieder al redelijk

geïnformeerd was.
De woordvoerder in deze 
M. Wellinga - gaf een over
zicht van de beide alternatie
ven :

, Plan 1 : café De Leeuw : een
bekend gebouw, met vele
mogelijkheden. maar waar nog
wel de nod ige renovatie voor
nod ig is. Kosten ongeveer 3 ton
(f 300.000.- ).
Plan 2 : uitbreiding van de
gymzaal. Een grote zaal, die
door vouwwanden verdeeld
zou kunnen worden in k1e~

nere zaaltjes, hetgeen nodig zal
zijn omdat dit (eventuele)
dorps huis ook dienst zal doen
als kantine.
Vee l geld in dit plan zal be
steed worden aan sloopwerk

van bestaande muren, etc. en
aan het veranderen van kIeed
en doucheruimtes. Ook de
bergruimte in dit plan is zéér
beperkt
De bar zal plaats bieden aan
ongeveer zeven personen.
Volgens de kostenram ing van
de gemeente zal dit plan ook
ongeveer 3 ton gaan kosten.
De heer Hund lichtte de teke
ning toe met behulp van een
overheadprojektor.
De heer Mulder gaf globaal
overzicht van de exploitatie
berekeningen van de beide
plannen. bij de geschatte be
groting voor de exploitatie van
de nieuwbouw moet dan wel
aan een paar voorwaarden
vo ldaan worden, bijv. dat café
De Leeuw geen café meer zal
zijn, dus dat alle gebruikers
in het nieuwe plan meedoen.
Ook w ordt uitgegaan van een
geschatte bruto-omzet door het
extra kant ine-gebruik van
ongeveer f 30.000,- .
Tijd ens de besprekineen met
de gemeente heeft de heer
Janssen ook de s.v. GEO en
de' Harmonie bij het overleg
betrokken. Dit ont lokte tijdens
de diskussie kritiek aan enkele
s.v-bestuursleden - die van
niets bleken te weten - en aan
leden van andere verenigingen.
die zich afvroegen. waarom zij
niet de nodige inbreng moch
ten hebben.
Veel kritiek kwam er op het

nieuwbouwplan; men vroeg
zich af of de prijs wel correct
was. Verge lijki ng met andere
dorpshuisplannen leert dat een
dergelijke nieuwbouw niet
voor 3 ton te verwezenlijken is.
Ook bleek dat vele aktivitei
ten in dit toch wel kleine dorps
huis niet of nauwelijks te
combineren zouden zijn.
Voorbeelden : toneelrepetities
of -u itvoeringen. vergaderingen
met kant inegebruik aan de
andere kant van de vouwwand,
begrafenissen. etc.
Unaniem oordeel van de stem
gerechtigde leden:
Café De Leeuw als Dorpshuis.
Het bestuur van Dorpsbelan
gen was het daarmee eens.
De heer Janssen is echter niet
geheel overtuigt en vindt een
enquête nod ig.
Omdat de informatie en de
diskussie rond dit prob leem al
een qroot deel van de avond
hadden gevu ld, we rden de
andere punten met redelijke
snelheid afgehandeld.
De contributie wordt dit jaar
niet verhoogd. Bij de bestuurs
verkiezing trad D. Groenhagen
af, w erd P.Plaatsman gekozen
en v.v.Zanten herkozen.
Even voor middemacht kon de
voorzitter eenieder bedanken
voor de belangstelling en wel
thuis wensen.

M.Welling, secr.

Feestweek 1985
Gannerwolde
Programma :
woensdag 26 juni :

Optocht van versierde
wagens, georganiseerd
door het Oranjecomité.

donderdag 27 juni:
's middags; gezell ige
middag voor de ouderen
in café De Leeuw.

's avonds : GRONINGER
AVON P met o.a. optreden
van T ORF
(zie ook elders in dit blad)

Vrijdag 28 juni:
Laatste schooldag .
BRADERIE!
Uitslag van de verloting.
Bal na.

zaterdag 29 juni :
Viswedstrijden.
10 jaar Hanegevechten . .. .
Slotfeest

Nadere informatie volgt tz.t

Deelnemers
Groninger Avond
gezocht.
Op 27 juni zal in het Open
luchtth eater een Groninger
Avond georganiseerd worden.
Voor deze avond zoekt de
Feestvveekcommissie dorps
genoten die een optreden in
het Gronings willen verzorgen.
Zang, theater. cabaret, sketch.
voordracht in principe is alles
welkom zolang het maar in
het Gronings wordt gebracht
Voor verdere inlichtingen en
opgave kunt U voor 20 mei a.s.
terecht bij
Kees Jansen (41 6365) of
Ed W elling (414737).

Wist U dat .....
Bij de familie Remkes in
Thesinge een schapendrieling
geboren is. waarvan een lam
slechts één oor heeft
Dit had zelfs de dierenarts nog
noo it gezien.
Het beestje heet uiteraard
'Luistervinkie',

SPAR

IS ook voor U dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 141 5

~BW~-
Ir KWEKERIJ

FIRMA R_VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
VOO!
kamer en tu in

Garmerwolde 050·416280

Installatiebe<tijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
~16263

ENGELBERT
050-416217

GAS-WATER
ELECTRA



Inzamelaktie
oud gereedschap
Gereedschap is overal ter
wereld nodig om te kunnen
werken, huizen en scholen te
bouwen. In veel ontwikkelings
landen is er gebrek aaneenvou
dig gereedschap. Nieuw
gereedschap moet voor veel
geld géimporteerd worden en
blijft vaak buiten het bereik van
de mensen, die het juist nodig
hebben. In onze maatschappij
worden veel spullen die nog
goed bruikbaar zijn voortijdig
vervangen door nieuw. Oud,
maar ook goed gereedschap
verdwijnt naar schuren en
zoldersom daarweg te roesten.
Jamm er, want met dit gereed
schap kunnen mensen in ont
w ikkelingslanden hun bestaan
opbouwen.
Dit idee sprak de w ereldwinkel
Garmerwolde/Thesinge aan.
Ze heeft een projekt geadop
teerd in Tanzania in Oost-Afrika.
In dorpen op het platteland zijn
ambachtslieden nodig zoals
smeden, timmerlieden, metse

laars, monteurs. Om hen op te
leiden en zelfstandig te laten
werken zijn gereedschappen
noodzakelijk : zagen, hamers,
schroevedraaiers, handboren,
vijlen, tangen, beitels, enz.
Ook is er vraag naar eenvou
dig tuin- en landbouwgereed
schappen.
Heeft u gereedschap dat u niet
meer gebruikt dan kunt u er
met deze aktie een goede
bestemming aan geven. U kunt
het afgeven op 17 en 18 mei.
De tijd, waarop we langs
komen in Garmerwolde en
Thesinge wordt bekend ge
maakt in een folder. die u een
week van te voren ontvangt
Wilt u meer informatie hier
over. dan kunt u kontakt opne
men met Hennie Mollema.
De Dijk 14. Thesinge,
tel. 05902·2242.

De Wereldwinkel
Garmerwolde/Thesinge.

Jaarfeest
clubs van
gereformeerde
kerk.

Op 22 maart werd er een'tv
uitzending' verzorgd in Ons
Trefpunt door de Thesinger
Jeugdomroep, die bestond uit
leden van de 14- en 17· clubs.
Na de opening, reklame en
journaal konden de kijkers
genieten van diverse t v-pro
gramma·s. Grote artiesten tra
den op in de play-back show;
zo kwam Nena speciaal over
vliegen uit West-Duitsland en
André Hazes zong zijn char-

li\,át een stem ! (foto : Cees Boen

mante assistent(e) toe : 'Ik
meen het'. De Dolly Dots lieten
ook twe e van hun bekende
nummers horen.
Bij de ingang kreeg iedere kij
ker een 1. 2. 3-kaart en kon
hier grote prijzen op w innen.
Drie paren uit de zaal moesten
verschillende vragen beant
woorden en tenslotte werden
dhr. Oomkes en mevr. v.d. Ree
het winnende paar. De voor
werpen werden gebracht door
de dames van de modeshow.
De ombudsman beantwoorde

vragen die door het publiek
werden gesteld. In 'the eight
o'clock love show' kon men
twee toneelstukjes zien en een
gedicht horen. Deze love-show
werd afgesloten met een liedje
van de 14- club over 'mijn
mokkeltje'.

Na de pauze zongen de
'Guppies' (leden van de
17- club) een lied voor de lei
ding van deze groep. Daama
werd het toneelstukje
'De schrijver en de toneel
knecht' uitgezonden.
In 'Achterwerk in de kast' ver
telden zes mensen hun levens
verhaal. Men kon O.a. een ver
haal horen van een drugsver
slaafde en iemand die gedis
krimineerd wordt Daama wa
ren we alweer toe aan het
laatste onderdeel van deze
avond : The super rock and roll
revival show'. In deze show
werden mensen uit het publiek
getest op hun kennis van het
popgebeuren in de 50'er jaren.
Ook kon het hoepelen weer
eens beoefend worden! De
winnaar van deze showwerden
drie rozen overhandigd

De Kerkraad overhandigde na
afloop de clubleiding, dat zijn
Cees Boer, Wim Ritserna,
Johanna Jongsma en Saskia
Vaatstra, een bos bloemen als
dank voor hun inzet voor het
welslagen van deze avond Het
geheel was zeer geslaagd
mede dankzij de inzet van de
clubleden en de opkomst van
de ouders en andere belang
stellenden,

Ingezonden
4 mei w illen we ter her
denking van de gevallenen
in de tweede wereldoorlog een
avondgebed houden in de
Thesinger kerk van half acht
tot acht uur,
Met 2 minuten stilte en het
zingen van het Wilhelmus
will en we dit moment van her-

denken afsluiten.
leder is van harte we lkom hier- .
aan deel te nemen.

Hervormde gemeente
Garmerwolde-Thesinge.

C.B.P Thesinge.
De c. B. P. Thesinge heeft
op 27 maart in 'Ons Trefpunt'
een avond georganiseerd
voor de bejaarden uit Thesinge
en Garmerwolde. De heer
Georgius uit Termunten was
uitgenodigd. die dia's heeft la
ten zien van oudheden, kerken,
boerderijen. kloosters. e.d. uit
ons mooie Groninger land. Veel
indruk maakte 'het hunebeä in
Delfzijl. dat kortgeleden is ont
dekt Omdat de heer Georgius
bijna overal zelf is geweest
wist hij bij elke dia wel een
mooi verhaal te vertellen,
Daama was er een toneelstuk:
: t Is bedtijd. dat zeer in de
smaak viel van de bezoekers.
Dit stuk werd gespeeld door
enkele dames van de C.B.P.
Thesinge.
AI met al was het een zeer
geslaagde avond voor een
goed bezette zaal.

Vrouwenraad
Thesinge.
De Vrouwenraad organiseert
voor de bejaarden uit Thesinge
en Garmerwolde een toneel
avond in Ons Trefpunt dit zal
plaatsvinden op 8 mei.
Dan zal optreden de toneel
groep · W.W.K. uit Thesinge.
met het blijspel in drie bedrij
ven, 'Help, de bruidegom is ont
voerä . Aanvang 19.30 uur.
Tot ziens op 8 mei.

REDAKTIE
ADRESSEN

GEZIEN ..,
da t u bi j Vos Op t iek m eer hr il
kri jgt voor uw geld .
Grote keuze in uite rst be
l aaibar e mont u ren van
de bekende merken
met bet rouwbare
ga ran t ie en
servic e

Da t u voor een desku nd ig ,
adv ies ook bij een " ~

HOORAPPARAAT~/
bij Vos Audîo moe t ru n.

Fida Erkend
(HUIsbezoek op afspraak }

VOSOPTIEK~AUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT 65 · 9712 HE GRONINGEN ' TEL. 050-129102

AVDL
assurantiën

gewoon

voor
verzekeringen

kluisgat 40
9732 EN Groningen
te l. 050-413090

Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld. Peta .Jurjens.
Elisabeth Schulin g. Jos de Vries,
Fieke v. W eeghel.

Redaktie Thesinge :
Kees Faber. Annelies Heuvel
mans. Andri es V.d. Meu len. (foto
graa~. Jeanne v.d Mooien,
Truus Top, Ad v. Zalk

Eind-redaktie Garmerwolde :
Elisabeth Schu ling.
L V.d. Veenstraa l 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge :
Kees Faber, Kapelstraal 5,
tel 05902·2257 .

Adm inistrat ie : Peta .Jurjens.
L v.d, Veenstraal 15,
97 9B PK Garmerwolde,
l el 050-416094.
Bank : Rabe Garmerwolde,
rek.nr. 32.0 7.05 .749
giro v.d bank 91 6938 .

Abo nnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : steeds vóórde
15de van de maand

Druk : Rozenberg bil
drukkerij-kan loortloekhandel
Winkelcentrum PaddepoeI. Groninge n.


