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Patroonheilige van Abdijkerk Thesinge bekend

Haye v. d. Oever voor de Abdijkerk in Thesinge. (10:0: Jeunis Ton)

Een middeleeuws getijden
boek (get ijd en zijn aan be
paalde uren gebonden ge
beden), gekocht door Pro
fessor James H. Marrow
van de Universiteit van Ber
keley, Cal ifornië, heeft dui
delijkheid verschaft om
trent de identi teit van de
patroonheilige van het The
singer klooster Germania.
Het bl ijken er zelfs zeven te
zij n: de zeven zonen van de
heili ge Felici tas. Het get ij
denboek bevat ook een
zgn. heiligenkalender voor
het bisdom Utrecht; bij de
datum 10 juli staat het feest
van 'die soeven broeders'
genoteerd, met daarbij in
de kantlijn toegevoegd:
'pat ronen to tesinge'.

Universite itsbib lio theek

Prof. Marrow is expert op het
gebied van middeleeuwse
handschriften van Noord
Nederland en vond dit
boekje in het veilinghuis So
theby 's in Londen. Aange
zien hij van mening is dat der
gelijke boeken thuishoren in
het gebied van herkomst
kocht hij het en schonk het
daarna aan de Rijksuniversi
teit Groningen. Het Nieuws
blad van het Noorden wijdde
op 28/12/'89 een artikel aan
deze uitzonderlijke schen
king en beschrijft het boekje
als volgt: "Het getijden
boekje is in het Middelneder
lands geschreven, telt 215
perkamenten bladen van
11,5 bij 8 cm en bevat be
halve de heiligenka lender
ook de Getijden van Maria,
de Eeuwige Wijsheid, de Hei
lige Geest en het Heilige
Kruis. Verder staan er de ze
ven Boetepsalmen in, de Li
tanie en tienta llen gebeden
tot Maria, Christus en ver
scheidene heiligen. Naast en

onder de tekst zijn meer dan
honderd typisch Groninger
randjes geschilderd, herken
baar aan hun bloemen-, krui
den- en vruchtenmo tieven,
maar vooral aan het kleurge
bruik. Oranje speelt daarbij
een opvallende rol. Het
boekje bevat geen miniatu
ren maar wel vergulde en fel
gekleurde initialen en bloem
ranken. Als klap op de vuur-

pijl wordt de naam van de
maker vermeld -ene Frans
Maler- en de datum waarop
hij het werk voltoo ide: 'op
den viii dach voer midwinter
(=14 dec.) vantjaer 1512' .

Legende

De legende van de heilige Fe
Iicitas (of Felicitat ie, zoals ze
ook wel werd genoemd) en

haar zeven zonen gaat terug
tot de tweede eeuw na Chr.
Het naslagwerk "Heiligen en
hun attributen" (uitg. Seyf
fardt's Boek- en Muziekhan
del, Amsterdam, 1910) vertelt
het verhaal als volgt: 'H. Feli
citas en hare zeven zonen
a.d. 173, 23 november. Deze
heilige was een Romeinsehe,
deftige, buitengewoon rijke
dame, welke hare dagen
doorbracht met liefdadigheid
te beoefenen jegens armen ,
en met de zorgvuldige op
voeding harer zonen. Nadat
haar heilig voorbeeld velen
tot het omhelzen van het
Christelijk geloof gebracht
had, werd ze aangeklaagd bij
den Prefect , en voor 'diens
rechterstoe l geleid. Toen
deze inzag, dat zij met geen
mogelijkheid er toe te bren
gen was, om aan de afgoden
te offeren, begon hij haar
zoons te bedreigen, mee
nende dat hij haar op die ma
nier er toe zou kunnen bewe
gen. Doch zij spoorde hen
ernstig aan, dat zij liever
moesten sterven dan daarin
toe te geven: waarom zij een
voor een vóór hare ogen ter
dood gebracht werden. Ja
nuarius, de oudste, werd ge
geeseld met riemen met 100
den knoppen ; Felix en Philip
pus werden doodgeslagen
met knotsen; Sylvanus werd
van een rots geworpen; Ale
xander, Vitalis en Mart ialis
werden onthoofd. Hun moe
der, die hen versterkt en on
dersteund had ten einde toe ,
smeekte alleen, dat zij hen
spoedig in den dood zou mo
gen volgen; doch zij werd
nog eerst vier maanden in de
gevangenis gehouden,
waarna ze eveneens werd
onthoofd, of volgens het ver
haal van anderen, in een ketel
met kokende olie geworpen
werd' .



Koolzaadfietstocht Thesinge

Johan Mollema postbeambte?
Kloosterzegel

Het kloosterzegel van Ger
mania geeft de traditio nele
voorstelling weer van Felici
tas en haar zeven zonen: ze
wordt omringd door zeven
jongelingen, de kap of sluier
geeft aan dat ze weduwe is
en de palmtak is het symbool
van de overwinning, in de
hand van alle marte laren. Vol
gens de kerkelijke overleve
ring is ze de patroonheilige
van mannelijke erfgenamen
of afstammelingen. Haar ker
kelijke naamfeestdag was 23
november, maar voor The
singe gold 10juli, de feestdag
van de Zeven Zonen .

Enige kanttekeningen

In 1969 is Felicitas met haar
zeven zonen door het Vati
caan van de heiligenkalender
afgevoerd ; men was niet

overtuigd van het verhaal
rond 'onze' heiligen. Er lagen
weliswaar zeven martelaren
begraven op zeven verschil
lende kerkhoven maar het
bewijs dat ze broers waren of
zelfs zonen van Felicitas kon
niet worden geleverd. Boven
dien lijkt de legende verdacht
veel op een verhaal uit het
Oude Testament (tweede
Boek van de Maccabeeën).
De theorie is dat de eerste
Christenen behoe fte hadden
aan een soortgelijk verhaal
over opofferingsgezindheid
en standvastigheid tot in de
dood. Felic itas en haar zonen
kunnen echter rustig blijven
voort bestaan, want in '69
werd ook ons aller St. Nico
laas afgevoerd wegens ge
brek aan bewijs. (Bron: The
Oxford Dictionary of Saints,
2nd ed. 1987)

Haye van den Oever

Op 11 mei 1991 werd de kool
zaadf ietstocht gehouden.
Om één uur waren de eerste
fietsers bij het café aanwezig
om zich in te schrijven. De
tocht was ongeveer 30 km
lang. Vanaf het café moest je
op het fietspad Stadsweg
richting Lewenb org fietsen.
Je kwam dan uit bij Noorddijk
waar je richting Ruischer
brug moest. Over het
Eemskanaal moest je rich
ting EngelberVMiddelbert.
Bij de driesprong in Middel 
bert moesten we links aan
houden. Die dag was het lek
ker weer en weinig wind zo
dat we goed doorfietsten.
Later werd de wind veel
krachtiger, dus moeilijker fiet
sen. Toen moesten we rich-

De proef van de P.T.T. om
onze rijdende winkelier te
vens postbeambte te maken
gaat naar alle waarsch ijnlijk
heid per 3 juni a.s in. De hui
dige voorziening, de post
bus , is een zwaar verliesge
vende instelling. Als alterna
tief zal een beperkt aantal
hande lingen door Johan Mol
lema verricht worden. Tewe
ten het uitbetalen van che
ques en girobetaalkaarten en
de verkoop van bus-strip
penkaarten en abonnemen
ten, postzegels, briefkaarten
en telefoonkaarten. De win
kel word t uitgerust met een
verdw ijnkluis en een autote
lefoon die is aangesloten op
een alarmcentrale. Of het ex
periment leidt tot een defini
tief postagentschap in de rii-

ting Harkstede en onder een
viadukt door. Bij Harkstede
na de bank (geldbank met de
"S") rechtsaf richting Lage
land. Toen was er een con 
trole of je niet een andere
weg genomen had. Dan er
gens een betonpad op en
naar de roeibaan. Tegenover
de roeibaan lagen hoge bui
ten van de afgravingen. Als je
die weg afreed kwam je bij
Harkstede uit waar je ook
nog naar het watersk iën kon
kijken. Het laatste eindje ging
via Ruischerbrug en dan
langs de Rijksweg of over de
Stadsweg weer naar huis.
Het was een leuke fietstocht.

Nico Karsijns en Almer Top

dende winke l zal uit een en
quête onder de consument
moeten blijken. In het ko
mende half jaar moet blijken
of de proef voor alle partijen
aantrekkelijk is.

Truus Top

Wist U dat...
- Op de foto in de april-krant

onder het artikel van de
vereniging van Dorpsbe
langen Thesinge iemand
ontbrak?

- Roelf Jansen, de penning
meester, wel achter de be
stuurstafel aanwezig was?

- u in het zwarte gat op de
braderie in Garmerwolde
uw toekomst te weten
kunt komen?

L 'r: ter Veer

&VGo.CI ~oo' ..... G.-r

Goederen gebracht
in de L v.d VeenslJaat 3
Garmervvolde.
(050- 41304 5)
weeden vrijdagavond
thUIS gebracht

Tevens '
Suéde-remigmg.
stoppage en
kledfngreparalie

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP- KREJ OLER-GAREW
VESPA - TOMOS - YAMA HA

FANTlc
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

wool<plaats ' s maandags do lI"ho'e
dag gosIo-

DROGISTEJUJ .1'lUlYUMEIIlE. REFOIUII ·8CDOONHElDSSALa'i

WIN KELCEN TRUM lE WENBORG GRONI NG EN TELEF OON 050....10608 .

- plantaardige endierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

Behandeling opafspraak

05902-2418 G.N .Schutterlaan21,Thesinge



Feest-driedaagse
Garmerwolde
6,7 en 8 juni

Toneelstuk: Met mes en vork. rtoto: JeurusTon)

'To ne e l in de Schuur
groot succes

Joanne van der Meulen

ment van verveling merkbaar.
Spanning genoeg en met
name de tafe lscènes waren
snijdend en werden met
enige herkenning gadegesla
gen . De spanning bij de spe
lers en de regisseuse viel pas
weg toen bekend werd dat
Anke met 'mes en vork" ge
slaagd was als amateur-re
gisseuse. Deze prem ière was
uiteindelijk haar eindexa
men -p resentat ie. Persoonlijk
zou ik graag zien dat deze
voorstelling een vervolg
heeft. Volgend jaar opnieuw
"toneel in de schuur"?

De première van de theater
groep "De Rijge" op 26 april
was hét bewi js dat Thesinge
een toneelgroep rijker is. Het
stuk "met mes en vork" werd
door alle zes de spelers zo
overtuigend en spanne nd
neergezet dat je je pas in de
pauze bewust werd van je
koude neus . Een hele presta
tie van de zes spelers (onder
wie drie Thesingers: Nellian
Dijkema, Rients Hots tra en
Herbert Koekoek) en hun re
gisseuse Anke Ribau om je
"rol" zo te spe len dat het niet
gekunste ld overkomt. In het
hele stuk bleven zij diegene
die ze speelden. Bij het pu
bliek was er geen enkel mo-

Feestweekcomité

Zaterdag 8 juni
11.00 uur Spee lterre in Oude
Rijksweg
Voor 4- tot 12-ja rigen, een
dorp bouwen.
12.00 uur
Fietspuzzeltocht, deelnam e
van twaalf jaar.
+/ - 15.00 uur Damsterdiep
Spectaculair eindspel op het
Damsterdiep.
+/-16.30 uur Spee lterrein
Oude Rijksweg
Prijsuitreiking fietspuzzel
tocht, 20.15 uur Dorpshuis
'De Leeuw '
'Kleintje Cabaret": twee le
den van de Gein Expres tre
den op met conference, sket
ches en goocheltrucs.
+/- 22.30 uur Dorpshuis 'De
Leeuw"
'Quiet Night', een groep uit
Gron ingen, maar met zange
ressen uit Garmerwolde
Jeante Ganzeve ld en Corine
Spaan. Eem swingend einde
van de feest-d riedaagse, met
onder andere muziek uit de
jaren 60.

de Gemeente Ten Boer optre
dens van de groep 'Zwink'
met zang en muziek. +/
22.00 uur Dorpshuis 'De
Leeuw'
Prijsuitreiking van diverse at
trac ties van de braderie, met
muzikale omlijsting door duo
Wim &René.

Vrijdag 7 jun i
17.00 uur W.F. Hildebrand
straat/L. van der Veenstraat
Braderie, met vele att racties ,
onder ander e miniatuurkoet
sen waaronder de Gouden
Koets, koekhappen, sche
resliep, kunst- en hobby
markt. In same nwerking met
de Culturele Vereniging van

Garmerwolde kan dit jaar
drie dagen achteree n feest
vieren. Hieronder leest u wat
het programma voor di t jaar
is. Wilt u ons do rp tijdens de
feest-driedaagse een nog
vrolijker en echt feestelijk
aanzien geven, versier dan
uw eigen omgeving of straat
en steek de vlag uit.

Donderdag 6 juni
14.30 uur Dorp shuis 'De
Leeuw"
55+-m idd ag met een optre
den van Harry Dresselhuis
met zang, dans en conferen
ce.
18.45 - 19.45 uur Veld 2 vv
GEO
Demontratie modelvliegtuig
jes
19.45 - 20.45 uur
Rondgang muziekverenigin
gen 'Juliana' uit Thesinge en
'Harmonie' uit Garmerwolde
20.45 uur Spee lterrein Oude
Rijksweg
Show met Duitse herders
honden door de Duitseher
der-vereniging, kring Gronin 
gen.

"Harmonie"

Tweede uitvoering

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garrnerwolde
050 - 416252

Op 20 april heeft "Harmonie"
haar tweede uitvoering van
dit jaar gehouden. De opzet
was deze keer heel anders
dan gewoonlijk. Binnen de
vereniging hebben zich
groepjes gevormd die ieder
hun eigen ingestudeerde
nummers ten geho re brach
ten. Zo kreeg je van ieder
groe pje iets geheel anders ,
heel afw isselend en leuk om
naar te kijken en te luisteren.

Het jeugd orkest heeft, net als
het afgelo pen jaar weer leuke
muziek laten horen, evenals
"De Alpenjagers" die hun
steentje hebben bijgedragen
met vrolijke Tiroo lse en Tsje
chische muziek . AI met al
was het een ontzettend leuke
en afwisselende uitvoering
met enthousiast publiek.

Christina Eissens



Koninginnedag Thesinge

Koninginnedag met als thema: "de Boerderij ". (foto: M.,;on Vuilst)

Feest schoolkinderen

Na de aubade door muziek
vereniging "Ju liana" kon de
optocht beginnen. Op het
schoolplein verzamelden
zich voor negen uur boeren
en boerinnen, varkens, vo
gelverschrikkers, koeien, kip
pen zelfs op hun nest, een
veearts, stroobaaltjes en nog
enkele variaties op het thema
van dit jaar: "op de boerde
rij ". Met de kleuters in het
gras op de wagen vertrok de
kleurige stoet achter de mu
ziek aan. Bij terugkomst op
Til was er voor de kinderen
drinkyoghurt en voor volwas
senen koffie en cake. De run
op de warme koffie was zo
groot dat er in allerijl een
flinke hoeveelheid bijgezet
werd. De temperatuur op het
terras was te laag om gezellig
te blijven plakken. Kinderen
hebben hier meestal geen
last van. Ook nu vermaakten
zij zich met spelletjes aanslui
tend bij het thema van de
dag. Zo werd er in groepjes
gemolken uit kunstspenen
gevuld met water, aardappel
race gehouden , emmers wa
ter aan een juk gedragen en
vla-flip geconsumeerd. Tot
slot werd deze ochtend inge
studeerde klompendans in
een grote kring op het
schoolplein opgevoerd. Met
vereende krachten werd alles
weer opgeruimd en zo rond
het middaguur ging men zich
opmaken voor de spor t ieve
middag.

Sportief toernooi

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 'te kwal"elt
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor: Itzerwaren. verf,

keukens, tulnhout, katl1en

YR~B~ENDPRWSOPGAYE

GRATIS BEZORGING---="
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Teleloon 050-416135
Gratis op maat

'~ ... l~

Het volleybaltoernooi kon 
ondanks de sombere weers
voorspellingen - gelukkig
buiten plaats vinden. Het re
gende niet, maar waaien
deed het wel. Omstanders
kregen uit de koers geblazen
ballen tegen het hoofd en de
teams hadden er soms wat
moeite mee om 'tactisch ver
antwoord' spel te laten zien.
Het animo leed daar echter
niet onder. Het was een ou
derwets gezellige en vrolijke
middag. Na afloop deelde
Jan Slump van het Oranjeco 
mité de welverdiende medai l
les uit: bij de heren ging de

WASMACHINE,
KOELKAST. OVEN.
DROGER Of UW
TElEVISIE ENl.

DEfECT?

Krijn Veuger
repareert

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

Rijksweg 130 81,
GRONINGEN '

tel . OSO - 419791

eerste prijs naar de Kerk
straat en van de dames
teams mocht Het Dorp met
de belangrijkste trofee naar
huis.

Polonaise

Nieuw was dit jaar een door
het Oranjecommité georga
niseerd feest in café Molen
zicht. De Groep "Stand by"
verzorgde een zeer geva
rieerd repertoire. Van disco
sound tot hoempapa met po
lonaise tot op straat. Tussen
door zestiger jaren muziek
nummers . Er werd geswingd

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw:

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
<J5O.416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

door een groot deel van de
ongeveer 90 personen die dit
feest aantrok.

Truus Top
Elisabeth Tolenaar

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Fo lk ingestraat 5
050 -139393

openingstijden: ma . van 13.00
18.00 uur; d i. tJm vr . van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

w erkplaats: Grasdijkweg 8.
Garmerwolde. 050-417517

Spec ialist In ladenkasten , keuze uit
± 300!! stand aardmaten
Verder: bedden, hoogslapers, sta
oelbedden, ooro's. hang - en Ieg
kasten,
grenen tafels en stoelen, boeken
'<asten, wanorek-comoinat.esvs
teem .

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWAUTEIT EN BETAAL

BAARHElD SAMENGAAN!



Koninginnedag 1991 in Garmerwolde Uitslag
verloting O.B.S.
Garmerwolde

1ste prijs lot 766
2de prijs lot 542
3de prijs lot 794
4de prijs lot 1780
5de prijs lot 1849
6de pr ijs lot 1813
7de prijs lot 986
8ste prijs lot 1823
9de pr ijs lot 1357
10de prijs lot 1248
11de prijs lot 1048
12de pri js lot 1985
13de pr ijs lot 1589
14de pr ijs lot 1081
15de prijs lot 1024

Verloting: Bazar
Muziekvereniging
•Juliana' Thesinge
1e radio/cd 1078 Bakker, Ten
Boer
2e koffiezetapp. 1847 R. Lo
de, Ten Boer
3e Staafmixer 2229 T.
Postma-Leugs
4e 1573A. de Vries
5e 1562 P. Schutter
6e 1923 Janet Schutte
7e 2027 Boet, Ten Boer
8e 2534 A. Sibma
ge 1453 K. v.d. Berg
10e 2668 J. v. Hemmen
11e 1458 Pluc + Irene

Schieten (kaartjes) 1e prijs
rollade Gerard Jansma
2e prijs fles wijn Gert Groot 
hoff
3e pr ijs metworst Johan Mol
lema
Sjoelen 1e prijs taart Mw.
Groothoff
2e prijs fles wijn Bet ty Slager
3e prijs metworst Gerard
Jansma
Tollen 1e prijs taart Jeroen
Blokzijl

2. David van Ramshorst
7 t/m 9 jaar: 1. Hilde Remerie
2. Elleke v.d. Molen
3. Annel ies Woppenkamp
10 t/m 12 jaar: 1. Gabriëlle
van Ramshorst
Na het officiële gedeelte
werd het feest gezellig voort
gezet. AI met al was het een
zeer geslaagde dag.

Dett a v.d. Molen

Dorpshuis 'De Leeuw'

EJleke v.d. Molen en Jolijn Mandema beginnen aan de aardap 
pelrace. uoto: HenK. Rem erie)

Na afloop van alle evenemen
ten ging iedereen naar dorps
huis 'De Leeuw ', waar de vro
lijke klanken van het duo Wim
en Renee al klonken. Eerst
werden de winnaa rs van de
tekenwedstrijd , georgani
seerd door het comité Zo
merzegels, bekend gemaakt.
De winnaars waren: 2 tlm 5
jaar: 1. Marieke Kattenberg
2. Pauline Benneker
3. Pieter Steenis
6 jarigen: 1. Riëtte v.d. Molen

Alle ingrediënten voor een
geslaagde viering van kortin
ginnedag waren aanwezig.
Het dorp had gul gegeven en
het Oranje-comité was uitge
breid naar zeventien perso
nen. Alleen het weer kon nog
roet in het eten gooien, maar
dat ging gelukkig goed .

De kinderspelen begon nen
om twee uur. Er kwamen on
geveer 70 kinderen . Met
groot animo werden de spel 
letjes, zoals blikken gooien,
aardappel lopen, ballonnen
stuk prikken, gespeeld . Alle
kinderen kregen een traktatie
en een pr ijsje na afloop.

Kinderen

Volleybal

Om 4 uur ging het gekostu
meerd volleybal van start. Er
verschenen 7 teams in de
meest vreemdsoortige uit 
rust ingen. Die zouden het
spe l wel een kunnen bemoei
lijken maar dat viel erg mee.
Het was een genot om naar
te kijken. De prijs voor de or i
gineelste kleding werd ge
wonnen door " 't Zooitje". Ze
hadden van alles aan dat bij
zonder kleurrijk was en dat
paste bij Koninginnedag.
De uitslag van de teams was
als volgt:
1. Tafeltennis
2. 't Zooitje
3. Two Seven
4. De Mummies
5. Wester
Vanaf deze plek wordt Rob
Vos sterkte toegewenst met
zijn enkelblessure , opge lo
pen tijdens de wedstrijd.

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

RENTE VANAF 8,4%

Bel voor een afspraak
D hr. J. Arends
tel. 050-416202

Rabobank Ten Boer e .o .
kan toor Ga rmerwolde

Rabobank ~
geld en goede raad



Feestelijke ouderavond Drukte op Molendag

De klas van meester Dick Groenhagen voert de musical "Net
op tijd " op. (toto: Heek Bemene)

Op 17 mei j.1. hield de O.B.S.
Garmerwo lde haar jaarlijkse
feestelijke ouderavond . De
publieke belangstelling was
behoorlijk groot.

ALFABET

De onderbouw voerde deze
keer een gezongen alfabet
op. Alle kinderen zongen één
of meerdere letters, wat erg
leuk en vertederend was. Na
afloop kregen ze allemaal
een roos en snoep aangebo
den door de vrouwenraad .

NET OP TIJD

De bovenbouw had een lan
ge, maar mooie musical inge
studeerd. Het ging over een
bejaardenhuis dat gesloten
moest worden, omdat er
geen geld was voor renova
tie. Nadat er allerlei ideeën
naar boven kwamen om het
huis een andere bestemming

te geven, zoals een chinees
restaurant , een repetit ie
ruimte voor een orkest of een
fitnesscentrum bleek dit uit
eindelijk niet nod ig te zijn.
Het erfstuk van opa Knoop
leverde zoveel geld op, dat
het huis opgeknapt kon wor
den.

Het stuk werd met veel vaart
en enthousiasme opge
voerd. Zonder afbreuk te
doen aan de rest van de spe
lers, die allemaal prachtig
speelden, trokken vooral de
bewoners van het bejaarden
huis de aandach t. Het dave
rende applaus dat volgde
was dan ook zeker verdiend.

Na afloop vond de trekking
van de verloting plaats.
Daarna werd er nog even ge
zellig nagepraat door jong en
ouder.

Detta v.d , Molen

Molen Germania doet het
goed . Op 11 mei - landelijke
fietsdag én molendag - hin
gen uiteraard de vlaggen uit
en veel mensen kwamen dan
ook eventjes van de fiets om
de molen te bek ijken. Bene
den, achter een improvisori
sche toonbank, verkochten
Robin de Vries en Marianne
Gerkes (het zusje van de mo
lenaar) koffie, thee, limonade
en echte Groninger koek. Ze
deden goede zaken, want al
leen al 's morgens kwamen er
meer dan zeventig mensen
binnen.

Recepten voor meel

'Ik had een schorre keel van
het praten', vertelt Cor Ger
kes, de molenaar. 'Maar het
is heel leuk om zoveel men
sen ineens binnen te krijgen.
Anders is het nooit zo druk .
Op Hemelvaartsdag, toen
was het ook behoorlijk vol. In
elk geval zijn de mensen altijd
heel enthous iast als ze dan
eens een keertje binnenko
men. Ze vinden het bijvoor
beeld heel leuk dat we niet al
leen meel verkopen, maar
ook bijbehorende recepten.
Dan weten ze tenm inste wat
ze met dat meel kunnen
doen. We hebben nu bij de
gort een prachtig oud-hol
lands recept op rijm. Dat heb
ik weer van een andere mole
naar gekregen.' Cor Gerkes
werkt niet alleen in de molen
van Thesinge. Hij zorgt er ook
voor dat de molens van On
derdendam en Garmerwolde
blijven draaien, en geregeld
bezoekt hij - op verzoek - het

Openlucht- museum in Arn
hem waar maar liefst negen
molens draaiende gehouden
worden . 'Een molen moet
blijven draaien. Anders gaat
alles vastzitten . Voor het
smeren van bepaalde onder
delen gebruik ik frituurvet en
sla-ol ie. Echt waar.'

Hoe be talen jullie eigenlijk al
die dingen? Die nieuwe
sch ijnwerpers, b ijvoorbeeld?

'Daar zijn we nog steeds mee
bezig. Van de verkoop van
meel en dat soort dingen
houden we eigenlijk nauwe
lijks iets over. Dat doen we
niet commercieel. We moe
ten het vooral hebben van gif
ten.' Molen Germania draait
nu iedere zaterdag en regel
matig op zondagmiddag.
Ook de zeilen zijn onlangs
vernieuwd. En wie zich af
vraagt waarom er twee
bru ine zeilen zijn en twee wit 
te: dat is een Groninger trad i
tie.

Elisabeth Tolenaar

Uitslag kaartclub
'De Soos'
Garmerwolde

1 E. Terpstra 6852 punten
2 R. Veenstra 6620 punten
3 M. Blink 6604 punten
4 W. Tammeling 6528 punten
5 J. van Zanten 6333 punten
6 H. Vliem 6175punten

Westerhaven 4 - Groningen

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonnescherm en * alumin ium jelceaeë n * vertic ale jelceale ën* terrasschermen * houten marki ezen * rolgordijnen * rolluiken * terras
overka ppingen

mIÏIÏ'~ Sunshop
I •

050-122856

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

EETCAFt

3ägelAI'l'\eiste'4

GARMERWOLDE
Telefoon 050 - 416062

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend .

Keuken met o.a . snacks. saté.
shalom. karbon ades. salades

enz.

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

,- :l,
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

echte
Groenteman

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



"As 't gelok is mit de dommen"

Stoomfluitjes

• Te koop: Alpenkreuzer,
bouwjaar 1980, 7 jaar ge
bruikt, in zeer goede staal.
Compleet, met vele extra's.
Tel: 050 - 415040.
• Te koop : Jeugdk ano. Tel:
050- 416094
• Tekoop : Puch Maxi. Tel: 050
- 416587
• Te koop : Beige twee-zits
bank, f 75,- . Tel: 050 
420729.

van Jan Mollema en Ida
Oomkes verzorgde de gr ime.
In het souffleurshokje zat
Bert Ridder wiens taak op ze
ker momen t wel heel bevred i
gend geweest moet zijn. Een
door hem zorgvuldig toege
fluisterde tekst voor Edward
Oudman werd met een vol
mondig "joa" beaamt! Het is
bekend dat er weinig keuze is
in dit genre Groningse to
neelstukken. Het verhaal op
zich heeft niet veel om hak
ken, maar dat hoeft ook niet
voor een blijspel. De humor
van Gerard Lunshof is echter
behoorlijk f lauw, de types
weinig verrassend en door
veelvuldige herhalingen zat
er weinig vaart in het stuk .
Maar de spelers maakten er
van wat er van te maken viel.
Door de aandacht voor kleine
details zoals de reakties op
de koekoekskl ok , de alpino
pet met flaporen. het stem
geluid van de buurvrouw, de
scène met de deurkruk en
die met het tafelkleed werd er
heel wat afgelachen. Boven
dien was de tim ing in het stuk
perfekt en was de rolverde
ling goed.

Truus Top

Te weinig vaart

De regie was weer in handen

ping geschiedt in het derde
bedrijf. Prachtig gebruind ko
men de jongelui terug van
"Ameland" waar ze volgens
hun zeggen een zonnebank 
kuur hebben ondergaan.
Soake en zijn vrouw Koboa
proberen lett erlijk en figuur
lijk hun gezicht te redden
door zich met schoe nsmeer
bruin te maken. Bij de harte
lijke ontvangst door hun bu
ren laat de schoe nsmeer
echter af, waardoor ze door
de mand vallen. De aap moet
uit de mouwen het slot van
het verhaal is dat pa Heere
moa en opoe elkaar gevon
den hebben, de jonge lui een
onvergetelijke vakantie vier
den, de buren leedvermaak
hadden en de ouders een
frustratie rijker zijn.

Bruin met schoensmeer

buurman Evert Klapwiek (Kor
van Zanten) en zijn praat
grage vrouw Truus (Ida Oom
kes) en de joviale Pa van Trien
(Roelf Jansen) laat hij zich
niet kennen.

De overdonderende ontkno-

In het tweede bedrijf hebben
pa en ma zich met opoe voor
3 weken opgesloten in hun ei
gen huis. De kinderen zitten
zogenaamd op Ameland en
hun ouders in Griekenland.
Lachwekkend is de scène
waar in Pa Heeremoa opoe
't hof komt maken. Ook de
minnaar van opoe mag uiter
aard niet weten dat Pa niet
durft te vliegen. De oudjes
tortellen 3 weken in de huis
kamer en het echtpaar Bon
tekoe verkleumt in hun slaap
kamer.

Uitvoering WW K. Roeit Jansen en Coby Oomkes. (toto Pete, Hop

penbrouwers)

Vliegangst

Op 3 en 7 me i trad toneel-
groep W.W.K. op in het Tref
punt voor een respektieve
lijk vrijwel en een geheel
uitverkochte zaal. Wij be
zochten de tweede voor
stelling van het bl ijspel "As
't gel ok is mit de dommen"
van Gerard Lunshof. Naar
verluid reageerde het pu
bliek deze avond minder
spontaan dan de eerste
avond terwijl het spel vlot
ter verliep.

Het hele stuk speelt zich af in
de huiskamer van de famil ie
Bontekoe. Soake, (Roelf
Koopman) een tiran en Ko
boa (Jannie Rutgers) zijn pit
tige eega ruzieën voortd u
rend. Opoe Martha (Coby
Oomkes) gooit regelmatig
olie op het vuur. Gelukkig
houden zoon Harm (Edward
Oudman) en zijn wichtje
(Trien Heeremoa) ècht van el
kaar. Zij hebben in scène ge
zet dat moe Bontekoe een
reisje heeft gewonnen voor 2
personen naar Griekenland.
De prijs wordt uitgereikt door
meneer Bakker (- onherken
baar- Kees van Zanten).
Harm en Trienwisten op voor
hand dat de ouwelui nooit in
een flaigmesj ien zouden
stappen zodat de prijs wel
naar hun zou worden doorge
schoven. De wens om samen
op vakantie te gaan kon dan
eindelijk in vervulling gaan.
Niet voorzien was dat Pa zijn
vliegangst geheim zou willen
houden voor de buitenwe
reld. Tegenover de sullige

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

winkelcenlrum ..Iewenoorgh

I lel .1.779L IIIO"ingan

I
i
I



Foto van de maand

Morgendauw OpVrouwenmante/. uoto. Teunis Ton)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Juriens.
Detta V.d. Molen, Henk Remerie
(foto graaf) ,Tiny Srnit, H,lIie Ramaker 
Tepper, Sjaak Teunis, Ton Werdek
ker .

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (foto graaf),
Elisabeth Tolenaar,
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top. Metha Nijkamp.
Lucie Kol-Slachte r.

Eind- redakt ie Garmerwolde:
Tiny Smit, Dorpsweg 36.
tel. 050 -4 17178

Eind- redaktie Thesinge:
Joanne v.d , Meulen. Schutte rlaan 25,
tel. 05902-3544,

Lay-out: Luc ie Kol-Slachter. Metha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwo lde.
tel. 050 -4 16094.
Bank: Rabo Garmerwo lde ,
rek.nr. 32.07.05,749
giro v.d . bank 815949.

Abon nementsgeld f 17.50 p.].

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

Rommelmarkt

Zaterdag 15 juni organ iseert
de muziekvereniging "Har
monie" weer een ROMMEL
MARKT op het schoo lplein
bij de O.B.S. te Garmerwol
de. We beginnen om 10.00
uur met de verkoop . Vrijdag
avond 14 juni vanaf +/- 18.00
uur komen wij bij u langs om
de spullen, die u beschikbaa r
stelt voor de rommelmarkt,
op te halen. Wanneer u voor
die tijd graag van uw spullen
af wilt, kunt contact opne 
men met één van de onder
staande personen :
H. Havenga, 050 - 416215
R. Stol, 050 - 416292

Abel Mulder, 05902 - 3755
Bij voorbaat onze hartelij ke
dank.

Bestuur, muziekvereniging
"Harmonie" .

Kerkdiensten h ervormde
g emeente G armerwolde 
The s inge

2 juni Thesinge 9.30 uur ds. C. de
Vries -Batenburg
9 [uni Garmerwolde 9.30 uur ds . C.de
Vries-B atenburg, koffie en koffieco n
cert na afloop
16 juni Thesinge 9.30 uur ds. B. Ron 
neroSlochteren
23 juni Garmerwolde 9.30 uur d ienst
voorbereid en gecaan door gemeen
teleden
30 juni Thesinge 9.30 uur prof. dr. H .
te Velde, Paterswolde

Agenda
Muziekvereniging
' H a r m o n ie'

Donderdag 6 juni 19.45uur :
Openingsma rs van de feest
driedaagse in Garmerwolde.
samen met muziekvereni
ging 'Juliana' uit Thesinge
Zaterdag 15juni 10.00 uur:
Rommelmarkt op het plein
van de Openbare Basis
schoo l Garmer- wolde
Zaterdag 22 juni
Muziekexamens in Uithu izen
Vakanties van 29 juni tot en
met 17augustus .

Wist u dat
de muziekvereniging 'Har
monie' weer nieuwe leden
kan gebruiken? In de
drumband zijn nog een
aantal instrumenten be
schikbaar.
het bespelen van een in
strument binnen muziek
vereniging 'Harmonie" u
niets kost? Kom gerust
eens langs op een repet i
tie: maandag 19.00
21.00 uur: drumband,
donderdag 19.30 - 21.30
uur: muziek.
er nu ook Thesinge-T
shirts verkrijgbaar zijn
voor f 25,-?

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. SChutterlaan 28 .
telefoon 05902-1957

Ins1lIllatiebemjf

fa. W. KOOI & Zn.

MIDDEUlERT
050416263

ENGEUlERT
050--4 16217

GAS-WATER
ELECTRA

GEZIEN ...

Dal u v0 0 1 een desku ndrq
advies ook bli een

HOORAPPARAAT~
biJ Vo s AudIO m oe t ZIJn

f lda Erkend
tHws be;oek op afspraa ld

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE E8SI NGESTRAAT65 · 9712 HE GRON INGEN · TEL.OSOo 129 102


