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Een niet zo alledaags weerpraatje
Een artikel over weer is niet
zo interessant. U leest het
elke dag in de krant, hoort
het op de radio, ziet het op
televisie. Het is het meest
besproken onderwerp van
gesprek.
Mijn naam is Teunis Ton en
woon in de Havenstraat in
Thesinge. Ik werk bij de
luchtvaart meteorologi
sche dienst, gevestigd op
de luchthaven Eelde. Het is
een onderdeel van het
KNMI, met nog andere ves
tigingen op de luchthavens
Schiphol, Rotterdam en
Beek. Ik werk daar met nog
9 mensen in onregelmatige
diensten 7 dagen per week.

VanSchiphol naar Eelde

In 1979 begonnen op Schip
hol en in 1985 gesolliciteerd
en aangenomen op de lucht
haven Eelde. Niet zozeer om
het werk, maar om de woon
omgeving . Een wereld van
verschil tussen de Haarlem
mermeerpolder en hogeland
van Groningen. Uitbreidende
dorpen als Hoofddorp en
Nieuw-Vennep, waar 1200
nieuwe woningen per jaar
worden gebouwd. En dan
natuurlijk het enorme Schip
hol, waar het ene na het
andere bedr ijf uit de grond
wordt gestampt.
Heel veel vliegbewegingen ,
dus heel veel milieuverontrei
niging en daardoor waar
schijnlijk het hoogst aantal
kankergevallen in Nederland.
Over het waarom ik hier naar
toe ben verhuisd hoef ik dus
niet meer te schrijven.

Weerdienstassistent

Hoe kom je nu bij het KNMI
terecht zult u zich misschien
afvragen, in mijn geval was
dat via de radiovacature
bank, die in die tijd gelijk na

het nieuws van 18.00 uur op
de radio was voor weerdien
stassistent op de meteorolo
gische dienst luchthaven
Schipho l. Het was de onbe
kendheid van het beroep en
het werk op een handels
bank, die me deden sollicite
ren. Een specifieke voorop
leiding is er niet. Een alge
mene voorople iding zoals
HAVONWO of HTS kunnen
leiden tot funct ies als waar
nemer, weerkund ige of
meteoroloog.
Interne opleidingen en veel
praktijkervaring helpen daar
bij. Op het instituut in de Bilt
zijn er meerdere mogelijkhe-
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den. Daar zetelt de hoofddi
rectie, personeelszaken en
afdelingen als automat ise
ring, wetenschappelijk
onderzoek, geofys ica en nog
andere. Totaal werken er na
een pittige afslankings-ope
ratie ruim 500 mensen bij het
KNMI.

Veiligheid van de luchtvaart

De veiligheid van de lucht
vaart op en rond de luchtha
ven Eelde voor wat betreft
het weer is de hoofdtaak van
meteo Eelde. Voor die taak
zijn we volledig uitgerust met
allerlei meetinstrumenten en

aansluitingen op computer
netwerken in binnen- en bui
tenland. Aan de hand van
een voorbeeld zal ik probe 
ren het één en ander duidelijk
te maken.
De computerprint die hier
afgedrukt is, is bestemd voor
een piloot die naar Parijs
vliegt. De code die gebruikt
wordt is internat ionaal.
Welke nationalite it de vlieger
ook heeft , hij kan de code
lezen. Overigens is een piloot
verplicht zich van het weer op
de hoogte te stellen alvorens
de lucht in de gaan. Achter
"A" staat het actuele weer
van 18mei 12.30uur in Parijs.
De wind "0 80 0 8kt" bete
kent: bijna oosten wind met
snelheid 8 knopen (wind
kracht 3). "CAVOK" is de
afkorting van ceiling and visi
bility oftewel een horizontaa l
zicht van meer dan 10 km en
bewolk ing met een basis
boven 5000 voet. "25/09"
temperatuur 25 graden, de
lucht van die temperatuur is
100% verzadigd bij 9 graden.
"1021" betekent: een grond
druk van 1021 hectopascal.
De term "NOSIG" geeft aan,
dat de komende twee uur er
geen signif icante verande
ring zal plaatsvinden . De
daaronder gegeven actuelen
zijn luchthavens onderweg of
bij slecht weer in Parijs even
tuele uitwijkhavens.
Sij "S" staat de verwachting
van Parijs die geldt van 12.00
tot 21.00 uur. Een verwach
ting van 9 uur vooruit. Tot en
met "CAVOK" is nu te herken
nen. "TEMPO" is afgeleid van
temporarely (van tijd tot tijd)
tussen 12.00 en 15.00 uur
kan 1/8 cumulus bewolking
ontstaan. Dit is natuurlijk
maar een klein deel van alle
code-mogelijkheden, alleen
al voor het aangeven van
weergesteldheid zijn er 100
verschillende code's. Naast
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Veilig Verkeer Nederland
Afd. TenBoer.
H. Dikkema-Bakker.

er 70 dia's vertoond van
diverse verkeerssituaties.
Eén uitschieter had slechts 6
fouten, doch het gemiddelde
lag zo rond de 30 fouten. Na
de pauze werden alle dia's
nog eensgetoond en bespro
ken.
Diverse vragen werden er
beantwoord. Er waren 210
punten te behalen. Dewissel
beker ging naar het Int. Kerk
koor Amor Cantadi met 158
punten. TevenS kregen de
deelnemers een medaille. De
tweede prijs, ook een herin
neringsmedaille, was voor
Muziekvereniging Ten Boer
met 155 punten. De derde
prijs, eveneens een herinne
ringsmedaille was voor IJs
club St. Annen met 147 pun
ten. De slogan: Heer (Dame)
in het verkeer bleek zeker van
toepassing op de deelne
mers.
Wat u zeker dient te weten is
dat de WN afd. Ten Boer zo
rond de' maand september
start met een herhalingscur
sus voor automobilisten.
Gezien de resultaten van
deze kwis blijkt dit voor velen
een noodzakelijk kwaad. Het
ligt in de bedoeling dat er vol
gend jaar weer een kwis
wordt gehouden,waarvan de
winnaars doorgaan naar de
regio kwis, en de winnaars
daarvan naar de provokwis.
Wij hopen weer op een gran
dioze opkornst .
Inlichtingen omtrent de her
halingscursus kunt u krijgen
bij: mevr. A. Assies te Ten
Post, tel. 05902-2376. Dhr. K.
Vriesema te Ten Post, tel.
05902-1905.

Zeer verheugd waren wij over
de geweldige opkomst. Maar
liefst 18 groepen van 3 men
sen hadden zich aangemeld.
Alhoewel alle verenigingen in
Garmerwolde waren bena
derd om mee te doen aan
deze WN verkeerskwis tus
sen de straten en verenigin
gen van de Gemeente Ten
Boer, was er slechts één ver
eniging, t.w. De Volksdans
groep "Klank en Beweging"
die 3 leden had afgevaar
digd.
Dat dit heel jammer is weten
de 3 dames en hun suppor
ters inmiddels. Het was een
erg leerzame avond, maar
toch buitengewoon gezellig!!
Door de voorzitter van de
afdeling, de heer K. Vriesema
van de u zeker bekende rij
school uit Ten Boer, werden

TeunisTon

Verkeerskwis

Wind, zicht , weer en bewol
king moeten secuur worden
weergegeven. Voorlopig lijkt
me dit genoeg informatie
voor dit art ikel, misschien
krijg ik nog eens de gelegen
heid om iets te schrijven over
weersatellieten, buien-radar,
wolken en het weer en ga zo
maar door.
Mocht u eens een vrije mid
dag hebben, ga gerust eens
naar de luchthaven Eelde.
Vaak is er in het week-end
parachute-springen of
maakt zelf eens een rond
vlucht, of iets goedkoper,
drink een kop koff ie met wat
lekkers in het restaurant met
uitzicht op het luchtvaartge
beuren.

Eelde is de Rijksluchtvaart
school. Leerlingen worden
daar, in ongeveer 2 jaar opge
leid voor piloot. De meeste
van hen komen bij de KLM
terecht. Ze maken heel wat
starts en landingen. Ook
daar is weer meteorologi
sche begeleiding voor nodig.
Het actuele weer wordt elk
half uur gepresenteerd via
beeldschermen en een
radio-frequentie (112,4 mhz).
Twee keer per dag wordt er
een briefing op de school zelf
gegeven, om het lespro
gramma zo vlot mogelijk te
laten verlopen.
Uit het voorafgaande blijkt
wel, dat je met af en toe zon
en hier en daar een bui, er
niet zo gemakkelijk afkomt in
de luchtvaartmeteorolog ie.
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Rijksluchtvaartschool

deze gegevens krijgt de
vlieger ook windgegevens
van verschillende vlieghoog
ten mee, plus nog een "signi
ficant weather chart" waarin
de jet-stream, turbu lentie en
ijsaanzetting wordt aangege
ven. Deze laatste kaart is
belangrijk vooral voor inter
continentale vluchten, die op
zo'n 10 km hoogte vliegen.
Het algemene weer speelt
zich in de onderste 10 km af,
daarboven is alleen wind en
turbulentie van belang voor
de duur van de vlucht en de
brandstof die verbruikt
wordt.

Eén van de belangrijkste
klanten op de luchthaven
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Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderij tjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.
Aanvragen en verzorgen
van gemeentegarantie.

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

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

Goederen gebracht
U1 de L v.d Vée7Stta3t 3
Gennewotce:
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens .
Suéde-relmging.
stoppage en
kledlngreparalie.

Goed voor uw goed



Dag van de arbeid in Ten Boer Noodlanding luchtballon

Grandioze Rommelmarkt

Ook dit jaar is op 1 mei de dag
van de arbeid weer gevierd in
onze gemeente. Het 1 mei
Comité organiseerde eenmid
dag- en een avondprogram
ma. Bij het samenstellen van
het middagprogramma was er
vooral rekening gehouden met.
oudere bezoekers: hoofdon
derdeel was een historische
film van Joris Ivens.
Deze film "Nieuwe Gronden"
liet opnamen zien van d~.

inpoldering van de Zuiderzeè
en de aanlegvande afsluitdijk.
Indrukwekkende beelden van
deze gigantische klus werden
"gemustreerd" met muziek
van Hans Eissier. Een belang
rijk onderdeel van de film
waren de opnames van de
graanproduktie op de ingepol
derde landerijen, beelden van
de crisis, en uiteindelijk het
graan dat vanwege de gekel
derde prijzen de zee in
gegooid werd, terwijl de
wereld honger leed.
's Middags en 's avonds trad
een gelegenheidskoor op,
bestaande uit inwoners van
Thesinge en Ten Boer. Zij

brachten enkele klassieke
strijdliederen ten gehore en
liederen rond de thema's inter
nationale solidariteit met
vluchtelingen enwerkgelegen
heid.
Voor het avondprogramma
was verder Siepie Langendijk,
burgemeestervan Leek, uitge
nodigd als spreekster rond het
thema "macht ". HetSOKthea
ter uit Winsum bracht vervol
gens de voorstelling "Diepe
Kledder" (ook met als thema
"macht"), waarin een zekere
meneer Van Onderen succes
volle pogingen doet om zich 
ten koste van anderen
omhoog te werken.
Buiten dit programma waren
er informatiestands van de
F.N.v., Hikvos, PvdA, Amnesty
International en de ANBO. Na
afloop was het swingen gebla
zen, en napraten, waarbij er
geluiden vernomen werden
om de 1mei vieringen-hoewel
het Buurhoes prima voldoet
ook eens in een andere plaats
binnende gemeentete organi
seren.

NellianDijkema

(foto: A. v.d . Meulen)

(foto: A. v.d . Meulen)

Bericht van de wereldwinkel

Zaterdag 10 juni, aanvang
13.00 uur.
Muziekvereniging Harmonie
Garmerwolde organiseert
zaterdag 10 juni een gran
dioze romme lmarkt op het
schoolplein, ten bate van
aanschaf nieuwe instrumen
ten. Het geheel bestaat uit de
verkoop van tweedehands
artikelen. De waardevolste

artikelen zullen om plm.
15.00 uur door een veiling
meester worden geveild. De
Tirolerkapel zal aan het
geheel een gezellig muzikaal
tint je geven. Voor een hapje
en een drankje kunt u ook bij
ons terecht. We hopen op uw
aller komst.

Bestuur Harmonie

Voorlopig hebben wij onze
voorraad koffie , thee, suiker,
honing, pepermunt enz.
opges lagen bij Aly Pepping,
Singel 4, Thesinge. Wanneer
u haar niet thuis aantreft,
kunt u aankloppen bij Barry

van Rijssel, Singel 5.
In de maanden juli en augus
tus venten wij niet. Wij staan
wel zoals ieder jaar op de bra
derie. Komt u gerust langs
wanneer u wat nodig heeft.

Barry van Rijssel

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen . mot oren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDLER- GAREW
VE5PA - TOM05 - YAMAHA
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ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

((RIlIJRTHERm
- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

W~8ats ' 5 maandags de gehele
dag gosIoten .

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

aquatherm installatiesbv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen



Eén van de vele...

Coby van Huis, Saskia Vaatstra, Roeit Jansen, bestuur WWK
(foto : A. v.d . Meulen)

Toneelvereniging Wie wil
Kan.

Je zou ook kunnen spreken
van één van de twee. WWK.
en 11./.0.0. zijn de bloeiende
toneelverenigingen uit The
singe. Na de drukke periode
met twee optredens was
Coby van Hius-Oomkee, de
secretaresse bereid ons te
informeren over haar vereni
ging. Dit gebeurde aan de
hand van haar in het Gro
nings geschreven notulen.

Zakelijke informatie:
Toneelvereniging
W.W.K.: "Wie Wil Kan"
Opgericht in januari
1978
Bestuur: Roei! Jansen,
voorzitter
Coby van Huis-Oom
kes, secretaresse
Saskia Vaatstra, Holt
man, penningmeeste
resse
Leden:
Roei! Koopman, Jan
Mollema, Ida Oornkes ,
Edward Oudman, Bert
Ridder, Jannie Rutgers,
Trieneke Schuppert,
Kees van Zanten, Kor
van Zanten.
Repetities:
in het Trefpunt
Contributie :
f 35 ,- per jaar.

Het ontstaan

In januari 1978 kwam Roei!
Koopman met het initiatie!
om een toneelvereniging op

te richten. Van de huidige
leden waren Jan Mollema,
Ida Oomkes en Kees van
Zanten toen ook al lid. Enkele
andere leden van het eerste
uur waren: Joop Plijter, Jan
Balkema, Harmke Balkema,
Annet Hofman-Mollema en
Betty Balkema.

Aktiviteiten

leder jaar zoekt het bestuur
samen met Roelf Koopman
en Jan Mollema, de regisseur
een geschikt toneelstuk uit.
Het aanbod is vrij groot.
Meestal vindt men wel iets uit
de catalogus van de firma
Mulder van het Zuiderdiep.
De stukken kunnen zo'n 3
weken op zicht genomen
worden. Belangrijk is dat er
zoveel mogelijk leden in het
stuk kunnen meespelen. Ver
der moet het in het Gronings
zijn en het verhaal moet zich
het liefst in de regio afspelen.
Soms wordt de tekst op
bepaalde punten nog wat
aangepast.
Nadat men de keuze heeft
gemaakt worden de rollen
verdeeld en kunnen de repe
tities beginnen. Vier maan
den voor de eerste uitvoering
wordt er op woensdagavond
vanaf half 8 in het Trefpunt
gerepeteerd. Dit zijn vooral
gezellige avonden. Er is kof
fie en de leden zorgen om de
beurt voor gebak erbij. Het
einddoel is de uitvoering op
Koninginnedag en het daar
opvolgende weekend. Daar
naast wordt er nog vaak voor
de Vrouwenraad en in

Bloemhof, het bejaardente
huis in Ten Boer, gespeeld.
Dit jaar gaan die laatste beide
optredens niet door vanwege
het te late tijdstip. Om in sep
tember de draad nog eensop
te pakken is niet doenlijk.

Leden

leder die toneel wil spelen
kan lid worden. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Niet
altijd is er voor ieder een rol in
het uitgezochte stuk. Toeval
ligerwijs dit jaar niet voor Trie
nekeSchuppert en dat kwam
maar wat goed uit! De taken

zijn verdeeld. Sinds 2 jaar is
Jan Mollema regisseur. Daar
voor viel Roelie Dijkema in
voor deze funktie nadat Jan
Boss na jaren ermee stopte.
Kleding en grime worden ver
zorgd door Ida Oomkes. Het
decor bouwt men met ver
eende krachten.

Plankenkoorts

Iedereen speelt toneel voor
de gezelligheid en beslist niet
voor de zenuwen bij de
opvoering. De laatste weken
spookt de tekst voortdurend
door je hoofd en heb je het

WIN KELCENT RUM LEWENBORG GRON INGE N TELEfOON Q6O.-.Cl 0608

- plantaardige en dierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrischontharen
Behandelilg op afspraak

05902-2418G.N . Schutterlaan21 ,Thesinge

GEZIEN ...

Dat u voo r een deskundig
advie s ook bij een

~ HOORAPPARAAT~
. bij Vos Audio moet l iJn

Fida Erkend
' HUIsbezoek op afspraak }

VOSOPTIEK~AUDIO
OUOE EBBINGESTRAAT65 ·9712 HE GRONINGEN , TEL.050-129102



Bloumen veur
de Arabieren

Roelf Jansen, Coby van Huis en Saskia Vaatstra (Iata: Andries v.d.

Meulen)

druk met de laatste repetities
waaronder de generale. Op
de avond zelf reageert ieder
een verschillend; de één
onrustig , de ander stil. Weer
een ander steekt een extra
sigaret op. Het is een
gespannen sfeer en eigenlijk
gaat het aan je voorbij wat er
allemaal om je heen gebeurt.
Pas als je op het toneel staat
gaat het weer beter. Het is
wel handig als medespelers
tekstvast zijn. Soms moet je
wel eens wat improviseren en
ondertussen in de gaten hou
den dat het publiek de ver
haallijn vasthoudt.

Onkosten

De kosten per boekje bedra
gen plm. f 14,-. Iedere spe
ler, de regisseur en de souf
fleur hebben een boekje
nodig. Er moet voor opvoe
ringsrecht worden betaald
en de huur van het Trefpunt
inclusief de koffie. Deze kos
ten worden gedekt door de

Voorzaterdag 29 april en vrij
dag 5 mei kondigde de
toneelvereniging WWK.
haar te spelen blijspel aan.
Wij bezochten de eerste uit
voering. De zaal van het Tref
punt was uitverkocht en na
het openingswoord door Jan
Mol/erna (de regisseur) gin
gen wij er eens goed voor zit
ten.

contributies, de entreeprijs
en niet te vergeten de tombo
la.

Publiek

Het publiek is heel belangrijk
voor de spelers. De prestatie
stijgt naarmate de reakties
uit de zaal toenemen. Het
geeft een soort ontspanning
als een speler mag wachten
tot het publiek is uitgelachen.
Op 29 april j.1. was dit nauwe
lijks het geval. Dat gaf een
katterig gevoel nu we had
den gekozen voor een heel
ander stuk dan wat men van
ons gewend is. Gelukkig
werd het 5 mei een zeer
geslaagde avond en gaan we
ons weer opmaken voor het
volgende seizoen. We begin
nen al in september om in het
voorjaar de extra optredens
te kunnen doen. Het stuk is al
uitgezocht maar daarover
laat Coby niets los!

Metha Nijkamp
TruusTop

Eerste bedrijf; energiecrisis

Eensombere nerveuseverte
genwoordiger, Jan van Leer
(Roelf Koopman) legt aanzijn
nogal simpele vrouw, Stien
(Coby van Huis) uit welk een
ellende hen boven het hoofd
hangt wanneer de Arabieren
de "oliekraan" zouden dicht
draaien. Tijdens de nogal

bitse conversatie tussen de
echtIieden komt Opoe uit
Tjuchum (Ida Oomkes) op de
koffie. De relatie Jan
schoonmoeder is ook al niet
zo best. Dochter Marijke en
zoon Otto van Leer (Saskia
Vaatstra en Kor van Zanten)
komen thuis uit school en
horen hun vaders verhaal aan
over de beslissing van hoger
hand. Alleen aan een gezin
met minimaal 8 personen zal
gas en licht worden verstrekt.
Nu is het dus zaak om de
bazige Opoe binnenshuis te
houden. Jan gaat letterlijk
voor haar door de knieën net
als voor Opa, zijn vader (Kees
van Zanten) die uit eigen
beweging ook is gekomen.
Uitgedost als globetrotter en
gewapend met een fles
drank om zo mogelijk nog
eens "dik in 'd ölie" te gera
ken. Wipke, een zuster van
Stien (Jannie Rutgers) komt
ook 1 persoon tekort en pro
beert Opoe te ontvoeren. Jan
weet dit op het laatste
moment te voorkomen. Als

7e gezinslid wordt Oom Kne
lis (Roelf Jansen) een dove
bejaarde uit Hoogkerk door
Otto letterlijk binnenge
sleept.

Tweede bedrijf: chantage

Het is nou niet bepaald een
gezin waar je deel van zou
willen uitmaken. Pa en Moe
kibbelen, de kinderen die uit
zuinigheid in de huiskamer
moeten studeren, pesten
elkaar. Opoe, Oom Knelis en
Opa zitten elkaar ook al
dwars. Totdat deze drie
ouderen samenzweren tegen
Jan van Leer. Zij chanteren
hem nu hij hen niet kan mis
sen omdat er eencontrole op
het gezinsaantal op handen
is. Jan moet ervoor tekenen
dat hij hen levenslang f 50,
per persoon per maand zal
betalen als de crisis voorbij
is. Zo niet, dan vertrekken ze
onmiddelijk. Jan kan er niet
onderuit.
Op het moment dat de con
troleur (EdwardOudman)ver-
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schijnt zijn er ondanks alle
wervingspog ingen nog
steeds 7 gezinsleden. De
poging om de controleur te
misleiden door snel rond de
tafel te rennen opdat hij de tel
zou kwijtraken mislukt. Men
krijgt nog 1 week uitstel om
het aantal vol te maken.

Derde bedrijf: bloumen

De contröle-datum is aange
broken. De controleur laat
het gezin 2 aan 2 opdraven.
Als alle 7 zijn geregistreerd is
het wachten op de laatste
persoon die nog onder de
douche zou staan. De con
troleur geeft nog 5 minuten
de tijd en dan verschijnt er
een zeer mondain type. De
controleur is zichtbaar onder
de indruk van haar charmes,
hij vult snel het gezinsformu
lier in en maakt dat hij weg
komt. Hij had niet door dat
Opoe een razendsnelle meta
morfose had ondergaan.
Nog in jubelstemming door
Opoe's geslaagde truc komt
er opnieuw bericht van de
regering. Onder druk van stu
denten is besloten dat het
gezinsaantal gehalveerd
wordt. Opluchting en ook
financiële zorg bij Jan want
nu gaat zijn contract met de
oudjes in. Dezekondigen aan
te gaan samenwonen in Tju
chum en bij hun vertrek geeft
Opoe het contract aan Jan
terug.
Tot slot conc ludeert Jan dat
er best nog goede mensen
op de wereld zijn en hij zelf
zijn leven zal beteren. Stien,
helemaal gelukkig door de
eindelijk eens positieve woor
den van haar man, roept uit
dat zij de Arabieren bloumen
zal sturen. Na een innige
omhelzing viel het doek.

Wisselwerking

Tijdens de eerste uitvoer ing
kwam de zaal niet echt los.
De nodige wisselwerking tus
sen publiek en spelers bleef
uit. Het toneelspel was vrij
vlak en de vrolijke noten kwa
men niet goed over. Dit in
tegenstelling tot de tweede
avond. De collega-spelers
van VIOD oordeelden zeer
positief: "Er werd goed
gespeeld en het stuk viel in
de smaak gezien de reakties
uit het publiek!" Persoonlijk
vind ik dat het ruimschoots
aanwezige talent bij W.W.K.
beter naar voren komt in een
wat minder kluchtig stuk.
Maar. . . misschien waren wij
allen te zeer uitgeput door de
slijtageslag van het touwtrek
ken en door het fantastische
kinderprogramma van die
ochtend! De bloumen gingen

. uiteindelijk naar de spelers,
regisseur Jan Mollema en
niet te vergeten de souffleur
Bert Ridder.

TruusTop.

Record?

Op hemelvaartsdag 4 mei
maakte ik samen met Ewoud
en Sanne (mijn broertje en
zusje) een hele lange ketting
van paardebloemen. We leg:
den 'hem' hele maal om de
boerderij heen, dat was wel
170 meter! We gebruikten er
1350 paardebloemen voor. AI
met al waren we ruim 5 uur
bezig. Jan Uitham en Kasper
Teunis hielpen ons nog een
half uurtje mee.

ArjelleWerkman

Autotrek

Ook dit jaar organiseert de
PJG Garmerwolde weer een
autotrekwedstrijd in Garrner
wolde. Alleen in vergelijking
met vorig jaar is de opzet ver
anderd d.W.Z. de wedstrijden
zijn nu landelijk van opzet.
Daardoor zijn we verzekerd
dat de grote rijders ook daad
werkelijk naar Garmerwolde
toekomen , want er word in
deze specialeklasse om pun
ten voor een landelijke com
petit ie gestreden. Doordat
de deelnemers nu nog ster
kere wagens hebben, zelfs
met meerdere motoren, is
het vermogen van de spe- ,
cials opgelopen tot enkele
honderden PK's. Daarom
gaan de wagens met zeer
veel rook en lawaai over het
parcours. Wat een enorm
sensationeel gezicht is want
een "auto " met meer dan 700
PK tot stilstand brengen is
toch een hele gebeurtenis
waar nogal wat bij komt kij
ken en toch gebeurt het.
Ook kunt u evenals vorig jaar
weer meedoen en al is het
maar met een kleine auto,
want het geeft u als deelne
mer toch een kick als men u
met zo'n sleepwagen tot stil
stand probeert te krijgen.
Doordat de wedstr ijd in
diverse rubrieken is inge
deeld is het zelfs mogelijk om
met auto's onder de duizend
KG mee te doen.
Daarom vragen wij ook aan
een ieder die mee wil doen:
geef u op bij één van de
onderstaande personen, en
dat kan iedereen zijn, want
alleen een rijbewijs is ver
plicht en de normen waar de
auto aan moet voldoen is bij

iedere auto makkelijk door
iedereen aan te brengen.
De inschrijving sluit op 17 juni
terwijl de wedstrijd wordt
gehouden op ZATERDAG 1
JULI in GARMERWOLDE
naast de hervormde kerk.
Tegen degene die er vorig
jaar niet bij aanwezig waren,
hetzij als deelnemer of als
toeschouwer: hou deze
datum vrij in uw agenda want
dit is een evenement dat u
niet mag missen. U kunt zich
opgeven bij de volgende per
sonen: Albert Havenga, Gar
merwolde, tel. 050-416215;
Jan Jacob Tuinier-Hofman,
Garrelsweer, tel. 05967-1279;
Stoffer van der Veen, Thesin
ge, tel. 05902-1205. Daarom
namens de PJG Garmer
wolde tot zaterdag 1 juli in
Garmerwolde.

De Autotrekcommissie

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge-Garmerwolde

28 mei: 9.30 u. cand. Hoekstra.
Emmen; 19.00 u. drs. Oldenhuis,
Kalium (Grunneger Dainst)

4 juni: 9.30 u. ds. Hooijer, Gronin
gen; 14.30 u. ds. Kramer, Zuid
wolde

11 juni: 9.3 0 u. ds. Jans, Groningen,
(Gez. dienst); 14.30 u. drs. Menk
veld. Winscho ten

18 juni: 9.30 u. dhr. Heslinga. Warf
fum: 19.00 u. drs. Struik, Baflo

25 juni: 9.30 u. ds. Langedijk. Hoo
gezand; 19.00 u. ds. Wijnja, Die
ver

Herv. Gemeente
GarmerwoldeeThe.lnge

4 juni: Garmerwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg, avondmaal

11 juni: Thesinge 9.30 u. gezamen
lijke dienst in geret. kerk, ds. G. J.
Jans

18 juni: Garmerwolde 9.30 u. cand.
ds. B. Haanstra, Midde lslum

25 juni: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg . koffie na afloop

\'Iees Ine\'I·"II"~
1I "'eet best"';Jn.·"••I.
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Voornemen B&W dodelijk
voor sport in kleine kernen!

Op een informatieavond ,
gehouden op donderdag 18
mei j.1. werden de gebruikers
van gemeentelijke sport
accomodaties ingelicht over
het voornemen van B en W
van Ten Boer om de kosten
van deze faciliteiten meer af
te wenden op de gebruikers.
De vers-aangetreden wet
houder Ritsema liet blijken
nog niet goed ingewerkt te
zijn in de materie; regelmatig
moesten hij en zijn secon
dant dhr. Boelens een helder
antwoord op gestelde vra
gen schuldig blijven.
Kort gesteld komen de voor
nemens hierop neer:
- er wordt geen subsidie

meer verstrekt op de post
huur accomodaties (sport
veld, gymzaal etc.).

- er wordt een forse verho
ging van de reële huurprijs
doorgevoerd (gedacht
wordt voor dit jaar aan
20 %)

- de huurprijs voor alle
zalen wordt per 1-9-89
f 10,40 (was f 8,25) . Per 1
1-90 wordt een verhoging
voorgesteld aan de raad
tot f 13,-, per 1-1-91 tot
f 15,60 (prijzen per uur).
Dit is dus een verhog ing in
ruim 1 jaar tijd van 100%!!

- er wordt onderscheid
gemaakt tussen perma
nente- en incidentele
gebruikers . Voor de eerste
groep geldt het genoemde
tarief, voor de tweede
groep geldt het dubbele
hiervan!
Onder incidentele gebrui
kers wordt verstaan: de

gebruiker die per half jaar
(1/1-1/7 en 1/7-31 /12) min
der dan 20 uren een zaal
huurt .

AI met al een serie dodelijk
kostenverhogende voorstel
len, die zo het zich laat aan
zien het einde zullen beteke
nen van de sportveren igin-

I
gen en groepen in kleine
gemeenschappen als b.v.
Thesinge. Herhaaldelijk is
door betrokkenen aangege-
ven dat verdere bezuinigin
gen op de begroting niet
mogelijk zijn.
Door dhr. Ritsema werd
betoogd dat sterk gedacht
zal moeten worden aan, wat
hij noemde, privatisering . Op
vragen uit de zaal welke pos
ten de wethouder op het oog
had, en welk financieel voor
deel dit voor de verenigingen
zou kunnen opleveren bleef
hij het antwoord schuldig.
Toegezegd werd wel een glo
baal "kostenplaatje" te ver
strekken aan de betrokke
nen, en een individuele bere
kening van de gevolgen van
de voorgestelde maatrege
len.
De raad zal de voorstellen in
september of oktober behan
delen; het lijkt mij zaak zo
spoedig mogelijk met al de
gebruikers te overleggen hoe
deze moeilijkheden het
hoofd te bieden, want op de
voorgestelde voorwaarden
wordt sporten in de
gemeente Ten Boer voor
maar zeer weinigen betaal
baar!!!

Hans van den Berg

Kinderen uit Garmerwolde en Thesinge in 't Buurhoes bezig
met muziek, beweging, smink en kostuums 0./.v. het Scapino
ballet. Onderwerp: straatfeest. (toto : Tineke Werkm an)

Nederlandse Bond van Plattelands
vrouwen, afd. Garmerwolde
In februari trad mevrouw Jan- april vertelde de heer Schui-
nie Westerhuis af alsbestuurs- Iing, verpleegkundige in de
lid. In haar plaats werd geko- TwaalfHoven te Winsum, over
zen mevrouw Ge Fluks-Iep- dementie. Een zeer interes-
per. Mevrouw Trijn Havenga sante lezing. Wist u, dat de
werd met algemenestemmen bewoners van de Twaalf
herkozen. Jan Noordhof liet Hoven hun huisdier mee
dia's zien van Garmerwolde mogen nemen?
met o.a. "de snijbulten" en de 17 mei is de laatste bijeen-
sloot met de bruggetjes langs komst van dit seizoen. Dan
de Dorpsweg. Garmerwolde vertelt mevrouw Bloemhof
heeft een heleboel mooie over Staphorster kleder-
plekjes. dracht. Op 25 mei is er een
In maart werd een bezoek fietstocht naar hortus "De
gebracht aan de Brandweer- Wolf" in Haren.
kazerne in Groningen. Voorwe Het programma voor 1989-
naarbinnengingenwaser een 1990 ligt alweer klaar. Voor
plattelandsvrouw die inlichtingen kunt u bellen met
beweerde dat ze bij de glijpaal de presidente mevrouw
naar beneden wilde, maar Frouwke Schuur-de Vries. We
toen ze boven stond, was het staan ook weerop de braderie
toch wel erg diep en het ging met zelfgebakken cake, koek,
dus niet door. taart enz. Ook daar kunt u alle
Op 22 maart vertelde een inlichtingen over onze vereni-
medewerkster van het zee- ging krijgen.
hondenopvangcentrumte Pie-
terburen over haar werk en in JannaHazeveld
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Koolzaadfietstocbt

Jaarmarkt peuterspeelzaal
Ten Boer/Tbesinge geslaagd

Let op!
In de vorige G&T expresse is
reeds meldi ng gemaakt van
de spelavond in de feest
week op woensdag 28 juni
1989. Deze avond bestaat uit
vier spelen. Hiervoor kan
men zich opgeven per team
bestaande uit 7 personen , te
weten 3 dames , 3 heren en
een coach . Deelname vanaf
12 jaar. Het inschrij fgeld per
team is f 6,-. Opgave voor
21 juni bij de volgende adres
sen:
Vera van Zanten , Geweide
weg 7, tel. 416091.
Alko Mulder, F. Hildebrand
straat 17, tel. 416117.
Na opgave kunnen op boven
staande adressen aanmel
dingsformulieren en regle
menten opgehaald worden.
De coac hes van de teams
worden een week van te
voren uitgenodigd om de
spelen door te spreken zodat
men zich kan voorbereiden.
De festiviteiten zullen plaats 
vinden op het terrein aan de
Dorpsweg 31, bij slecht weer
zullen we uitwijken naar een
binnenlokatie. Aanvang
20.30 uur, de deelnemende
ploegen worden verzocht om
20.00 uur aanwezig te zijn.

Programma Feestweek.
Woensdag: Vliegerwedstrij
den voor de schooljeugd
Aanvang: 13.30 uur
Plaats: Dorpshuis "De
Leeuw "

Spelcircuit
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: Terrein aan de Dorps 
weg 31

Donderdag : 55+ middag (to
neelmiddag met medewer-

king van de toneelgroep "de
Loatbluiers".
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: Dorpshuis "De
Leeuw"

Ringsteken in een kano
Aanvang : 19.00 uur
Plaats: Damsterdiep
Na afloop een barbeque op
het terras van café "Jäger
meister".

Vrijdag: Braderie met kunst
markt en kleindierenmarkt.
Aanvang : 17.00 uur
Plaats: L. v.d. Veenstraat en
WF Hildebrandstraat
Na afloop feest in dorpshuis
"De Leeuw".

Zaterdag: Autot rekwedstrij
den
Aanvang: plm. 14.00 uur
Plaats: terrein Dorpsweg 73
Na afloop prijsuitreiking en
feest in dorpshuis "De
Leeuw".

Vliegermiddag
Woensdagmiddag 28 juni
(feestweek)
Vliegermiddag voor de
jeugd (vanaf plm. 4 jaar).
Deze middag begint om
13.30 uur in Dorpshuis "De
Leeuw". Kinderen gaan dan
zelf een vlieger maken. Om
plm. 16.00 uur moeten de
vliegers af zijn. We gaan dan
met z'n allen de vliegers opla
ten. Dit doen we op het wei
land van Havenga achter het
voormalig Groene Kruisge
bouw aan de Hildebrand
straat.
Bij slecht weer laten we de
vliegers op een andere, als
nog te bepalen dag, in de
feestweek op. Om plm. 17.30
à 18.00 uur is de vliegermid-

dag afgelopen. Er is een
eigen bijdrage van f 1,50 per
kind aan deze middag ver
bonden (voor materiaa l en
drinken).
Graag tot dan!

Lieske en Christien

Op zaterdag 6 mei j.1. was het
dan weer zover. Men kon zich
inschrijven voor de koolzaad
fietstocht, georganiseerd
door de Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge bij
café Molenzicht. Het was een
tocht van plm. 30 km. De
deelname viel tegen , er
waren maar 13fiet (st)ers. Dit
werd veroorzaakt door de
zeer harde wind . Deson
danks zijn wij om 14.00 uur
vertrokken. Vanaf café
Molenzicht gingen we linksaf
richti ng St. Annen, Stedum
en Lellens. In Stedum moes
ten we ons melden bij een
controlepost (Welly boer en
Roelf Jansen). Nadat wij een
stempel hadden gekregen

Zaterdag 20 mei werd in Ten
Boer op het plein voor de
peuterspeelzaal in het "Buur
hoes" weer de jaarlijkse
feestdag gehouden.
Met medewerking van veel
ouders is het jaarfeest dit jaar
weer een groot succes
geworden. Niet in de laatste
plaats voor onze peuters ; het
was schitterend weer en
daardoor kwamen de ver
schillende aktiviteiten heel
goed tot hun recht.
Er was keus genoeg : balgooi 
en, altijd prijs rad, rad van
avontuur, tweedehands-goe-

StoomOuitjes
TE KOOP

- gloednieuwe driekantige
vonkenvanger. Tel. 050
422989 (Tineke Werkman)

ging het richting Ten Post.
Gelukkig hadden we dit stuk
voor de wind . Jn Ten Post
hebben we koffie gedronken
en vervolgd en de route naar
Woltersum over Wittewie
rum.
Hier kwamen we nog 4 deel
nemers tegen en samen gin
gen we richting Ten Boer. Na
een klein -stukje te hebben
afgesneden over de oude
Stadsweg kwamen wij via
Garmerwolde weer aan in
Thesinge. Het was een heel
mooie route en ondanks de
zadelpijn en de harde wind
doen wij -volgend jaar weer
mee.

Evert Lammerts

derenmarkt , kraam met door
ouders zelf gemaakte pop
pen en ander speelgoed,
touwtjetrekken , schminken,
als David de kabouter op de
foto, diverse eetkramen (ijs,
poffertjes en slaatjes), het
onvolprezen "treintje van
Vegter" en nog veel meer.
Vanaf deze plaats zou ik alle
medewerkenden en belang
stellenden willen bedanken
voor hun medewerking en
geldelijke bijdrage die dit jaar
(bruto) zelfs elfhonderd gul
den bedroeg.

Hans v.d. Berg

Automatisch sparen... \
een goed recept. .

Rabobaok ~



Indianenfeest in de oranjezon Koninginnemiddag Thesinge

Optocht door het dorp ~olo : Andnes v.d . Meulen)

Janna graag gehoord en
gezongen wordt.
Na erg ons best te hebben
gedaan, verwachtten wij een
applaus van Janna. Maar
helaas, Janna bleek niet thuis
te zijn. Daardoor moest alles
weer opnieuw. De tweede
keer leverde een groot suc
ces op. Na dit optreden werd
iedereen getrakteerd. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat
ieder jarig koorlid een zang
hulde kan verwachten. Maar
Janna heeft een streepje
voor en was volgens ons blij
met dit "verjaardaqskado".

Clara en Ina van Zanten

hangen, duurde het soms
minuten voordat men zich
gewonnen gaf.
Uiteindelijk bleek de Molen
weg I de sterkste dames
ploeg te zijn. Uit betrouw
bare bron heb ik vernomen
dat dit niet zonder gevolgen
is gebleven: spierpijn en wel
zo erg dat een deelneemster
zichzelf niet meer kon aankle
den en aangewezen was op
de hulp van haar echtgenoot.
De uitslag van deze ge touw
trek-wedstrijd was als volgt:
Heren: 1. Kerkstraat; 2.
Molenweg I; 3. Schutterlaan
I, poedelprijs Molenweg 11.
Dames: 1. Molenweg I; 2.
Bakkerstraat; 3. De Dijk/Sin 
gel.
Na afloop van de touwtrek
wedstrijd kon men nog mee
doen aan de stoelendans. De
uitslag hiervan was:
Dames: 1. Marja Schutter; 2.
Heina van Zanten ; 3. Saskia
Vaatstra.
Heren: 1. Stoffer van der
Veen; 2. René Blokzijl; 3.
Menno Ritsema.

Metha Nijkamp

Jeugd Thesinge in aktie tijdens het touwtrekken (foto: Bartus Kol)

Op maandag 1 mei gaf het
koor "Lovende stemmen " uit
Thesinge een zanghulde ter
gelegenheid van de verjaar
dag van Janna Hofstede. Een
hulde waar zij zeker niet op
gerekend had. 's Avonds na
de repet itie gingen de koorle
den naar de G.N. Schutter
Iaan. Afgesproken was dat
de achterdeur los zou blijven,
zoals 's middags voor de
grap met Janna afgesproken
was. Nadat iedereen zich
muisstil had opgesteld in de
schuur begon het koor uit
volle borst te zingen "Muss I
denn". Een lied wat ook door

Zanghulde aan Janna Hofstede

Op verzoek van het Oranje
Comité heeft de Vereniging
van Dorpsbelangen haar jaar
lijkse touwtrek-wedstrijd ver
vroegd gehouden , en wel op
29 april j.1.
Het spektakel zou om half 2
beginnen, maar voordat alle
teams zich hadden verza
meld was het inmiddels 2 uur
geworden. Dit jaar waren er
10 herenteams en 7 dames
teams. Natuur lijk was ieder
een zeer benieuwd of de
heren van de Kerkstraat dit
jaar weer met de eerste prijs
zouden gaan strijken . En het
is ze uiteindelijk weer gelukt ..
Voor de negende achtereen
volgende keer. Maar dat wil
niet zeggen dat ze het kado
kregen, ze moesten er wel
wat voor doen. De andere
heren-teams hebben ook
hun beste beentje "in de
grond proberen te trappen" ,
maar helaas. . .
Ook waren de damesteams
deze keer sterk vertegen
woordigd. Met verbeten
gezichten en zolang mogelijk
aan het touw proberen te
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Joanne van der Meulen

het startsein gegeven voor
de opdrachten: kruiwagenra
ce, bellenblazen met je eigen
vredespijp, totempaal ver
ven, een spies roosteren en
het instuderen van een india
nendans. Dit werd allemaal
uitgevoerd in groepjes,
bestaande uit kinderen van
alle klassen. En dat werkt
heel leuk.
Dit jaar geen prijzen voor de
"mooiste" indiaan of de
"grootst" geblazen zeepbe l:
een goed initiat ief, daar gaat
het immers niet om. Het feest
werd besloten met een
indrukwekkende indianen
dans om de totempaal door
alle schoolkinderen samen
en natuur lijk een ijsje. Nog
regelmatig hoor je de vreug
dekreet Aja-katsjoemba
katsjoemba-hee inThesinge .
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Nog 1 veer inkleuren (1
nachtje slapen) en toen was
het zover: koninginnedag
feest op de Til in Thesinge. 's
Ochtends om half negen
stroomde het schoolplein vol
met als schitterende uitge
doste indianen, schoolkinde
ren en peuters.
Na het Wilhelmus, uitge
voerd door de muziekvereni
ging Juliana, vertrok de
optocht voor trad itionele
ronde door het dorp. Voor
jong en oud blijft dit een
feestelijk hoogtepunt. Terug
Op het schoolplein werden al
snel wat kriebelende pruiken
afgezet en kon er begonnen
worden met het opzetten van
10 wigwams . Ondertussen
stroomde het terras vol, ver
kocht de Wereldwinke l Cus
savakoekjes uit Mexico en
smeulde het kampvuur.
Door opperhoofd Gert werd
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Alhoewel het alweer een
maand geleden is dat de ver
jaardag van koningin Beatrix
gevierd is, willen we u toch
nog eenaantal impressies van
dezedag geven.
Hopende dat het mooi weer
zou worden had het Oranje
Comité een spelletjescircuit
uitgezet aan de oude Rijks
weg-Grasdijkweg-Geweide
weg. Bijnaallekinderen uit het
dorp deden mee aan o.a. zak
lopen, blikken gooien, ballon
nen kapot trappen, korfbal
gooien enz. Dit alles kon

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor al uw loon- en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

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

plaats vinden dankzij de wel
willende medewerking van de
bewoners.
Na afloop was er een stoelen
dans georganiseerdvoor jong
en oud. De deelname was
groot en enthousiast en de
pret ook. Tot acht uur kon er
nog gedanst worden op
muziek van de "Funnie Boys",
waar voornamelijk door de
jeugd gebruik van werd
gemaakt. Terugblikkend was'
heteenleukeengezelligedag.

Detla v.d. Molen
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Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Nog steeds worden in vele
landen de mensenrechten
geschonden. Eén van de
manieren van A.I om daar
wat aan te doen is het schrij
ven van brieven aan rege
ringsfunktionarissen van die
betreffende landen. De A.1.
werkgroep Ten Boer organi
seert iedere tweede maan
dag van de maand een
schrijfavond in het Buurhoes.
Voor mensen die daar niet
aanwezig kunnen zijn maar
toch willen schrijven om het
werk van Amnesty te onder
steunen, is er de mogelijk
heid van een schrijfabonne
ment. Wat is de bedoeling
van een schrijf-abonne
ment?
Per maand krijgt u 1 of 2
(voorbeeld)brieven. In de
maanden juli en augustus
worden er geen brieven ver
stuurd. De Engelse brief is
een vertaling van de Neder
landse brief. We verwachten
van u dat u deze brief onder
tekend, en rechts boven ach
ter de plaatsnaam de datum
zet. Links onder op de brief
zet u dan uw naam, adres,
postcode, woonplaats en
Holland.
Als u dit doet kunt u hem ver
sturen in een gewone enve
loppe met links boven in de
hoek "By Airmail". Als u tijd
hebt kunt u de brief ook over
schrijven op luchtpostpapier.
(Te verkrijgen bij het postkan
toor). De Nederlandse brief
mag u als aandenken hou
den, maar u kunt hem ook
naar de ambassade sturen.

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

vooral uw
KOEIEN EN SCHAPEN

• behandelingrotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOREENAFSPRAA K:
WINSUM : 05951-361 9

Hier geldt ook weer: Invullen,
datum, naam, adres, post
code en woonplaats. Als de
ambassade in het buitenland
gevestigd is dient u ook Hol
land te vermelden. Verder
vindt u bij de papleren infor
matie over de perso(o)n{en)
waarvoor u schrijft.
Voor verdere informatie kunt
u terecht bij: Zwaan Bou
man-Migchels, Eendehof 4,
979 1 GH Ten Boer, tel.
05902-1599.
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