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50 jarig jublieum VIOD

Bestuur van V/DO: Jan Slump, Arend Kampen en Roelie Dijkema (Ioto: Andries v.d. Meuleo J

De toneel vereniging VIOO
(Voorts Is Ons Doe l) we rd
opgerich t op 28 september
1938 op initiatief van het
toenmalig hoofd der Open
bare School dhr. B. v.d.
Molen. Ter gelegenheid van
dit 50 ja rig bestaan (zie ook
artikel hieronder over VIOO
50,51 of 91 jaar) hebben we
een gesprek met het
bestuur van VIOO. Teweten
Arend Kampen voorzitter/
regisseur, Roel ie Dijkema
sec retaresse en Jan Slump
penningmeester.

1938

VIOD is gestart met 10 leden.
Dit aantal is bijna gelijk geble
ven. Op dit moment telt de
vereniging 16 aktieve leden.
Aanvankelijk was VIOD een
zangvereniging en hield jaar
lijks een uitvoering met zang
en toneel. Iedere 14 dagen
kwamen de leden bijeen. De
leden droegen dan gedich
ten voor en bedachten een
acters . Ook moest men om
de beurt een verhaal vertel
len. Met de kerstdagen werd
er een uitvoer ing gehouden
in café de Waay aan de
Molenweg. Alleen in de oor
log is er een jaar overgesla
gen. Anders zou de vereni
ging immers 51 jaar bestaan

50 jaar later

Nu 50 jaar later is er veel ver
anderd. Eens in het jaar, sep
tember of oktober, wordt er
een vergader ing gehouden .
Het nieuwe stuk wordt geko
zen en de rollen verdeeld .
Een bepaalde groep haalt
wat boekjes bij bijv. Mulder in
Groningen en leest die.
Daarna krijgt de regisseur de
boekjes. Het bestuur bepaalt
uiteindelijk wie wat speelt.
De voorzitter is de man die
de eindverantwoordelijkheid

heeft. Wel wordt altijd weer
geprobeerd om een stuk te
zoeken waar iedereen in mee
kan spelen. Maar er is ook
wel eens iemand die een jaar
tje wil stoppen. Op de eerste
en enige vergadering wordt
eigenlijk alles besproken. We
hebben een reglement en
statuten waar alles in staat en
daar houden we ons aan.
Soms wordt er na een paar
keer repeteren nog wel eens
geschoven maar daarna is
het definitief. Het is alleen
heel vervelend als er iemand
over is die een jaar niet mee
kan spelen. Maar die helpt
dan mee met het souffleren
b.v. De wekelijkse repetities
beginnen dan direkt in café
Molenzicht.

Uitvoeringen

Er wordt drie keer per jaar in
Thesinge een uitvoering
gegeven. De ervaring is dat

we 80 a 90 personen in de
zaal toelaten. Natuurlijk word
er altijd wel wat geschoven .
Daarom geven we drie
avonden, dat komt allen ten
goede . Zonder het enthou
siasme van Thesinge had het
clubje allang niet meer
bestaan. Een nadeel van drie
uitvoeringen is dat je extra
onkosten hebt. Je moet voor
drie avonden muziek rege
len, uitvoeringsrechten beta
len enz. Naast Thesinge wor
den er meestal nog een uit
voering in Bloemhof en drie
uitvoeringen in Hoogezand
gehouden. Het is voor onze
vereniging beslist nodig om
elders een paar keer te spe
len om toch wat extra geld ter
beschik king te hebben voor
bijv. cou lissen aan te passen
of kostuums .
Voor eigen publiek spelen is
moeilijker dan elders spelen.
Jan Slump zegt voor de eer
ste uitvoer ing zenuwachtig te

zijn. Iedere uitvoering is toch
weer anders. Zowel het spe
len al het stuk. We hebben
ook wel eens in "Het Tehuis"
in Groningen voor de Noord
Ned. Invaliden Bond opgetre
den, dat was erg leuk. Een
nadeel was dat het pas in
september was en dat is toch
te laat want dan ben je
immers alweer met een
nieuw stuk bezig.

Organ isatie

Er komt meer bij kijken als je
naar buiten gaat spelen.
Coulissen moeten worden
getransporteerd, het toneel
moet opgebouwd worden
enz. Daar heb je vrijwilligers
voor nodig . Die hebben we
de laatste jaren gehad t.w.
dhr. T. Dijkerna en H. ten Cate
(helaas overleden). Alles
moet goed geregeld worden.
Er is geen wachtlijst voor
leden, dat wordt niet zo
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gestroomlijnd. We blijven
amateurs. Je moet je spon
taan aanmelden, en we bena
deren geen mensen om mee
te doen . Je moet je kunnen
aanpassen aan de groep.
Hoewel het over het alge
meen ook wel wat te regelen
valt. Het is een leuke club met
een goeie sfeer. Subsidie is
er niet. Voor ons feest op 2
september 1989, hebben we
sponsors. Onze penning
meester heeft er voor
gezorgd dat we de laatste
jaren toch wat gespaard heb
ben. Maar verder moet je het
van sponsors hebben . Het is
een hele aktieve voorberei
ding om een feest tot stand te
brengen.

Regisseur

Tot z'n pensionering in 1958
bleef dhr. B.v.d. Molen regis
seur. Daarna volgden dhr.
Tiemes (1959-1964), dhr. F.
Schu ring (1965- 1968) en dhr.
B.v.d. Laan (1969-1975) hem
op. In 1975 werd de Open
bare School opgeheven. Met
deze school verdween ook
dhr. B.v.d. Laan uit Thesinge.
Er was nu geen onderwi jzer
meer om de leiding van VIOD
over te nemen. Gelukkig
stelde Arend Kampen zich
besch ikbaar. Arend Kampen:
"Ik reis iedere week van Hoo
gezand naar Thesinge. maar
dat doe ik graag. De vereni
ging heeft leiding nodig, en
het toneel trekt altijd. Boven
dien heb ik 30 jaar met plezier
in Thesinge gewoond".

Slech te/ leuke ervaringen

Roelie Dijkema:
2 jaar geleden was ik mijn
tekst kwijt , dat was me nog

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)

nooit eerder overkomen. Dat
was geen leuke ervaring. Een
leuke ervar ing was toen we
voor het Groene Kruis moes
ten spelen. Gerrit Boer
moest een beeld (Napoleon)
nadoen. Hij pakte dan iedere
keer een stukje kaas van tafel
en stopte dat in zijn binnen
zak. En dan moest ik zeggen
"kom ik zal je even een bief
stukje halen" en dan moest
Gerrit Boer zeggen "dat
hoeft niet ik heb kaas uit het
vuistje". Maar ik hoorde
alleen "verrek, verrek..." Zat
er een gat in zijn binnenzak.
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Goederen gebracht
in de L v.d Ve6'1Stla3t 3
Garmef'MJ/de.
(050-4 13045)
worden vrij dagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suéde--relniging.
stoppage en
kledmgreparaile.

Goed voor uw goed

tja toen had ik het niet meer.
Pracht ig.

Arend Kampen:
Op het 40 jarig jubileum is er
niemand van de gemeente
Ten Boer geweest. Ondanks
de uitnodiging die we had
den verstuurd. We hadden
om een financië le bijdrage
(voor koff ie met koek)
gevraagd, ook daar was
geen ruimte voor. Dat was
voor mij een dieptepunt.

Maar daarentegen was het
optreden voor 700 personen

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-Iid

Levering van alle soorten
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bromfietsen

ZUNDA PP- KREIDlER- GAREW
VE5PA - TOMOS - YAMAHA

FANTlC

o A up "It!u~ f'O';~ IJIIKXY1add

/evPrtJajr 0 VeoiP àlCC'f'5SOiIf'S en~•.teo?
o P",na setwee en rr:pcyallf!

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFCK>N 05902-1624

W erlq>laats 'e maandags de gehele
dag gesloton .

in "Het Tehuis" een hoogte
punt.

Jan Slump:
"Ik weet het niet". "Jawel".
zegt Roelie Dijkema. dat was
in Noordwolde toen je je
tekst kwij t was. Jan is name
lijk een beetje doof en kon de
souffleur niet verstaan. Dus
bewoog Jan gewoon maar
zijn mond, zonder geluid uit
te brengen. Iedereen lachen
natuurlijk."

Verwachting voor de toe
komst

We hebben nog geen nieuw
stuk , want we hebben het te
druk met de voorbere iding
van het 50 jarig jubileum op 2
september 1989. Er is een
spec iale feestcommissie,
een spontane club. Te weten
Evert Lammerts, Trijn Dijk
stra, Rients Hofstra en Johan
Suur. En wij als bestuur bie
den de helpende hand. De
verwachting voor de toe
komst is toch wel dat VIOD
blijft bestaan. Er zijn leden
die al heel wat jaren mee
draaien. Jan Slump bijna 40
jaar, Roelie Dijkema bijna 31
jaar en Gerrit Boer ± 28 jaar.
Gelukkig hebben we nu
nieuwe en jonge leden met
veel talent. Helaas speelt
Gerrit Boer (wegens omstan
digheden) niet meer mee. Dit
word nu grotendeels overge
nomen door Johan Suur. Als
we alle leden (Roelie Dijke
ma, Jan Slump, Gerrit Boer,
Trijn Dijkstra , Welly Boer,
Johan Suur, Greet Blokzljl,
Harry Blokzijl, Rients Hof
stra, Evert Lammerts, Janny
Sibma. Janny de Vries, Sie
bolt Dijkema, Joop Blaauw,
Henny Reinders en Arend

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Gannerwolde
050-416425



Kampen) de revue laten pas
seren dan is iedereen goed in
zijn eigen rol. Arend Kampen:
"Als ik persoon lijk iemand
mag aanwijzen met veel
talent is dat zeker Greet Blok
zijl. Die geef ik een grote toe
komst. Daar kun je alles mee.
Haar kun je veel rollen
geven."
"Ik denk verder dat VIOD
dusdan ig sterk is dat we het
de eerste 5 à 10 jaar niet som
ber in hoeven zien. Er zijn
natuurli jk dingen die zwaar
der wegen. Je hebt te maken
met een klein dorpje. Een
belangrijk punt is gewoon
hoe brengen we het finan
cieel iedere keer weer op. We
krijgen immers geen subsi
die. Het kost veel geld. We
draaien vaak op onze 80
donateurs. We moeten
elkaar de push geven om
door te gaan. En dat zal ook
zeker met dit gezellig clubje
lukken. Daar hebben we alle
vertrouwen in. We zien de
toekomst daarom rooskleu
rig tegemoet. En zeker met
een groot feest in het vooruit
zicht. En niet te vergeten het
gezellig publiek uit Thesinge
en omstreken".

Joanne van der Meulen
Lucie Kol

Vergadering woensdag 28
sep tember 1938 in 't café de
Waay

Deze vergadering heeft ten
doel te komen tot de oprich
ting van een toneelvereni
ging. Nadat de heer B. v.d.
Molen een kort openings
woord heeft gesproken ,
wordt overgegaan tot de
vraag, of het aantal leden

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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

groot genoeg is, om een
rederijkerskamer te stichten.
Het blijkt, dat er zich 10 defi 
nitieve leden hebben opge 
geven, 5 heren en 5 dames.
Op deze vergadering ontbre
ken de heren J. Slachter en E.
Blaauw. Dit aantal is juist
groot genoeg en er wordt
besloten om een vereniging
op te richten . Daar een regle
ment nog ontbreekt, worden
enkele punten behandeld,
zoals de toelating van leden,
contributie enz. Vervolgens
word tot bestuur gekozen de
heren R. Boer. voorzitter. K.
Elerie, penningmeester en
mej. M. Kol, secretaresse.
Met algemene stemmen
wordt besloten om de naam
"VIOD" weer in ere te herstel
len. Het blijkt dat er nog cou -

Vervolg notulen

Installatiebeóijf

fa, W, KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
~-4162 1 7

GAS-WATER
ELECTRA

lissen, een kast met boekjes
en een gordijn zijn. Daar nog
niet beschikt kan worden
over een goed gevulde kas,
wordt besloten om deze din
gen weer te herstellen. De
eerste opvoering zal met
algemene toestemming
plaats vinden met de Kerst in
café de Waay. Ofschoon het
de gewoonte is om op de
maandelijkse vergadering
stukjes te doen opvoeren
door de leden, wordt beslo
ten om dit uit te stellen tot na
de kerstdagen. Daar verder
niets te behandelen is, wordt
de vergadering gesloten,
waarna de avond nog gezel
lig wordt doorgebracht.

Roelf Boer
M. Kol, secretaresse
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Feest
•In

Thesinge
Zaterdag 2 september is het
feest in Thesinge. De toneel
vereniging VIOD (Voorts Is
Ons Doel) bestaat dan 50
jaar.
Er is een programma voor elk
wat wils:
15.00 - 16.00 uur: Poppen
theater "Paraplu" voor kinde
ren en anderen. Entree: gra
tis.
17.00 uur: Oud-leden bijeen
komst , ontvangst met koff ie,
bezichtiging van oude foto's.
17.30 uur: Thomasvoar en
Pieternel
18.15uur: Broodje
Feest
20.00- 21.00: de "Generoa
le" , eenacter, uitgevoerd
door VIOD.
vanaf 21.00 uur: live optre
dens van: Arne Jansen, May
bellene (band met muziek uit
de zestiger jaren).
Entree voor het avondpro
gramma: f 7,50 in de voorver
koop (t/rn 26 aug.)of f 10,- in
de tent.
Kaartverkoop voor Thesinge:
Mevr. R. Dijkema, G.N.
Schutterlaan 22, tel. 05902
1305 of E. Lammer ts (na
19.00 uur), Schutterlaan 5,
tel. 05902-3730.
Kaartverkoop voor Garmer
wolde : S. Veninga, w.F. Hilde
brandstraat 10, tel. 050
416077 indien afwezig,
bereikbaar in dorp shuis de
Leeuw tel. 050-416244.
Plaats voor het hele feestpro
gramma: de feest tent aan de
Molenweg.

Dorpshuis "de Leeuw "

Voor~ :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde



Toneelvereniging VIOD 50, 51 of 91 jaar? een toneelstuk op in het Gro
nings.

Arend Kampen en Roelie
Dijkema in gesprek met
enkele oud-leden

VIOD viert dit jaar haar 50
jarig jubileum, maar dit moet
eigenlijk het 91 jarig jubileum
zijn. Jammer genoeg zijn uit
de begin jaren alle gegevens
verdwenen. Gelukkig leven
er van die generatie spelers
een paar in het dorp nl. dhr.
Siebolt Ridder en Mevr. Jetta
Ridder-Schutter, mevr. Jantje
Roose-Oomkens en dhr.
Lourens Dreise. De fam. Rid
der en mevr. Roose bezoe
ken onze toneelavonden nog
trouw. Om iets meer te weten
te komen over de voorge
schieden is van VIOD hebben
we een gesprekje gehad met
de fam. Ridder en mevr. Roo
se. In 1898 is VIOD opgericht
als zangvereniging onder lei
ding van meester de Weert.
In de winter voerde men dan
een toneelstuk op. Een van
de oprichters was Berend
Ridder, de vader van Siebolt
Ridder en de overgrootvader
van de huidige voorzitt er en
regisseur Arend Kampen.
Ook boer Kits van Achterthe
singe heeft veel bijgedragen
aan het succes van VIOD.
De uitvoeringen werden
gegeven in het café aan de
Molenweg. Eerst bij Oomkes
en later bij de Waay. DatVIOD
toen ook al op hoog niveau
speelde blijkt wel uit het vol
gende. Met het stuk " 't Lied
van Moeder" had men groot
succes. Ze werden gevraagd
het stuk te komen spelen in
Ten Boer in hotel Kaakheem
(inmiddels verdwenen). De
toenmalige regisseur mees-

ter Reinders zag dit niet zit
ten. VIOD zette echter doo r
en ging zonder meester naar
Ten Boer. Het werd een groot
succes . De zaal was propvol
en de hele top van Ten Boer,
zoals burgemeester, dokter,
notaris waren aanwezig. Dat
was heel wat, het standsver
schil van toen in aanmerking
genomen. Meester Reinders
had dan ook grote spijt, dat
hij niet meegegaan was.Men
ging ook uit spelen naar
Harkstede en Ruischerbrug .
Voor die tijd was dat een hele
belevenis en alles ging per
f iets. Als je 18 jaar was,
mocht je lid worden van VIOD

Waaris dit? ttotccAncnes v.d . Meulen)

en ging je trouwe n dan werd
je lid af. Dan had je wel wat
anders te doen, aldus mevr.
Ridder. Tegenwoord ig zijn de
meeste leden getrouwd.
Vermoedelijk ging het tegen
1938 niet zo best meer met
de zangvereniging want toen
werd door meester v.d.
Molen VIOD heropgericht, nu
als een toneelvereniging of
eigenlijk reciteerverenig ing.

Eén keer in de 14 dagen
kwam men bijeen. Er werden
dan gedicht jes voorgedra
gen en men kreeg opdracht
een spreekbeurt te houden.
Met Kerst voerde men dan

Arend Kampen
Roelie Dijkema

Ingezonden

Ik ben heel blij dat ik weer
thuis ben uit het Academisch
Ziekenhuis en weer naar
schoo l in Thesinge kan. Ik wil
iedereen bedanken die mij
een kaartje heeft gestuurd of
op bezoek is geweest. Mijn
hele muur hing vol met kaart
jes.
Dàg, Mart in Sneek, groep 2,
Thesinge

GEZIEN ..,
da l u biJ Vos Op t iek meer bril
krl lg t voor uw ge ld .
Grote ke u ze in uiters t be
taalba re m onturen van
d e be ke nde m erken
met bett ou wbare
qasanne en
servi ce

9797 PC Thesinge.
G. N. Schulterlaan 28,
telefoon05902-1957

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

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

?i
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

echte
Groenteman

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



De laatste schooldag van de "Til"

Pannekoeken eten op het schoolplein ttoto: Tbcnie Rem' es)

Snoekduik naar de bel bij het kanovaren. Feestweek Garmer
wolde (toto: Henk Remerie)

bedreven in. Ook heeft ze ver
schillende boekjes geschre
ven met verhalen en gedich
ten. Hieruit las ze ons af en
toe voor. Het Drents was
goed te verstaan en zo niet
dan werd het even keurig uit
gelegd. Ieder was het er over
eens, dat deze middag heel
gezellig was. Mw. Mensen
kreeg een bos bloemen en of
half 6 ging iedereen voldaan
naar huis. De vrouwenraad
van Garmerwolde kijkt dan
ook terug op een zeer
geslaagde midd ag, die
beslist voor herhaling vat
baar is.
Wies vld Molen

55+ middag
Onder het genot van een
kopje koffie of thee zaten
ruim 60 personen te genieten
van Mw Anneke Mensen-Sie
gers. Mw. Mensen bracht
een ontspanni ngsmiddag in
het Drents, genaamd: "Ernst
en Humor in het dagelijks
leven." Menigeen zag je hef
tig knikken bij de verhalen of
gedichten. Ieder op z'n beurt
herkende zichzelf in één of
andere gebeurtenis, zodat
de stemming er gelijk goed in
zat. Mw. Mensen schrijft al
vanaf de schoo ljaren en ook
twee van haar kinderen zijn er

Ingezonden

Doei!, Sarah Pater

Rederijkerskamer "Wester"
Rederijkerskamer "Wester"
gaat op zaterdag 2 septem
ber met de zoaterdagbus
naar Radio Noord. De uitzen
ding is van 10.00 uur tot 12.00
uur.
Janna Hazeveld

Daarna kwamen we voorb ij
een echte brandweerman;
een echt pak en een echte
spuit ook, want wij werden
natgespoten! Hij was geen hij
maar Marjan Zijl. Bij Menke
deden we een spelletje met
ballen. Ik had zes punten . Bij
ons huis zat een nep-sch ilder
met een pruik op te schilde 
ren. Dat was dus onze mees
ter! Hij had wel een mooie
tekening gemaakt vond ik.
Toen gingen we naar de brug
en daar stond een klown met
twee ballen te klunzen. Geen
klown dus, maar Tjeerdl Bij
Reina hebben we met een
skippybal een spel gedaan.
We gingen weer naar schoo l.
Toen zagen we een bakker of
een kok, dat was dus de
moeder van Jeroen en René.
Toen hadden we iedereen
geraden! Op school gingen
we pannekoeken eten, som
mige waren goedgelukt,
maar andere een prutje. De
vossen hadden ze gebakken.
We kregen ook ijs en drinken.
Het was een hele leuke en
warme dag. Toen het was
afgelopen hadden we met
een vakantie!!

We gingen gewoon om half
negen naar school. Eerst gin
gen we neuzen maken van
papier, want er was een
speurtoc ht door het dorp .
We moesten in het dorp men
sen opsporen die wat
vreemd deden en iets uit
beelden (vossen). De mees
ter en de "juffen" legden dat
eerst allemaal uit. Toen wer
den we in groepjes verdeeld.
In mijn groep je zaten Esther,
Monique, Steven, Martin en
Jantine. Martin werd door
Steven in een kruiwagen
geduwd, want zijn voet was
nog niet helemaal goed.
Toen gingen we op pad. Er
gingen twee groepen tegelijk
weg, ieder een andere kant
op. Iedereen had een kaartje
mee en daar kreeg je van de
vos een sticker op als je gera
den had wie het was en wat ie
uitbeelde . Er waren ook nog
opdrachten en spelletjes.
Eerst kwamen we bij een
soort Arabier. Dat was Cor
van Zanten en hij was geen
arabier maar Alladin. Het
werd wel goedgerekend. De
volgende was Hennie Mol
lema dus, die was verkleed
als baby en ze stond in een
po die was vastgemaakt met
bretels!Toenkwamen we een
heks tegen, net echt. Dat was
Liesbeth Hotstra. We deden
toen een spel bij Els, een hin
dernisbaan. Bij haar in de
tu in zat een soort zwerver
met een gitaar. Dat was een
straatmuzikant, zogenaamd,
want dat was mijn vader
dus... Toen kwamen we bij
Barry, die was makkelijk te
raden, een verpleegster.

Rabobank ~
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Achter de schermen
AI negen jaar wordt er tij
dens de feestweek een bra
derie gehouden. Hebt u
zich wel eens afgevraagd
hoe zoiets georganiseerd
wordt en waar de stand
houders vandaan komen?
De redaktie van de G & T is
niet alleen nieuwsgierig,
maar stelt ook vragen. In
dit geval aan Janna Haze
veld, Wilma Munnike en
Annie Ebeling, omdat zij de
"Braderie commissie" vor
men.

Het interview werd bij Janna
thu is gehouden. Op dit
moment verwacht u natuur
lijk een curs ief gedrukte
vraag te lezen in de trant van:
"Hoe is het idee ontstaan?"
Zo verliep het gesprek echter
niet , het is niet netjes met de
deur in huis te vallen. We gin
gen eerst gezell ig koff ie drin
ken, nieuwtjes uitwisselen en
wat grapjes met Carel maken
die ook aan koffie toe was.
Daarna kwamen we pas ter
zake. Dus:

Hoe is het idee ontstaan?

Tijdens het praten over het
feestweekprogramma in
1981 werd gedacht, dat een
braderie wel leuk zou zijn.
Wilma M., Janna H, Dienco
B. en Henk Kappetyn wilden
hun schouders daar onder
zetten en gingen inlicht ingen
inwinnen in Ten Boer. Zij ont
vingen een lijst met eventuele
standhouders en nodigden
deze mensen uit. Sinds die
tijd is er een vast patroon ont
staan. Verschillende mensen

hebben intussen geholpen,
maar Wilma en Janna vor
men nog steeds de vaste
kern. Op mijn vraag of ze
onm isbaar zijn antwoorden
ze heel besl ist: "Nee" . Ze
weten veel, maar Janna heeft
alles op pap ier staan, dus
veel problemen komen er
niet als anderen de organ isa
tie op zich nemen.

Hoe pakken jullie die zaken
aan?

In februari maakt Janna een
stencil, dat aan de standhou
ders wordt gestuurd. Zij rea
geren voor 1 mei om een
plaats te reserveren. De bra
deriecommissie bezoekt ook
andere braderieen (b.v. Ten
Boer, Harkstede. Slochteren)
om aan adressen te komen .
Tevens wordt er een adver
tentie in het nieuwsblad
gep laatst. Standhouders
geven ook onderl ing adres
sen door en als er b.v. in Gar
merwolde een goede brade
rie is geweest zijn er ook altijd
meer aanvragen voor een
plaats je. Op de advertentie in
de krant reageren meesta l
patatboeren.

Weigeren jullie ook men
sen?

Dat gebeurt wel. We willen
van iedere soort kraam er
maar één b.v. één slager of
één met sieraden. Als we
iemand om de een of andere
reden niet vertrouwen weige
ren we ook . Het is namelijk
erg belangrijk zeker te weten ,
dat de standhouders ook de

huur betalen. En ze moeten
ook komen met de artikelen
die ze opgeven. Als iemand
b.v. zegt , dat hij schoenen
verkoopt, mag hij niet ook
nog metworsten gaan aan
bieden . We zeggen dan: "In
pakken maar weer!" Het is
een keer gebeurd, dat
iemand grammofoonplaten
zou verkopen , maar ver
scheen met Drentse bollen .
Verder had hij niets bij zich.
Na overleg met R. Sto l (die
geen bezwaar had) mocht hij
b lijven staan. Niemand kan er
clandestien tussen komen.
"We vangen ze wel op".

Dus alles loopt gesmeerd?

Och, zolang mensen ieder
jaar met hetzelfde komen en
een vaste plek willen en
vooraf betalen is het gemak
kelijk , maar sommigen
komen ieder jaar met iets
anders, of blijven zonder
bericht weg : dan zitten we
met een lege plek . We heb
ben wel de kosten en het lukt
niet altijd zo'n plek te vullen.
Er komen ook wel eens men
sen zomaar. Die moeten óf
achteraan gaan staan, óf op
zo'n lege plek. Eén keer heeft
iemand helemaal niet
betaald. Die had geen geld
bij zich en had ook niets ver
kocht.

En de kleinkunstmarkt?

We zijn zelf wezen kijken op
de kunstmarkt: "Fraylema
Rondom". We hebben aan
die standhouders hun kaart 
jes gevraagd en ze dit jaar
aangeschreven. Velen ston 
den al op Roakeldais, maar
een paar konden komen.

Onze braderie valt ook wel
eens samen met de TT
Assen. We telefoneren dus
erg vaak om de braderie vol
te krijgen.

En tijdens de braderie?

Dan zijn we nog druk bezig.
Om ongeveer 4.00 uur van
gen Janna en Wilma de
standhouders op, wijzen hun
plek aan en de mensen van
de kunstmarkt kregen dit jaar
koffie aangeboden. De
medewerking van de bewo
ners van de L vld Veenstraat
en de W.F. Hildebrandstraat is
ook erg belangrijk. Dat gaat
gelukkig ieder jaar weer
goed. Na de braderie moet
de feestweekcommissie de
straten weer schoon opleve
ren. Dat is een bepaling van
de vergunning. Dit verloopt
met wisselend succes. Het
ene jaar zijn er meer helpers
dan het andere.

Nog wat losse opmerkingen

De eerste jaren dachten we
dat we als braderiecommis
sie eigenlijk bij iedere stand
iets moesten kopen , maar
dat werd toch te duur. We let
ten ook goed op hoe de
zaken verlopen en of we
bepaalde standhouders niet
meer terug willen hebben.
Dat zetten we op de lijst. De
braderie begon dit jaar wat
vroeger, omdat men van half
6 tot 9 uur te kort vond. Het
leek daardoor of er minder
mensen waren, maar dat was
toch niet het geval. Er zijn
goede zaken gedaan, vooral ,
zoals gebruikelijk, bij de ete
rij!

Elizabeth Foeken

Inru il en finan ciering mogelijk

AUTOBEDRIJF
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HETJUISTE ADRESVOOR:

- onderhoud en reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ie der merk auto

zowel nieuw als gebruikt

050-416051GARMERWOLDE
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- Verf
- Schildersgereedschappen
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opperv laktebehandeling
- Verftechnische- en
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Feestweek: prijzen

Verregendeautotrekwedstrijd ttoto : Henk Berneriel

Garmerwolde: Braderie, knutselhoek voor de kinderen rtcto:

Henk Remerie)

Feestweek Garmerwolde: Zeskamp (toto: Henk Remerie)

Tijdens de brader ie waren er
verschillende prijzen te win
nen. Hier volgen de prijswin 
naars, althans voorzover we
ze hebben kunnen achterha
len of aan ons doorgegeven
zijn.
PJG-stand (fietsen): 1. Peter
Ganzeveld; 2. Henk Rein
ders; 3. Henk Reinders.
Muziekvereniging : 1. Klaas
Post.
Schietvereniging: 1. R.v.d.
Molen; 2/3 J.v. Dijk/Noor
man.
Kerk: Mevr.Veninga.
Dorpsbelangen (enquete) 6
mensen hadden 13 punten.
Na loting werden de prijzen:
1. Mieke Welling; 2. Mevr. v.
Dijken-Maat ; 3. Saartje
Schuling. De andere drie
waren: J.P. v. Zanten, P.J. v.
Zanten, Henny Havenga.
RABObank In de pot zat
f 185,- : 1. Rikus van Rams
horst ; 2. Carin Buringa; 3. D.
Scholtens (O.H. Brug). Er
waren nog tien troostprijzen.
Platt elandsvrouwen: Hoofd 
prijs Bieneke Veninga.
Vrouwenraad: Hoofdprijs
Mevr. Bakker (Dorpsweg)
Zeskamp : 1. Harmonie 1; 2.
Schutters; 3. PJG 1; 4. Kwe
kerij Veenstra; 5. (poedel)
Gympong.

Reglement kano- en water
fietswedstrijd
De deelnemers starten vanaf
de wal. Wanneer de ring bij
het ringsteken wordt gemist,
mag 1x een herhaalpoging
worden gedaan. Bij het mis
sen van de ring is de deelne
mer uitgeschakeld voor de
volgende ronde (afvalrace).

Wie het eerst de bel luidt , met
ring en vaartuig, heeft
gewonnen. Iedere deelnemer
wordt geacht te kunnen
zwemmen, en doet mee op
eigen risico. Bij geschillen
beslist de jury.
Kanowedstrijden: Tot 12jaar:
1. Menne Vliem; 2. Marten
Munstra ;3.Jeroen Reinders.
12 jaar en ouder: 1. Cor Bos
wijk; 2. Steven Friezema; 3.
Mark Huiskes; 4. Anita Stol
Iinga.
Waterfietsen: gedeelde 1e
plaats Annie Ebeling en Anita
Stollinga .

Autotrek:
Superstandaard (zwaar): 1.
Rene Yesink, FP; 2. Mirlinda
Klein Snakenborg , FP; 3.
Smith,71.86.
Superstandaard (licht): 1.
Oscar Klaver, 91.66; 2. Rudi
Bloem (Black Devil), 79.90.
Standaarklasse: 1. Boonman
(Citroen CX), eerste 79.62,
finale/tweede 37.49; 2. Jaap
Ritsema (Volvo 244), 64.61,
29.79; 3. Gerben Munneke
(Saab 94), 34.06, 00.13.
Specials (zwaar): 1. KoeIe
wijn (Ford Gringo), FP 54.03;
2. Green Power Team (Green
Power), FP 59.41; 3. Co Bot
terblom (Flower Power)41,56
meter.
Specials (licht): 1. Rudi
Bloem (Black Devil) 94.88; 2.
Harry Roest (Big Trouble)
54.69.

- plantaardigeen dierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

Bellandeling opafspraak

05902-2418G.N.Schutter1aan21,Thesinge
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Persbericht
Bloemhof moet 20 plaatsen
inleve ren. bestuur neemt
afwachtende houding aan.

In het ontwerpplan van de
bejaardenoorden van de pro
vincie Groningen staat dat
Bloemhof in Ten Boer voor 1
januari 1993 twintig verzor
gingsplaatsen in moet leve
ren. Het bestuur van Bloem
hof is ongelukkig met deze
plannen. Vooral ook omdat
de provincie nauwelijks aan
geeft wat met de vrijko
mende ruimte moet gebeu
ren. Ook verwacht Bloemhof
dat over enkele jaren de vrij
komende plaatsen weer hard
nodig zullen zijn.
De Rijksoverheid heeft de
laatste jaren veel bezuinigin
gen doorgevoerd. Zo hebben
de provincies minder geld
gekregen voor de financie
ring van de bejaardenoor
den. Om de problemen die
veroorzaakt zijn door de ver
minderde geldstroo m het
hoofd te bieden heeft de pro
vincie Groningen een aantal
saneringsplannen opge
steld. Deze plannen volgden
elkaar in snel tempo op. In
het ontwerpplan 1985 was er
sprake van het opheffen van
700 verzorgingsplaatsen in
de hele provincie. Volgensdit
plan zou Bloemhof tussen
1992 en 2001 totaal 18 plaat
sen moeten inleveren.
Bloemhof heeft tegen dit
plan bezwaar aangetekend
tot bij de afdeling Geschillen
van Bestuur van de Raad van
State. Het bezwaar van
Bloemhof is in februari van
dit jaar ongegrond verklaard.
Het ontwerpplan van 1985
was inmiddels door de tijd
ingehaald. Nieuwe en drasti
scher saneringsplannen
kwamen van het provinciaal
bestuur. Enkele tehuizenzou
den volledig worden geslo
ten en het aantal op te heffen
verzorgingsplaatsen werd
verhoogd met 1000 en later
weer verlaagd tot 700. Ook
tegen deze plannen kwamen
protesten van de diverse
tehuizen. In het laatste plan
van maart 1989 maakt de
provincie min of meer defini
tief de balans op. Voor
Bloemhof betekent dat de
inlevering van 20 verzor
gingsplaatsen voor 1-1-1993.
Het bestuur van Bloemhof
heeft samen met het
gemeentebestuur de provin
cie laten weten bepaald

ongelukkig te zijn met dit
voornemen. Gedeputeerde
H. Vos vindt dat Bloemhof
zelf een bestemming moet
zoeken voor de leegko
mende ruimte.

Bespa ringen

De provincie financiert een
groot deel van de kosten van
Bloemhof. De kosten van
Bloemhof, en ook van de
andere bejaardentehuizen,
hangen samen met het aan
tal bewoners. Door het aantal
bewoners te verminderen
bespaart de provincie voor
namelijk op personeelskos
ten. De vaste kosten zoals
huur,verwarming en schoon
maak nemen nauwelijks af.

Inleunwoningen

Gedeputeerde H. Vos geeft
het bestuur van Bloemhof de
suggestie mee om 10 zoge
naamde inleunwoningen in
Bloemhof te realiseren. Hij
wil daar wel medewerking
aan verlenen, maar hij zegt
niet op welke manier. Ook is
niet duidelijk hoeveel geld de
provincie voor een eventuele
verbouwing beschikbaar
stelt. De inkomsten van de
inleunwoningen moeten de
bijdrage van de provincie aan
de exploitatie van Bloemhof
verminderen. De gedepu
teerde suggereerde 10
inleunwoningen, met een
huurprijs beneden de huur
subsidiegrens, dat wil zeg
gen beneden ca. f 750 ,- per
maand.

Person eel

Inkrimping van het aantal ver-

~
// BLOEM-

KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Ga.merwold e 050-416280

Bied/ een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

zorgingsplaatsen heeft
direct gevolgen voor het aan
tal personeelsplaatsen. Het
bestuur van Bloemhof gaat
ervan uit dat geen gedwon
gen ontslagen zullen plaats
vinden. Ook zal er geen
sprake zijn van geen
gedwongen verhuizing van
bewoners van Bloemhof naar
een ander verzorgingstehuis.
Gezien de noodzaak af en
toe toch met spoed mensen
op te nemen begint Bloem
hof waarschijnlijk in juni 1991
met het niet opvullen van vrij
komende plaatsen. Voor wat
betreft de invulling van de
vrijkomende ruimte neemt
Bloemhof een afwachtende
houding aan. De provincie
moet maar aangeven waar
de oplossing gezocht moet
worden.
Totdat de provincie aangege
ven heeft op welke wijze de
financiering van andere acti
viteiten, zoals inleunwonin
gen moet plaatsvinden,
neemt Bloemhof geen defini
tieve maatregelen. Tegelijker
tijd houdt het bestuur de vin
ger aan de pols en komt ze
met voorstellen zodra zich
mogelijkheden voor herbe
zett ing, in welke vorm dan
ook, voordoen. Het bestuur
acht het niet ondenkbaar dat
na enkele jaren van inkrim
ping weer plaatsen in bejaar
dentehuizen moeten worden
geopend, omdat de thuis
zorg voor veel ouderen mis
schien toch niet ideaal zal
blijken te zijn, zoals nu wordt
verondersteld. Ook het
wonen in een verzorgingste
huis heeft voor ouderen aan
trekkelijke kanten.

G. Stout (05902-2542).

WHITE Gazonmaaiers
Div. typenenuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L. .B.Dudman
Thesinge
Tel. 05902-1321,Thesinge

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge.Garmerwolde

6 aug.: 9.30 u. ds. Lindeboom,
Hoogh alen; 14.30 u. dr. Van
Oeveren, Leek

13 aug.: 9.30 u. en 14.30 u. ds. Feen
stra, Zevenhuizen

20 aug.: 9.30 u. drs . SCheltens-Rit
zerna. Glimmen; 19.00 u. drs.
Hoek, Midwo lda

27 aug.: 9.30 u. Mevr. De Graatt.
Kampen; 14.30 u. ds. Jans, Gro
ningen

Herv. Gemeente
Garmerwolde-Thes lnge

30 iuli : Garmerwolde 19.00 u. ds.
E.J . Struif. Oosterwold e, grunne-'
ger dainst

6 aug.: Thesinge 9.30 u. ds. J .
Boneschansker, Eelde

13 aug.: Garme rwolde 9.30 u. ds. B.
Ronner, Slochteren

20 aug.: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-B atenburg

27 aug.: Garmerwolde 9.00 u. ds. C.
de Vries-Batenburg

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens.
Elisabeth Foeken, Delt a v.d, Molen,
Henk Remerie (fotog raaf), Tineke
Werkman -Uitham.

Redaktie Thesinge:
Andries V.d. Meulen (fotog raaf).
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top , Joep de Bree,
Chrétien senouteten. Metha Nij
kamp . Lucie Kol-Slachter.

Eind- redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken,
L V.d. Veenstraat2 ,
tel. 050-416355.

Lay-out : Gonnie Pater

Tekeningen: Ad van Zalk

Adm inistratie: Peta .Iuriens,
L V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde.
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749
giro V.d. bank 916938 .

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór het
2e weeke inde van de maand .

• SANITAIR en
CV HANDEL

• SANITAIR en
CV HANDEL

A. BURINGA
L V. D. VEENSTRAAT 14
9191 PL GARI'1ERWOLOE
TELEFOON OSI . 41".'


