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Het ontstaan van de kleine "Pinokkio

dhr F. Riddering met de kleine Pinokkio

In Garmerwolde wonen
volgens een ruwe schatt ing
ongeveer 250 volwassen
mensen. Deze mensen
hebben veelal werk en
hobby's. Een aantal mensen
hebben een bijzondere
hobby en één van deze
hobbyïsten is geïntervieuwd.
De naam van deze man is
Freddy Riddering en zijn
hobby is orgelbou wen .

Hoe bent u eigenlijk op het
idee gekomen?

Dat is helemaal niet zo
verwonderlijk, want ik ben
altijd al een orgelfanaat
geweest. Het is me als het
ware met de pap lepel
ingegeven. Mijn groot ouders
hadden al een draaiorgel en
een cakewalk. Die gingen er
mee de kermissen af, per
boot. De cakewalk en het
orgel werden door mijn
ouders overgenomen. Als
kleine baby werd ik
's avonds in een kist onder
het orgel te slapen gelegd ,
omdat er geen oppas was. Ik
sliep rustig door alles heen,
maar werd dus wel groot met
orgelmuziek. Het orgel en de
cakewalk is alt ijd van vader
op zoon overgegaan , het is
nu in mijn bezit en gaat later
naar mijn zoon.

Wanneer begon u aan
bouwen te denken?

Dat was twee winters
geleden . Een kol lega had een
klein orgeltje en die was
kapot. Hij vroeg of ik hem
wilde nakijken en maken. Dat
was geen probleem, want ik
had ons grote orge l ook zelf
in onderhoud. Terwij l ik aan
het repareren was dacht ik,
het lijkt me leuk om zelf ook
eens zoiets te gaan bouwen.
Ik heb het pijpwerk
opgemeten en ben

begon nen materiaal te
verzamelen. Letterlijk
verzamelen, want het is
helemaal opgebouwd uit
afva lmateriaal. Het hout voor
het pijpwerk is afkomstig uit
de afvalcontainer van Harm
Jan Havenga en verder heb
ik veel materiaal gekregen
van mijn zwager Jan Leugs.
Die bewaart haast alles en
heeft dus ook veel
brui kbaars . Ik ben begonnen
met één pijp per dag te
maken , maar het ging zo
lekker dat werden er algauw
veel meer. Ik wilde veel te

snel bouwen, toen ben ik er
bijna onderdoor gegaan en
ben er een poosje mee
gestopt.
Vorig jaar heb ik een poos in
het ziekenhuis gelegen en
die zomer ben ik erg veel bij
huis geweest. Toen heb ik de
draad weer opgepakt en ben
verder gegaan met bouwen.

Is het niet moeilijk zoiets te
maken?

Dat valt wel mee, je moet erg
nauwkeurig werken. Alles

moet goed luchtdicht zijn om
geen valse lucht te krijgen bij
het spe len. Voor een aanta l
onderdelen had ik kleine
koperen schroefjes nod ig,
die waren niet te koop, dus
heb ik ze zelf gemaakt. Bij het
toneren van het pijpwerk heb
ik hulp gehad van een
gewezen kerkorgelbouwer.

Is er wel muziek voor een
klein orgel, want je ziet ze
bijna niet

Hier in Neder land zijn ze bijna
niet, in Duitsland wel. Dat
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houdt dus in, dat je de
muziekboeken ook zelf moe t
maken. Deze muziekboeken
zijn van een spec iaal soort
papier, waar met een
boekenkapmachine gaatjes
in worden geponst. Elk
gaatje staat voor een toon .
De toon wordt eerst op het
papier ingetekend, daarna
wordt hij er uit gekapt.
Vroeger werd dit alt ijd door
vrouwen gedaan , want het is
een heidens karwei. Het
enige wat ik voor dit orgel

gekocht heb is het gietijzeren
draaiwiel.

Is het orgeltje al klaar?

Nee, het voorfront moet nog
gemaakt worden. Het is de
bedoeling dat het een
jugendstil frontje wordt. (In
Japan zijn ook veel kleine
orgeltjes met een jugendstil
front). Het type orgel is
dubbelpans, 21 toon stuffen,
waarvan 18 werken en de
resterende 3 zijn voor de
slagarm en de register.

Gaat u nog meer orgeltjes
bouwen?

Dat was eigenlijk niet de
bedoe ling, maar toen mijn
dochter trouwde en in
verwachting raakte zei ik:
"Als het een jongetje wordt,
dan is het orgeltje voor hem."
De baby werd geboren en het
eerste wat ik te horen kreeg,
was: "Je zult nog een orge ltje
moeten bouwen". Freddy
Guikema, de eerste
kleinzoon, is waarschijnlijk
de jongste orgelbezitter in
Nederland. Wat hij zeker is,
is de jongste donateur van de
orgelstichting in Assen. Deze
stichting bestaat 7 à 8 jaar en
het doe l is orgels in stand te
houden. Hier staat ook het
grote orgel, dat sinds 1929 in
het bezit van de fami lie is.
De orgels worden door de
stichting onderhouden en
gerepareerd , beter dan je dat
zelf kunt doen. Tot slot van
het intervieuw heb ik het
orgeltje bekeken en
beluisterd. Het valt bijna niet
te beschrijven hoe knap het
gebouwd is en wat voor mooi
geluid er uit komt. Het is
ongelooflijk, dat het allemaal
zelf gedaan is, een knap
staaltje werk.

Detta v.d. Molen



Wester oet fietsen

Gewichtig op de braderie. Wat was het moeilijk om ook de
gewichten van de aanwezige mensen te schatten. Han
Mandema slaagde er als enige in (een arts moet zoiets ook
zeker kunnen).

t Zal eerst 31 mai west
hemmen, mor vanwege
t slechte weer is t oetsteld
naar 5 juli. Dat is n goie keus
west , want wie hadden nou
aibels mooi weer. Tegen 10
uur binnen wie op fiets stapt
bie Kees en Meenje Jansen,
dij tocht ook weer oetzet
hadden. Over Stadsweg en
deur t Ten Boersterbos ging
t op Woltersum aan. Daar
hebben wie meulen "de
Fram" bekeken en mulder
Draise (Harrie zien pa) het
ons der hail bult van verteld.
Een haile biezundere
muelen , zee hai, mit drij
funkties: zoagen, maaien en
pellen. t Leste, pellen , waarkt
nait meer, want dou ze daar
aan tau waren mit
restautoatie was t geld op.
n Paar wichter vonden
t boven in meulen wat hoog
en gingen gaauw weer naar
beneden.
Achter meulen hebben wie
kovvie dronken en wat eten
vanzulf . Der waren n paar
bie, dij zaten nog mor net op
fiets toun ze de eerste appel
aal te pakken hadden. Net als
t schoulraaiske in veurege
kraant.
Van Woltersum ging tocht
naar t Schildmeer. Hail mooi
was t daar. Simon van
Weerden had zwembroek
aan en sprong, net as jonge
hond, daalijk in t Schildmeer.
Daar vandaan naar
Appingedam. Piet van
Zanten had nog nooit van de
hangende keukens boven
t Damsterdaip heurd, lot
staan dat hai ze zain had. Wie
hebben ook nog even keken
bie Aukje Veenstroa heur

antiekwinkel. Zai was nait
thoes , mor wie hebben wel
wat rekloame veur
t openluchtspel deur
braivenbus gooit. Kees
Jansen had pakken bie zich.
Bie Proathoeske hebben wie
weer oetrust. Daar hadden
ze lekkere sorbets en ook
"erotische" drankjes, waar
Piet wel wat meer van waiten
wol. Hai had de Xvan
exotisch veur n r aankeken ,
zee de serveerster .
Toun wie goud en wel weer
op fiets zaten, waren wie aal
bie Jan en Anneke
Spann inga heur nije
woonstee. Weer oetrusten
vanzulf, want Jan stond ons
aal op te wachten. n Mooi
stee, daar aan t wotter en
wat n roemte . Wie hebben
overaal zeten, tot op zolder
tau. Summegen hebben ook
nog wat kocht op dij zolder.
Kees vertelde ons daar, dat
wie nou naar dörpshoes "de
Leeuw" gingen en din wer
daar wel wat regelt veur
t waarm eten. t Leste stuk
zaten de maisten oareg te
wippen op zoadel , want bie
"de Leeuw " had Frouwke 48
km. op heur fietscomputer
staan. Wis je wel, dat zukke
dingen bestonden?
t Rook daar lekker oet
keuken en toun aargste dörst
over was , kannen wie eten ,
joa heur, in grote zoal van
t dörpshoes. Daarom was
Anneke ook nait thoes en
was Jan daar ook aal weer.
Mannie en Anneke hadden
kookt. Soep, nije eerdappels,
opbakken en gekookt, vaaier
soorten gruinte , karbo noade,
sauske der bie en ijs noa.

Kon nait bete r. De dikste eter
van onze veraineg ing was
der dit maal nait bie, omdat
hai n week laang n zere gat
het noa zo'n fietstocht, zegd
hal, mor hai haar ook nog wel
zat kind , zoveu l was der wel.
Wie kinnen elk en ain aan
roaden as je n keer mit
n koppeltje eten willen, kin ie
dat gerust in "de Leeuw"
doun . Wie hebben n haile
mooie dag had en t volgend
jaar hopen wie veur de tiende
keer fietsen te gaan. Dat gait
wat biezunders worden,
misscha in wel twij daagen,
mor wie loaten t groag aan
Kees en Meenje over .

Janna Hazeveld

Feestweek
G'wolde

De jaarlijkse feestweek was
over alle kanten weer een
groot succes, de Grunniger
oavend , de viswedstrijd, de
braderie en de letterlijk en
figuurlijk in het water
gevallen hanegevechten. We
hebben er dit jaar voor
gekozen om er slechts met
één foto aandacht aan te
besteden. Volgend jaar weer
eens een uitgebreide
reportage.

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooral uw loon- en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902- 1634

GEZ IEN ...
dal u bij Vos Optiek meer br il
krijgt voor uw geld .
Grote keuze in uiterst be
laaibare monturen van
de bekende merken
met bet rouwbar e
qara nne en
service

Dal u voor een deskundig
advies ook bij een

HOORAPPARAAT~
bij Vos Audio moet zijn.

Fida Erkend
{Hu isbezoek op a fspraak}

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUOE EBBINGESTRAAT 65 ·9712 HE GRONINGEN , TEL.050-1 29102

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902 -2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)



Schoolreisje van groep 3 , 4 en
5 van"de Til" naar Drouwen

Sportief Thesinge
Zoals gebruikelijk vindt ieder
jaar in juli de Sportrecreade
plaats in Ten Boer. Een van
de onderdelen is volleybal
waaraan Thesingers
gewoonlijk meedoen,
daartoe opgeroepen door
organisator Wim Ritsema.
Dit keer waren enige
kernploegleden verhinderd
of waren geblesseerd maar
toch stond er weer een team.
Even kort overleggen van te
voren hoe en wat en spelen
maar. Een zwakke
tegenstander eerst, leuk om
in te spelen en aan elkaar te
wennen . 13 Teams doen
mee, onze poule bestaat uit
7 teams; we moeten tegen
alle tegenstanders en dat 8
minuten per wedstrijd, hoe
verzin je het!!
Eerste wedstrijd gewonnen,
tweede tegen Fazanthof
verloren en de rest weer
gewonnen. Dus 2e in onze

Eerst gingen we met de auto
naar het kamphuis. Ik zat bij
Roelie in de auto. In de auto
zaten ook Lourien en Nico en
Ewoud en Arjan. Na een
uurtje waren we in Drouwen.
Toen gingen we in de
speeltuin van het kamphuis
spelen . Het was een kleintje .
Sommigen vroegen aan juf:
"Is dit nou de speeltuin waar
we vanmiddag heengaan?"
"Nee hoor, " zie juf, "die
speeltu in is veel groter en
mooier." Na een t ijdje spelen,
gingen we een lange
speurtocht doen . Daarvoor
nog, moesten we een heel

poule en daarom kruisfinales
spelen die nu een hele set
zullen duren. Eerst tegen de
nr. 1van de andere poule , St.
Annen. Die winnen we met
gemak want geef Stoffer een
goede bal dan is het. . .
boem. Dus toch een finale en
wel tegen de "jongelui" van
Omlandia. Motto: zet ze
gelijk op achterstand dan zie
je die voetballers niet meer
dus beg int Peter te serveren.
Resultaat: een snelle
voorsprong en onzekerheid
bij de tegenpartij.We winnen
met 15-6 dus weer eens
eerste. Best goed eigenlijk.
Na de douche zoals
gebruikelijk naar
Jägermeister. AI met al staat
Thesinge weer in de beker
gegraveerd door toedoen
van Stoffer Havinga, Peter
Heidema, Henk Reinders,
Wim Ritsema, Bertho Top en
Ad van Zalk .

Bertho Top

mooi zandkasteel maken en
ook heel groot. Wie het
moo iste had, kreeg een
chocolaatje. Mijn groep had
gewonnen, met Alex, Karin,
Nico , Adriaan en ik.
Tussen de middag gingen we
patat en ijs eten. Daarna, na
het eten, gingen we naar de
grote speeltuin. En in die
speeltuin was van alles om te
doen . Familie-schommel,
spring kussen en nog veel
meer. Daar hebben we ook
wat lekkere dingetjes
gekocht. Ik ben ook op een
pony gaan rijden.
Toen we weer weggingen,

Kamperen
Op maandag 13 juli was het
dan zover. Kamperen! We
vertrokken eindelijk om 8.30
uur. Het eerste wat we
gingen doen was slagbal op
de zandvlakte. Toen we
daarvan uitgerust waren
gingen we hints doen . Na het
middageten gingen we het
dierengeluidenspel doen.
Daarna gingen we
vlaggenroof doen. De groep
van juf Hidda won .
Maar de 2e keer won de
groep van meester.
's Avonds was het "Bonte
Avond ". Na2
afsche idsgedichten
playbackte Karin Piet
Veerman. Na de pauze
kwamen Michiel en Jeroen
met rebussen . Weer later
kwam Wedden dat??? Bij de
Sewedde nschap moest

kregen we ook een ijsje.
Daama gingen groep 3, 4 en
5 weer naar huis. De anderen
bleven daar kamperen . Toen
ik thuis was , vertelde ik alles
aan mama en door de

"bim bam" van André van
Duin geplaybackt worden
door 4 mensen uit de zaal.
Daarna moest Wim Holtman
tegen juf Karin
handjedrukken. Juf Karin
verloor (natuurlijk).
Na een paar
afsche idsgedichten en nog
een kwisje was de bonte
avond afgelopen. De
volgende dag gingen we
naar de boswachter voor een
leerzame wandeling door het
bos. Toen we eindelijk weer
terug waren kregen we patat
met mayonaise en een
kroket. Toen was het
wachten op de ouders die
ons terug zouden brengen.
Eindelijk in Thes inge terug
moesten we moe zijn
volgens meester, maar dat
waren we niet!

Adriaan van Zwol

Speeltuinplezier in Drouwen

telefoon aan papa. En ik was
heel moe .

Rosa 7 jaar geschreven op
23 juli 1987 in Thesinge .

SLAGTER INTERIEURWOONPLEZIER
VOOR VOLOP VERZORGING

In onze zaak presenteren wij u ee n lolaal kollektie
meubelen en woningtextiel.

Me ubelen
Hebben w ij te kust en te keur. Van opwindend modern
tot stijlvol klassiek. Graag slaan w ij u met raad
en daad te rzijde.

U ZIET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEUR!

~1~g;~!:,r
stadsweg 63. 9791 kb len boer betimmeringen

Van g o rdij nen lol tapijl
Ja. ook hier bieden wij u
een volledig pakket.
Tapijten, vitrage s.
gordijnen, zonwering,
matrassen. de kbedden,
enz ovoorts. Stuk VOOf

stuk kwaliteitsartikelen
van alom be kend e merken.

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde



De hele groep bijeen op een hunebed

Schoolreis

Op 17, 18 en 19 juni gingen
de groepen 6, 7 en 8 van de
O.B.S. uit Garmerwolde op
schoolreis. We gingen op de
fiets naar Annen. We
vertrokken om 8.30 uur. We
gingen naar kamphuis
Breeland. We kwamen om
ongeveer 11.00 uur aan. We
gingen eerst met de mensen
kennis maken. 's Middag s
kregen we een rondleiding
door de Gasterense duinen.
Daar liep een kudde schapen
zonder herder . Overal (aan
takken) zat wol , dus gauw
achter wol aan. Met een
omweg kwamen we weer bij
kamphuis Breeland .
's Avonds hadden we een
nachte lijke speurtocht. We
bego nnen om 20.00 uur. We
werden eerst in 4 groepjes
verdeeld . Van elk groepje
kreeg 1 de leiding . Een busje
kwam ons ophalen. Eerst
werden de groepen 1 en 2
weggebracht. Even later
kwam het busje de groepen
3 en 4 ophalen. We kregen
wel een papier mee. Het was
een lange speurtocht. Na de
speurtocht kregen we nog
wat drinken. De volgende
ochtend zouden we gaan
kanoën, maar dat ging niet
door wegens het slechte
weer. Toen hebben we
binnen levend ganzebord
gedaan. Dat was ook wel
leuk.
's Middags zouden we gaan
zwemmen, maar daar was
het veel te koud voor. Toen
zijn we met de bus naar het
Drents museum in Assen
gegaan . Daar waren munten ,
schilderijen die steeds naar
je bleven kijken, en nog veel

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt autorijden
leuk en betaalbaar

• Opel Corsa TR GL '85 
Corsa LS '85

• Opel Kadett 12 N '83 
Kadett 12 5 GL5 '84 
Kadett 16 5 GL5 + LPG
'84 - Kadett 13 5 auto
maat '82 - Kadett L5 165
diesel '85.

• Opel Ascona 16 5 5-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG '83

• V.W.Golf +LPG '84 -V.W.
Golf GT5 + LPG '85

• Ford 5ierra Laser '85
Rondeboslaan 5, Delfzijl
05960-31031, na 18.00 uur

de heerHolt 05967-2929

meer. Er was ook een
veenlijk. Het was een meisje
van ongeveer 17 jaar. Ze was
vermoord en in het veen
gegoo id. 's Avonds hadd en
we een dropping. Je moest
de gele (rechtdoor), blauwe
(linksaf) en groene (rechtsaf)
paalt jes volgen. We moesten
een heel eind lopen. We
moesten ook nog het water
over met een vlot. Later
moesten we ook nog met een
ladder een sloot over.
We hadden de ladder een
beetje weggetrokken, want
meester en Ed moesten er
nog over. Ze hadden allebei
2 kletspoten. Daarna
maakten we nog een
nachtwandeling. De
volgende ochtend gingen we
kanoën , inplaats van
zeskamp. 's Middags gingen
we weer weg . Onderweg
hebben we cadeautjes
gekocht. Toen we bij het café
in Engelbert waren hebben
we patat gegeten . Door
Lewenborg, over de
Stadsweg, zo gingen we
terug naar Garmerwolde. Het
was een leuke schoolreis!

Leonie Schuur

Verloting O.S.S.
Garmerwolde

1e prijs 1443; 2e prijs 1039;
3e prijs 1199; 4e prijs 1232;
5e prijs 1496;6e prijs 533; 7e
prijs 1258; 8e prijs 1940; ge
prijs 845; 1Oeprijs 1553; 11e
prijs 1573; 12e prijs 697; 13e
prijs 999; 14e prijs 1798; 15e
prijs 1559.

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

Lichtpuntjes
Donderdagmiddag, 25 juni,
café de Leeuw,
Garmerwolde. Een stukje
Drente in Gron ingen:
mevrouw Brais. Zo 'n ~estig

mensen uit Garmerwolde,
Thesinge, Ten Boer en zelfs
uit Ten Post: feestelijk
gekleed , met blijde
gezichten. Mevr. Brals
bekend van alle soorten
jaarfeesten brengt humor:
lach en een traan.
Lichtpuntjes zijn overal , al is
het nóg zo donker. Je moet
ze zoeken, de humor zien!!!
Kinderen kunnen soms
dingen zeggen die ons doen
schateren. Mevr. Brals laat
daar verschillende staaltjes
van horen. Wijzelf, grote,
verstandige mensen, kunnen
raar uit de hoek komen . We
horen een serie sterke
verhalen . We herkennen
onszelf. Als we aan de koffie
zitten komen de tongen los.
leder kent wel een soortgelijk
geval. Mevr. Brals luistert en

foto: A. Rutgers

schr ijft . Ze doet stof op voor
haar nieuwe programma .
Na de pauze komen er weer
allerlei typen op het toneel.
Het meest spreken Geeske
en Lammechien ons aan.
Voor Geeske is het leven één
poel van ellende. Op de
mooiste zomerdag ziet ze
nog wolken drijven, die op
slecht weer duiden.
Lammech ien bekijkt het
anders, het leven is een
feest. Haar lach werkt
aanstekelijk.Ze zoekt de zon
op. Zo zouden we allemaal
wi llen zijn.
Zo zijn we deze middag
geïnspireerd door mevr .
Brals, Zelfs de mannen, die
mee wi lden doen met de
viswedstrijd blijven tot het
laatst zitte n om geen woord
te missen. Een fijne middag!

een bezoekster

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Ehsabeth Foeken, Delta v.d. Molen,
Janet Jansen (totoqraaü, Tineke
Werkman ,

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
Andries V.d. Meulen. (totoqraaf),
Joanne v.d. Meulen,
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Chrétien Schouteten.
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Elisabeth Foeken,
L. v.d. Veenstraat 2,
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Eind·redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257.

Administratie: Peta Juriens,
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9798 PK Garmerwold e.
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Feestelijke ouderavond Garmerwolde Een scène uit meester Pennelik
foto: A. Rutgers

K erkstraat wint voor de 7e keer

De belangstelling voor de
feestelijke ouderavond was
groot. En terecht, want er
werden twee leuke musicals
opgevoerd. Groep 3, 4 en 5
speelde "Teun de
Speelman ". Teun komt in
een dorp en gaat daar met de
bevolking het feest van de
kip en de gouden eieren
vieren. 's Avonds wordt Teun
moe en valt in slaap . Zijn
viool wordt gestolen. Als hij
's morgens wakker wordt
mist hij zijn viool. Hij
trommelt iedereen in het
dorp op en al gauw vinden ze
de dief. Het feest gaat dan
weer verder .

Groep 6, 7 en 8 voerden
"Meester Pennelik" op.
Meester Pennelik had een
drankje uitgevonden waar de
kinderen vro lijk van worden.
Hij heeft er lang over gedaan
om het uit te vinden en wilde
niet eten of drinken. Daar
maakte iedereen zich erg
bezorgd over. Uiteindelijk
wes het klaar en werd
iedereen vrolijk behalve één
meisje. Zij was vergeten haar
drankje te koken. Uiteindelijk
kreeg zij ook een gekookt
drankje.
Beide musicals werde n vlot
en met veel verve gespeeld.
De organisatoren en de
geluidsman en de grimeuse
kregen een bloemetje na
afloop. Alle kinderen kregen
een roos aangeboden. Na
afloop was de trekking van
de loterij van de O.B.S. AI
met al een hele gezellige
avond.

Detta v.d. Molen

Woensdagavond 22 juli
werden er in Thesinge weer
de jaarlijkse
touwtrekwedstrijden voor
heren en
damesstratenteams
georganiseerd door de
vereniging van
dorpsbelangen. Door de
slechte
weerso mstandigheden van
vrijdag 17 juli moest het
evenement verschoven
worden naar de woensdag,
waardoor helaas 1 heren en
1 damesteam zich moeste n
afmelden. Er bleven nog 5
dames en 8 herenteams
over. Bij de dames bleek al
spoedig dat de winnaar van
85 en 86 ook dit jaar weer
favorie t was.
Het team van de Dijk/Singel
bestaande uit de dames
Betty Slager, Saskia
Vaatstra, Gea Bouwman,
Henny Mo llema en Jeanet
Suw trok vrij gemakkelijk de
overige 4 ploegen over de
streep en mocht de

wisselbeker definitief
behouden. Als 2e eindigde
de SN Schutterlaan en 3e
werd de Molenweg.
Het spektakel is toch altijd de
strijd tussen de herenteams.
Sinds de dorpsbelangen het
touwtrekken organ iseerd
(1981) werd er altijd
gewonnen door de
Kerkstraat. Deze waren
uiteraard ook dit jaar weer de
te verslagen ploeg . Als na de
1e keer toen de Kerkstraat
een wedstrijd had gewonnen
bleek dat hier niet mee te
spotten viel en dat de ploeg
niet in kracht had ingeboet en
een zeer goed
samenwerkend vijftal was
o.l.v. hun altijd even
fanatieke coack Piet Smid.
Alle ploegen moesten één
keer tegen elkaar trekken.
Behoudens de ploeg van de
Kerkstraat , die alle plo egen
weer in vlot tempo (1 team
zelfs in 4 seconden!) over de
streep trok waren er
onder ling veel leuke

wedstrijden die bijna 2
minuten duurden alvorens er
een winnaar uit de bus
kwam.
Het team van de Kerkstraat
dat dus voor de 7e keer
achtereenvolgende keer
kampioen werd en inmiddels
def initief in het bezit is van de
2e wisselbeker bestond uit
Nico Schutter , Kees van
Zanten , Fred, Jan Jacob en
Wim Ritsema. (Eenfoto in de
G en T zou zeker een keer op
z'n plaats zijn!!!) Molenweg I
werd 2e en lijkt de enige
ploeg te zijn die zich nog
redelijk met de Kerkstraat
kan meten, en Schutterlaan
werd 3e.
De prijsuitre iking vond plaats
in café Molenzicht, en alle
prijswinnaars kregen ook
nog een medaille als
herinnering. Rest me nog te
melden dat alles zeer goed
door dorpsbelangen was
georganiseerd en daardoor
om plm .9.15 het feest vieren
kon beginnen voor de sterke
kampioenen.

Een deelnemer

r::

Geld moet u bij de hand

even kunnen regelen .
En daarom moet uw
bank dicht in de
buurt zijn.
Voor de Rabobank '''-7·
hoeft u niet ver
te gaan .. .

En daarom is er altijd een
Rabobank
in uw buurt...

Rabobank ~
Altijd in de buurt.



Reisje plattelandsvrouwen

Ja, ja het was weer zover . Op
11 jun i zijn we, dat wil zeggen
de Chr. Plattelandsvrouwen
uit Thesinge, een dagje op
reis geweest. We vertrokken
om 8 uur vanaf 'Ons
Trefpunt' met de Chr.
Plattelandsvrouwen uit Ten
Boer; samen 64 personen.
Het was een prachtige bus,
een dubbeldekker voor 72
personen; er hadden dus nog
meer mee gekund. Maar we
kwamen niet ver; op de
eerste 'drempel ' zat de bus
al vast. We wilden natuurlijk
wel graag verder.
Het lukte de chauffeur de bus
weer los te krijgen en al
achteruit rijdend over de
brug, door de Kerkstraat kon
hij de bus bij Heidema keren
om via Bovenrijge naar de
Rijksweg te rijden. AI met al
hadden we een half uur
vertraging opgelopen (het
wordt tijd dat de drempels
verlaagd worden.).
De reis ging toen richting
Hattem; daar hebben we een
broodmuseum bezicht igd . Er
werd ons koffie en wat
lekkers aangeboden. Het
'Anton Pieck ' museum
konden we ook bekijken en
er was tevens tijd om wat te
winkelen . Vandaar zijn we
vertrokken, via de prac htige
Veluwe, naar paleis Het Loo .
Dit konden we helemaal, met
de prachtig aangelegde tuin ,
bekijken; het was echt de
moeite waard. Om 4 uur zijn
we weer vertrokken en
gingen richt ing Balkbrug,
waar al op ons gerekend
was, want we hebben daar
heerlijk gedineerd. Goed
verzad igd zijn we weer op

Thesinge en Ten Boer
aangegaan. Het was een
geslaagde dag , met goed
weer en iedereen was goed
gehumeurd.

Een medereizigster

Bejaarden
op pad
Op woensdag 8 juli vond
weer het jaarlijks uitstapje
van de bejaarden, aangevuld
met 55 +'ers, plaats.
's Morgens om half negen
werd vertrokken. De
gloednieuwe bus voor 50
personen was op 2 plaatsen
na vol. Er werd via de
ringweg gereden om via
Ommen, Hellendoorn in
Nijverdal aan te komen, waar
de koffie met gebak voor ons
klaar stond. Na een korte
pauze werd weer vertrokken.
Nu ging het langs mooie
wegen naar Hengelo, waar in
de Waarbeek de lunch
gebru ikt werd. Na 1,5 uur
ging het weer verder naar het
verste punt van de reis,
namelijk Ootmarsum, waar
we twee uur de tijd kregen
om wat rond te wandelen.
Voor diegenen onderons, die
niet zo vlot meer ter been zijn,
was dit wat aan de lange
kant. Gelukkig was het goed
weer , zodat de terrasjes al
gauw opgezocht werden.
Overal zag je groepjes zitten.
Ootmarsum is een mooi
plaatsje met veel winkels,
maar een haring kon je er niet
kopen tot verdriet van velen .

Cor van Tilburg informeerde
zelfs nog bij de VVV, maar
helaas moesten de heren het
deze reis zonder har ing
doen.
De RK-kerk werd ook door
velen bezocht en men vond
deze prachtig. Om half vier
werd de bus weer opgezocht
en werd de terugreis
aangevangen. De stemming
in de bus was opperbest. De
reis ging nu door Drenthe
naar Zuid laren, waar voor de
laatste keer gestopt werd . In
het Sprookjeshof, al vele
jaren de laatste
pleisterplaats, werd nog
gezellig een poosje vertoefd.
Hier kon men eten en drinken
wat men wou . Tegen 8 uur
waren we terug in Thesinge
en was een gezellige dag ten
einde .

Roelie Dijkema

Het scheepje van Wim
(Noach) Haak

foto:Andries van der Meuten

Renovatie

"De Leeuw"!

De
renovatiewerkzaamheden
zijn in volle gang en verlopen
zeer goed . We zijn echter te
optimi st isch geweest met
het vaststellen van een
datum voor de officiële
open ing en hebben besloten
deze uit te stellen tot een
nader te bepalen datum. U
wordt uiteraard op de hoogte
gehouden.
Als er nog mensen zijn die
mee willen werken , graag
kontakt opnemen met Edu
de Vries, L. v.d, Veenstraat
20, tel. 41 1189. Er wordt
gewerkt op vrijdag vanaf
18.30 uur. Op zaterdag vanaf
8.00 uur.

Janna Hazeveld

Wist u dat:
- Wim Hul, de bezorgervan de

G & T ExpressinGarmerwolde
onlangsis geslaagd voor de
HTS: proficiat!

Stoomfluitjes
TE KOOP:
Sanyo stereo installatie
+ boxen. Vraagprijs f 450 ,-.
Reakties na 20 augustus.
Arjan Hazeveld, 050-414777.

Babyhuisjes. Ronaid van
Zwol, tel. 05902-1248.

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELSERVICE

MIDDELJANS
Kajuit 252
Lewenborg - Groningen
telefoon 050-410286

Gediplomeerdschoenhersteller

WINKELCENTRUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 05C)...410508.

L Sgmerij ter Veer

svr:':
Goederen gebrachr
in de L. v.d Vee'lSrraar 3
Garmervvolde.
(05~'3045J

worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suéde-reiniging.
sroppage en
kledingreparalle.

Goedvooruw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-h d

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTlC

o ~ tA!!uren en mr:xJeITen 1'1 KJt::f"aad
~r 0 VeIle~~ orderdeJen

o ft,rn;, 5eMCe en /fXJiJrat.e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W eo1cplaots ' . maandags do gehoIe
dagge-..



Afscheid meester Smid

De vertrekkende direkteur Piet (Punk) Smid
foto: Andries van der Meulen

De laatste schooldag op
basisschool "de Til" stond in
het teken van het afscheid
van meester Piet Smid . De
ochtend werd op de bekende
feestel ijke manier in de
boomgaard van Ritsema
doorgebracht. Er werd een
tentenkamp gebouwd en in
en rond de tenten werden
spelletjes gedaan . We
hielden het nèt droog! Regen
kun je ook niet gebruiken als
er gebarbecued wordt en de
kinderen hun eigen
stokbrood bakken en vlees
roosteren. Nadat er flink en
lekker gegeten was werd het
tijd om de schooljeugd
afscheid te laten nemen van
hun meester.
Er werden dia's gedraaid
waarop meester Smid in
aktie was. Hierna werd een
grote kring gevormd en

droegen alle kinderen een
gedichtje voor dat betrekking
had op de snoeplust van Piet
Smid. Hierbij mocht ieder
kind hem iets lekkers geven
zodat meester zoetekauw
een mand vol "slik" mee kan
nemen naar Vries. Juffen
Hidda en Karin boden
namens ouders en kinderen
een burostoel aan. Hiervoor
hadden zij een leuk sketchje
bedacht. Tussendoor
werden liedjes voor meester
gezongen en tot slot kreeg hij
van zijn eigen klas
beschilderde washandjes
met een handdoek vol
handtekeningen. Dit alles
onder het motto: "poetsen
die snoeptoet"! Voldaan
likkend aan een ijsje
wandelden de kinderen de
school uit en hun vakantie
tegemoet.

Later op de middag werd de
familie Smid een koud buffet
aangeboden (voortreffelijk
verzorgd door Fred
Ritsema!). De familie werd
geflankeerd door het
voltallige bestuur, de
medezeggenschapsraad en
het onderwijzend personeel.
Tijdens het koud buffet
werden Piet enige kado's
aangeboden: een
Rembrandt Bijbel en een
schitterende aquarel van de
basisschool, gemaakt door
de heer J. Oosterhuis uit
Thesinge . Het vrouwelijk
personeelstrio liet zich ook
nog horen in enige liedjes en
sketches waarin Piet
uiteraard de hoofdfiguur
was. Hijzelf had het laatste
woord waarin verleden en
heden nog eens kort de
revue passeerden en hij ons
allen veel voorspoed wenste .
Om 7 uur stroomden ouders
en belangstellenden de
school binnen om Piet, Ria,
Miranda en Lianne de hand
te drukken. Gezellig druk en
zeer goed verzorgd was deze
receptie. Een waardig slot
aan 14 jaar leven en werken
in Thesinge . Vaar-wel Piet!!
In het nieuwe schooljaar kunt
U kennis maken met de
nieuwe direkteur: Gert de
Boer uit Nieuw Lekkerland.
Welkom Gert!!

Tineke Werkman en Truus
Top

Sluiting
gymzaal??
Na een artikel in de
Noorderkrant over sluiting

van de gymzaal in Thesinge
gonst het in het dorp van de
geruchten. Om een en ander
zeker te weten was een
telefoontje naar het
gemeentehuis voldoende.
Op de afdeling
onderwijszaken wist men mij
te vertellen dat het ministerie
van Onderwijs in haar
bezuin igingsdrift alle
gymzalen in den lande onder
de loup heeft genomen.
Begin februari maakte zij
bekend dat alle gymzalen
waar scholen minder dan 14
klokuren per week gebru ik
van maken geen subsidie
meer zullen krijgen . Dit is de
hoofdregel, wat in Thesinge
met 33/4 klokuur zou
betekenen dat er geen
subs idie meer verleend zou
worden.
Gelukkig zijn er altijd weer
een rijtje uitzonderingen die
omschreven staan in
zogenaa mde vuistregels.
Eén hiervan is: indien een
school meer dan 150% van
1000 meter hemelsbreed
verwijderd ligt van een ander
nog wel gesub sidieerd
gymlokaal dan zal het
ministerie subsidie blijven
verlenen.
Gezien het feit dat
Garmerwolde's gymzaal
altijd nog meer dan 1'12 km.
van "de Til"-school af ligt
heeft de gemeenteraad van
Ten Boer deze regelonderde
neus van de Haagse dames
en heren gedrukt. Eerdaags
zal er wel uitslui tse l van het
ministerie komen in deze
kwest ie. In Ten Boer
verwac ht men posi tief
bericht. Geen paniek dus
voor school, verenigingen en
loslopende sporters.

Truus Top
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winkelcentrum ..Iewenborgh
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I
Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

·;Oll
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 136B - SI. Annen

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pri jzen

• Ie kwali1ei1
• Ruime sortering
• Goede servi ce
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tuinhout, kasten

VRlJBLLJVEND PRIJSOPGAVE

GRATIS BEZORGING........
~"""""...."
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6·8 • Ruischerbrug 

Telefoon 050-4 16135
Gratis op maat



Muzikanten "Harmonie" hoera!

Jans E?arkhof (Kee~ Huinman) en de dokter (Ton Werdekker)
gaan In elkaar op tijdens het openluchtspel in Garmerwo lde
fo to: Janet Jansen

Een zestal leden van de
muz iekvereniging
"Harmonie" hebben
zaterdag 27 juni met sukses
dee lgenomen aan de
rnuzikanteneksamens. Die
werden door de K.N.F.
georganiseerd in gebouw
"de Fakkel" in Uithuizen.
Voor het A-dip loma slaagden
de heer v.d. Broek (bes-bas)
44 pnt. en Wilma Tammeling
Reinders (cor-hoorn) 49 pnt.
Antje Havenga-Bekkema

Viswedstrijd
In het kade r van de
Feestweek organiseerde de
Hengelsportvereniging "De
Goede Vangst"
donderd agavond 25 juni
viswedstr ijden in het
Damsterdiep en het
Eemskanaal. 's Middags
was het weer goed te
noemen na al die nattigheid
van de laatste weken, doch
amper was de viswedstrijd
begonnen, of het begon
alweer te regenen. Voor de
jeugd was het wel een
hand icap . Er hadden zich 14
jeugdvissertjes aangemeld
en die mochten alleen, en
onder toez icht, in het
Damsterdiep vissen. Hun
vangst werd gemeten en dan
meteen weer teruggezet.
Kamp ioen werd Hielke
Verbree , hij had 70,5 cm . bij
elkaar gevist, een hele
prestatie. Hij ontving
hiervoor een standaard,
aangeboden door
schildersbedrijf Hofstede in
Thesinge. De tweede prijs

Installatiebe<tijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
()5(}416263

ENGELBERT
Q50.-416217

GAS-WATER
ELECTRA

slaagde voor het A en B
diploma (cornet) 48 pnt.
Voor het B diploma
slaagden:Tetdy Stol (alt -sax)
44.5 pnl. Ria Post (bugel) 46
pnl. Sijke Bekkema (cornet)
39 pnt. De suksesvolle
"Harmonie"-muzikanten zijn
ruim anderhalve maand voo r
deze examens opgeleid door
"Harmonie"-dirigent Menno
Dijkstra.

Wilma Tammeling-Reinders

ging naar Reina Bakker, 37,5
cm . Zij ontving een
standaard, aangeboden
door E. Havenga. De prijs
voor de grootste vis ging
eveneens naar Reina Bakker.
Deze stand aard was
aangeboden door de fa.
Slachter uit Thesinge. De
derde prijs was voor Matthijs
Reinders met 33 cm. Hij
ontving een standaard
aangeboden door E.
Havenga . Mark Huiskes
werd vierde met 29 cm. en
Teun Verbree vijfde met 28
cm.
Bij de senioren waren 28
deelnemers. Winnaar werd
M. Vermeulen 14 stuks, 2130
gram, 56,6 pnt , Hij won
hiermee de beker
aangeboden door café
"Jägermeister". Tweede
werd A. Sibma, 11 stuks,
1760 gram, 46,2 pnl. en kon
de beker in ontvangst
nemen , die was aangeboden
door de fa. Slachte r uit
Thesinge. R. J. Ganzeveld
eind igde als derde, 7 stuks,
1869 gram, 44,2 pnl. De

••••••
CAIEl'\

KAOO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Winkelcentrum I.swenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . Cn>fT8'ovan Slochteren
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beker van kapper Veninga
was zijn beloning. Ook kreeg
hij voor de zwaarste vis, 1080
gram, een standaard van de
feestweekcommissie. De
over ige uitslagen:
4. F. Suurhoff, 8 stuks, 1630
gram , 40,6 pnt; 5. E.
Lammerts, 8 stuk s, 1410
gram, 36,2 pnt ; 6. G. Boer, 9
stuks, 1350 gram , 36 pnt; 7.
G. Bouwman, 10 stuks, 1100
gram ,32 pnt; 8. J. Ypey , 7
stuks, 820 gram , 23,4 pnt; 9.
B. Pestman, 6 stuks, 790
gram, 21,8 pnt; 10. M. Ypey,
7 stuks, 730 gram, 21,6 pnl.
4 Deelnemers hebben geen
vis ingeleverd. Ondanks de
regen is het toch een
geslaagde avond geweest,
met dank aan de schenkers
van de standaards en bekers
en aan de
Feestweekcommissie.

M. Blink

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garrnerwolde
050-41 6425

Kerkdiensten
Gere'ol'llleerde ke..k
Theslnge.G...merwolde

2 aug: 9.30 u. ds. van Wijk Vled der .
14.30 u. ds. van Wijk Vled der .

9 aug:9.30 u. ds . Fee ristra.
Zevenhuizen.
14.30 u. ds. Feenstra. Zevenhuizen.

16 aug : 9.00 u. drs . de Vries. Kampen.
14.30 u. ds . Zijlstra. Amst erda m.

23 aug:9.30u. ds.C.deVries· Batenburg.
gezame lijke dienst in de Neet Herv .
Kerk te Garmerwolde
14.30 u. dhr. Fraanje. Middelstum.

30 aug : 9 .30 u. ds . Edelman . Bed um.
14.30 u. dr. van Oeve ren . Leek

Herv . Gem eente
Thesinqe-Garmerwclde

2 aug: Thesinge 9.30 u. prof.
Knetsch, Groning en.

9 aug: Garmerwolde 19.00 u. ds.
E. J. Stru if. Oosterwolde .
grunneger dains t,

16 aug: Thesinge 9.30 u. ds . C. de
Vries-Batenburg.

23 aug: Garmerwolde 9.30 u. C. de
Vries-Batenburg. gezamenlijke
dienst.

30 aug: 9.30 u. ds. C. de Vries
Batenburg

Reclame

Acrylaatkit I 3,95

tubesiliconenkit I 2,50-

Schildersbedrijf
H.HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan28,
telefoon 05902- 1957


