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Ouderengymnastiek:
goed voor lichaam en geest

Ouderengym. o.l.V. Truus Top. (foto : Teunis Ton)

Ouderengym, wat is dat?
Zitten de mensen op stoe
Ien en zwaaien ze wat met
hun armen en benen? Nou
nee, dat is niet helemaal
juist! Om te weten te ko
men wat er precies ge
beurt, ben ik op een maan
dagmiddag naar het gymlo
kaal in Thesinge gegaan.

De deelnemers komen even
na tweeën binnendruppelen:
kijken wie er al zijn en begin
nen met elkaar te praten. Om
ongeveer kwart over twee
vraagt Truus Top de aan
dacht en begint de les. Om
de spieren los te maken wor
den er eerst allerlei loopoefe
ningen gedaan; daarna vor
men ze een kring en oefenen
enkele (volks)danspassen.
Alsof dit nog niet genoeg is,
volgen er nog wat knotsoefe
ningen! Bij dit alles valt dege
zellige sfeer en de gemoede
lijke manier, waarop Truus
Top de mensen verbetert op.
De muziek die er bij wordt ge
draaid, maakt het geheel nog

levendiger. En dan is het ein
delijk tijd voor de beroemde
"zitoefeningen". Omdat er
nog geen stoelen zijn, neemt
men hiervoor plaats op vier
lage bankjes; twee dames
mogen het dit keer op een
stoel proberen. Dat gaat veel
gemakkelijker en ze zitten
ook veel rechter op; hopelijk
zullen de reeds aange
vraagde stoelen binnenkort
komen. Het geld komt van de
Schutterstichting en de
Stichting Welzijn Ouderen
(SWO). Tot slot wordt er nog
een balspel gedaan.

Nieuwe leden.

De leeftijd van de huidige le
den varieert van 56 tot 80
jaar. Er zijn nog elf mensen,
die reeds vanaf het begin
(1984) meedraaien. Blijkbaar
bevalt het zo goed, dat ze zo
lang mogelijk blijven mee
doen! Door ziekte en verhui
zing zijn er de laatste tijd en
kele mensen afgevallen, dus
als u zin hebt om mee te

doen, u bent van harte wel
kom!

"Waarom gonnen joe aigelk
naar gimmestiek?"
- OOt Is goud veur mien li
chaam en 't is gezelleg, mor
der mozzenaigelk wat nije le
den bie."
- "Je bennen der ais oet."
- "Je zainen nog ais n mensk
en kennen even proaten."
Naar mijn bescheiden me
ning is het niet alleen goed
voor het lichaam, maar ook
voor de geest: je moet echt
wel even nadenken bij de oe
feningen.

Omdat het ons leuk leek om
de mening van de leden zelf
te horen, volgt hieronder een
verslag van mevrouw Noord
man.

"Wij als leden vinden niet al
leen dat het goed voor ons is,
maar ervaren het ook als een
manier om contact met el
kaar te hebben. Bovendien
vinden we het erg gezellig. Je

hebt ook ergens een band
met elkaar, want wij kijken
ook altijd eerst rond wie er al
lemaal zijn. Wedoen onzeoe
feningen zoveel mogelijk op
muziek, wat al prettig over
komt. De laatste tien minuten
doen we altijd een spelletje.
Je neemt er ook wel wat van
mee naar huis,want daar doe
je ook wel oefeningen, o.a.
door rechter te lopen, en dat
de schouders en je nek wat
los blijven. In 't voorjaar gaan
we met elkaar naar een bow
ling en daarna naar het "Pan
nekoekschip". Een leuke
middag! En tegen het eind
van het seizoen gaan we nog
een middagje fietsen en er
gens koff iedrinken. Entot be
sluit bij Truus Top nog een
glaasje fris met een koekje."

Meer bewegen voor Oude
ren.

Bejaardengymnastiek of be
ter gezegd: gymnastiek voor
ouderen valt onder de verza
melnaam Meer Bewegen
voor Ouderen (MBVO). Deze
term staat voor alle activitei
ten die worden georgani
seerd om mensen, vanaf 55
jaar, onder deskundige bege
leiding aan beweging te laten
doen. Dit kan zijn: gymnas
tiek, volksdansen, zwem
men, yoga, tennis enz. De
lesgever is gymnastiekleraar
of fysiotherapeut met specia
lisatiecursus MBVO.Het gaat
bij MBVO niet om wedstrij
den, trainingsschema's en
prestaties. De bedoeling is
plezier te beleven aan het in
beweging zijn, zekerder te
worden in het bewegen, de
eigen mogelijkheden te leren
kennen, behendiger te wor
den en te genieten van de af
wisseling tussen inspanning
en ontspanning. Want een



Afscheid van Tineke Werkman

Tineke Werkman-Uitham. IfOIO:Henk Berneriel

TinySmit.

Veel mensen gaan binnen
kort in hun vakantie weer met
de caravan op stap. Zij die
dat dit jaar voor het eerst
doen, kunnen een korte trai
ning krijgen. De afdeling Ten
Boer van Veilig Verkeer Ne
derland organiseert op zater
dag 4 mei vanaf 13.0 0 uur
een instructie. Deelnemers
leren met hun auto en cara
van achteruit rijden en ma
noeuvreren. Dit gebeurt on
der deskundige leiding. Ook
zij die vaker met auto encara
van hebben gereden maar
graag wat instructie ontvan
gen, kunnen deelnemen.
Elke deelnemer krijgt eenhalf
uur les. Er kunnen in totaal
tien personen meedoen.
Kosten: WN-Ieden f 10,- ,
niet WN-Ieden f 15,-. Meer
informatie en/of opgave:
05902-2376.

Cursus
caravan.rijden

leven in dagboekvorm aan
G&T aangeboden. Bij veel
van deze initiatieven was me
vrouw Werkman betrokken.
Het laatste jaar vervulde zij
voor Garmerwolde de eind
redactie. Dit wordt overgeno
men door Tiny Smit. Bij haar
kunnen nieuwsberichten
over Garmerwolde en om
streken worden ingeleverd.
De redactie van de G&T-ex
press bedankt Tineke Werk
man voor haar inzet en bijdra
gen en wenst haar veel suc
ces met haar nieuwe bezig
heden.

doelstell ing van de dorps
krant waar te maken: een
blad maken dat voor en door
dorpsbewoners is geschre
ven en waarmee de dorpsge
meenschap wordt versterkt.
In de vijf jaar dat Tineke
Werkman deel uitmaakte van
de redactie zijn er een aantal
veranderingen in de inhoud
van het blad waar te nemen.
Naast meer berichten over
de verschillende kerken in
het lezersgebied, valt op dat
meer mensen uit zichzelf
contact zoeken met de
redactie om nieuws te rnel
den. Verder zijn verschillende
verenigingen belicht. Een
aantal inwoners van Garmer
wolde heeft een week uit hun

Na ruim vijf jaar actief te zijn
geweest als redactielid van
de G&T-express heeft Tineke
Werkman de vorige maand
haar funct ie neergelegd. In
die vijf jaar verschenen van
haar hand met name artike
len waarin mensen werden
geïnterviewd. Haar motto:
"Ieder mens heeft wel een
verhaal te vertellen" wordt
daarin duidelijk. Onderwijs
en kerkelijke zaken hebben
haar speciale interesse. Dat
mondde uit in artikelen
waarin nieuwe meesters, juf
fen en dominees aan de le
zers van G&T-express wer
den voorgesteld. Daarmee
heeft mevrouw Werkman
haar bijdrage geleverd om de

Begeleiding

In Thesinge: 's maandags
van kwart over twee tot kwart
over drie. In Garmerwolde:
vrijdags van twee tot drie.

Waar en wanneer?

Hillie Hamaker-Tepper.

Subsidie

De coördinatie van het
MBVO wordt in de provincie
Groningen geregeld vanuit
de Vereniging Het Groene
Kruis. De consulente hiervan
organiseert bij- en nascho
lingscursussen voor de les
gevers. Zij introduceert
nieuwe activite iten en de
monstreert spelmaterialen
en leent deze ook uit. Zij
zorgt ook voor de versprei
ding van het tijdschrift voor
MBVO-Iesgevers.

De gymnastiek wordt groten
deels gefinancierd uit ge
meentelijke subsidie. Via de
Stichting Welzijn Ouderen
wordt dit geregeld. De deel
nemersbetalen f 1,-per les.

geregelde en verantwoorde
lichamelijke inspanning doet
iedereen goed. Bovendien
hebben de MBVO-aktivitei
ten ook een sociale functie .
De deelnemers ontmoeten er
anderen die met hetzelfde
bezig zijn.
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- plantaardigeen dierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
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Met Veilig Verkeer Nederland,
veiliger de weg op

Rijsschoolhouder Vriesema. (foto : Henk Remerie)

Veilig verkeer Nederland
(VVN) in de gemeente Ten
Boer, heeft in haar pro
gramma voor de komende
maanden een aantal activi
teiten gepland die de aan
dacht zullen vragen.

De bromfiets cursus

De oproep voor deelname
aan de bromf iets cursus
heeft een goede respons ge
had. Begin april werd de op
roep door een 14-tal brom
fiets -liefhebbers vertaald in
deelname aan de bromfiets
cursus. De beginnende
brommer-berijder heeft vaak
de naam van bravour-schop
per en niet altijd onterecht.
Daarbij komt dan nog het ge
vaar dat men de brommer
opvoert tot wel 60 km toe.
Even los van de overtreding
die men dan maakt, komt er
een veiligheidsaspect bij.
Technisch gezien zijn de
brommers berekend op ca.
40 km remvermogen. Dekilo
meters die er dan nog over
heen komen maken de brom
mer instabiel d.w.z. het trillen
neemt toe, het remvermogen
neemt af, het rijgedrag ver
slechtert. De verzekeringen
overwegen bij goede kennis
de premie te verlagen. De
WN is vóór de invoering van
een bromfiets rijbewijs . Een
dergelijk rijbewijs zou een
verbetering betekenen in het
rijgedrag van de gebruiker.
Dit zou tot gevolg hebben dat
er een premie-verlaging zou

kunnen plaatsvinden bij de
verzekeringsmaatschappij
en.

De verkeersproef op basis
scholen

Mevrouw Assies van de WN
te Ten Post geeft aan dat er
op de basisscholen in de ge
meente op 15 mei a.s, een
prakt ische verkeersproef
wordt afgenomen. Bijna alle
basisscholen doen er aan
mee, behalve die in Garmer
wolde. Mevrouw Assies be
treurt dit omdat deze ver
keersproef bedoeld is om het
rijgedrag van de fietsers te
verbeteren en de kinderen
meer inzicht te verschaffen in
het verkeer. De fietsers van
nu zijn de brommers van mor
gen en in die zin heeft het nut.
Als argument menen een
aantal ouders te Garmer
wolde dat de kinderen meer
gericht zijn op de stad en het
minder zin zou hebben om in
een dorp als Ten Boer een
dergelijke proef te moeten
ondergaan. De praktische
verkeersproef wordt tevens
door de scholen begeleid
met een theoretisch deel wat
een certifi caat kan opleve
ren. De fiets wordt van ieder
een grond ig gekeurd alvo
rens de proef wordt afge
legd.

Politie tevreden

Op de vraag aan de politie 
ambtenaar, de heer Reitze-

ma, hoe veilig het wegver
keer is in de gemeente Ten
Boer,zijn hier enige cijfers. Er
vonden 240 incidenten
plaats /verkeersovertredin
gen; 63 verkeersongevallen;
15 zonder gewonden, geen
dodelijke ongevallen. Deze
cijfers komen van de VER
KEERSONGEVALLEN REGI
STRATIE te Heerlen en be
treft het jaar 1990.

Speciale aandacht voor het
slechte fietspad Ten Boer 
Groningen langs de Rijks
weg. Ondanks het signaleren
van het verzakken van dit
fietspad in relatie tot het in
tensieve gebruik ervan door
(brom)fietsers en renners,
kon er geen aktie worden on
dernomen naar de Provin
ciale Staten. Dit is eigenlijk

VRIESEMA
TENBOER Z 1905

een onverantwoorde situatie
aan het worden . Vooral het
stuk van Garmerwolde rich
ting stad is er slecht aan toe.
De heer Friezemazegt dat de
WN een signalerende func
tie heeft en dus geen be
voegdheden.

Vakantietips

Totslot nog een aantal vakan
tie tips voor auto , caravan en
vouwwagen. Bij het gebruik
van een imperial de lichte ba
gage bovenop en de zware
bagage in de kofferbak .

Het is een misvatting te den
ken dat met de hardheid van
de banden het rijgedrag van
de automobilist verbetert.
Door een te hoge banden
spanning zal de band "rond"
gaan staan. Hiermee wordt
de grip op de weg sterk ver
minderd. U kunt zelf door
middel van een eenvoudige
weegschaal het gewicht be
palen wat op de trekhaak

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. SchU118flaan 28,
telefoon 05902-1957

InstaDa1iebeäijf

Fa. W. KOOI& Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
~-416217

GAS-WATER
ELECTRA

GEZIEN ...



Opknapbeurt voor
speeltuintjes Garmerwolde

Zeer in trek zijn de nieuwe schommels achter de school van
Thesinge. Ze horen nog bij het Kwetternest, het speelterreintje
vóór, en ze zijn eveneens neergezet op initiatief van Dorpsbe
langen. Er komt trouwens nog een hekje omheen om te voor
komen dat peuters die bij de zandbak spelen, geraakt worden
door al te enthousiaste schommelaars. (toto: Teunis Ton)

knop rus. U moet de caravan
of aanhanger dan zo beladen
dat er tussen de 25 kg en 35
kg op de knop rus. Dan heeft
u een verantwoorde druk en
zal de auto normaal rijden. U
moet zich natuurlijk dan hou
den aan het maximaal trek
vermogen van uw auto. Zie
instructie-boekje of vraag
het aan de dealer.

Wijziging in verkeersregels

De WN zal in de loop van dit
jaar uitgebreid stilstaan bij
alle wijzigingen in verkeersre
gels. Dit is tevens bedoeld
om de Europese verkeersre
gels beter op elkaar af te
stemmen en het geheel te
vereenvoudigen.

Programma

Een gevarieerd programma
van de WN en de data op rij:
april Bromfietscursus, leden
f 15,-, niet leden f 25,-
4 mei Cursus Caravanrijden,
leden f 10,-, niet leden f 15,
15 mei Praktische Verkeers
proef
september 1991 cursus Pech
Onderwerp, (kosten nog niet
bekend)
oktober 1991 Herhalingscur
sus voor die mensen die al
langere tijd in het bezit zijn
van een rijbewijs, leden f
25,-, niet leden f 32,-

Verder verzorgt WN spreek
beurten met betrekking tot
verkeer en veiligheid o.a.:
voor landbouwers, scholen
en ouderen. Voor informatie
kunt u bellen: 05902-2376.

Sjaak Teunis

Koninginnedag
Thesinge

Als alternatief voor het suc
cesvolle kanovaren van het
vorig jaar hoop het oranjeco
mité Thesinge ook dit jaar
weer veel dorpsgenoten op
de been te krijgen voor een
straten-volleybal-toernooi.
De heren van het comité t.w.
Jan Slump, Arend Kol, Ber
tus Ridder, Ebel Vaatstra en
KeesvanZanten verwachten
veel teams en publiek. De
aanvang is om 13.30 op het
sportveld. "First Move" zorgt
weer voor muziek en geluid.
De prijsuitreiking staat ge
pland om 16.15 uur in café
Molenzicht. De tradtionele
uitvoering door toneelgroep
WWK. komt dit jaar te ver
vallen op Koninginnedag. Dit
geeft het comité de gelegen
heid om in samenwerking
met café Molenzicht 's
avonds oranjefeest te orga
niseren. Het allround orkest
"Stand by" is gecontrakteerd
om Thesinge te laten swin
gen. Zij brengen 60-er jaren
muziek maarook disco-num
mers. De entreé bedraagt f
5,-. De aanvangstijd is 20.00
uur.

TruusTop

Herdenking 4 mei

Ook dit jaar zullen op 4 mei
de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog wor
den herdacht. Deherdenking
vindt plaats in de Hervormde
kerk van Thesinge en begint
om 19.30 uur. U bent van
harte uitgenodigd daarbij
aanwezig te zijn.

Nu de tijd voor buiten spelen
voor kinderen weer is aange
broken, zijn de beide speel
tuintjes aan de W.F. Hilde
brandstraat en de Oude
Rijksweg daar op voorbereid.
De schommels aan de Hilde
brandstraat zijn vervangen
door nieuwe; de schommel
stelling is degelijk van hout,
de zitjes zijn van kunststof.
De struiken bij de speeltuin
aan de Oude Rijksweg zijn
door de gemeente gesnoeid.
Verder zijn er nieuwe schom
mels geplaatst. De klauterto
ren is uitgebreid met een ket
tingbrug die naar de even
wichtsbalk leidt. Deze con
structie is bedacht en uitge
voerd door de sociale werk-

plaats 'stadspark' in Gronin
gen. Het is de bedoeling dat
er nog doelpalen worden ge
plaatst voor balspelen. De
opknapbeurt en de nieuwe
materialen zijn aangeschaft
met subsidies van de ge
meente Ten Boer en Jantje
Beton.

Vrijwilligers gezocht

De ijzeren speeltoestellen
aan de WF.Hildebrandstraat
moeten van een nieuwe verf
laag worden voorzien. De
speeltuincommissie zoekt
vrijwilligers die dat samen
met hen willen opknappen .
Opgave bij de heer J. Moc
king (050-418451).

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

RENTE VANAF 8,4%

Bel voor een afspraak
Dhr. J. Arends
tel. 050-416202

Rabobank Ten Boer e.o.
kantoor Garmerwolde

Rabobank ~
geldengoederaad



Waar moeten we heen en wat
zullen we doen .

Jeugd uit Garmerwolde in aktie voor een sportfaciliteit. (foto: Henk
Remer ie)

Nu de dagen langer worden
is onder de jeugd van Gar
merwolde (leeftijd tussen
twaalf en achttien jaar)
steeds vaker te horen: "Waar
moeten we heen en wat zuI
len we doen?". Sjaak Teunis
had voor de G&T-express
een gesprek met twee Cin
dy's, Menne en Kasper.

De jeugd is regelmatig te vin
den in de speeltuin aan de
w.F. Hildebrandstraat, op het
schoolplein of in de L. van
der Veenstraat. Zoekend
naarvertier, last hebbend van
verveling, steeds bij elkaar;
een twintigtal jongeren die
op een schommel of op de
stoeprand hun tijd doorbren
gen. Deze groep wil graag
actie. Bijvoorbeeld met een
basketbalnet om alleen of sa
men te spelen. Of zoals vroe
ger achter de kerk de houten
keet stond waar jongeren
heen gingen. Er werden spel
letjes gedaan, pijltjes gooien
en naar muziek luisteren.
Men knapte de keet zelf op.
Als zoiets weer te creëren
is..., bij de gedachte begin
nen de ogen te glinsteren en
de ideeën vloeien rijkelijk.

Houten keet

De vroegere kleuterschool
lijkt de jeugd van Garmer
wolde wel iets. De keet zal
toch worden afgebroken en
waarom zou het dan niet aan
hen beschikbaar gesteld
kunnen worden. Met enige
hulp voor de lekkage kunnen

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prilzen

• Ie kwaliteit
• Ruime sortering
• Goedeservice
• ook voor: IJzerwaren, verf,

keukens, tuinhout. kaa1:en

VRUBLUVENO pRIJSOPGAVE

GRAns BEZORGING-----
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6·8 • Ruischerbrug •

Telefoon 050-416135
Gratisop maat

l~ ... l --eor;

ze de rest zelf wel opknap
pen. Als de voormalige kleu
terschool niet mogelijk is, ziet
de jeugd nog andere moge
lijkheden. Zo zou bijvoor
beeld één of twee keer per
week de kantine van GEO
aan hen beschikbaar gesteld
kunnen worden. " Wekunnen
dan voor onze eigen muziek
zorgen en moeten dan een
soort bestuur vormen", geeft
Cindy aan. "De omgeving
heeft er daar ook weinig last
van. Het moet toch kunnen,

WASMACHINE,
KOElKAST, OVEN,
DROGER Of UW
TELEVISIE ENl.

DEfECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook '{oor onderdelen.
RijlIsweg 130 B1,

GRONINGEN '
tel. 050 - 419791

een eigen plek. Zo is de Old
Farm in Ten Boer ook begon
nen".

Investering in de toekomst

Voor de kleinere kinderen is
er in Garmerwolde hier en
daar al een plaats om te spe
len. Maar kleintjes worden
pubers endievragen ook een
eigen plek. Vragen als 'hoe je
een initiatief als dit in stand
moet houden' mag geen ar
gument zijn om niet serieus

verzorgde voeten
komen verder

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor voetanamnese
massage

reüexz öne
therapie

Marleen Ossentjuk
Dorpsweg 18
Garmerwolde

050-418468

te kijken of er voor de Gar
merwolder jeugd iets te orça
niseren valt. Een mooi dorp
als het onze moet oog heb
ben voor de aankomende
volwassenen en hen steunen
bij hun groei, ook buitens
huis.

Voorstel

De twee Cindy's, Menne en
Kasper, met wie ik een ge
sprek had, spreken namens
Arjan, Agnes, Arnoud, Bas,
Bram, Joost , Willem, Leonie,
Maartje, Mark en Mark, Mat
thijs, Michiel, Peter, Pieter en
nog een aantal die er zo af en
toe zijn. Met elkaar hebbenzij
de volgende twee voorstel
len: een basket als spelvoor
ziening van de gemeente, bij
het voetbalveld van GEO of
op het schoolplein en daar
naast het houten gebouw
van de voormalige kleuter
school. Als dit laatste voor
stel niet mogelijk is, is open
stelling van de kantine van
GEO één of twee maal per
week een goed alternatief.
De jeugd van Garmerwolde
heeft een brief hierover ge
stuurd naar B en W van ten
Boer en naar het bestuur van
de Vereniging van Dorpsbe
langen. Ze wachten nu in
spanning af wat er gaat ko
men.

Sjaak Teunis.

Wist-u-dat

- de Reuma-collecte 1991 in
Thesinge totaal f 773 ,75
heeft opgebracht?

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
L. V.D. VEENSTRAAT 24
9798 PL GARMERWOLDE
TELEFOON 050·416049



Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge Zeker is, voor al deze men
sen geldt: je hebt wat gemist.

V.l.n.r. Jan Mol/ema, RoelieDijkemaen PeterHeidema, het be
stuur. (foto: And ries v.d. Meulen)

Een kleine veertig mensen
hadden zich op vrijdag 22
maart jl. verzameld in café
Molenzicht voor het bijwonen
van de jaarvergadering van
dorpsbe langen Thesinge.
Het bestuur had het plan ons
via het pod ium toe te spre
ken, maar door de geringe
opkomst verplaatste men het
gestoe lte naar de zaal, daar
werd het wat knusser van.
Peter Heidema opende de
vergadering en heette ieder
van harte welkom, een spe
ciaal welkom was er voor
Theo de Wit , die ons later op
de avond zou inlichten over
wat nu wel milieubeleid was.
Wat mij verwonderde was
dat hij Pieternel niet verwel
komde, want zij was wel de
gelijk aanwezig. Dat bleek nl.
toen Roelie het jaarverslag
van de vereniging voorlas.
Op oudejaarsavond doet ze
het op rijm samen met Tho-

voor:
Oumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
alt ijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610

mas Vaer, deze avond niet
maar ze vertelt minstens zo
veel. Een bundeling van al
haar verslagen zou een goed
beeld geven van wat er zoal
in Thesinge gebeurd is de
laatste jaren. Roelf Jansen
gaf ons daarna alle details
over het financieel reilen en
zeilen van de vereniging en
dat was allemaal prim a in
orde en ik kan het weten want
" 'k heb 't zulf zain".

Na de pauze werd Roelie
weer voor drie jaar in het be
stuur gekozen, dus voor drie
jaar gaat de Kroniek over het
Thesinger leven gewoon
door, en dat is boffen . De
avond vulde zich verder met
allerlei zaken waar dorpsbe
langen zich zoal mee bezig
houdt. Ze gaan proberen iets
te organiseren voor de jeugd
op de volgende oude jaars
nacht; de kerstboom was

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldslraat 20,TenBoer
Tel.: 05902-1 905

Dinsdagavond- theorieavond
Examentraining percomputer

een succes en komt ook
weer terug; de speelvoorzie
ningen worden grond ig ge
bruikt. Thesinger huisvlijt
kwam aan de orde en een
kleine commi ssie zal dat
punt nader bestuderen. AI
met al heel wat activ iteiten en
het is gijn te weten dat het
hier om een act ieve club
mensen gaat, die met elkaar
proberen Thesingers belan
gen zo goed mogelijk te be
hartigen. Na de pauze ver
telde Theo de Wit over het mi
lieubeleid. Op de lesmara
thon had Theo zijn sporen al
verdiend en dat bleek terecht
want het was een duidelijk en
boeiend verhaal. Na de slui
ting bleven er nog veel men
sen 'hangen' in het café en
't bleef lang gezellig.

't Is altijd jammer dat er op
zo'n avond minder mensen
aanwezig zijn dan verwacht.

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIEN ENSCHAPEN

• behand eling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOREEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

Pluc Plaatsman

Programma
Oranjefeest
Garmerwolde

10.30 uur:
Rondgang van de muziekver
eniging 'De Harmonie' door
het dorp .
14.30 uur:
Oud-Hollandse kinderspelen
voor kinderen van vier tot
twaalf jaar in de speeltuin aan
de Oude Rijksweg.
16.00 uur:
Gekostumeerd volleybaltoer
nooi voor iedereen vanaf
twaalf jaar, ook de speeltuin
aan de Oude Rijksweg. Elk
team bestaat uit zeven spe
lers en één coach.
1Z00 uur - 20.00 uur:
Live muziek van Wim en Re
nee in dorpshuis 'De Leeuw'.
Rond 1Z30 uur vindt de prijs
uitreiking plaats aan de win
naars van de verschillende
spelen. Ook de winnaar van
de tekenwedstrijd van de zo
merpostzegels zal worden
bekendgemaakt. Bij slecht
weer gaan de kinderspelen
naar het dorpshuis en het vol
leybaltoernooi naar de gym
zaal.

Te koop

- Racefiets , kleur grijs, 10
vers. Jelle V.d. Veen,
05902-2689

Sch oorsteenveegb edrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Ve.... oop schoorsteenkappen

Schoorsteenln!lpectle

Verwijderen van nesten

Erkend bij gasb edrijFen
brandweer

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer



Tweede Paasdag in
Garmerwolde; oude traditie

in ere hersteld?

Dankzij de spontane aktie
van een aantal bewoners van
de Grasdijkweg werd het dit
jaar een ouderwets gezellig
Pasenmet eieren zoeken, no- .
ten schieten en een paas
vuur.

Eieren zoeken

Rond half tien 's morgens ver
zamelden zich ongeveer 45
kinderen op het erf van de fa
milie Arends. Ze werden ver
deeld in drie leeftijdsgroe
pen; elke groep kreeg een ei
gen veldïje), De kleintjes tot
vier jaar (zeven kinderen)
mochten elk ei dat ze in het
gras zagen liggen, oprapen.
In het begin hadden ze wat
hulp nodig, maar het leerde
snel. Twintig kinderen uit
groep 1 en 2 van de basis
school hadden het wat moei
lijker: zij moesten één ei met
een bepaalde afbeelding
(b.v. een gezichtje) plus twee
witte eieren opzoeken. Had
den ze die - na veel moeite
gevonden, dan kregen zeeen
nieuwe opdracht. De oudere
kinderen (ongeveer 20) kre
gen het nog moeilijker! Hun
gebied was veel groter en de
eieren lagen op moeilijker
plaatsen: niet alleen in het
gras of onder een stapeltje
takken, maar ook in de bo
men en bij de brandstapel.
Ze gingen op zoek naar één
ei met een bepaald nummer
plus twee witte eieren. Had
den ze het drietal gevonden,

dan mochten ze een nieuwe
combinatie gaan zoeken. Net
zo lang tot de nummers en
letters op waren. Omstreeks
kwart over tien was het afge
lopen. Ieder mocht zijn eieren
mee naar huis nemen en
kreeg bovendien nog een ver
rassing. AI met al een ge
slaagde ak1ie en - naar de
gezichten van de kinderen te
oordelen - zeker voor herha
ling vatbaar!.

Zo'n zoekaktie vergt nog heel
wat voorbereiding! Om te be
ginnen moesten er 300 eie
ren worden gekookt: Trijn
Arends deed maar liefst 60
tegelijk in een grote pan.
Daarna moesten de eieren
worden versierd met stickers
of viltstiften ; ook de op
drachtkaartjes moesten wor
den gemaakt. Tenslotte
moest de hele boel worden
verstopt.

Noten schieten

Om kwart voor elf begon het
noten schieten in de schuur
van de familie VanZanten. Er
hadden zich 42 personen
(groot en klein) aangemeld.
Om de mensen niet op kos
ten te jagen werd er niet om
geld, maar om punten ge
speeld. Alle deelnemers kre
gen een stencil met de spel
regels, hetgeen beslist geen
luxe was. De regels luidden
als volgt: Iedere speler mag
per beurt twee keer met een

stalen kogel werpen: na de
eerste worp blijven de noten
liggen; na de tweede worp
worden de punten geteld.
Heb je er een aaneengeslo
ten rij, inclusief de laatste
noot, afgeworpen, dan krijg
je zoveel pluspunten als er
noten af zijn. Heb je er één of
meer noten afgeworpen ,
maar is de laatste noot blij
ven liggen, dan krijg je zoveel
strafpunten als er noten af
zijn (dik gooien). Heb je zowel
de laatste noot, als één of
meer noten ertussen in, eraf
gegooid, dan krijg je geen
punten, maar ook geen straf
punten (dik en dun gooien).
Heb je er geen enkele noot af
gegooid, dan krijg je 10straf
punten.

De deelnemers werden ver
deeld over vier banen; op
elke baan lagen twaalf noten.
Na negen beurten werden de
scores opgeteld en de prijs
winnaars bekendgemaakt:
1e prijs (een rollade): Jan
Werkman; 2e prijs: Mevr. Teb
bes; 3e prijs :Arnoud Jurjens;
4e prijs: Geesje Santing; 5e
prijs: Roei Veenstra; 6e prijs:
Eitje van Huis; 7e prijs: Peter
Jurjens; poedelprijs: Klaas
Ebeling. Als extraatje kregen
alle kinderen een reep cho
colade.

Gezien het aantal deelne
mers en de animo waarmee
er werd gespeeld, is er zeker
nog belangstelling voor dit
aloude spel. Hopelijk wordt
het volgend jaar weer geor
ganiseerd!

Paasvuur

De dag werd afgesloten met
een groot paasvuur, welke

omstreeks half negen werd
aangestoken. Vooral de kin
deren vermaakten zich hier
bij uitstekend. Alleen miste ik
mededelingen omtrent BZN
(Bezoekers Zien Niets; 1
april!). Verder niets dan lof
voor de organisat ie van deze
ouderwetse gezellige
tweede paasdag!

Hillie Ramaker-Tepper

Eieren zoeken met Pasen in
Garmerwolde: Eric Werdek
ker heeft er 2 gevonden. (toto:

Henk Berneriel

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

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde



Ode aan Mr. Monk in de Kloosterkerk

"Het podiumtrio in de Kloosterkerk te Thesinge ". (folo: Kees r ace n

CVgTB

Joep de Bree

brij van geluid ontstaat. Dat
een enkeling tijdens de
pauze huiswaarts keerde liet
zich voorspellen. Zoals een
vertrekkende bezoeker het
samenvatte: "thuis zou ik de
radio uitzetten als dit soort
klanken mijn oor bereikten".
(Voor hem was het te hopen
dat dit inderdaad op de twee
vrijdagen volgend op dit con
cert niet het geval was, daar
het trio uitgebreid te horen
was in een speciaal aan hen
gewijd programma). Het me
rendeel van de bezoekers
bleef echter tijdens het
tweede deel van het pro
gramma, en ook nog lang
daarna trouwens. De organi
serende CVGTB verdient een
kompliment voor de goede
keuzevan de tot nu toe optre
dende artiesten. Het lijkt mij
geen bezwaar dat ze hier een
traditie van wil maken. Optre
dens in de kerk blijken ook
een goede greep te zijn. Mu
ziek als deze is gerust onder
de noemer "kunst" te rang
schikken en dus tijdloos.
Waar komt zij dan beter tot
haar recht dan in een
twaalfde eeuws gebouw?
Met alle respect , ik meen dat
een dergelijk optreden in het
Trefpunt misplaatster zou
zijn. De Stichting Groninger
Kerken, eigenaresse van de
kloosterkerk, denkt er kenne
lijk net zo over.

niet altijd: de akoustiek is
vaak niet optimaal en het is
vaak moeilijk voor de muzi
kanten elkaar goed te horen
en te "volgen", waarbij het
slechts raden is hoe het ge
luid bij het publiek "aan
komt" . Vooral bij hardere
stukken is dit een probleem.
daarbij komt dat dit tr io zon
der ritmesektie speelt, zodat
het ritme en de "pulse" verlo
ren erelot te qaan, en er een

trombone werd zo knap be
speeld en bleek zoveel ver
schillende klanksoorten te
kunnen produceren dat je ge
rust van een herwaardering
zou kunnen spreken. Ook de
ambiance van de kerk speelt
natuurlijk mee. In de pauze
vertelden de musici mij dat zij
niet ongewoon zijn in kerken
te spelen. Makkelijk is dat

bare melodie- en ritmelijnen,
op andere momenten stond
de improvisatie-kunde van
het trio op de voorgrond. De
elektrisch-versterkte gitaar
zorgt hierbij voor lichte rock
invloeden. Zo viel er ook voor
menigeen te genieten, ook al
is men geen fervent liefheb
ber van (Free)Jazz. Ook een 
door mij altijd enigszins met
wantrouwen tegemoet be
ziend- instrument als de

om. Hoewel ondergetekende
geen Jazzkenner bij uitstek
is, was het duidelijk dat hier
zeer vakbekwame musici
aan het werk waren. Het Po
diumtrio speelt "Freejazz" ,
een mengeling van verschil
lende stijlen en improvisa
ties. Zo nu en dan klonken er
harmonieuze stukken met
een rustig tempo en herken-

De toevallige voorbijganger
zal tijdens een avondlijke
wandeling op 4 april jl. wel
licht vreemd hebben opgeke
ken bij het horen van de on
gebruikelijke klanken die van
uit de Hervormde Kerk in
Thesinge over het dorp uit
waaierden. Nog vreemder
zou het die persoon te
moede geweest zijn bij het
horen van de titels die bij
sommige van die muziek
stukken hoorden:"Who the
heli?" bijvoorbeeld, of: "Ode
aan Mr. Monk". Intussen ge
noten ruim zestig mensen
binnen van een uitstekend
Jazzconcert. Het betrof hier
een optreden in het kader
van een door de Culturele
Vereniging gemeente Ten
Boer georganiseerde serie
Jazzconcerten in onze ge
meente. AI eerder trad in Gar
merwolde de formatie "Up
There" (met stemkunstena
res Greetje Bijma) op. Deze
formatie ontving kort daarop
een belangrijke nederlandse
Jazz-onderscheid ing. Ook
de musici van deze avond
zijn allen bekroond : zij kre
gen onafhankelijk van elkaar
de zogenaamde "Podium
prijs" voor jong improvisatie
talent. Toen men besloot sa
men een formatie te gaan for
meren was de naam dan ook
snel gekozen:het Podium
trio. Het rio bestaat uit twee
Groningers,Wolter Wierbos
op trombone en Jan Kuiper
op gitaar, en uit Paul van Ke
menade op alt-saxofoon uit
Tilburg. Het trio behaalde
landelijke- en internationale
faam en te horen viel waar-

((RIlIJRTHERm
WIl" Slager ~

J. FEENSTRA
- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

aqu atherm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16
9723 TN Gron ingen

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
op de markt in Ten Boer



De Plattelandsvrouwen
zitten niet stil

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afdeling
Garmerwolde is niet bepaald
een slapende vereniging! In
de maand maart bijvoor
beeld werden drie activit ei
ten georganiseerd. Op 5
maart gingen we met een
aantal dames naar het
Nieuwsb lad van het Noor
den. Na een duidelijke uiteen
zetting over de historie en
"het maken" van de krant
mochten we een kijkje ne
men op de diverse afdelin
gen. We zagen o.a. berichten
binnenkomen op de telex (uit
binnen- en buiten land), "het
plakken" van de krant, de
kleurendruk, drukpersen met
enorme papierrollen en lange
transportbanden.

Op 20 maart vertelde Jan
Pelleboer ons op z'n geheel
eigen, humoristische wijze
het een en ander over het
weer. Via computers komen
er weersgegevens uit vrijwel
de hele wereld binnen. Om el
kaar te kunnen begrijpen
heeft men vaste symbolen af
gesproken. Ondanks alle in
strumenten is de voorspel
ling nooit voor 100 % be
trouwbaar: slechts 80 %
komt uit. Je kunt niet altijd
voorzien hoe snel of lang
zaam een depressie nadert !
-Trekt u bij onweer ook altijd
de stekkers uit de t.v.? Jan
Peileboer niet: hij heeft liever
zijn televisie stuk, dan dat er
brand ontstaat.
- Mocht de bliksem op uw
auto slaan, wacht dan even
met uitstappen. De elektri-

sche lading verlaat vanzelf de
auto: het is echt niet nod ig
om tegen een paal te rijden of
iets tegen de auto aan te
smijten!

Op 26 maart zijn we met 23
dames naar het Kuurcentrum
in Nieuweschans geweest.
Na een inleidend praatje over
de ontstaansgeschiedenis
van het bronnenbad maak
ten we via een videofilm ken
nis met de vele moge lijkhe
den zoals, behandeling van
psor iasis (een huidziekte),
pijnverlichting bij reuma, (re
creat ief) baden in het ther
male bronwater (360 Cl met
massagestralen voor nek en
schouders, de massage
straat onder water voor be
nen en rug en twee whir l
pools , de zonnebank, mas
sages en thalassotherapie
(weldadige werking van zee
algen). We hadden verwacht
er ook zelf een kijkje te mo
gen nemen, maar helaas, die
vlieger ging niet op! Wel
moc hten we (tegen betal ing)
een bad nemen; badkleding
en badmuts is hierbij ver
plicht. Je mag slechts 20 mi
nuten in het (warme) water,
daarna moet je 10 - 20 minu
ten rusten in een speciale
ruimte. Het is een heel aparte
ervaring: door het hoge zout
gehalte krijg je een zwevend
gevoel. Aan de rand van het
bad zitten enige sterke water
stralen, welke je lichaam op
verschillende hoogte bewer
ken (de massagestraal). De
whirlpool is iets unieks: het
water borrelt aan alle kanten

om je heen. Jammer dat het
bad zo ver weg is, anders
ging ik er zeker vaker heen!

Hillie Ramaker-Tepper.

Neuten s chaite n
plus Bingo veur 5 5+
Zoals aal joar regelde de
Vraauwenroad oet Gaarm
wàl ook dit keer weer n Poas
kenommerdag veur 55+ en
wel op 21 meert . t Was der
weer hartsteke gezelleg; net
ain grode femil ie! Noast het
met mekoar proaten en kov
vie- of theedrinken, mos der
netuurlek ook neuten scho
ten worden. Z' haren drij
laange riegen op vlouer tal
kend veur mor laifst 35 neu
ten elk. t Vuil nait met om ze
der apmoal in ain moalof te
goeien ! t Is vrouw Terpstroa
ain moal lukt en Jansje se
kom (allein de veurste neut
bleef liggen). Wie huilen ons
aan de volgende regels:

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook voo r groepe n

Dorp sweg55
Garmerwolde
050 - 416252

- per beurt mos elk ain maal
met n dikke koegel goe ien

- bie "dik goeien" gingen de
punten der of

- goe ide je dik en dun, din
ging der niks of mor der
kwam ook niks bie

- ruik je niks, din kreeg je 5
strafpunten.

t Was goud regeld, z'hebben
ook dulek verteld hou of t
mos, allain de koegen rolde
nait altied zo as ik wol! Mor ja,
der mouten ook verlaizers
weden! Omdat de mainste
mensen gek op bingo ben
nen, hebben wie doar tus
sendeur ook n paar spulle
chies van doan. Wie kannen
dou meta in even oetrusten
en wat eten en drinken. Liekt
joe zo n gezellege nommer
dag ook wel wat? len bennen
aander maal van haarten wel
kom!
Tot kiek.

Hillie Ramaker-Tepper.

WHITEGazonmaaiers
Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.D. Dudman
Thesinge
Tel. 05902-132 1, Thesinge

VERHUIZEN?
Bestelauto te huur:

met of zonderchauffeur
bij:

dANSEN
TRANSPORT

GARMERWOLDE
050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw on
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501



Dit is één van de twee ransuilen die 'wonen ' in de tuin van de
familie van Za/k aan de Schutter/aan in Thesinge. ~olo: Kees Faber)

Fotowedstrijd

Het Fonds Zomerpostzegels
heeft dit jaar een fotowed
strijd georganiseerd samen
met het fotovakblad 'Foto &
Doka'. De wedstrijd heeft als
thema 'het leven op en om de
boerderij'. De hoofdprijs is
een reis naar keuze ter
waarde van f 2.500,- . Meer
informatie hierover is ver
krijgbaar bij de contactper
sonen van het Fonds Zomer
postzegels: mevrouw J . Ha
zeveld-Maat (050-41477 7) en
mevrouw E. Bouwman-Kiel
(050-416503).

Leeuw'.

lAK. uit Ten Post, Dorpsbe
langen uit Garmerwolde en
Volksvermaken uit Ten Boer
hebben gezamenlijk een
pracht ige voorjaarsfietstocht
uitgezet. Op 11 mei kan een
tocht van 45 km. gereden
worden.
Daar het Nationale Molendag
is zijn ook molens in de route
opgenomen. Opstappen kan
van 10 uur tot 12 uur:
- In Dorpshuis de Leeuw te

Garmerwolde
- 't Holt in Ten Post
- Menorah in Ten Boer.
De kosten bedragen f 2,50.

Fietstocht 11 mei

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Verkoop zomerpostzegels

Wi..elcentrwn lAo .buig. 181. 415222
Selwerd. 181. 778465

~47

Ileyum Oost. lIIl 421462

Opbrengst

De opbrengst van de zomer
zegelactie van dit jaar is be
stemd voor de restauratie
van een histor ische wasserij!
blekerij in het Openluchtmu
seum in Arnhem. Een derde
deel van de netto opbrengst
van de verkoop van de an
dere artikelen dan de zegels
wordt besteed aan tafellin
nen voor dorpshuis 'De
Leeuw".

Tekenwedstrijd

Voor de kinderen had de af
deling Garmerwolde een te
kenwedstijd georganiseerd.
Het thema luidde 'het leven
op en om de boerderij'. Kin
deren konden dinsdag 16
april tussen 15.30 en 16.30
uur hun tekening inleveren in
het dorpshuis. De prijsuitrei
king vindt plaats op Konin
ginnedag om 17.30 uur in 'De

Op dinsdag 16 april is de ver
koop van zomerpostzegels in
Garmerwolde officieel van
start gegaan. De heer J . Wig
boldus, voorzitter van de Ver
eniging van Dorpsbelangen
te Garmerwolde, gaf daartoe
het startsein door om 15.30
uur in dorpshuis 'De Leeuw'
de eerste zegels te kopen.
Het thema vande zegelsvoor
1991 is 'Nederlandse boer
derijen'. Tot en met 30 april
heeft de stand van de afde
ling Garmerwolde van het
Fonds Zomerzegels in dorps
huis 'De Leeuw' gestaan.
Naast zomerpostzegels wa
ren er -mapjes en -boekjes
verkrijgbaar.

Kerkdiensten hervormde
gemeente Garmerwolde·
Theslnge

4 mei: Thesin ge 19.30 uur herden
king der gevallenen

5 mei: Thesinge 9.30 uur gezamenl.
dienst in Geret. ker1<, ds . Jans. ds.
De Vries

12 mei: Garmerwolde 9.30 uur prol.
dr. W. Nijenhu is, Haren

19 mei: Thes inge 9.30 uur ds . C. de
Vries- Batenburg

26 mei: Garmerwolde 9.30 uur ds . A.
8evenster, Noordd ijk

Kerkdiensten Geref. Kerk
Theslnge/Garmerwolde

5 mei : 9.30 uur. Gez. dienst in de
GereI. ker1< te Thesinge . ds . Jans
en ds . De Vries- Batenburg. 2.30
uur Ds. Meier te Uith uizen

9 mei: (Hemelvaartsdag) 9.30 uur
Ds. Broek-Roelols te Paterswolde

12 mei: 10.30 uur Drs. De Vries te
Kampen. 2.30 uur Ds. Nagelker1<e
te Haren

19 mei: (I e Pinksterdag) 9.3 0 uur Ds.
Jans te Groningen. 2.30 uur Drs.
Nagelhout te Bedum

20 mei: (2e Pinksterdag) 9.30 uur
Drs.Deelstra te Oldehove

26 mei: 9 .30 uur Ds.Dijkstra te Vries.
2.30 uur Drs. Menkveld te Win
scho ten

REDAKTIE
ADRESSEN

lay-out: l uc ie Kol-Slachter , Metha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administrat ie: Peta Ju~ens.

l. v.d. Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerw olde ,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.].

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

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fot ograaf).
Elisabeth Tolenaar,
Joanne V.d. Meulen,
Truus Top , Metha Niikamp,
lucie Kol-Slachter.

Eind -redakt ie Garmerw olde:
Tiny smu, Dorp sweg 36.
tel. 050 -41 7178

Eind- redakt ie Thesinge:
Joanne v.d. Meulen. Scbutterl aan 25.
tel. 0590 2-3544.

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld . Peta Ju~ens.

Delta V.d. Molen. Henk Remerie
(fotograaf). Tiny Srnit, Hillie Ramaker
Tepper, Sjaak Teunls, Ton Werdek
ker.

Foto van de maand
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