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Vreemd volk in Garmerwolde
Op zaterdag 5 mei jl. viel er
tegen half vijf een sterk verhoogde aktiviteit in het
luchtverkeer waar te nemen. Wat was het geval?
Een bijenkoningin had een
boom in de tuin van kapper
Veninga uitgekozen als
rustplaats. Meteen kwam
er een enorme zwerm volgelingen aanzetten. De bijenzwerm was zodanig
groot dat er een imker bijgehaald werd om deze op
te ruimen. We hebben de
zwerm opgezocht in Ten
Boer en een gesprek gehad
met de imker de heer Venhuizen.

Vangt u ook wespenzwermen?
Ja, dat doe ik ook. Off icieel
ben ik door de gemeente
aangesteld om ze onschadelijk te maken. Daar had ik het
vroeger drukker mee dan tegenwoordig. Vroeger betaalde de gemeente mij,
maar dit werd zo duur voor
de gemeente, dat ze bepaalden dat de mensen het zelf
moesten betalen. Toen kreeg
ik aanzienlijk minder werk.
Het kost f 25 ,- en f 10,voor een spuitbus, echt duur
is het niet.
Heeft u
vreemde
maakt?

Waarom bent u imker?
De heer Venhuizen: "Belangstelling voor bijen heb ik al
van jongs af aan. Een oude
oom van me was imker en
toen ik 18 jaar was ben ik er
ook mee begonnen. Ik ben
nooit een grote imker geweest, het is puur hobby.
Vroeger had ik 10 à 12 korven, die we in augustus naar
Drenthe brachten. Daar werden ze in de heidevelden gezet. Dat was lekkere honing.
Hoeveel korven heeft u nu
nog?
Momenteel heb ik 2 korven
en 2 kasten. In de ene korf zit
de zwerm uit Garmerwolde
(best wel een eng gezicht,
duizenden van die krioelende
bijen, D.v.d.M.) en in die andere zit een zwerm die ik dezelfde avond in Ten Boer gevangen heb.
1< Maar het gaat me nu niet
meer om de honing, ik laat
een volk gewoon een aantal
jaren zitten. Ze eten dan hun
eigen honing weer op. Is de
honing op dan moeten ze suiker hebben, ongeveer 10kilo.

Imker in Ten Boer. (foto : Henk aemete)
Hoe vangt u een zwerm?
Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Ik heb een kastje getimmerd, die houd ik onder de
zwerm . Dan ga je tegen de
dakgoot of boomtak, of waar
ze maar aanhangen, tikken
en dan vallen ze vanzelf. Het
enige waar je voor moet zorgen is dat je redelijk dikke kIeren aan hebt, zodat je niet al
te veel gestoken wordt".
Ben~ u vaak gestoken?

Niet erg vaak, ik ga er ook gewoon tussen zitten . Af en toe
steken ze me in het gezicht,
dat zet dan helemaal op. Een
paar dagen geleden nog heb
ik 3 dagen met een dik oog
gelopen .
Blijven de zwermen altijd bij
huis?
Nou, het wil wel eens gebeu-

ren dat de koningin wegvliegt. Dan gaat de rest haar
natuurlijk achterna. De imker
gaat, als hij het ziet, met twee
pannendeksels slaan en produceert dan zoveel lawaai,
dat de bijen de koningin niet
meer horen. Dan blijven ze bij
huis. De meeste imkers merken hun bijenvolk, zodat ze
kunnen nagaan waar ze heen
gaan. Ik doe dat niet.·
Hoe oud kan een volk worden?
Nou, dat hangt van een heleboel factoren af. Momenteel
heerst er in het Zuiden een
ziekte onder de bijen, dus
haast alles gaat dood. Als er
met landbouwgif gespoten
wordt gaan ze ook dood. Dat
heb ik zelf 6 à 7 jaar geleden
ook gehad. Toen had ik 8 korven, die zijn allemaal dood
gegaan.

ook wel eens
dingen meege-

Tegenwoordig niet zoveel
meer, vroeger wel. Ik ben altijd boer geweest in Luddeweer en het is een keer gebeurd, toen ik aan het
maaien was met 2 paarden
voor de maaimachine, er een
zwerm bijen tussen de beide
paarden ging zitten. De paarden werden iets onrustig, ik
heb ze uitgespannen , de
zwerm is verder gaan vliegen
en ik kon de paarden weer inspannen en verder maaien.
Tot slot, heeft u nog meer
hobby's?
Ja, naast imker ben ik ook altijd jager geweest en dat ben
ik nog. Het mooiste wat ik
ooit geschoten heb is een
vos. Die kwam ik na een
strenge winter tegen in de
buurt van Luddeweer. Nadat
ik hem geschoten had, is hij
opgezet en staat hij in de kamer. Vooral de eerste jaren
was dat een ergernis voor
mijn vrouw, want het beest
heeft nog jaren gestonken.
Delta V.d. Molen

Alweer een nieuwe juf!
Daar in Thesinge hebben
ze de smaak te pakken van
steeds nieuwe juffen!
Met ingang van januari d it
jaar geeft juf Janny Procee
één dag in de week les aan
de groepen 3, 4 en 5. Zij is
de opvolgster van juf Hidda
Jager, die naar Nieuwegein
verhuisde, omdat haar man
daar een baan kreeg. De
overige dagen van de week
geeft juf Karin AnnemaHouwing les in dezelfde
klas, maar daar komt met
ingang van august us een
eind aan, omdat ook zij
vanwege het werk van haar
man gaat verhu izen, en w el
naa r Omm en. Straks kun nen we u waarschij nlij k
weer een nieuwe juf of
meester voo rstellen.
Janny Pro cee

Juf Janny werd op 29 juli
1957 geboren in het Friese
Kalium, alwaar ze de chr. lagere school gezocht. Na nog
in Finsterwalde en Borne
(Overijssel) gewoond te hebben, kwam ze met haar ouders in Haren wonen. Ze
deed de Havo-opleiding aan
het Wessel Gansfor tcollege
en daarna koos ze voor de
Pedagogische Academie de
Nijenborg in Groningen, hoewel de kunstacademie ook
trok.
"Werken met kinderen heb ik
altijd graag gew ild, vertellen
kon ik heel goed, de omgang
met kinderen sprak me aan
en dat creatieve kon ik op
school natuurlijk ook, dus
vandaar de P.A. " aldus Janny.
"Ik heb de tijd op de P.A. als

een leuke periode ervaren, je
bent al zeer bewust met je
beroep bezig. Als speelallasatie koos ik tekenen en biologie en dat tekenen vond ik
natuurlijk extra leuk!
Schiermonn ikoog

In augustus 1978 behaalde
ze haar dip loma en ze kreeg
direct een baan op Schiermonnikoog. Daar bleef ze 7 '12
jaar, ze gaf les in groep 3 , de
kombinatie 3/4 en in groep 3,
4, 5 gezamenlijk. Bovendien
verzorgde ze in alle groepen
de tekenlessen. Op Schiermonnikoog had je alleen het
gewone lagere onderwi js en
er was een Mavo, maar voor
alle andere vormen van onderwijs moest je aan de vaste
wal zijn. Dus de kinderen die
speciaal onderwijs behoefden, moesten in de gewone
school door de leerkrachten
worden opgevangen. Zo gaf
Janny les aan o.a. een zwaar
spastisch jongetje, een lilliputte r en twee slechtziende
"albino" -kinderen.
Dat
vergde veel extra begeleiding en veel spec ialistische
literatuur lezen.
Janny: "Toch bleef ik het gevoel houden van plak- en
hulpwerk, ik had erge behoefte aan een cursus buitengewoon onderwijs, maar
dat kon alleen aan de wal.
Toen heb ik voor alle waddeneilandenonderwijzers, die
daar behoefte aan hadden,
zo'n cursus georganiseerd in
een vormingscentrum in Witmarsum. We gingen één keer
per drie weken een weekend
en hielden ons bezig met or-

thopedagog iek, orthodidaktiek, psycho logie e.d. Ook
leerden we veel van elkaar en
van elkaars scho len. In het
tweede stud iejaar moesten
we een scriptie maken over
een onderwerp dat met de
prakt ijk verband hield. Ik
koos voor de begeleiding van
slechtz ienden op de gewone
lagere school op grond van
ervaringen met m'n twee "albino"-kinderen."
De Bilt

"Uiteindelijk ben ik er weggegaan vanwege het toc h wat

Juf Janny. (foto : Henk Remene)
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Goed voor uw goed

te geïsoleerd zijn, ik vond het
te beperkt worden alleen op
zo'n eiland. Niet vanwege de
school hoor, want daar was
een plezierige werksfeer. Op
1 maart 1986 kon ik in de Bilt
(Utrecht) beginnen in de
combinatiegroep 3 en 5.
Daar heb ik 3 1h jaar gewerkt
en vervolgens trok ik naar
Groningen,
omdat
m'n
vriend daar woonde en ik het
gereis heen en weer zat was.
Per augustus 1989 werk ik als
vaste invalster voor de Vereniging van Christelijk Onderwijs in Groningen (de
V.C.O.G.)"

R. V.d. Veen Thesinge
- Bemiddeling bij aanen verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.
- Verzorging van hypotheken 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)

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Thesinge

tuur om) komt ze haast niet

toe .
In januari 1990 kwam ze als
partt ime-ster in Thesinge.
Op vrijdag geeft ze les aan de
groepen 3. 4 en 5. Omdat dit
een deeltijdbaa n is (samen
met juf Karin heeft ze deze
groep) is er veel onderl ing
overleg nodig. Eén keer per
14 dagen praten ze alle kinderen door. Ook telefonisch is
er vaak even contact. Ze
vindt het plezierig werken in
Thesinge, bovendien staat
tekenen/ handenarbeid vrijdags op het rooster en dat is
nog steeds haar favoriete
vak. Zo zult u haar en de
groep op vrijdag middag menigmaal buiten de school
aantreffen tijdens de teken:
les.
Hobbies

Naast haar werk besteedt ze
veel tijd aan haar stud ie psycho logie. "Mijn studie is eigenlijk mijn hobby" , zegt ze.
"Vanuit mijn ervaring op
school en door mijn studie
buitengewoon
onderwijs
(BuO) werd ik geconfronteerd met heel andere aspecten bij kinderen, die o.a. te
maken hebben met het functioneren binnen het gezin en
met relaties e.d. Daarom
koos ik voor deze stud ie".
Als andere hobb ies noemt ze
aquarelleren en fotograferen.
"Eén van de mooiste dingen
om te doen vind ik het schilderen van een wildboeket
met waterverf. Daar zou ik
graag nog wat meer tijd aan
willen besteden". Ook wandelen, fietsen en tuinieren
doet ze graag. Maar 0, die
tijd! Zelfs aan lezen voor haar
plezier (buiten de vaklitera-

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE
'Ierf - glas - behang klompen - laarzen -

"Bovendien moet ik elk jaar
wel een paar keer naar zee,
dat heb ik van mijn periode
op Schiermonnikoog overgehouden".
Wij wensen haar zeeën van
tijd toe voor al haar bezigheden en hopen dat ze nog lang
met plezier in Thesinge staat.
Tineke Werkman-Uitham

Thema-avonden
De Vereniging Het Groene
Kruis Ten Boer organiseert
twee thema-avonden voor
ouders van kinderen in de
leefti jd van 0 tot 5 jaar. De eerste avond is op 7 juni en heeft
als onderwerp 'Kind en Ziekenhuis': waar krijg je mee te
maken vóór, tijdens en ná een
ziekenhuisopname?
De tweede avond, donderdag 14 juni, is getiteld: 'Spel
en speelgoed' en gaat over
spelen en niet spelen, de
keuze van leuk en goed
speelgoed.
Beide avonden worden begeleid door mevr. E. van der
Werft, opvoed ingsvoorlichtster, en vinden plaats in Het
Groene Kruisgebouw, Blinkerdlaan 2, Ten Boer. De aanvang is steeds om 20.00 uur,
U kunt zich opgeven bij de
wijkverpleegkundige, dagelijks tijdens het telefonisch
spreekuur van 12.30 tot 13.30
uur. Aan de deelname zijn
geen kosten verbonden.

Afscheid van Elisabeth Foeken
Elisabeth Foeken verlaat op
21 juni Garmerwo lde en dat
betekent voor de redactie
van de G & T een verlies van
een kritisch en ervaren
redactielid. Twaalf jaren
schrijven voor de krant, zeven jaren maandelijks alle
copy doornemen en corrigeren toont haar inzet en haar
interesse voor taal. In haar artikelen geen opsomming van
gebeurtenissen of feiten,
maar er was een verhaal met
een eigen sfeer. Wanneer het
mogelijk was, kwam haar eigen mening ook duidelijk
naar voren.
Tijdens de redactievergade-

Namens de werkgroep 'Voorlichting'
J. H. Benneker-Sanders.

ringen was Elisabeth o.a. kritisch op de inhoud van de artikelen maar ook op de vormgeving van de krant. Discussies volgden met als resultaat meer duidelijkheid en
kwaliteitsverbete ring van de
copy. Schrijven kun je ook Ieren, maar dan moet je wel
weten waar je op moet letten.
Daar wees Elisabeth, met
haar gevoel voor taal, je dan
op.
Elisabeth, voor ons jammer
dat je vertrekt. Een goed begin en veel geluk in de stad.
Namens de redactie
Joanne van der Meulen

Elisabeth Foeken. (foto : Henk Rem erie)

- plantaardige endierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandeling van acné
(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandeling op afspraak

05902-2418G.N . Schutterlaan21,Thesinge
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Blijspel W.W.K.-Thesinge
Zowel op 30 april als op 5
mei wa s " het Trefpunt t er
ge legenheid van de uitvoering van toneelve ren iging
W.W.K . uitverkocht. Enkele
weken tevoren was het blijspel "J alving en Ja lving"
van He rman van de r A aangekondigd. Dit bleek een
humor istisch verhaal met
herkenbare types en situat ies te zijn. Kortom, er werd
goed gespeeld en veel gelachen en daar is het uit eindelijk allem aal om te doen.
Erfen is
In grote lijnen komt de beg insituatie erop neer dat de
beide oudere gebroeders
Jalving, Albert (Roelf Koopman) en Jan (Roelf Jansen)
van hun broer zowe l zijn bo erenbedrijf inclus ief bedrijsleider als zijn 3 dochters heb ben geërfd. Krenterig en totaal vreemd van de moderne
tijd volgt in hun woonkamer
de ene komische situatie de
andere op . De bedrijfsleider
(Kees van Zanten) wil investeren en moderniseren. De
meisjes zijn ondergebracht in
een nonnen klooster maar
maatschappelijk
werkster
(Saskia Vaatstra) wil hen in
huize Jalving huisvesten. De
nieuwsgierige kruideniersvrouw Bonnema (Ida Oomkes) is geïnteresseerd in wat
meer klandizie en de sukkelige knecht (Edward Oudman) weet kennel ijk niet wat
hij met de situatie aan moet,
te oordelen naar zijn kostelijke mimische uitdrukkingen.
De oudste dochter Joke

WASMACHINE,
KOElKAST, OVEN,
DROGER. OF UW
TELEVISIE ENl.
DEFECT?

(Coby van Huis) is een dege lijke meid waar de oompjes
het wel mee zien zitten. Maar
dan sw ingt jongere zus Anita
(Janny Rutgers ) naar binnen .
Punky gekleed en met een
walk -man op de groen geverfde krullebol. De gein
straalt ervan af en dat werkt
heel aanstekelijk. Ook de bekakt sprekende makelaar
(Bert Ridder) werkt behoorlijk
op de lachspieren. Hij is uit
op geld en loopt dus achter
de dames Jalving aan. Als
laatste in dit eerste bedrijf
komt de jongste zus Ina (Trieneke Schuppert) erbij. Een
zelfbewuste pittige dame
waar de oude heren ook de
nodige moe ite mee hebben.

repareert
correct H!

Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijltsweg 130 81,
GRONINGEN
tel. OSO - 419791

waar Joke van af zou zien. Bij,
het huwelijksaanzoek geeft
hij haar bloemen, waar uite indelijk niet veel van over blijft.
Blindemannetje
Arend , de makelaar, wordt
van het kastje naar de muur
gestuurd in zijn jacht naar het
grote geld . In het 3e bedrijf
zetten de jongste zussen
hem voor schu t door hem
met een bl inddoek voor in de
armen van de oude ooms te
laten
vallen. Uite indelijk
wordt hij, nadat hij ook Ina
zijn liefde en een (gestolen)
doos sigaren heeft aangeboden, ontmaskerd en afgevoerd met veel tam-tam. Via
allerlei int riges weten Anita

Mishandeling
Anita steelt in het 2e bedrijf
weer de show als zij in nachthemd , wat als "noakend"
wordt betiteld door haar
ooms . op zoek gaat naar de
douche. Er blijkt helemaal
geen warm water te zijn ,
maar via vro uw Bon nema
valt de aanleg van een geiser
wel te regelen. Anita tergt
haar ooms tot het uiterste en
oom Arend be loofd haar een
pak slaag. Als zij hem aanbiedt dit in ontvangst te nemen doo r op zijn knieën te
gaan liggen waarop hij van
schrik de armen in de lucht
goo it, komt net de maatschappelijk werkster binnen.
Deze scène werd perfect gespeeld en was knap getimed.
Dit geldt ook voor de scène
waarin de bedrijfsleider en de
knecht elk 2 plakken koek

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1e kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede aervlce
• ook voor: Ijzerwaren, verf,
keukens, tuinhout. ka. 'en
YRUBUJVEHO PRIJSOPGAVE

Krijn Veuger

verorberen bij de koffie. Op
een eerder moment hadden
hun werkgevers kenbaa r gemaakt dat zij er sobere gewoonten op na houden en
een kop zwarte koffie voldoende is.
Net toen zij in het geniep gezw icht waren voor deze lekkernij, die Jo ke hen presenteerde , kwamen hun werkne mers binnen en konden ze
hun gezicht niet verliezen.
Door de jongste zussen
wordt het lot van de makelaar
bekon keld. Intussen is gebleken dat hij een oplichter en
dief is. Hij had een verhou ding met Joke, die het serieus met hem meende . Anita
neemt hem van haar over, na
wat gesmoes over erfdelen,

-=- -

GRAfI S BEZORG ING

HOUTMARKT
NIJDAM
Woldw eg 6-8 - Ruische rbrug Telefoon 050-416135
Gratis op maat

Edward Oudman, Saskia Vaatstra, Roeit Koopman en over zijn
knie Jannie Rutgers. (foto: And ries vld Meu len)

GEZIEN ...

'

Viering koninginnedag en
bevrijdingsdag Garmerwolde
Op koni nginnedag was het
weer eigenlijk te mooi voor
het binnenprogramma, dat
het Oranjecomité georgan iseerd had in dorpshuis " De
Leeuw ".
Veel kinderen kwamen dan
ook niet opdagen. Na enig
overleg heeft het comité het
programma verande rd in een
binnen-buitengebeuren. Binnen werden de kinderen
geschminkt door Ton Werdekker en buiten konden de
grotere kinderen kanoën , de
kleintjes maakten een tochtje
naar Ten Boer met een Bocar.
We willen de familie Stollinga
harte lijk bedanken voor de
medewerking!
Na afloop werd het comi té

gevraagd , waarom er geen
twee programma's, binnen
én buiten , waren voorbereid.
Het antwoord is heel simpel:
gebrek
aan
man/vrouw
kracht. Mensen die volgend
jaar graag mee willen organi seren, kunnen zich aanmelden bij Dick Groenhagen of
Janna Hazeveld.
Voor 5 mei was een fietstocht
georgan iseerd. Nog steeds
was het mooi weer, wat ook
te merken was aan het aantal
deelnemer sIsters: 60 mensen deden mee en na afloop
was het nog even gezellig vertoeven op het "terras" bij het
dorpshuis.
Janna Hazeveld

30 ap ril feest in Garmerwolde (toto: Hènk Remerie)

DE MEUBELKIST

BLANKHOUTEN
MEUBELEN

Optocht in Thesinge. (foto: ju f Tnenke)

Koninginnedag 1990 Thesinge
30 April was het weer zover,
het was koninginnedag . Dit
jaar was het thema : voed ing.
We moesten om half negen
op school zijn. Iedereen was
heel leuk verkleed. Bijv. als
druif, kelner, zuurstok , imker
of aardbei. Om 9 uur gingen
we het Wilhelmus zingen en
daarna gingen we in opt oc ht
door het dorp.
Voorop liep het muziekkorps
Juliana uit Thesinge. De kleuters zaten op een versierde
kar achter een trekker en de
kinderen van groep 3, 4, 5, 6,
7 en 8 moesten lopen. We liepen eerst over de Schutterlaan, daarna over De Dijk
naar de Havenstraat. De trekker met de kar met kleuters
ging via de Kerkstraat en de
Kapelstraat naar de Havenstraat, waar we weer samen
kwamen. toen gingen we een

stukje doo r de Luddestraat
naar de Kapeldwar sstraat en
via de Schoolgang weer een
stukje Luddestraat. Via het
H. Ridderplein naar de Moeshorn en vandaar door de
Bakkerstraat , waar de trek ker weer op ons wachtte,
want die was niet meegereden. Daarna liepen we over
de Molenweg tot het bord
waarop staat dat je Thesinge
uitgaat, toen gingen we terug
naar school.
We kregen wat te drinken en
daarna gingen we spelletjes
doen (we waren al in 8 groepjes verdeeld) op het schoolplein, waar ook een terras
was ingericht. Je ging onder
andere een ketti ng maken
van chips en popcorn. En we
gingen een liedje leren van
Liesbeth Hotstra en we heb-

Voor aardappele n,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

s howro om: Folkingestraat 5

050 -139393
op enin g stij d en: ma. van 13.00 18.00 u ur; di. Vm vr . van 11.00 18.00 uur; zate rdags van 10.0017.00 uur

Dorpshuis "de Leeuw"
Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6

Garmerwolde
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Groenteman
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werkplaats: Grasd 1ikweg 8,
Ganmerwo lde , 050 -417517
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Groentehal

VEGTER

S. VENINGA
GARM ERWOLDE

Ten Boer

TEL. 050-416077

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

en Ina de bedrijfsleider te behouden. Onder anderen door
een brief van de koningin en
door een telefoontje van een
collega-buurman die de bedrijsleider over wil nemen.
Dan besluiten de heren zich
maar bij de veranderde situatie neer te leggen.
Ovatie

Een staande ovatie kreeg de
hele ploeg van WWK. met nu
ook regisseur Jan Mollema
en souffleur Gor van Zanten

op het toneel. Ida Oomkes
verzorgde de grime naast
haar eigen rol. Er is hard gewerkt aan de uitvoering en
gelet op veel kleine details.
Als publiek merk je dat het
jongere talent alweer geruime tijd op de planken
staat. Ook pasten de spelers
goed bij het te spelen type.
Uiterlijk kwam het toneelspel
heel ontspannen over en is
plezier in het spelen overduidelijk bij dit gezelschap.
Truus Top

Kanowedstrijden Op 't Maar
Het Oranjecomité Thesinge
had dit jaar een zonnige afspraak met de weergoden.
Hun programma kon hierdoor in ieder geval niet in het
water vallen. De kanowedstrijden op 't Maar waren een
groot succes, niet alleen voor
de deelnemers, maar zeker
ook voor 't publiek. Het was
een gezellige, spannende en
voor sommigen een natte
middag. Of het water van het
Maar nu wel zo schoon is om
er in te zwemmen weet hier

niemand. Ondertussen heeft
de basisgezondheidsdienst
te Bedum monsters genomen om dit te onderzoeken.
De uitslag bij de dames: 1.
Sjoukje Steenbeek; 2. Eva
van den Oever; 3. Ester Dijkema. Bij de heren: 1. Alex Mollema; 2. Rients Hofstra; 3.
Wim van der Veen. De troostprijs ging naar Ringer de
Vries. Het juiste aantal erwten werd geraden door mevr.
Holtman-v.d. Goot.
Joanne van der Meulen

Kano varen in 't Maar. (Ioto: Afke R"; nd"",)

Solistenuitvoering van de Harmonie. (tot o: Henk Remerie)

Muziek!!!
Zaterdag 7 april gaf de muziekvereniging "Harmonie"
haar tweede uitvoering in het
dorpshuis. Het werd een gevarieerde muzikale happening.
De solisten, die onlangs naar
het solistenconcours zijn geweest, brachten hun nummers ten gehore, begeleid
door de heer Veitman. Omdat
de pianist, die hen op het
concours begeleidde, verhinderd was, moest er naarstig
gezocht worden naar een andere. Ondanks het feit dat ze
slechts één maal met de heer
Veltman gerepeteerd hadden, speelden zij hun stukken zeer goed . De "Alpenjagers" brachten vele bekende

Automatisch sparen... \
een goed recept.
De Rabobank kent 2 vormen
van autom atisch sparen:
met vaste óf met wisselende
maandbedragen.
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

Rabobaok

~

Voor automatische
spaarders.

en vrolijke melodieën, die
door het publiek ook erg gewaardeerd
werden.
De
jeugdleden van "Harmonie"
traden op in een jeugddrumband en een jeugdorkest, onder leiding van de heer Dijkstra.
Door hen werd een bijzondere prestatie geleverd, omdat enkele leden nog maar
heel kort lid zijn van de vereniging.
Applaus hoor!!! De heer Jaap
Nienhuis van Radio Noord,
vertelde in de pauzes over
zijn belevenissen.
Na afloop werd er doo r de
"Alpenjagers"
nog
een
poosje gespeeld.
G. Kalk,
vice-secretaresse
nie".

"Harmo-

ben een soort appelflap gemaakt , een boterham versierd, een waterspe l gedaan
en nog veel meer. Toen we
alle spelletjes hadden gedaan, gingen we met z'n allen
het liedje zingen dat we van
Liesbeth Hofstra hadden geleerd, dat ging ook over
voedsel, op de wijs van: Geef
mij maar kip, patat en appelmoes.
Daarna kwamen we als
groep op de foto in een groot
houten raamwerk, dat we
hadden versierd bij één van
de spelletjes. Ook kon je nog
gezellig op het terras zitten,
daar was van alles om te eten
en te drinken zoals zelfgebakken cake. Daarna ging ik
naar huis, want 's middags
was er in het Maar nog een
wedstrijd kanovaren.
Tessa Remkes

Wist-U-dat
- de juiste datum v.d. voorstelling Don Juan, gespeeld door de Voorziening is donderdag 7 juni,
aanvang 20.30 uur. Plaats:
boerderij Bovenrijgerweg
19 , Organisatie: C.V.T.B.
- het adres van de eindredactie in Garmerwolde
tijdelijk is: Tineke Werkman, Dorpsweg 73. (Tel.
050-422989)
- op 22 juni (vrijdag) om 8
uur in Ons Trefpunt een extra voorste lling van de musical "D'r op of d'r onder"
plaatsvindt?

EETCAFÉ

Een avond over vluchtelingen
in Garmerwolde
1 mei-viering

Alles bij elkaar zorgde een
grote groep mensen dat de
avond van 1 mei in het Dorpshuis in Garmerwolde niet
makkelijk vergeten zal worden. Er viel veel te zien en te
horen: maar wat belangrijker
was: meerdere bijdragen
zorgden er voor, dat men zich
voelde aangesproken.
Het 1 mei com ité Ten Boer
vond, dat het tijd werd de bakens te verzetten en eens opnieuw te kijken naar het oorspronkelijke karakter van 1
mei: internationale solidariteit met mensen die zich in
onderdrukte situaties bevinden. 100 jaar geleden waren
mensonterende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden onderdrukkend. In 1990
kunnen we constateren dat
onderdrukking bijvoorbeeld
zich uit , doordat meer dan 15
miljoen mensen op de vlucht
zijn voor allerlei vormen van
onderdrukking.
De avond begon met een optreden van leerlingen van het
Werkmancollege uit Groningen, die met elkaar een aantal gedichten uit een Amnesty-bundel voord roegen.
Een Som alische vluch teling
vertelt

Een indrukwekkend moment
was het persoon lijke verhaal
van een Somalische vluchteling, die vertelde hoe hij als

georganiseerde
vrachtwagenchauffeur in verzet kwam
tegen het onderdrukkende
regiem, en gevangen werd
genomen; na ontvlucht te zijn
leefde hij meer dan een jaar
geïsoleerd in de bossen en
kwam na vele omzwervingen
in Nederland terecht; sinds
zijn gevangenneming heeft
hij gemerkt dat in de loop van
de tijd alle directe familieleden in Somalië of opgepakt
of vermoord zijn.
Een andere Somalische
asielzoeker (uit Ten Boer) vertelde over de jongste geschiedenis van zijn land , en
hoe de "Nationale Veiligheid"
in Somalië wordt "gewaarborgd " doo r een nationale
veiligheidsd ienst, waarop in
feite geen controle wordt uitgeoefend ; maar daarnaast
zijn er nog minstens 13 andere
veiligheidsd iensten,
sommigen met hun eigen gevangenissen. Geen wonder
dus , dat momenteel tenminste 350.000 Somaliërs hun
land ontvlucht zijn.
Somafco-tentoonstelling

Het deco r van het toneel, dat
op maximale grootte was gebracht, werd volledig gevuld
door de originele tekeningen
van leerlingen van de Middenschoo l Groningen en van
leerlingen van de ANC-vluchtelingenschool
"Solomon
Mahlangu Freedom College"
(SOMAFCO)in
Tanzania.

Deze leerlingen zijn allen gevlucht uit Zuid- Afrika. Beide
groepen leerlingen maakten
via hun tekeningen duidelijk
hoe ze leven. In de pauze werden de tekeningen met veel
bewondering bekeken: duidelijk werd, hoe de Afrikaanse kinderen niet alleen
meer kleuren gebruiken, ze
tekenen er ook meer mensen
bij, en natuurlijk was er op
veel tekeningen iets te zien
over hun betrokkenheid bij
het ANC (de grootste Zuidafrikaanse
vrijheidsbeweging) en hun behoeft e aan
vrijheid en vrede. Het 1 meico mtié heeft de gemeente
geattendeerd op de aanwezigheid van deze tentoonstelling, en er voor gezorgd, dat
hij nog een tijd in het Buurhoes in Ten Boer kon hangen,
zodat de lagere scholen de
tentoonstelling konden gebruiken.
Nederland gastvrij ?

Een medewerkster van Stichting mensenrechten sc hetste
een beeld van het vluchtelingenprobleem over de hele
wereld en hoe Nederland
daar in staat. Van de 15 miljoen vluchtelinge n heeft het
rijke West-Europa er 800 .000
opgenomen . Daarvan leven
er 15.000 in Nederland. Ze
maakte duidelijk, dat de gastvrijheid van Nederland vroeger én nu berust op een mythe. Voor vluchtelingen die

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor
oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en
reinigingsadviezen
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WHITE Gazonmaaiers

GARMERWOLDE
Tele foon 050 - 416062

Div.typen en uitvoeringen

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend.
Keuken met o.a. snacks, saté.
shalom, karbonades, salades

L.M.B. Dudman

enz.

LEVERINGEN REPARATIE

Thesinge

Tel. 05902-1321, Thesinge

wat (veel) te bieden hebben is
Nederland altijd zeer gastvrij
geweest, maar de berooiden
hielden we lieven buiten. Van
de ons omringende landen
neemt Nederland verreweg
het kleinste aantal vluchtelin- i
gen op; ook gezien in verhou- !
ding tot het totale inwonersaantal van ons land. Bovendien blijken asielzoekers
lange tijd in uiterste onzekerheid te moeten verkeren over
hun lot: vrijwel elke asielzoeker wordt in eerste instantie
afgewezen; daarna duurt het
vaak wel 3 tot 5 jaar voordat
er een definitieve (vaak negatieve)beslissing valt. Veel Somaliërs worden b.v. niet erkend als vluchtelingen, maar
ze kunnen ook niet met goed
fatsoen worden teruggestuurd, omdat de mensenrechten in Somalië veelvuldig
en grof geschonden worden.

zich rond de eeuwwisseling
gedwongen zagen hun dierbare land te ontvluchten. En
nog meer liederen, die tesamen duidelijk maakten dat er
allang sprake is van vluchtelingen op vele plekken in de
wereld.

weg naar het Dorpshuis hadden weten te vinden. Sprak
het thema niet aan, of was de
weerstand tegen 1 mei te
groot?

Konsekwenties

Naschrift: de voorzitter van
de Stichting Vluchtelingenwerk Ten Boer vertelde mij,
dat hij met voldoe ning had
vernomen, dat de gemeente
Ten Boer een nieuw contract
bij het Ministerie heeft aangevraagd voor de opvang
van asielzoekers ter hoogte
van 3 per duizend. Zou deze
avond daar een steentje toe
hebben bijgedragen? In elk
geval een verheugend bericht!

Op het eind van de avond
vroegen aanwezigen zich af,
wat alles wat die avond gehoord en gezien was, kon betekenen voor ons (de nietasielzoekers; want er was
ook een flinke groep asielzoekers en vluchtelingen
aanwezig). Allereerst kunnen
we alert zijn op het nieuwe
beleid, dat binnenkort landelijk uitgest ippeld moet gaan
worden. Belangrijk, vond
men, is dat asielzoekers niet
in grote groepen bij elkaar
gestopt worden ; dat betekent dus gespreide opvang,
Het 1 mei-gelegenheidswaar de gemeenten voor
koor zing t
kunnen zorgen. Duidelijk
werd, dat Ten Boer nog lang
Op verschillende momenten
niet zit aan het landelijke
sloot het 1-mei gelegenstreefgetal: 3 vluchtelingen
heidskoor aan met liederen
van of over vluchtelingen:
per duizend inwoners én dat
een Zuidafrikaans lied voor
de politieke partijen zich daar
de Somafco-kinderen (ver- (rond de gemeenteraads-verkiezingen) ook niet over uit
taald: we roepen om ons land
dat ons door de rovers is afdurfden spreken.
Door velen werd nog lang nagenomen); voor de Somalische sprekers een Neder- ' gepraat over alle indrukken
landstalig lied: "Omdat wij de
en informatie van de avond
én over mogelijke konsemiserie van onze hoofden
weerden, zijn wij voorgoed
kwenties.
verbannen (.. .) Maar eens
Tenslotte : met opzet wilde
komen wij weer, wij bannelinhet 1-mei-comité de avond
gen, om 't vals gezongen weleens buiten het dorp Ten
vaartlied juister te zingen".
Boer organiseren; in Garmerwolde werden huis-aan-huis
Een Jidd isch lied, dat in de
dert iger jaren de Duitse jofolders verspreid. Ronduit teden opriep te vluchten zoleurstellend was het te conlang het nog kan; een Itastateren, dat slechts een
handjevol Garmerwolders de
liaans lied over mensen die

Herbert Koekkoek

Kerkdiensten
G ere f ormeerde k e rk

Thesin ge .Ga rm erwo lde

3 iuni: 9.30 u. kand. Sijtsma-van
Oeveren, Kampen: 14.30 u. ds.
Nagelkerke, Haren
4 [unl: 9.30 u. drs. Alblas, Ten Boer
la [oni: 9.30 u. ds. Jans, Groningen;
14.30 u. drs. de Jong. St. Annaparoch ie

17 juni: 9.30 u. ds. Arensman, Haren; 14.30 u. dhr. Klein. Loppersum
24 iuni: 9.30 u. ds. Wijnja, Diever;
19.00 u. ds. Kramer, Zuidwolde
(voorbereiding HA)
1 juli: 9.30 u. ds. Jans, Groningen
(HA); 14.30 u. ds. Edelman, Bedum (nabetrachting)

3 juni: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg
la juni: Garmerwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg
17 juni: Thesinge 9.30 u. prof. dr. H.
te Velde, Paterswolde
24 juni: Garmerwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg
1 juli: Thesinge 9.30 u. ds. S. Lan-

Dorpsweg55
Garmerwolde
050 - 416252
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HETJUISTEADRES VOOR:

Inruil en financiering mogelijk

ook voor groepen

ser, Gron ingen

050-416051

onderhoud en reparaties
carrosserie werkzaamheden
schade taxaties
verkoop van ieder merk auto
zowel nieuw als gebruikt

GARMERWOLDE
KANO en BOOT
VERHUUR

G armerwolde·The si nge
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Op woensdag 9 mei was het
dan weer zover dat we ons
jaarlijks reisje gingen maken,
samen met de C,P.B, van Ten
BoerfTen Post. We vertrokken om 8.30 uur met een niet
geheel gevulde bus, maar
wel vol goede moed, op naar
Lutte lgeest, wat ons einddoel zou zijn,
We gingen langs mooie binnenwegen via Peize, Roden,
Leek naar Beetsterzwaag
waar we onze eerste koff iepauze hielden; we kregen
koffie geserveerd in de bus
met een plak cake erbij. Toen
maar gauw weer door, want
we lagen al iets achter op ons
schema. Via Lippenhuizen,
Bontebok, Oranjewoud enz.,
kwamen we om 11.20 uur aan
in Lutt elgeest. Nadat we
eerst een rondleiding hadd en
gehad in de kassen vol orchi-

Herv. Gemeente

AUTOBEDRIJF

GARMERWOLDE

C.RD. Thesinge
Op reis

win kelcenlrum .. Iewenborg h
lel .IH79
\I' Oni nll en

deeën, konde n we ook nog
een tropische kas bezichtigen. Aansluitend hadde n we
een koffietafel, wat er dan
ook wel inging bij velen van
ons. Het werd toen alweer de
hoogste tijd om te vertrekken
naar het Natuurpark Lelystad , dit ligt ten zuiden van
Lelystad.
Het is een wildpark met hoefdieren en watervogels. Het
zijn uit Noord-Europa en Azië
afkomstige dieren , die vroeger in ons land voorkwamen.
Ook kregen we nog een in
aanbouw zijnde Préhistorische boerderij te zien, zoals
ze die in de bronstijd bouwden.
Omd at er enkele dames zo
graag nog even wilden winkelen, kregen we daarvoo r
nog een half uur de tijd in Elburg . Daarna gingen we via
de snelweg naar Rod en waar
ons een heerlijk "Rollade" diner stond te wac hten.
Om plm . 9.00 uur waren we
weer thuis - moe en voldaan na een overvolle dag.
Een reisgenoo t

D a m men
Hoofdklasse N.N.D.B.
Eindstand:
1. Midde lstum 9-17; 2. Harkst ede 9-16; 3. Usquert 9-11;
4. Munne kezijl 9-10; 5 . Baflo
9-10; 6. Noordd ijk 9-9 ; 7. Thesinge 9-7 ; 8. Bedum 9-4; 9.
Garrelsweer 9-3 ; 10. Meedhuizen 9-1. Midd elstum kampioe n. Garrelsweer en Meedhuizen gedegradeerd .
Aldert Schaaphok

Extra voorstelling musical Thesinge
Elk jaar wordt er in Thesinge
door de leerlingen van de
Chr. Basisschool "De Til" een
musical opgevoerd voo r ouders en vrienden . Gezien de
grote belangstelling bij vorige voorstell ingen, heeft de
afdeling Thesinge van de
Culturele Vereniging Gemeente Ten Boer dit jaar besloten een extra voorstelling
in te lassen voor alle andere
belangs tellenden .
Deze vindt plaats op vrijdag

22 juni om 8 uur in Ons Trefpunt te Thesinge. De toegang bedraagt een gulden.
De mus ical heet dit jaar D'r
op of d'r onder en heeft als
onderwerp de str ijd tegen
het steeds maar aftakele nde
milieu . Het is niet alleen maar
somberheid wat de klok
slaat: uit het verhaal blijkt ook
duidel ijk dat kinderen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de zorg voor ons
milieu. Deze musical is de

hele wereld al over geweest
onder de titel "Peace Child"
(= vredeskind). Naar schatting meer dan 100.000 kinderen zijn bij de uitvoering daarvan bet rokken geweest.
Zoals gebruikelijk hebben de
kinderen van "De Til" hun uiterste best gedaan. Kom dus
kijken op 22 juni. De opbreng st gaat naar een Goed
Milieudoel.

D eSomafco

skiën, bobsleeën enz. Maar
dat snapt u zeker wel.
Niet alleen de Somafc o biedt
hulp aan de vluchtelingen, ze .
hebben ook een tweede opvangc entrum , nl. die in Dakawa. Dakawa ligt zo'n 50 km.
van Mazimbu . Omdat Mazimbu een beetje te klein
werd, begon het ANC (Africa n National Congr es) een
nieuw proj ect. In Dakawa
staat een extra scho ol en ook
wo rden er fabriekje s en een
grote bo erderij gebouwd. Als
de jongeren bij de Somafco

(heb ik u al verteld dat Somafco Solomu n Malanghu
Freedom Co llege betekent?)
of bij Dakawa aankom en, krijgen ze eerst de hoofdvakken
te leren. Vakken zoals Engels, wiskunde en natuurlijk
de geschiedenis van het
zwarte volk uit Zuid- Afrika.
Dat zijn belangrij ke vakken.
Maar nu mo et ik weer eens
stoppen, want mijn moeder
heeft de pannen op het vuur.
(hehum, vuur? Het gas dus).

Op donderdag 10 mei gingen
groep 7 en 8 op de fiets naar
het Buurhoes om een aant al
vragen op te lossen over
vluchtelingen uit Zuid -Afrika.
Meester Dick Groenhagen
had ons al van te voren ingelicht over deze excursie. Hij
had ons iets verteld over hoe
de kinderen van de Somafco
(een opvangcen trum voor uit
Zuid-Afr ika gevluchte kinderen) daar in Tanzania leven, in
Mazimb u, de stad waar de
Somafco zich heeft gevestigd. Toen we in het Buurhoes
de vragen voor onze neus
kregen, konden we lezen wat
de kinderen daar voor spelletjes deden enzo. Eigenlijk
hetzelfde als wij hier doen .
Aan de muren konden we dat
ook zien. Er hingen allemaal
tekeningen aan de muur
waaro p je zag dat de kinderen daar ook voetbalde n, tafeltennisten, basketbalden of
renden. De enige sporten die
ze daar niet kunnen doen zijn
sporten zoals schaatsen,

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

LEDER
SERVICE

Rhoda Schuling
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Centrale verwanning
Sanitaire installaties
Loodgieterswerken
Service en onderhoud

aqua therm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32
Oude RI ksweg 20 9798 PB Groningen I Gannerwolde

Ton Heuvelmans

R ensburgweg 16
9723 TN Groningen
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REDAKTIE
ADRESSEN

maand

Redaktie Gannerwol de:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Delt a v.d, Molen,
Henk Remerie (fotograaO. Tineke
Werkman-U ~h am , Sjaak Teunis.
Redaktie Thesinge:
Andries v.d. Meulen (fotograaO.
Joanne v.d. Meulen.
Truus Top. Metha Nijkamp .
Lucie Kol-Slachter.
Eind-redaktie Gannerwolde:
Tineke Werkman-U itham,
Dorpsweg 73, tel. 050-422989.
(tijdelijk)
Eind-redaktie Thesinge:
Joanne v.d . Meulen, Schutteriaan 25,
tel. 05902-3544.
Lay-out: Metha Niikamp
Tekeningen: Ad van Zalk
Adm inistratie: Peta Ju~ens ,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-4 16094.
Bank: Ratlo Gannerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 815949.
Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Waterpret in het Thesinger Maar. (10\0: Bertus KoQ

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

Stoomfluitjes
TE KOOP:
- bureautje met twee laden
f 35,- . Tel: 050-416355
- Deense allesbrander, merk
OSBE,
rond
model,
hoogte 75 cm. Prijs
f 1000,-. Tel: 050-416355
- Mechelse/Franse servieskast. Prijs f 1800,-. Tel:
050-416355
- Veel spullen die wegens
verhuizing overbodig zijn
geworden. Kom op de braderie tijdens de feestweek
eens kijken. Tel: 050416355
- rood- zwart leren motoroverall, maat 50, zo goed
als nieuw, prijs n.o.t.k. Tel:
05902-1634

- een perceel land gelegen
nabij de Stadsweg onder
Garmerwolde, kadastraal
bekend gem. Ten Boer
sektie K nr. 547 en 549, samen groot 1.90.90 ha. (Verkoop bij inschrijving). Inl. J.
Uitham, Garmerwolde ent
of notaris Hilgenga, Ten
Boer
DIVERSEN :
- Jongen van 15 jaar, vertrouwd met computers,
doe- het-zelf werk, electriciteit, etc. zoekt een bijbaantje, karweitje, vakantiewerk.
Arjan
Vliem,
Dorpsweg 65, Garmerwolde. Tel. 050-416341.

4 mei-dodenherdenking
Om kwart over zeven moesten wij (Tessa, Olivia, Arjelle.
Marjan) bij Meester de Boer
zijn en reden we naar Ten
Boer. We moesten bij het gemeentehuis nog wacht en tot
het half acht was en toe n begon het muziekkorps te spelen.
Er ging een stoet van mensen
achter het muziekkorps aan
op weg naar de begraafplaats. Daar werd stil gehouden en wij en nog meer kinderen van andere scholen uit
de gemeente legden bloemen bij graven van Canadezen, die neergestort waren

met hun vliegtuig in de 2e
W.O. De burgemeester vertelde hoe oud ze waren toen
ze sneuvelden. De oudste
was maar 25 en de jongste
was 20. Toen ging de stoet
weer verder. op weg naar het
monument. Daar hielden we
twee minuten stilte. De herdenking werd afgesloten met
het zingen en spelen van het
Wilhelmus.
We liepen terug naar het gemeentehuis en reden met
Meester de Boer terug naar
Thesinge.
Marjan Karsijns,
Arjelle Werkman

\'Iees l"e\'I·'.II"~
11 ,,'cet best
"'nnl·"III.
Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst
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