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'Schieten is een sport om te
doen, niet om naar te kijken'

Schietvereniging Garmerwolde. Mw. Buringa in aktie. (foto : Henk

Bemerie)

Het is niet alom bekend dat
Garmerwolde ook een
schietverenig ing rijk is. Van
daar dat H. Klunder, voorzit
ter van de vereniging, eens
contact opnam met de G&T
express . Een gesprek met
hem en J. de Haan, baan
comm issaris.

De naam van de schietvereni
ging, de Buurschutters, doet
aan Ten Boer denken. 'Dat
klopt ook ', vertelt J. de Haan.
'De Buurschutters zijn ge
noemd naar het Buurhuis in
Ten Boer. Daar is ook het ini
t iatief ontstaan voor het op
richten van een schietvereni
ging. De heer en mevrouw de
Jonge namen daarvoor het
voortouw, samen met A. Hei
dema en de toenmalige be
heerdervan het Buurhuis. Op
29 september 1985 is de ver
eniging begonnen .'
Net als de meeste verenigin
gen is ook de Buurschutters
bij een bond aangesloten, de
Groninger Schutters Bond.
Volgens de bepalingen en
richtl ijnen van deze bond
wordt er ook in Garmerwolde
geschoten. Verder worden er
wedstrij den uitgeschreven
waaraan de aangesloten ver-

I enigingen kunnen meedoen.
De Buurschutters doen daar
ook af en toe aan mee.

Geen vuurwapens

De Buurschutters is een ver
eniging die met 5,5mm lucht
buksen schiet. Dat zijn geen
vuurwapens. 'Het moet heel
duidelijk zijn dat er een groot
verschil is tussen vuurwa
pens en de geweren waar wij
mee schieten,' geeft H. Klun
der aan. 'Onze geweren we
gen maximaal vijf kilo en
werken op luchtdruk. Er komt

geen kruit aan te pas. Natuur
lijk moet je ook met onze ge
weren zo voorzichtig moge
lijk zijn. Het blijven uiteinde
lijk wapens. 'Ook de instel
ling van mensen die met
luchtb uksen schieten is vaak
anders dan bijvoorbeeld ja
gers,' vult de Haan aan. 'Wij
schieten om zoveel mogelijk
punten te krijgen en hebben
plezier in het nauwkeurig
richten. Mensen die met
vuurwapen s werken gaat het
vaak om de buit en om de
jacht eromheen. Zoiets tref je
bij ons niet aan'.
De wapens waar de leden
van de vereniging mee schie
ten zijn vaak hun eigendom.
Maar de vereniging is zelf
ook drie geweren rijk. 'Er zijn
wel mensen die denken dat
die geweren veel onderhoud
vragen,' geeft De Haan aan,
'maar dat valt mee. Je moet

ze af en toe in vette doeken
doen en een enkele keer
moet er een zuigertje worden
vervangen. Maar een echt
technische aangelegenheid
is het niet.' Net als met elke
sport geldt voor de Buur
schutte rs ook dat op de ver
eniging wel gepraat wordt
over het materiaal waarmee
men schiet, goede merken
en minder goede . 'In de
luchtbuksen-wereld zijn
Diane en Fein Werkbar na
men die klinken als een klok,'
vertelt Klunder. 'Het zijn pre
cisie-instrumenten , waarbij
de kwaliteit erg belangrijk is.
Een beetje een fatsoenlijk ge
weer kost toch al gauw f
2.000,-.

Jongensdroom

Goed kunnen schieten is
voor veel mensen vroeger

een droom geweest. Mensen
die lid worden vaneen schiet
vereniging maken van die
droom werkelijkheid. 'Som
mige mensen denken dat je
zo wel eventjes goed kunt Ie
ren schieten, dat er geen
kunst aan is,' zegt De Haan,
'maar dan vergissen ze zich
wel. Het vraagt veel concen
tratie en toch moet je ook
weer niet te lang met schie
ten wachten, want die vijf kilo
van het geweer vermoeien je
wel. Dan valt goed richten
niet mee.'
Op de vereniging wordt over
een afstand van tien meter
geschoten op een kaartje dat
maximaal 1.20 meter hoog
hangt. Het schieten gebeurt
uit vrije stand . De armen mo
gen niet rusten op een tafel of
iets dergelijks. Op het kaartje
staan vijf c irkels, de zoge
naamde rozetten , afgebeeld.
Per rozet kunnen er maxi
maal twaalf punten worden
gehaald. Op elk kaartje mag
vijf maal worden geschoten.
In totaal kunnen er dus zestig
punten worden gehaald.

Verenigingscornpeüüe

Het is de bedoeling dat elk lid
meedoet aan de verenigings
competitie. Dat betekent op
elke schietavond proberen
zoveel mogelijk punten te
scoren. Volgens het regle
ment mag elk lid het punten
totaai van twee kaarten bijel
kaar optellen. Voor dat hij be
gint mag hij oefenen op een
kaart. De volgende twee
kaarten tellen mee. Per
avond kan een schutter dus
maximaal 120 punten sco
ren. Twee baancommissaris
sen, de heren J. de Haan en
T. Remkes, houden de stand
bij en controleren.



Dhr. Schaaphok, Ruischerbrug. ûoto : Henk Bemene)

Wisseling van de wacht

1: waarbon f 200, - 785; 2:
waardebon f 100,; 724; 3:
bui tenlamp 1843; 4: fles
champagne 2133; 5: zaklan
taarn 683; 6: ovenschaal
2326; 7: postpapier 1335; 8:
rumm icub-spel 640; 9: vloei 
bare zeep 2058; 10: f les J ä
germeister 2466 ; 11: armver
lichting fietser 836; 12: wis
sellijst 1362; 13: stuk zeep
2304; 14: sport-porternon
naie 748; 15: bandreparatie-
set 1978.

De raadpot

Ruth, Lotte en Eelke Nijmeij
er, Nynke Hofstra en Lotte
van der Berg.

Trekkingslijst
verloting t.b.v,
verlichting N.H.
Kerk Garmer·
wolde

De raadpot bestaat al dr ie
jaar, althans in Thesinge, mis
schien in andere dorpen en
steden langer of helemaal
niet. In Thesinge gebeurt het
altijd op oudejaarsdag. We
gaan dan met een grote pot
met erwten bij de deuren
langs. Mensen mogen dan
raden hoeveel erwten erin zit 
ten. Veelmensen en kinderen

I zijn benieuwd wie er gewon
. nen heeft en hoeveel erwten

er in de pot zaten .
Eerste is gewo rden : Sake
Heidema met 2050 punten .
Tweede werd de heer Ridder
met 2600 punten , derde is
Pieter Hofstra met 2030 pun
ten. De troostprijs gaat naar
Thijs de Raad met 100 pun
ten. Het precieze getal is niet
geraden: 2323 .

LET OP!

Unieke bestelservice voor Garmerwolde-Thesinge:
u bestelt uw cd 's bij ons en wij bezorgen ze zonder

extra kosten bij u thuis. Bestellen op het
zakenadres, telefonisch 050-270317 of

Dor swe 59. Garmerwolde, 050-414909

° oe

moet worden opgewonden.
Ook moderne platen, CD's
en films hebben zijn belang
stel ling. Verder is hij lid van
enkele kaartclubs, een dam
club en een voetbalvereni
ging . Omdat Aldert graag
met een pen in de weer is,
zorgt hij meestal voor het bij
houden van de scores . Op
zijn werk moet hij helpen bij
de aanleg en het onderhoud
van tuinen , maar eigenl ijk zou
hij liever een kantoorbaan wil
len. Bij de werkbespreking is
hij natuurli jk de notu list.
Er breekt een drukke tijd voor
Aldert en zijn moeder aan:
begin maart gaan ze namel ijk
verhu izen naar Garrelsweer.
De redakt ie van de G & T
dankt Aldert voor de trouwe
bezorg ing van de krant en
wenst hem en zijn moeder
veel succes in hun nieuwe
woonplaats.

, Hillie Ramaker-Tepper

IKB
J. de Haan

tel. 05902 -2057.

Kabel-tv
gekregen?
Wij verwijderen uw oude
tv-antenne van het dak

en voeren deze af.
Kosten vanaf f 47 ,50.

Het is al weer ruim 12jaar ge
leden, dat Albert Schaap hok
(Rijksweg 157 te Ruischer
brug) zijn eerste G &T's rond
bracht. Vanaf 1 januar i 1992
zullen onze abon nees in Rui
scherbrug, Noorddijk en
Klein-Harkstede zijn ver
trouwde gezicht echter moe
ten missen. Doordat Aldert in
augustus 1991 een vaste
aanstell ing bij DSW Stads
park kreeg, heeft hij eigenlijk
geen tijd meer voor het rond
brengen van de krant. Geluk
kig vond hij Johan Dijkhu is
bereid om het van hem over
te nemen .
We hoeven niet bang te zijn
dat Aldert zich verveelt: hij
heeft volop hobby's. Om te
beginnen spaart hij grammo
foonplaten: hij heeft al bijna
negenduizend! De oudste
dateert uit 1900 en erfde hij
destijds van zijn grootvader.
De oude platen draait hij op
een antieke hoorngrammo
foon, die nog met een slinger

Tiny Smit

Elke dinsdagavo nd komen
de Buurtschutters van 20.00
tot 22.00 uur bijelkaar in
dorpshuis de Leeuw. Er
wordt dan op vier banen te
gelijk geschoten. Die lopen
over de grote zaal van de
Leeuw, van Rijksweg naar
Oude Rijksweg. De banen
worden afgeschermd met
een bord, zodat argeloze bin
nenkomers niet direct in het
schootsveld lopen. Voor de
bar is een gezellig zitje , want
niet alleen de geweren wor
den zo'n avond gesmeerd.
Het lidmaatschap bedraagt
f 112,50 per jaar. Jongere le
den van 16en 17kunnen voor
half geld . De minimum leef
tijd is 16jaar.
'Schieten is echt een sport
om te doen: legt De Haan uit.
'Je moet er niet naar staan
kijken. Als mensen belang
stelling hebben, moeten ze
gewoon een dinsdagavond
langs komen. Dan kunnen ze
direct kennismaken met onze
club.'
Jong talent wordt ook wel
eens ontdekt op de braderie
van de feestweek, waar de
Buurschutters elk jaar aan
wezig zijn. Daar wordt ook
over een afstand van tien me
ter geschoten. 'Jeroen van
der Veen uit Garmedrwolde
schoot toen erg goed. Een
ongekend talent , want hij is
geen lid van onze vereniging:
verte lt Klunder. De beste
schutter van de vereniging is
J. Tamminga uit Lageland.

Schietavond

De schutters kunnen in vijf
klassen worden verdeeld: H,
A, B, C en D. Een H-schutter
schiet gemiddeld meer dan
105 punten , een A-schutter
tussen 100 en 105, een B
schutter tussen 93 en 100, C
tussen 80 en 93 en D lager
dan 80. 'Wij zijn een geëman
cipeerde club ', vertelt De
Haan. 'Want de dames van
onze vereniging worden vol
gens dezelfde normen inge
deeld als de heren.'
Wanneer een lid op een
sch ietavond verhinderd is,
hoeft dat niet te betekenen
dat hij niet meer aan de com
pet itie kan meedoen. 'Het
gebeurt wel eens dat iemand
een avond niet kan: legt
Klunder uit. 'Dan schiet hij op
de volgende avond gewoon
dubbel en is weer bij.'



Open vergadering Dorpsbelangen
Thesinge en 8 & W

Twee keer per jaar verg a
deren burgemeester en
wethouders met het be
stuur van de Ver. v. Dorps
belangen Thesinge. Voor
de tweede bijeenkomst op
12 december j.l. werden
ook de leden genodigd. De
opkomst was goed, café
Molenzicht zat vrijwel vol.
Er lag een uitgebreide
agenda en na het wel
komstwoord door Peter
Heidema, de voorzitter,
werd deze punt voor punt in
hoog tempo afgewerkt.
Dorpsbelangen werd te
vens vertegenwoordigd
door mw. Dijkema, mw.
Boe r en dhr. Jansen. Bur
gemeester Blok en wethou
ders Boekhoudt gaven hun
visie op de verschillende
onderwerpen. De leden
maakten van de gelegen
heid gebruik door vele vra
gen te stellen. Het was een
vlotte en informatieve ver
gadering.

Selektie

Het aantal agendapunten
was groot en we maken dan
ook een selektie er uit. Johan
Mollema werd gefelici teerd
met zijn 25-jarig jubileum als
'Brijventer'. Het belang van
de gehele middens tand en
de problemen die zij onder
vinden werden gememo
reerd. Een voorbee ld van dit
laatste is de sluiting van de
benzinepomp van Oudman.
Felicitaties ook voor de heren
Jansen en Apoll die ereleden

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050-139393

open ingstijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. tlm vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

w erkplaats: Grasdijkweg 8.
Garmerwo lde, 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, wandrek-cornbinatiesys
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWALITEIT EN BETAAL

BAAR HElD SAM ENGAAN!

werden van schaatsvereni
ging 'de Scheuvel' .
Er is een videoband gemaak t
van de in 1969 gemaakte f ilm
over Thesinge . Deze is voor
f 10,- te huur bij Jan Molle
ma.

Bomen

De bomen langs de Molen
weg zullen door gemeente
werken gesnoeid worden. Ze
zijn zo beeldbepalend voor
deze straat dat er geen kap
vergunning gegeven zal wor
den ondan ks dat de bomen
veel licht wegnemen voor de
bewone rs. Met name rond de
lantaarns zal f link gesnoeid
worden en ook de laaghan
gende takke n zullen verwij
derd worden in verband met
de verkeersveiligheid.

Molen

Voor de Thesinger molen is
f 10.000 uitgetrokken in ver
band met achte rstallig onder
houd. De akt iviteiten van Cor
Gerkes, de vrijwi llige mole
naar, worde n geprezen. Het
belang van degelijk onder
houd van dit monument
heeft alle aandacht. Het is in
de donkere wintermaa nden
een feestelijk gezicht dat de
molen zo mooi verlicht is.
Sinds 18 januari zelfs door
twee schijnwe rpers!

Fietspaden

Aan het fietspad langs de
Stadsweg zal alleen str ikt

EETCAFÉ

3 Ö g e l"W\e is t e f'

GARMERWOLDE

Telefoon 050 - 416062

Voo r v iscl ubs 'm o rgens
op afspraak geopend.

Ke uke n me t o .a . snacks, saté,
sha lo m . karbonades, salades

enz.

noodzakelijk onderhoud wor
den gepleegd. In '93 komt
hiervoor extra subsidie uit de
pot vervoerregio Groningen.
Dan wordt er een meerjaren
planning gemaakt. Met het
verzoek om vaker te maaien
langs het fietspad zal reke
ning gehouden worden . Het
hoge gras versmalt het f iets
pad nog meer en bezorgt de
fietser natt e broekspijpen .
Het fietsp ad Thesingerlaan
komt vrijwel zeker niet in aan
merking voor onderhoud .
Het heeft slechts een recrea
tieve funkt ie en staat op het
investeringsplaatje onder
aan.

Verlichting

Op achter-Thesinge zullen
dit voorjaar 7 lichtpunten
aangebracht worden. De ver
keersveiligheid op deze
zwakverlichte route heeft de
pr ioriteit van B en W. Ook de
lantaarns aan de Lageweg
moet en weer gaan branden
i.v.m. de veiligheid met name
voor de fietsers. De bestaan
de, sinds bezuinigingen on
gebruikte lichtpu nten zijn
aangetast door erosie zodat
er f linke onkosten gemaak t
moeten worden voordat alles
weer kan funktioneren, De
berekening door de EGD be
draagt 56 duizend gulden.
Over dit onderwerp nog een
tip van de burgemeester: bel
de EGD direkt wanneer er
een straatlantaarn defect is.
De omweg via melding bij de
gemeente kost alleen maar

Goederen gebracht
In de L. v.d Veenstraat 3
Gsrmewotde.
(050-4 /3(45)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens .
Suéde-reimglfJg
stoppage en
kledingreparali9.

Goed voor uw goed

extra tijd .

De til

Op de til zou al in september
een nieuwe slijt laag aange
bracht worden. Toen dit te
lang op zich liet wachten
bleek het najaar te nat om de
klus nog uit te voeren. Deze
winterperiode zorgt dhr.
Schutter ervoor dat de til niet
spekglad wordt door regel
matig te strooien . De plan
ning is nu eind april-begin
mei.
Momenteel is een cultuurhis
tor ische werkgroe p bezig
met het vervaardigen van
een boekje over de ge
meente Ten Boer. De werk
groep geeft de mogeli jkheid
aan om voor de til een naam
te bedenken die historische
waarde heeft. Onmidde llijk
opperde iemand om er 'Nico
Schutter-t il' van te maken. Al
ternatieven kunt u doorgeven
aan Dorpsbelangen.

Subs idieregeling

Verdeling van subs idiegeld
uit de gemeentelijke pot voor
welzijnswerk zal een nieuwe
taak worden voor Dorpsbe
langen. Er is een bedrag vast
gesteld per dorp (f 1.000,-)
en per inwoner (f 2,-).
De visie van B en W is dat de
eigen dorpsvereniging het
beste zicht heeft op de ma
nier van bested en van dit
geld. De bedoeling is dat het
ten goede komt aan de leef
baarheid van het dorp; de

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

8Qvag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTIC
o A:/e IdellffYI er> modeJ/efl UI' oIOOffiJad

I~r 0 Vf>if> sccessoees f!fI orVerdelen

o Ft,ma sevce en ff!Pil 'iJ IJe

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

w erilplaats ' . maandag. do gehel<o
dag gesIo1en.
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Veul heil en zegen

ien 't neije joar

R8bob80k ~

Bij de Rabobank spaart u op zeke r. En als u wilt
ook makkelijker.
Door automatisch , bijvoorbeeld elke maand, een
vast of vari abel bedrag naar uw spaarreken ing te
laten oversc hrijven. Met een prima rente. Zo groeit
uw geld ongemerkt en snel.
Loop even binnen voor mee r informatie.

TCll Boe r e n Oms t r .

Makkelijk sparen?
Doe 't automatisch

bij de Rabobank

Jasper van 't Hof, een bekende jazz pianist, heeft op woensdag
15 januari j.1. een concert gegeven in het kloosterkerkje van
Thesinge

Aanvankelijk lag het in de be
doeling om dit jaar de gym
zaal te gebruiken. Dit zou wel
veel werk en onkosten met
zich mee brengen. De kerke
raad stelde het Trefpunt be
schikbaar en de fam. Huis
man wilden ook hun mede
werking verlenen. Bovendien
zorgde Gea Joling voor lek
kere hapjes.
Op straat bleef het rustig en
dus is het doel bereikt waar
voor deze gelegenheid is be
dacht. Laat het maar traditie
worden!

Truus Top

Tot slot

Ook de drempel s blijven een
bron van energie.Trillingen in
woningen door zware voer
tuigen en te hard rijdend ver
keer. Door midde l van ge
dragsbeïnvloeding van de
weggebruiker zou dit pro
bleem opge lost moeten wor
den. Dit zelfde geldt voor de
hoge snelheid in de Kerk
straat en op de Molenweg.
Mogelijke maatregelen zijn
controles en boetes.

Als laatste punt wordt naar
voren gebracht de groen-af
val-p ieken die niet opgevan
gen kunnen worden door de
2-wekelijkse container- ledi
ging. Hiervoor zal naar een
oploss ing worden gezocht.

Hiermee wordt de vergade
ring gesloten en in informele
sfeer nog nagepraat.

Truus Top

nanciële onderste uning van
het jeugdwerk in Thesinge.
Hiervoor draait de gemeen
schap en de kerk op terwijl
gemeenschapsgeld in Ten
Boer besteed wordt aan het
jeugdhonk in Ten Boer. Bur
gemeester Blok merkt op dat
het jeugdhonk voor alle jeugd
van de gemeente bedoeld is
en dat er in de organisatie
van het jeugdwerk in The
singe de professionele hulp
van een jeugdwerker inge
roepen kan worden .

Aan de orde was ook de fi-

Eigenlijk is dit onderwerp niet
aan de orde omdat er geen
aanvragen liggen voor bouw
vergunning in Thesinge. De
mogelijkheid om te bouwen
is ook zeer beperk t. Alleen in
het verlengde van de Bakker
straat is ruimte voor maxi
maal 3 woningen. Voordat er
wijzigingen in bestemmings
plannen worden aange
bracht zal er belangste lling
aangetoond moeten worden
voor het plegen van nieuw
bouw. In het dorp Ten Boer
worden 100 woningen extra
gebouwd in het kader van het
provinciaal beleid inzake de
afremming van de trek naar
Drente. Hiervoor liggen vol
doende aanvragen aldus bur
gemeester Blok.

Jeugdwerk

Bestemmingsplan

Met deze wens op een kaar
tje en met consumpt iebon
ontvingen het bestuur van
Dorpsbelangen Thesinge in
het Trefpunt dat van 00.30
uur af in het nieuwe jaar ge
opend was.
De beheerders, de fam. Huis
man, hebben een druk
nachtje gehad want het aan
tal bezoekers bedroeg 200.
Van alle kanten heeft het
dorp zich positief uitgespro
ken over deze geboden gele
genheid. De gemeente
stelde subsidie beschikbaar
op aanvraag. Vorig jaar was
er geen geschikte lokatie.

cultuur verrijkt en de aktiviteit
en creativiteit verhoogt.
Erzou voor grote festiviteiten
ook geld gereserveerd kun
nen worden . De muziekver
eniging blijft wel vanuit de ge
meente subsidie ontvangen.
Overige verenigingen moe
ten aankloppen bij Dorpsbe
langen. In geval van onenig
heid bestaat er beroepsmo
gelijkheid via de gemeente .
Met verenigingen die nu sub
sidie ontvangen zal een af
bouwregeling worden getrof
fen.



Neijoars visite Thesinge Thesinge te verbeteren.

Peter Heidema

Op 11 januar i j .l, was het
weer zo ver. De jaarlijkse
Neijoarsvis ite, georgan i
seerd door Dorpsbelangen
stond op het programma.
Het dorp had er zin in , en in
ruim een week waren alle
kaarten uitverkocht. Heel
vaak moest er nee worden
verkocht, maa r vol is vol en
90 mensen in het café is
toch we l het max imum.
Zelfs uw verslaggever Eli
sabeth kon geen kaart
mee r verwachten, maar in
ver volg zullen we de pers
eerst vragen of men wil ko 
men. Vandaar nu een ver
slag van een toeschouwer.

Boutenb aintjes

Na de opening traden voor
ons op de Boutenbaintjes uit
Winsum. Deze groep is voor
de Thesingers geen onbe
kende. Tweejaar geleden wa
ren ze ook te gast in ons
dorp, en dat was toen een
groot succes. Dorpsbe lan
gen had dus deze keer geen
risico genomen, en ze op
nieuw gecontracteerd . En ze
hebben zeker niet teleurge
steld. Hun optredens waren
een groot succes. Niet alleen
het publiek genoot maar ook
de band zelf speelde met
veel plezier. De climax van
hun optreden werd bereikt
met het peerd van Ome
Loeks in de spaanse versie.
Het paard kwam zelfs tot le
ven.

Thomasvoar en Pieternel

Een tweede hoogtepunt is

natuurlijk de inmiddels tradi
tionele Thomasvoar en Pie
ternel. Een magistraa l stukje
werk van Roelie Dijkema, die
het hele afgelopen jaar de
revu liet passeren middels
het op rijm gezet verhaal. )In
formeel heb ik gehoord dat
onze brijventer ook veel infor
matie verstrekt). Vijft ien kant
jes A4 beide kanten beschre
ven, ik bedoel maar. Dan
hoor je en merk je dat er toch
veel in een jaar gebeurt. Niets
wordt vergeten. Hoogtepun
ten maar ook dieptepunten.
Vrolijke en treurige zaken.
Het verhaal werd op de van
hen bekende wijze, door
Roelie en Roeit voorgelezen.
Ze kunnen ook door het voor
lezen nog iets extra 's toevoe
gen aan het verhaal. Ieder
jaar leest Roeit de geboorte
golf voor (trouwens een slap
jaar. en hij riep op tot actie!!).
De zaal ging plat toen verteld
werd over de kennismaking
van dhr. H. van Dijk en onze
burgemeester. "Joe doun
ook nait veel meer zeker?"
"Nee, ik ben net burgemees
ter van Ten Boer geworden ".
De aanwezige burgemeester
en wethouder V.d. Laan en
echtgenotes hebben , naar
hun zeggen, erg genoten van
deze avond, die aansloeg.
Het was zomaar twaalt uur
toen de avond werd beslo
ten.

Wij hopen dat Roelie de ups
en downs van het komende
jaar weer bijhoudt (hopelijk
meer ups dan downs), dan
hebben we in januari 1993
gegarandeerd opnieuw een

leuke avond, net als deze
neijoarsvisite.

Dorpsbelangen Thesinge
heeft van deze avond een vi
deo gemaakt. Kon u niet ko
men, om wat voor reden ook,
neem dan kontakt op met
één van de bestuursleden,
dan is er wel wat te regelen.

Een toeschouwer

Bedankt
Dorpsbelangen Thesinge, wil
via deze weg iedereen een
gelukkig en gezond 1992
wensen. Ook willen wij ieder
een harte lijk bedanken die
een positieve bijdrage heeft
geleverd aan de verschil
lende activiteiten in de
maand december.

Dorpsbelangen wil ook ieder
een bedanken die mee ge
werkt heeft aan het succes
van de jaarwisseling. Ruim
tweehonderd mensen heb
ben het Trefpunt bezocht, en
er heerste een gezellig en
ontspannen sfeer onder het
genot van een hapje en een
drankje. Gezien de ervaring
denken wij er sterk over om
e.e.a. in samenwerking met
de gemeente dit opnieuw te
organiseren.

Wij spreken de wens uit dat
1992 net zo een actief jaar
mag worden als 1991 en dat
wij op u mogen rekenen als
wij een beroep op u doen om
de leefbaarheid in ons dorp

De beste
wensen
Voor de derde keer was het
dorpshuis geopend om el
kaar te ontmoeten in de
nacht van Oud en Nieuw. En
het lijkt wel of het steeds ge
zelliger wordt. Na overleg
met de gemeente waren er
goede afspraken gemaakt ,
ook in financieel opzicht. De
subsidie werd bepaald per in
woner, zodat het beschik
bare geld eerlijk verdeeld zou
worden. Ook werd overeen
gekomen dat elk dorp de vie
ring op zijn eigen wijze kon or
ganiseren .
Het bestuur van de Stichting
Dorpshuis is aan het werk ge
gaan. Het resultaat is door
velen van u gezien. Ongeveer
165 mensen - waaronder vele
jonge ren - hebben een toost
uitgebracht op het nieuwe
jaar. De zijzaal was omge
toverd tot een echt jeugd
honk, compleet met zeer bij
zondere lichteffecten. De ap
paratuur draaide op volle toe
ren, zonder de gesprekken te
hinderen en er werd volop ge
danst. Dank zij de werklust
en de energie van Arjan, Hai
co, Matt hijs en Marcel werd
de viering - dit keer ook voor
de jeugd - een succes. De
schalen met hapjes zijn leeg
naar de keuken gegaan: Si
mon Veninga had eer van zijn
werk. Fijn om het jaar zo
goed te beginnen. Leuk dat u
er was.

Mieke Welling

GEZIEN ...

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutl9ftaan 28,
telefoon 05902-1957

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct !I!
Rê'pareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
RijkswJg 130 B1,

GRONINGEN
tel. 050 - 419791



Oud en Nieuw geslaagd met oud en jong

Hervormde Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

2 tebruari: Garmerwolde 10.00 u.
ds. C. de Vries-Batentlurg

9 tebruarc Thesinge 10.00 u. ds J .
Schippers, Delfzijl

16 februari: Garmerwo lde 10.00 u.
prof. dr. W.Nijenhuis, Haren

23 februari: Thesinge 10.00 u ds. C.
de Vries-Bate nburq

1 maart: Garmerwolde 10.00 u ds.
C. de Vries-Batentlurg

Oudejaarsavond-diskotheek, Garmerwolde. ttoto: Hook Remerie )

zamen met alle aanwezigen Canada logeren en die blijkt
hun deel hieraan bijgedra- schatrijk te zijn. Voor het ech-
gen. ter zover is gebeurt er van al

les. Mevr. Smit wil haar zieke
moeder niet in de steek laten
voor de rijke neef en haar
plaats wordt ingenomen
door de huishoudster Celien.
Dit geeft natuurlijk allerlei ko
mische verwikkel ingen. Het
is dus de moeite waard om
één van de drie avonden te
bezoeken. Kaarten zijn vanaf
half februari verkrijgbaar bij:
Roelie Dijkema, Schutte rlaan
22, tel. 1305.

Sjaak Teunis

V.I.O.D.
Op zaterdag 22 februari vrij 
dag 28 en zaterdag 7 maart
brengt de toneelvereniging
VIOD de klucht 'Celien slagt
tau' op de planken van café
Moienzicht.
De klucht is geschreven door
J . Blaaser en J . H. Visscher
en is in het Gronings vertaald
door Anneke Dalmolen.
De korte inhoud:
Smit , direkteur van Evene
mentenburo 'Spektakel'
dreigt in financiële prob le
men te komen door het orga
niseren van een popconcert.
Net op tijd komt een neef uit

Doel bereikt

De jongeren en ouderen kon
den zich uitstekend verma
ken tussen 01 .00 en 06.00
uur. Dit oud/nieuwgebeuren
in 'De Leeuw' heeft in toene
mende mate een plek gekre
gen binnen een gezellige
oud- en nieuwviering . Daarbij
draagt dit bij tot een functio
neel gebruik en een geza
menlijk belang om deze
nacht goed met elkaar te la
ten verlopen . Matthijs, Arjan
en medewerkers hebben te-

jongeren opende n in het zij
zaaltje op de voor hun te
gekke klanken omlijst met
felle lichteffekten. Zo hier en
daar trof je ouders en ver
dwaalde veert igers op de
deining van het geluid. Toen
de box het plotseling begaf
moest de technische know
how er nog aan te pas komen
om het euvel te verhelpen.

Nog even terug naar de oud 
jaarsavond nacht in 'de
Leeuw' te Garmerwolde. Op
een init iatief van het bestuur
van dorpshuis 'de Leeuw'
werd er in de oudejaarsnacht
de gelegenheid gegeven om
deze nacht met jong en oud
te vieren. De organisat ie, wat
betreft de muziek, geluid en
spec iale lichteffecten, wer
den door een tweetal jon
gens uit Garmerwolde, Mat
thijs Welling en Arjan Vliem,
verzorgd .

Smaken verschillen

Een muziekkeuze die zowel
voor jongeren als ouderen
acceptabel is, bleek toch
moeilijker dan verwacht. Hoe
combineer je de 'house mu
sic' met de dreunen van de
Havenzangers of discoklan
ken van Tina Turner? In de
praktijk viel het erg mee. De

'Het idee om op een soort
disco-achtige manier een
feestavond te organiseren
ontstond door de ervar ingen
die we hadden opgedaan op
een verjaardagsfeest van Ar
jan." Aan het woord Matth ijs
en Arjan. 'Toen we werden
gevraagd kostte het wel een
enige moeite om alle appara
tuur en een hoeveelheid CD's
bij elkaar te rapen.' Arjan
heeft al ervaringen op dit ge
bied. Hij organiseert regel
matig de muziekvoorzienin
gen op feestjes. Tezamen
met nog een aantal vrienden
werd het oud/niet-team sa
mengesteld, compleet met
discjoc key.

InstaIIatieOOctijf

Fa. W . KOOI & Zn

M IDDELBERT
Q50.416263

ENGElBERT
Q50.-41621 7

GAS-WATER
ELECTRA

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1e kwalttett
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor : Ijzerwaren. verf,

keukens, tulnhou~ ka ..~en

VR1,JBLUVENO PRIJSOPGAVE

GRATIS BEZORGING--=-
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Auischerbrug .

Teleloon 050-4I 6135
Gratis op maat

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOffiN
F~ESTEN

RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

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

echte
Groenteman

l ~i

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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



Vakantieweken 'Rode Kruis' Nijjoarsveziede

Volksdansgroep Klank en Beweging

Drie kriminele zusters

Ook in 1992 organiseert het
Rode Kruis Ten Boer en om
streken vakantieprojecten
voor mensen die niet (meer)
zelfstandig met vakantie kun
nen gaan.
Het gaat hierbij om een boot
tocht van 11 mei tlm 16 mei
met de J. Henry Dunant.
Een dergelijke reis is be
stemd voor mensen die sterk
afhankelijk zijn door een han
dicap of chronische ziekte.

Het jaar 1991 ligt thans weer
achter ons. Dan is het tijd dat
je even stilstaat en achterom
kijkt.
Onze groep heeft het afge lo
pen jaar weer aan verschil
lende activiteiten deelgeno
men, o.a. verschillende uit
wisselingen met diverse
groepen . We hebben een
dag gezellig gefietst in Dren
te. Ook haden we weer een
uitnodig ing van de Provo
Vrouwenraad, afd. Gronin-

Zaterd ag 14 december
speelde Rederijkerskamer
'Wester ' de klucht 'Drie krim i
nele zusters', geschreven
door Fred Vonk.
Volgens de drie zusters (Ca
tharina Veenstra, Antje Ha
venga en Rensje Werdekker)
gelden in een stad heel an
dere normen dan op het plat
teland . Een bankoverval bv.

Voor mensen die niet bedle 
gerig zijn maar bijvoorbeeld
wel rolstoelafhankelijk zijn,
bestaat de mogelijkheid van
een verblijf in het aangepaste
vakantiehuis Huize 'IJssel
vliedt' te Wezep. Deze week
is van 30 maart tlm 4 april
voor Groningen samen met
Drenthe en van 14september
tlm 19 september. Ook voor
de jeugd zijn er verschi llende
mogelijkheden. Voor inlo r-

gen en zijn in september
weer drie avonden naar de Pro
Willem Alexanderhoeve in
Roden geweest, om voor ge
handicapte ouderen een ge
zellig avondje te verzorgen.
In december waren we te
gast in het bejaardentehuis
Bloemhof, waar we een ge
zellig optreden hebben ver
zorgd.
Als er nog dames zijn, die in
volksdanse n zijn geïnteres -

. seerd, kom geheel vrijblij-

zien ze als een soort lening.
Tot hun verrassing blijkt de
ene buurman wijkagent te
zijn (Henri Veninga) en de an
dere kassier bij de te beroven
bank (Simon van Weerden).
Het kan niet moo ier! Wan
neer ook Opa (Kees Jansen)
zich met de plannen gaat be
moeien , ontstaan de gekste
situaties. Vooral het spel van

matie kunt u kontakt op ne
men met de plaatsel ijke
Rode Kruis-afd eling.
Er wordt een eigen bijdrage
gevraagd van f 300,-. Be
langstellenden uit Ten Boer
e.o. kunnen zich aanmelden
bij: T. M. Schutter-Veen
kamp, Kerkstraat 11 , 9797
PD Thesinge, tel. 05902
1756.

vend een middagje langs. Wij
lessen op maandagmiddag
van 14.00 tot 15.15 uur onder
leid ing van mevrouw Bijmolt
in Dorpshuis 'de Leeuw'. U
bent van harte welkom . Ver
der wensen wij een ieder nog
een voorspoedig en gezond
1992.

Namens het bestuur,
Fenny Thedinga, secr.

Kees Jansen - als een beve
rig oud mannetje, dat door
zijn doofheid de meeste din
gen verkeerd begrijpt - leidde
tot grote hilariteit. Maar ook
de overige spelers (speel
sters) stonden hun mannetje
c.q. vrouwtje.

Hillie Ramaker-Tepper

•In

Gaarmwol

Zotterdag 11 jannewoar i ha
ren de Pladdelandsvraauwen
oet Gaarmwèl weer heur [oar
lekse Nijjoarsveziede. Noa
dat Janna Hazeveld (presi
dente) d 'oavend opend haar,
zong t zangkoor tje ins nije
bondslaid: tw ijstemmeg mor
laifst. k Heb t van t veurjoar
ook al ais in Utrecht heurd,
mor daar klonk t toch veul
voller! Bennen der nou echt
nait meer leden, dij groag zin
gen mangen en tied hemmen
om met te doun? ?? t Twijde
verske ging over n halle
mooie nijjoarsdreum: gain
roezie, gain oorlog meer;
overaal vrede. 0, as dat toch
ais woar was!!! Noa de rezie
nen met (of zunder) brande 
wien kannen wie kieken en
lustern naar 'ons aign' Tho
masvaer en Pieternel (Kees
Jansen en Hanny Havenga).
Wat haren ze weer n bult over
de verainen en heur leden
(plus hoesgenoten) te vertel
len. Hou kriegen ze t veur el
kaar!
t Was al roem tien uur dou
Chris Ridenbaarg oet Sidde
boeren met zien Grunneger
laidjes begunde. t Eerste dal
warren mainst lusterlaidjes, t
tw ijde dal meer metzingers.
Aal met aal was t weer n 01
derwets gezellege oavend!

Hillie Roamokker-Tepper

Uitvoering Rederijkers Garmerwolde. ëoto. Henk Remerie)

.·-~Sunshop
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rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen" aluminium jaloezieën * vertl cale [etcezteên* terrasschermen * houten markiezen * rolgordijnen * rolluiken * terree
ove rkappIngen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bed rijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Wes terhaven 4 - Groningen

050-122856



Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Tekeningen: Ad van Za tk

Administratie : Peta Juqens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050- 416094 .
Bank: Rabo Garmerwol de,
rek.nr. 32.07.05 .749
giro v.d. bank 8 15949.

Abon nementsge ld f 17.50 p.j.

Kopii inleveren: voor 16 lebruari

Eind- redakt ie Thes inge:
Joanne v.d, Meulen, Schuttenaan 25,
tel. 05902-3544.

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Delta v.d. Molen, Henk Remerie
(totoqraaf), Tiny Smit , Hillie Ramaker
Tepper, Sjaak Teunis, Ton Werdek
ker.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (totoçraaf),
Elisabeth Tolenaar,
Joanne v.d . Meule n,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter .

Eind- redakt ie Garme rwolde:
Tiny Smit , Dorpsweg 36,
tel. 050-41 7178

Anneke Schuring, bestuur
PJG

REDAKTIE
ADRESSEN

Dansavond op
22 februari

Op zaterdagavond 22 fe
bruari organiseert de PJG
Garmerwolde voor alle be
langstellenden een dans
avond met muziek van Quiet
Night. Dezeband was tijdens
de feestweek 1991 een zeer
groot succes. Net als toen
doen onze dorpsgenoten
Corrine Spaan en Jannette
Ganzeveld weer mee. De
avond wordt gehouden in
dorpshuis de Leeuw te Gar
merwolde, aanvang 22.00
uur.

wil bijverdienen? Elke klus
pakt hij met beide handen
aan. Tel. 05902-3037.

ca. 100 sneldek-dakpan
nen grijs f 35 ,-
wegens overcompleet 1
geiser, grote capaciteit,
per 1 maart 1992, f 250 ,-,
tel. 050-421160
een kinderfiets zes-elf jaar,
(opoe-model) f 60,-
Etna gasfornuis, wit f 80 ..
, tel. 050-416049

Te koop
aangeboden

~

- - - - #
"Geweldig". Restant bushokje Garmerwolde. (Foto : Henk Remene)

kijken of uw verzekerings
adviseur te raadplegen?

- uw zoon enlof dochter dat
ook hoort te weten?

- de Plattelandsvrouwen
Garmerwolde op 5 fe
bruari hun jaarvergadering
houden. Met als gast Ali
Blaauw, schoonheidsspe
cialiste uit Thesinge?

- er geruchten gaan dat er
eind maart opnieuw een
60-jaren avond met een
swingende band, in The
singe georganiseerd zal
worden?

- wij hier over meer zeker
heid hebben bij 't verschij
nen van de volgende
krant?

- Jeroen Reinders, 13 jaar,

- de W.A.-verzekering voor
gezinnen in veel gevallen
veranderd is per 1-1-'92?

- schade, aangericht met
opzet of door baldadig
heid door kinderen boven
14 jaar niet meer door de
verzekering gedekt is?

- de schade dan door de da
der(s), enlof de ouders be
taald moet worden.

- een zwerfkei-op-de-
Dorpsweg voor ongeveer
f 7500,- kan vernielen aan
een passerende Volvo?

- een bushok (ook wel abri)
nog veel meer kost?

- het misschien daarom wel
verstandig is uw polis na te

J _ "

Wist U dat...

Foto van de maand

WINKELC ENTRU M LEWENBORG GRONI NGEN TELEFOON 050-41Cl608.

I
,Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

DROGI STERlJ· AUlFUJIIEIlIE · REFORl'Il. 8CIIOON'lIEIDSSALON

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Veritechnische- en

reinigingsadviezen


