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KomkommertijdNu eens anders dan in de
kar, ben ik op bezoek bij
een in breder verband be
kend persoon. De man die
met zijn wagen vol gezond
heid en eerste levensbe
hoeften wekelijks de dor
pen in de omgeving van Ten
Boer bed ient.... U weet het
al .... Eddy Vegter.

Feesttreintjes

Ik leerde Eddy kennen toen
hij nog bij zijn ouders werkte
in St. Annen en hij en zijn
vrouw betrokken waren bij
het "Krummelhoes" , geves
tigd in het Buurhoes te Ten
Boer.
Wat me uit die tijd sterk is bij
gebleven: de feesttreintjes
die door het dorp reden met
de peuters en ouders en met
name de medewerking van
de fam. Vegter. Dit betrof een
jaarlijks ondersteun ingsfeest
voor het peuterspee lzaal
werk.

Kinderen en fruit

In de winkel aan de Boerster
weg te Ten Boer zie ik een
foto hangen met een schitte
rende, appel etende peuter.
Een foto die Eddy spontaan
kreeg van ouders en die nu
een ereplaatsje heeft in de
zaak. Kinderen hebben so
wieso een warm plekje in het
hart van de groenteman. Hij
zelf verkocht als kind reeds
de eigen verbouwde kolen
langs de weg. Zo verdiende
hij de kwartjes bijelkaar.

Van Pa het vak geleerd

Als "boeskoolboer" - boes
kool is kool die vooral voor
zuurkool gebruikt werd - ver
wierf Pa Vegter bekendheid.
Enige tijd later kwamen er
fruit en andere groentes bij.
De locatie te St. Annen werd
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spoedig te klein en door een
kleine verbouw ing werd een
ruimte geschikt gemaakt om
aan huis te verkopen.
De gouden tijden kwamen in
de periode dat de Eemsha
venweg tot aan St. Annen
liep en de weg door dit dorp
als sluiproute gebruikt werd
door verkeer richting Ten
Boer en Delfzijl.
De ringweg zorgde voor een
ommekeer en de zaken stag
neerden.

Vooral het werk er omheen
en venten

Met Piet Blauw uit St. Annen
werden er vrachten appels
uit de polder gehaald. Het be
gon allemaal met die Merce
des-bus + weegschaal en
soms bevroren vingers. Het
venten in die tijd was niet al
tijd even pret tig. Je was zeer
weergevoelig en de kwaliteit
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Eddy Vegter (toto: Ancnes v.d. Mooleni

van de groenten kon soms
snel achteruit gaan.
In St. Annen zette hij een
oude SRV wagen neer die 
nog met een voorraadje siga
retten erin - ging dienen als
groente verkooppunt.
Zijn vrouw Hetty begon aan
de Boersterweg vanuit een
kasje "biologische" toma ten
te verkopen, die gretig aft rek
vonden aan de Bloemhof.
Hetty ging regelmatig de ou
deren op bestell ing voorzien
van groenten en fruit. Later
kon dit niet meer vanwege
tijdgebrek.

Een uit de hand gelopen
hobby

Er werken nu in zijn groente/
fruitbedrijf zo'n 10 mensen,
deels betaald maar voor het
merendeel ook familiehulp.
Op de dag dat de zaak de
poorten opende, liep het

storm aan de Boersterweg te
Ten Boer.
Voor Eddy bleef het venten
en het bevoor raden vanuit de
veiling het belangrijkste
werk. Het venten geeft Eddy
een vrij gevoel. Met de klan
ten in de dorpen kan hij goed
overweg. Het valt hem op dat
het overal gemoedelijk is.
De klanten nemen grotere
hoeveelheden af in de wagen
terw ijl men in de winkel meer
een panklaar artikel koopt en
de tendens specialistischer
wordt in de richti ng van o.a.
diverse salades.

Steeds milieu bewuster en
dat is goed zo....

De vraag naar minder plastic
verpakking en onbespoten
groentes neemt toe. Dit mi
lieu-aspekt is vooral in The
singe een belangrijk gege
ven. Het is alsof men er daar
veel sterker mee bezig is en
er ook steeds over praat.
't Is voor Eddy nu komkom
mertijd en dus kan hij zich te
rugtrekken in de Belgische
Ardennen. Dochter Ginet ziet
het nog niet zo zitten, de vele
bomen spreken haar niet zo
aan. Dit ligt anders bij haar
paard, overigens een hobby
die breder in de familie ligt.

Hobby's en de top 5

Naast de interesse voor paar
den is bij de heer Vegter ook
het voetba llen favoriet. Zoon
Rienk Vegter speelt sinds
kort bij S.v. Woltersum. Hier
heeft Eddy ook zijn bestuurs
belang. Tevens ondersteunt
hij de club als sponsor.
Waar praten de klanten zoal
over?.... Hier is de top 5.
Op een gedeelde 1e en 2e
plaats
1/2 De groentekeus en het
weer
3 Ziektegevallen/klachten (li
chamelijk dan)
4 Kinderen en dieren



Molenstichting Hunsingo5 Het soc iale leven, met
name de sport.
Voor Thesinge alleen nog de
vermelding Milieu op 2 en
kinderen op 3.
Vooral de verjong ing vanThe
singe is opvallend (veel ge
boortes). Het wekelijkse bak
kie koff ie bij Sto llinga in Gar
merwo lde is ook vermel
denswaard alsmede de fruit
manden die Hetty maakt
voor zieken, kerken en Rode
Kruis.
Na deze komkommertijd zult
u hem weer ventend in onze
dorpe n aantreffen, want
Eddy Vegter blijf t met veel
plezier komen om zijn ge
zonde waar aan u te verko
pen.

Sjaak Teunis

In 1971 werd de Molen
stichting Hunsingo en Om
streken opgericht. Deze
stichting heeft ten doel het
bevorderen van de instand
houding van molens in het
werkgebied van het water
schap Hunsingo en eventu
eel daarbuiten. Voorts om
deze mo lens zo mogelijk in
werkende staat te houden
(art. 2 van de statuten).

De stichting is eigenaar van
acht molens, te weten:
1. Korenmolen 'Wilhelmina'
te Noorderhogebrug
2. Poldermolen 'Het Witt e
Lam' te Zuidwo lde

3. Poldermolen 'Kr imste rmo
len' te Zuidwolde
4. Poldermole n 'Konings
laagte' + molenaarswoning
te Adorp
5. Poldermolen 'Zilver-
meeuw' te Onderdendam
6. Poldermolen 'Noorderrno
len" + molenaarswoning te
Noorddijk
7. Poldermolen 'Langeland
ster' te Garmerwolde
8. Poldermolen 'De Palen' te
Westerwijtwe rd
De laatste is nog niet geres
taureerd .
Het streven is erop gericht de
gerestau reerde molens zo
veel mogelijk weer een tune-

tie te geven.
Maar.... restauratie en vooral
ook gewoon onderhoud kost
geld; hoewel er versch illende
subsidieregelingen zijn moe
ten toch particuliere molen
liefhebbers de zaak sluitend
maken.
U kunt zich aanmelden als
donateur. De minimale jaar
lijkse bijdrage is gesteld op f.
15,-. Ook eenmalige bijd ra
gen zijn natuurlijk welkom.

Molenst ichting Hunsingo

kantoor:
Zijlvesterhuis, Bedumerweg
2, Onderdendam

Vrijwillig molenaar, een boeiende hobby! Ook voor u?
Molens moeten draaien, dat vinden de leden van het Gilde
van Vrijwillige Molenaars. Daarom zijn ze regelmatig -som
mige wekelijks- in de weer om hun molen in bedrijf te stel
len. Zij helpen zo de molens in goede staat te houden.
Want voor een molen geldt in het bijzonder, dat rust roest.

Er zijn nog altijd te weinig en
thousiaste mensen om alle
maalvaardige molens vol
doende te kunnen beman
nen.

Geboden wordt een
boeiende hobby, waarbij
men:
- mensen van allerlei slag

(b.v. buiten landse bezoe
kers) ontmoet,

- inzicht krijgt in de ontwik
keling van techniek, werk 
methoden en mater ialen,

- zich kan ontspannen door
lichamelijke inspanning,

- meehelpt het cultu reel erf
goed te bewaren ,

- kennis krijgt van het weer.

Gevraagd worden:
- act ieve belangstell ing,
- inzet,
- redelijke vitaliteit.

Is het alleen iets voor jonge
sterke kerels? Beslist niet. Di
verse vrouwen staan in dit
opzicht hun mannet je en er
zijn ook mensen van over de
65 jaar nog wekelijks actief.

Opleidingsmogelijkheden

Verspre id over de provincie
zijn er verschillende oplei
dingsmogelijkheden voor het
diploma Vrijw illig Molenaar.
De Molenwerkgroep Oost
Groningen coördineert de

opleid ingen in de oostelijke
helft. Lesplaatsen zijn mo
lens te Nieuw-Scheemda,
Finsterwolde, Oude Pekela,
Veelerveen en Winschoten.
Instructeurs zijn de heren
L.E. Buiskoo l, Beukenlaan 4,
9697 RB Blijham, tel. 05976
1386 , R.P. Lemminga, Wijk
straat 22, 9679 EK Scheem
da, tel. 05979 -1292, B. Oom
kens, Vondellaan 6, 9673 JC
Winschoten, tel. 05970
14269 en D.J. Tinga , Mean
der 17, 9951 VD Winsum , tel.
05951-1389. Contactadres
mevr. G.G.I.Koster, Hoofd
weg 91, 9684 CC Finsterwol
de, tel. 05971-3 1649.

Het Gilde van Vrij willige Mo
lenaars

Verder kan iedere gediplo
meerde vrijw illiger het z.g.
maalboekje van de cursisten,

die bij hem praktijk opdoen,
aftekenen. Om examen te
kunnen doen moet men ten
minste 150 uur pract ische er
varing hebben opgedaan,
het liefst op verschillende
molens .

Adres van het Gilde: NW.Bus
sumerweg 92, 1272 Huizen,
ledenadministratie: Zwarte
weg 70, 1412GE Naarden.
Contributie f. 30,- per jaar + f.
25,- entreegeld, waarvoor
men een uitgebreid pakket
documentatiemate riaal ont 
vangt.

Meer informatie bij de mole
naar en op bovenvermelde
adressen.

Het Gilde van Vrijw illige Mo
lenaars.

Wat betekent dit bord en waar staat het? (foto : Henk Remierel

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde
050 - 41 6252

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATI E

L.M.H.Oudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge



'Werken voor de Prins'

Het molenaarsvolk van vroe
ger moest voor de toenma
lige 'hooge heeren' de kost
verdienen en werd laag be
taald en hard aangepakt. De
kontroleurs van de Prins ke
ken bij die gelege nheid of de
molenaar wel werkte en de
wieken wel draaiden. De mo
lenaars kenden dus een
foefje waarbij de wieken wel
draaiden maar er geen koren
voor de molen behoefde te
worden aangevoerd , de
werkers konden op die ma
nier dus ekstra rust nemen.

AI is de dondernog zo kloek,
de wind komt a/tijd uit de
zelfde hoek

Een spreuk die voor de mole
naar gesneden koek is. Het
weer is nu eenmaal de be
langrijkste faktor in het
werken met de molen. Het
gevaarlijkste zijn de onweers
buien. De molen is goed ge
aard dus voor de bliksem
geen angst , nee, het is het
omslaan van de wind. Soms
moeten de 'zeilen' eraf, om
dat de wind 180 graden
draait en even later weer net
zo gemakkelijk terug blaast
uit dezelfde hoek. Juist deze
grote schommelingen en on
voorstelbaarheid vereisen
veel inzicht en handelen.

lichter/verbruiksdeskundige.
Dit werk vormt een prima af
wisseling tussen druk te, rust,
praten en met je handen be
zig zijn. (Zie ook het artike l
vrijwillige molenaar elders in
deze krant)

HetB.W.O.

stand houden van mo lens.
Neem nu deze 'Noordermo
len'. Het regelmatig laten
draaien is van groot belang:
met varkensreuzel en bijen
was de draaiende delen zo
goed mogel ijk in bedrijf hou
den.
Het kleine onderhoud is voor
de vrijw illige molenaar. Het
vet en de verf of het stukje
hout koopt hij van het geld
dat donateurs hem achterla
ten. De grootste geldschieter
is het minister ie van land
bouw.

Oe vrijwillige molenaar

Niet te verwarren met 'bond
voor wetsovertreders' maar
gewoonweg Bescherm ing
Waterwerken in Oorlogs
t ijd . Het betekent voor deze
molen dat hij de omg eving V
m Lewenborg op peil kan
houden zonder electrische
aandrijv ing. In oor logst ijd bv.
van groot belang. De molen
kreeg z'n nieuwe wieken
weer in 1989 en stond daar
voor ander half jaar st il, ont 
daan van z'n kracht. Een
trie st gezicht als een molen
niet meer funct ioneert. Ties'
grootvader was de molenaar
op de windmolen te The
singe en kwam via Scharmer
weer naar Thesinge. De heer
Kalk: "het moment in ere hou
den en er geld voor over heb
ben dat is de boodschap."

AI enige jaren is Ties hierin
akt ief en het vormt een even
wichtige balans met zijn
drukke baan als E.G.D. voor-

vogels - die me ook sterk
doen denken aan de wadden
- het vee, het dijkje, de wind
en het Maar dat zich doo r het
landschap slingert.
Ties Kalk is opgegroeid in
een molenaarsnest en be
hield van daaruit zijn ziel voor
de molenkultuur en het in

G I kki h -- d -t '"e u g_-- IJ raai weer_--
IDaar draait hij ... trots en mooi als baken van herkenning in

de wijde omtrek van Garmerwolde.
De vrijwillige molenaar Ties Kalk is met de laatste hande
lingen bezig en begroet me hartelijk. Er staat een wat wis
selvallige westelijke wind. Het water dat vanuit de po lder
maar moeizaam omhoog wordt genomen door de 'vijzel'
(d.i. het houten draaimechanisme dat het water omhoog
voert zodat het af kan vloeien). Ja daar komt het water, de
wieken trekken door de wind aangedreven aan , ik sta in de
Noordermolen en we kruipen door tot in 'z'n' hart.

Even terug kijken

Dit heet nu een achtkant ige
grondzeiler.een poldermolen
die dateert uit 1888. De vo
rige is door brand verwoest
in 1884 . Hier aan het Thesin
ger Maar is het rustig en ge
lijk zo vol geluiden. De weide-

Vrijwill ig molenaar Ties Kalk bij de Noordermolen te Noorddijk
rtc to: Henk Rern 1erel

1';-

~më'rernaI g eluid

I ----

winkelcentrum ..Iewenboto·
I lel .14779l 'J, o nin1l6n

I
i
I

EETCAFÉ

3 ä g e f' ln e is+ef'
GARMERWOLDE

Telefoon 050 - 416062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geop end .

Keuken met o .a. snac ks, saté ,
shalom . karbonades. salades

enz.

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats,
Ook voor onderdelen.

Rijksweg 130 81,
GRONINGEN

tel . OSO - 419791



"Wester"

Fietstocht RederijkerskamerZij werkten toch alleen maar
voor de Prins.

De interesse voor molen en
gebied

De lande lijke molendag in
mei was mede door het weer
een teleurstelling wat de be
langstelling betrof. Alleen de
'echte liefhebber ' liet zich
zien. Zo kwam er een man die
stelde dat de Noordermolen
minstens van rond 1800
moest zijn, omdat dit in ge
schiedschr ijving was te le
zen. Tevens was een van zijn
voorvaderen molenaar rond
plm . 1800 op deze molen .
Maar nee... daar was die
brand in 1884 en zo ontstond
de huidige mo len in 1888.
De man werd voor f. 20,- do 
nateur en ging verder op
speurtocht door het verle
den.
Ondanks de grote interesse
voor de muur in Berlijn , wa
ren er zelfs mensen vanuit
Oost-Duitsland geinte res
seerd in de molen van Noord
dijk. Het is maar waar je inte
resses liggen.
Naast de molen ligt het mole 
naarshuisje, hier wonen de

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050- 139393

opening st ijden : ma. van 13.00
18.00 uur: di. tJm vt , van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

w erkplaats: Grasdijkweg 8.
Garmerwolde . 050-417517

Specialist In ladenkasten. keuze Uit
± 300 '! standaardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. sta
pelbedden. buro 's, hang. en leg
kasten.
grenen tafels en stoelen, boeken
kasten. wancrek-cornbmatiesvs
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWAUTEIT EN BETAAL

BAARHElD SAMENGAAN!

dochter en vriend van Ties
Kalk, stude rende als biolo
gen en bet rokken bij de mo
len.

Het stadsgewest plan

Het geplande bosgebied
rondom de molen zou funest
zijn voor de molen en al de
nodige wind uit de zeilen ha
len.
In overleg met de gemeente/
provincie is gekozen voor het
open houden van het gebied
op West Zuid West. Erom
heen zal bos komen - het ligt
in de bedoeling een fietspad
te leggen over de dijk vanaf
de Rijksweg - molen - via
Thesinge naar eventueel Be
dum. Nabij de mo len komt er
een picknick plek om te ge
nieten van dit nog onge
schonden geb ied.
Ik neem afscheid en heb
weer veel geleerd en gezien:
het nut tot behoud van onze
molens en het 'bemensen' er
van door mannen en vrou
wen als vrijwillige molenaar
wil ik graag ook onder uw
aandacht brengen!

Sjaak Teunis

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

echte
Groenteman

,' ~1

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

Zundag 23 jun i was t weer
zover. Om 8 uur vertrek bie
Kees en Meenje Jansen. t
Was dit joar hail spannend
woar de rais noar tou was.
Der was n koppeltje dij doch
ten dat we noar Schiermonni
koog gingen, want om 8 uur
vot en boot ging om kwart
noa negen. Doar kwam bie,
dat Kees zegd haar dat wat
extroa kosten zol.
Mor zie hadden aal gaauw
deur dat dat nait kon, want
wie (Carel en Janna) waren
mit vakantie in Anloo en wie
zollen oppikt worden en over
Anloo noar Lauwersoog was
wel n omlaand se rais. Fran
cien van Huus wis toun hail
zeker dat we noar de "Weer
ribben" gingen , mor onder
wegens kwam ze der achter
dat ook dat nait klopte. Woar
kwamen wie din terecht? In
Ootmarsum. Doar hebben
we eerst kowie dronken, fiet
sen huurd en op pad . Een
prachtige omgeving. Toch
nog weer hail aans as hier of
in Drint. Der zaten ook wat
hoog ten en leegten in de rou
te, was aan t ind van de rit wel
n beetje stoer was, mor t leek
wel hail mooi.
Wie hebben ook stuk of wat
wottermeulens bekeken, bie
ain was n mooi terras en doar
binnen we ook even deelstre
ken noatuurlijk.
Veur Carel was t zunde dat
we dit keer op gehuurde fiet
sen reden, want nou kon zien
zoadel nog nait inwaaid wo r-

Dorpshuis "de Leeuw"

Vocx uw :

8RUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05041 6244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

den en mot hai volgend joar
weer mit. t Was wel handig
dat hai der bie was, want wie
hebben drij keer n klapbaand
had, en go ie fietsemoaker is
din nooit weg.
Om haalf zes waren we weer
in Ootmarsum. t Wer ook tied
want der waren versehaai
den dij om 9 uur thoees we
zen wollen om Nederland 
Duutsland te zain. Dij wed
stried is veur summigen mis
scha in wel n domper worden
op dizze mooie dag. Want
mooi wast. Wie verheugen
ons aalweer op volgend joar!
Van t joar hebben we ook nog
wat veur joe . In de veurig e
G&T heb ik t aal even nuimd .
Ons openluchtspel op 31 au
gustus en 1 september. Ons
decor was haildail verwaaid
en der is dus n hail nij spu itje
hén zet.
t Is hail mooi worden.
t Stuk hait "Als de kat van
hoes is" en begunt om haalf
negen. Koar ten kin je bie mie
bestellen. Ze kosten net as
aaltied f. ZSO, mor dizze keer
gain kop kovvie groat is, om
dat we nogal wat onkosten
had hebben deur de störm
schoade.

Janna Hazeveld
tel. 050-414777

<:»: KAPPER
SERVICE
VANDORPTOT DORP

S . VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077



Schoolfeest Ruischerbrug groot succes!!
Het schoolfeest van bas isschool "de Driebond" te Rui
scherbrug werd op 23 juni j. l. wee r een groot succes. Weer,
omdat evenals op voorgaande feesten duidelijk we rd , dat
het gebeuren niet alleen een school-, maar vooral een to
taal do rpsfeest is. Dat bleek direkt al uit de samenstelling
van de feestkommissie, die reeds in september '89 voor
het eerst bijelkaar kwam en waarin naast vertegenwoordi
gers van de school ook me nsen van de vrouwenvereni 
ging, EMS en de speeltuinvereniging zaten.

Optocht schoolfeest: "Schotland " (foto: Henk Remier e)

De wereld rond

Het thema voor het feest 'DE
WERELD ROND', was spoe
dig gevonden en dus konden
de verschillende dorpsbewo
ners reeds ver voor 23 juni
aan de slag met hun praalwa
gens, straatversieringen en
erebogen . En dat er veel
werk was verzet bleek op de
feestdag zelf. De ochtend
stond in het teken van een
grote optocht, die vanaf het
ACECO terrein, Noordd ijk,
Ruischerbrug, Middelbert,
Engelbert, via Klein Hark
stede terug voerde naar de
startp laats. Onder aanvoe
ring van de Harmonie uit Gar
merwo lde zag het publiek di
verse landen als Frankrijk,
Arabië, Spanje enz. enz. aan
zich voorbijtrekken.
Bijzondere aandacht trok de
groep donker Afrika, waar
een fiks aantal negerinnen
een blanke in een kookpot
vervoerde . Onder veel lawaai
werd de negen! kilometer du
rende tocht volbracht.
Uiteindelijk bleek de zeer
deskundige jury de wagen
van Arabië tot de mooiste uit
te roepen, hoewel de meeste
aandacht werd gevraagd
door de wagen van Dienco
Bolhuis, die naast een steige-

rend paard ook op andere
manieren de mensen ver
maakte.
Een wat moeizame start
maakte de wagen uit Klein
Harkstede, die Beieren uit
beeldde. Op weg naar de
startplaats ramde de met
veel geduld door voorname
lijk Henk Steenhuis ge
maakte bierton de ereboog
van hun buurt, waarna met
vereende krachten binnen
een uur een herstelde wagen
toch nog kon aansluiten. En
hoewel het gerucht ging, dat
deze prachtige wagen ge
huurd zou zijn, is schr ijver de
zes er zeker van dat de bier
ton eigen werk was van Klein
Harkstede. Dat de ploeg niet
in de prijzen viel, had waar
schijnlijk te maken met het
wat passieve karakter van de
ingezetene, die slechts met
wat bierpullen konden zwaai
en.
Daarentegen was de wagen
van Brazilië een stuk swin
gender. De bewoners van die
wagen konden waarschijnli jk
nauwelijks aan de avondpo
lonaise meedoen, zoveel
energie was er tijdens de
tocht verdaan met voorna
melijk de Lambada.
Helaas vonden de weergo
den het af en toe nodig roet in

het eten te gooien, want ge
durende de tocht kwamen er
een paar beste buien over.
Met name tijdens de stop in
Klein Harkstede werd de op
tocht bekogeld met hagelste
nen, zo groot als eieren,
waardoor sommige kinderen
huilend van de wagens ge
haaid moesten vanwege de
doorweekte kleren en de
kou.

Fietsers uit China

Bij de fietsers t ijdens de
toch t was de hoogste eer
weggelegd voo r de twee fiet
sers uit China, die heel slim
twee kleine chineesjes mee
hadden genomen en zo
doende wellicht de harten
van juryleden braken. Overi
gens was de aankleding van
ook de rest van de fietsers
zeer de moeite waard.

Versierde straten

Nog veel moeilijker leek het
prijzen uit te delenaan de ver
schillende straten voor hun
versieringen. En hoewel ie
dere straat verschr ikkelijk
vee l werk had verzet, vond de
jury toch, dat Klein Hark
stede met ruime voorsprong
eerste moest worden. Waar
schijnlijk had iedereen daar
vrede mee, want de versie
ring was bijna volmaakt. Bij
binnenkomst waande je je
meteen in Frankrijk, al was
het alleen al door de prach
tige Arc de Triomph.
Een bijzondere vermelding
geldt echter ook Zwitserland
(Tarweplein), die een kom
pleet gebergte had opgezet,
dat zeer sfeervol aandeed.
Terecht een tweede plaats.
Tenslott e moest de jury een
zevental erebogen beoorde
len. Enom het maar eentonig
te maken, ook hier viel Klein
Harkstede de hoogste eer te
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En daarom is er altijd een
Rabobank
in uw buurt...

Rabobank ~
Altijd in de buurt.



(foto: Andries v.d . Meulen)

Opvoering milieu -musical met
V.l.n.r. Jan Hofs tede, Jan Veen
kamp, René Blokzijl , Arjelle
Werkman en Jantine Hofstede

GEZIEN ...

WIN KËLCEN TR UM l EWENBORG GRONINGEN TEL EfOON 050()...410608.

DROGISTERJ,J ·PR.RFUMERIE ·REFORM-SCJI(K)NHEIDSSA.I...Ol

niet alleen de tentbezoekers
geweest, die hebben kunnen
genieten. Het geluid van met
name Imca Marina moet tot
in de wijde omtrek te horen
zijn geweest.
Het meest opvallende van de
avond was wel de fantast i
sche opkomst van het pu
bliek (op somm ige momen
ten wel SOa!), maar ook het
feit dat zowel jong als oud
met elkaar een dolle avond
beleefden. De hoeveelheid
polonaises waren niet te tei
len en toen de avond om
twee uur werd besloten was
duidelijk , dat dat gebeurde
op het hoogtepunt. Zes jaar
lang zal men kunnen spreken
over het schoolfeest, alvo
rens men zich weer kan ver
heugen op het volgende
feest. Natuurl ijk gingen er na
afloop onmid dellijk stemmen
op om dit feest jaarlijks te
houden. Toch zal iedereen
beseffen, dat dergelijke fees
ten met name zo leuk zijn,
omdat ze sporadisch plaats
vinden. En vergeet vooral
niet de gigant ische hoeveel
heid werk, die aan zo'n feest
vooraf gaat.
AI met al een bijzonder feest,
dat weer eens aantoonde
hoe groot een klein dorp zich
kan manifesteren.

Eddy Buisman
Basisschool De Driebond

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen
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beurt, op de voet gevolgd
door de Branderburger Tor
van Noorddijkerweg. Beide
bogen deden nauwelijks voor
elkaar onder en waarsch ijn
lijk was het slechts de afwer
king die de weegschaa l rich
t ing Arc de Triomph deed uit
slaan.

Kindermiddag

Door het vervelende weer
van de ochtend moest de
speeltuinvereniging als orga
nisator van de kinderspelen
het middagprogramma afge
lasten. Als alternat ief moch
ten de kinderen allemaal naar
school komen om aldaar een
leuke film te bekijken onder
het genot van een patatje en
een ijsje. Bovendien werd be
loofd de spelletje s te ver
plaatsen naar de laatste
schooldag.. hetgeen ook ge
beurde.
Ook hier is een woord van
waardering op zijn plaats. De
spelletjes stonden allemaal
in het teken van een land en
met een "echt" paspoort on
dergingen de kinderen op
vrijdagochtend 29 juni
groepsgewijs de spelletjes.
Zonder een wanklank en via
een vlekkeloze organisatie
won uiteindelijk het groep je
van de Anke Weitenberg het
spelletjescircuit. Een grote
pluim voor de organisatoren .

Een fantastische avond

Het avondgebeuren van de
23ste juni vond plaats in een
grote tent achter op de Wold
weg. Onder de muzikale pa
raplu van de band Flash Light
uit Harkstede beleefde ieder
een een fantastische avond
met als hoogtepunt een op
treden van IMCA MARlNA te
gen elf uur. En het zijn vast



D'r op of d'r onder..

Gesprek met de minister-president over het milieu, v.l.n.r.
Linda van Zwol en Bert Balkema (foto: Ancne s v.d. Meulen)

groete n, Dirk Drijfgas
(alias Joep de Bree)

Het publiek heeft genoten.
En, is het niet een goede
zaak dat onze kinderen zo
met het milieu bezig zijn?
Misschien zou het er wat be
ter uitgezien hebben als ook
wij, hun ouders, reeds op
jeugdige leeftijd zo op ge
groeid waren met het besef
dat we zuinig moeten zijn op
het milieu.
Wie weet ziet het er inder
daad straks beter uit als zij
het voo r het zeggen hebb en,
in 2025 of daaromtrent.
Hebben ze iets van ons te ver
wachten?

Aan het einde van de opvoe
ring, als het publiek denk t dat
alles achter de rug is, komen
alle kinderen nog een keer
op . Ze zingen het lied "Dat
had u gedacht", waarin wij
nog een keer vermanend
worden toeges proken: laten
we nu niet denken "ach, die
lieve kindertjes, wat hebben
ze leuk gespee ld en gezon
gen, nu snel weer naar huis".
Nee, doe er zelf wat aan, dat
is het mott o! Het is immers
"d 'r op of d'r onder"!

een innig liefdesduet met
Marjan had Bert al zijn acteer
talent nodig om, naast het
neerzett en van zijn rol, de
zaal te laten weten dat het
niet te serieus opgevat
moest worden , qua Mar
jan. . .

De musical werd door de
leerlingen van "De Til" met
erg veel enthousiasme opge
voerd. Ze was zeker niet
makkelijk te noemen want er
was erg veel tekst en daarin
veel moeilijke woorden. Toch
slaagden de kinderen erin er
een mooie show van te ma
ken. Dat de souffleuse daar
bij een dankbare taak had
viel af en toe wel op, maar
wie maalt daar om als de ac
teurs zo'n lol in hun werk heb
ben?
Erg leuk waren de liedjes.
Deze zaten er ook "geramd"
in. Tijdens het opvoeren van

weer bij elkaar.

.Peece-Chitä"

Enthousiaste opvoering

Dit is -in een notedop- het
verhaal van de musical. De
musical werd uitgebracht
door de internationale orga
nisatie "Peace Child" . Deze
instelling probeert wereld
wijd kinderen bij elkaar te krij
gen om allerlei problemen
die (ook) kinderen aangaan
op een speelse wijze aan te
pakken en denkbeelden uit
te dragen.
De musica l "D'r op of d'r on
der" is hier een goed voor
beeld van. Ze is door vele kin
deren in vele landen reeds
opgevoerd: de Verenigde
Staten, Sovjet Unie, Costa
Rica, Nieuw Guinea, Japan
en Thesinge dus.

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
050--416217
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gaat immers niet alleen om
hun eigen dorpje, maar de
hele wereld moet schoo n!
Als de scholieren mogen op
treden in de Berend Buis
man-show nemen ze Berend
(Eva van den Oever) bij de
neus en versieren een tele
foongesprek met de minister
president. Deze belooft veel
maar schijnt weinig te gaan
ondernemen. Teleurgeste ld
maakt Bobby dan een reis in
de tijdmachine van zijn vader.
De machine brengt hem in
het jaar 2025. Hier zien de za
ken rond het milieu er plotse
ling toch zonnig uit: via een
wereldmilieuregering, milieu
str ippenkaarten en een ge
groe id besef dat het zo niet
verder kan is men erin ge
slaagd de vervuiling terug te
dringen.
Met deze hoopvolle geluiden
keert Bobby terug naar 1990,
waar niemand hem gelooft,
maar toch zijn ideeën goed
vindt. De kinderen gaat tal
van internationale akt ies op
touw zetten en krijgen het in
derdaad voor elkaar dat er
een begin gemaakt wordt
met een wereld -milieurege
ring.
Alsof dat nog niet mooi ge
noeg is doet Bobby's vader
(Arjan Balkema) een ontdek
king waardoor koelkasten
voortaan "schoon" geprodu
ceerd kunnen worden. Ieder
een blij dus! Anna's vader
kan zijn fabriek heropenen ,
Anna en Bobby sluiten elkaar
weer in de armen; hun strijd
en hun geloof in hun akt ie
bracht sukses en henzelf

• 1e kwali te it
10 Ruime sortering
* Goede service
* ook voor: Ijzerwaren , verf,

keukens, tulnhout, kap.ten

VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

GRAT IS BEZORG ING
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In hun jaarlijkse opvoering
werd ditmaa l door de leerlin
gen het thema milieu aange
pakt. Het verhaal gaat over
een groep schoolkinderen
die aktie voert tegen een
plaatselijke fabriek van koel
kasten, die nogal voor wat
verontreiniging zorgt. De ak
tie is suksesvol: de fabrieks
direkteur wordt gedwongen
milieumaatregelen te treffen.
Helaas, het is niet altijd even
mooi als het lijkt: de fabriek
moet dicht. De vader van één
van de scholieren raakt hier
door werkloos en ook Bobby
(Bert Balkema) dreigt hier
door zijn vriendinnetje Anna
(Marjan Karsijns) kwijt te ra
ken, want zij moet met het
gezin mee naar Italië waar
haar vader een nieuwe fa
br iek wil openen. Groot- en
klein mensenleed dus als ge
volg van milieumaatrege len!
Als de scholiere n ook nog ho
ren dat de fabrieksdirekteur
van plan is om het chemisch
afva l van de fabriek in Afrika
te dumpen besluiten ze door
te gaan met hun akt ie: het

Milieu-musical

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6·8 - Ruischerbrug .
Telefaon 050 ·416 135

Gratis op maal

Velen beschouwen het on
langs verschenen "Natio
naal Milieubeleidsplan
Plus" van minister Alders
nogal min. Wat dat betreft
kwam het goed uit dat de
leerlingen van basisschool
"De Til" uit Thesinge in hun
musical blijk gaven van
zeer veel milieu-veront
waard iging en akt iebereid
heid.

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prtjzen



Dett a van der Molen

was jammer. Er was veel
werk aan de wagens besteed
en dit resulteerde in een op 
tocht die het bekijken meer
dan waard was. Jammer dat
er niet meer mensen waren.
De optocht duurde tot plm.
half één,daarna werd het pas
mooi weer. De geplande kin
derspelen konden ook geen
doorgang vinden vanwege
het weer. In plaats daarvan
werd er een film gedraaid . 's
Avonds werd het feest afge
sloten met een gezellige
avond in de grote feesttent
met als hoogtepunt een op 
treden van Imca Marina.

Kerkdiensten
Gereforme erde kerk
The s inge ·Ga rmerwolde

5 aug.: 9.30 u. ds. Wiinja. Diever;
14.30 u. ds. Langedijk. Hooge
zand.

12 aug.: 9.30 u. ds. Feenstra. Zeven
huizen; 14.30 u. ds. Feenstra. Ze
venhuizen. Collecte: kerk.

19 aug.: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen: 14.30 u. ds . Overeern, Ha
ren. Collecte : kerk.

26 aug.: 9.30 u. dhr. Den Hollander,
Feerwerd; 19.00 u. ds. Hoek,
Midwolda. Collecte: Kerk en
Jeugd

Schoolfeest Ruischerburg
(nogmaals)Wanneer de G&T Express

30 jaar geleden bestaan
had , dan zou het julinum
mer van 1960 twee versla
gen hebben gebracht over
een schoolfeest. Anno 1990
is di t ook het geval: Zowel
Garmerwolde als Ruischer
brug vierden dit jaar
schoolfeest, 14 dagen ach
ter elkaar aan.
In de junikrant las U al over
het feest in Garmerwolde,
in deze krant toch twee ver
slagen:

Ruischerbrug had voor een
landen-thema gekozen en
gezien de resultaten was dit
een geslaagde keuze. Zo
was de Woldweg veranderd
in Hollywood, de pleintjes in
respectievelijk België, Italië
en Oostenrijk. China was ook
aanwezig evenals een ge
deelte van berlijn met de
Brandenburger Tor. Klein
Harkstede was helemaal
verfranst met z'n Arc de
Triomph, de TGV (de super
snelle trein) en cafeetjes. Al
les was daar op z'n frans en
zeker niet met franse slag ge
daan. Terecht kregen zij de
eerste prijs. Om half negen
begon de optocht van de ver
sierde wagens; het weer leek
prima maar tegen negen uur
begon het te regenen. Dit

..
Een vrijwillige molenaar in Thesinge (foto: And" • • v.d . Meulen)

Foto van de maand

Computerkursus in Garmerwolde en Thesinge
Bij voldoende deelname
(plm. 16 personen) start er
een kursus Tekstverwerken
(Word Perfect) in het najaar in
onze dorpen. De kursus, die
wordt georganiseerd door de

Openbare Bibliotheek, be
staat uit 6 lessen van 2 uur en
kost f 150,-. Dat is spot
goedkoop! Geef U voor 1
september op bij Ursula Veld
schoten (tel. 050-650105),

die ook inlichtingen geeft. Er
hebben zich nu al 6 mensen
opgegeven, maakt U de 16
vol?

Tineke Werkman

Herv. Geme ente
Garme rwolde ..Thes inge

5 aug.: Garmerwolde 9.30 u. ds. J.
A. Geusebroek, Haren

12 aug.: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Batenb urg

19 aug.: Garmerwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg

26 aug.: Thesinge 9.30 u. dienst
voorbereid en gedaan door ge
meenteleden

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutter1aari 28,
Ieleloon05902-1957
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Goederen gebrachr
In de L v.d VOO7Sr/ililt 3
Garmerwolde.
(050-4 13(45)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reim[Jlng
stoppage en
kledingreparalte.

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Boveq-tid

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfie1sen

ZUNDAPP - KREIDLER- GAREW
VESPA - TOMOS - YAM AHA

FANnc

o Alle K./eV!M (!f1 rncxJeIlen u-t KXY1aad

I~,r 0 VeIf.> eccesso-es et~Ien

o ftl(fld seMCe i!f1 tr!fJdI'iJr-e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Weri<plaets 's maandag. de gaheIe
dag gesloten.

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)


