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GEO heeft weer doel in zicht
Het is april 1992 en de voet
balclub timmert voetbal
lend alweer 44 jaar aan de
weg. Een handig en over
zichtelijk clubboekje in
rood en wit afgedrukt ver
wijst naar het 40-jarig jubi
leumjaar. De toenmalige
voorzitter H. Klunder
schreef in zijn voorwoord
nog de opbouwende woor
den over de grote inzet en
ondersteunende activitei
ten van jong en oud voorde
voetbalvereniging. De sa
menwerking met de ge
meente werd met zoveel
woorden als positief erva
ren en de club zou een blij
vend belangrijke functie
voor Garmerwolde en om-
streken behouden .

Opeens verloopt het de jaren
erna steeds stroever op be
stuurlij k vlak. De prestat ies
gaan sportief gezien achter
uit en de bestuurli jke proble
men hoopten zich op. Er
moest iets gebeuren om het
roer radicaal om te gooien.

Herstelcomm issie aan de
slag

Een herstel-commissie deed
nog de lopende zaken en via
een stevige lobby kwam men
in contact met de huidige
voorzitter Bertho Top. Men
wist hem te strikke n om aan
een herstelplan te werken.
Met een aantal mensen werd
de club onder de loupe geno
men. Het voetbalplezier was

Rectificatie
Bij het bladeren door ar
ch ieven is ons gebleken
dat de G en T-express
geen vijftien jaar bestaat
-zoals de redactie dacht
maar al aan de acht
tiende jaargang toe is!

het waard om met een dosis
energie en vrije tijd de frustra 
ties om te buigen tot iets con
structiefs.
G en T express had een ge
sprek met de man die de lij
nen uitzette en nu met veel
plezier en inzet bezig is in de
func tie van voorzitter van vv
GEO. "Het is nu eenmaal een
uitdaging voor mij. Ik had al
wel bestuurlijke ervaring en
een afgeronde hoger be
roepsma nagement oplei
ding. Mijn dagelijks werk als
gymle raar kwam me goed
van pas, je bent toch veel met
sport bezig."
Bertho Top trof een aantal
mensen aan die waren vast
gelopen . Ondanks de jaren
die zij voor de vereniging ac
tief waren geweest was het
nu de tijd gekomen om hen te
ontzien en er nieuw bloed in
te pompen".
Verder waren er mensen be
zig die niet echt veel met de

doelstell ingen van de vereni
ging van doen hadden. Zij
hadden verder ook niets met
het dorpsleven te maken,
maar maakten wel de dienst
uit. Top: "Toen ik er binnen
kwam kende ik bijna nie
mand."

Regels en goede afspraken.

Met het aanscherpen van re
gels en statuten en het huis
houdboekje weer op zak
koos Top voor een herstel
plan welke met enig voor
werk -hoe doen andere ver
enigingen het -een kans van
slagen moest hebben . Met
de kennis van een paar jaar
rechten studie , moest het in
juridisc he zin ook goed in el
kaar zitten-". Een structuur
plan verscheen. Organisatie
en beleid" - en deze is als een
rode draad door de organisa
tie gaan lopen zodat de men
sen weer weten waar ze mee
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bezig zijn. Het blijkt dat er
een duideli jke behoefte be
staat aan structuur. B. Top:
"Denk nou niet dat ik het alle
maal in m'n eentje heb ge
daan".

De veertig werkpaarden van
GEO

Bestuur, trainer, commissies,
leiders , kantine-mensen, do
nateurs, sponsoren en dan
nog die personen die zoveel
werk verzetten achter de
schermen, zij hebben nu een
doel en dat is om een ge
zonde voetba lvereniging
voor Garmerwolde en omge
ving te behouden. Daarnaast
is er ook veel aandacht voor
de gezamen lijke activiteiten
zoals de kaart en sjoelavond
iedere eerste vrijdag van de
maand, activiteite n in het ka
der van de feestweek en de
att enties voor mensen rond
de Sinterklaas- en Kerst- pe-



Boomplantdag

riode. Het werk binnen de
vereniging is verder onder
verdeeld . Zo zijn er bijvoor
beeld senioren; jeugd ; redak
tie; materiaal- en activiteiten
commissies. Er is ook een
technisch overlegorgaan.

GEO aantrekkelijk .

De club is vooral weer spor
tief gezien goed bezig. Het
wij-gevoel is weer aanwezig
en frustraties kunnen via het
balletje worden afgevoerd .
Top noemt een voorbeeld : "In
89/90 kreeg de club door de
KNVB aan boetes opgelegd
een bedrag van f. 900,-. Een
waarschuwing kost f. 35,- uit
het veld gestuurd is f. 35,- en I

een elftal dat niet komt opda
gen of uitgesloten wordt kost ,
f. 100,-. Sportiviteit staat
voor ons voorop. Als een
speler zich misdraagt dan zal
hij zijn boete betalen . Ook let
ten we op het taalgebruik en
treden op tegen spelers die
zich niet aan fatsoensnor
men houden. Zodoende stel
ik: agressie op de bal, niet op
elkaar".
"De kleinschaligheid van
GEO is een groot voordee l.
We zijn beter in staat om per
soonlijke begeleiding te ge
ven aan de spelers. De gro
tere verenigingen kunnen
doordat ze veel leden heb
ben minder goed individuen
begeleiden. Opvallend is het
dat er een groot aantal jeugd
Ieden uit Thesinge en Rui
scherbrug naar GEO komen.
Er komen zelfs leden uit Le
wenborg bij ons voetballen ".
"De jeugd van Garmerwolde
zit nu nog voor een groot deel
in de leeftijdsgroep van ze
ven jaar." Hier moeten we
nog een jaartje wachten alvo-

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. 5chutter1aan 28.
telefoon 05902-1957

rens we hen kunnen interes
seren om bij GEO te komen
voetballen. "

Zonder poen niet veel doen

Ook het sponsorgeld gaat
een steeds belangrijker
plaats innemen. Top stelt dat
een vereniging tegenwoordig
niet meer in staat is, om zon
der hulp van sponsoren en
geldschieters, economisch
levensvatbaar te zijn. Een
sponsor zoals Regio Dijkstra
bv, of de Rabobank te Gar
merwolde, zorgen ervoor dat
GEO twee elftallen in een
nieuwe out- fit kan steken en
weer nieuw trainingsmat e
riaal kan aangeschaft wor
den. De zaterdag-selectie
werd begin dit seizoen com
pleet in nieuwe trainingspak
ken gestoken, terwijl "Peters
Horeca-service" het zondag
team sponsort.
Naast de contributie-gelden,
zijn er ook veel donateurs die
hun bijdrage leveren. De re
clame-borden langs het veld
kunnen op drie-jaarbasis
worden gehuurd , terwijl jaar
lijks adverteren in het club
blad mogel ijk is. Top heeft
een aardig compliment voor
de drainage werkzaamheden
van het veld. Het is regelma
tig voorgekomen dat er ver
enigingen vanuit de stad of
omgeving komen trainen,
omdat de eigen velden wor
den afgekeurd . Bij enkele ge
legenheden komt er ook
weer wat geld in het laadje
vanuit de verhuur en een
goed bezette kantine. Tevens
is dit prima voor de sportieve
contacten. Het lid worden
van GEO is nog redelijk te be
talen. In vergelijking met de
meeste andere sporten is
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een lidmaatschap goedkoop
te noemen. Een junior betaalt
op jaarbasis f. 90,- (per keer
is dat f. 1,10) terwijl een se
nior op f. 200,- (per keer f.
1,50) moet rekenen.
Het ledenbestand is goed te
noemen. Momenteel voet
ballen er drie goed bezette
senioren elftallen en zijn er
zeven jeugd-teams actief.

KNVB op bezoek bij GEO

Voetbal-ta lenten klagen wel
eens dat zij zich niet in de kij
ker kunnen spelen. Topmerkt
op dat deze kritiek niet juist
is. Er is regelmatig aandacht
voor de club vanuit de KNVB.
Dat blijkt ook wel uit een aan
tal goede spelers die de club
heeft voortgebracht en die in

Dinsdags had meester ge
zegd dat we laarzen en een
schep mee moesten nemen.
Woensdagmorgen 25 maart
1992 om 9 uur begonnen we.
Burgemeester Blok, met laar
zen aan, plantte de eerste
boom . Er waren drie fotogra
fen bij: van het Nieuwsblad
van het Noorden, van Buur
proat en van de Noorder
krant.
We pakten de scheppen en
renden naar de boompjes
toe. Er waren drie soorten
struiken : de eersten stiekel
struiken, de andere struiken
waren precies gelijk maar
dan zonder stiekels, de laat
ste weet ik niet wat het was
voor soort.
De struiken werden naast de
school en achter het fietsen
hok geplaatst en waar de
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Goederen gebracht
in de L v.d Veenstraat 3
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(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde- remigmg.
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor uw goed

de hogere klassen terecht
zijn gekomen. Om weer even
terug te komen op het leden
bestand in Garmerwolde. In
mei/juni zijn er een aantal ac
tiviteiten gepland:
"Er zal eenopen voetbal-mid
dag worden georganiseerd.
"In Thesinge zullen inwoners
worden benaderd om dona
teur te worden voor f. 10,- per
jaar.
Kortom de mensen hebben
er weer plezier in om bij GEO
bezig te zijn en de kantine zit
regelmatig vol. "Bij de KNVB
staan we goed aangeschre
ven, dus zijn we erin ge
slaagd met elkaar weer het
goede doel in zicht te krij
gen",aldus Bertho Top.

Sjaak Teunis.

klasdeur van juf Sien vroeger
was. Er kwamen nog twee
mensen kijken of het goed
ging en nog wat praten met
meester en daarna gingen ze
weer weg. Er waren drie
werklieden die de kinderen
meehielpen. We moesten
omspitten en gelijk toen we
klaar waren, gingen we met
de andere tuin bezig. Maar
dat mocht later niet, want het
was te drassig.
Toen we klaar waren hadden
we pauze. Daarna, in de klas,
heeft ieder van groep 6, 7 en
8 nog een Iineaaltje van
Boomplantdag gekregen, en
gingen we verder met reke
nen.

Hilde Remerie, groep 6,
Garmerwolde
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Haastig bezoek en toekomstplan

Mevr. Vonhoff en Nienke Hofstra. (fOlO: Peter Heidema)

Kun je in vijfenvijftig minu
ten een gezelschap wel
kom heten, naar een con
cert laten luisteren, een
boekje overhandigen en
een molen laten bezichti
gen? Het is krap " weten we
inm iddels uit ervaring. Me
vrouw Vonhoff bezocht op
vrijdag 3 april Thes inge,
terwijl haar echtgenoot in
zijn functie van Commissa
ris der Koningin een werk
bezoek bracht aan Ten
Boer. Samen met de dames
van burgemeester en wet
houders werd mevrouw
Vonhoff ontvangen in de
Kloosterkerk, die voor de
gelegenheid huiselijk was
ingericht: met een kleine
herhaling van de Creatieve
Tour van vor ig jaa r.

Boekje

Dorpsbelangen, die het be
zoek organiseerde, presen
teerde tegelijk een voorstel
voor een bestemmingsplan
en kwam met een boekje
over 'Thesinge en de toe
komst'. Daarin wordt de hui
dige situat ie in Thesinge ge
schetst en een aanzet gege
ven voor mogelijke toekom
stige ontwikkelingen. Het
met foto 's geHiustreerde
boekje zal als uitgangspunt
dienen voor Dorpsbelangen
om bepaalde zaken aan te
pakken. Een van de pr ioritei
ten is: woningbouw. Er ligt nu
een compleet voorstel voor
een bestemmingsplan, ge
maakt in overleg met archi
tekt Mars uit Zuidhorn en
aannemer Batti es uit Ten

Boer. Het laat zien waar in
Thesinge woningen ge
bouwd zouden kunnen wor
den. Dorpsbelangen hoopt
dat dit plan de discussie over
woningbouw in Thesinge zal
aanwakkeren.
Andere onderwerpen uit het
boekje: het verenigingsleven,
de Thesinger jeugd, de ope
ningstijden van het cafe, het
stille toerisme, groenvoorzie
ningen, hondepoep, behoud
van de oude smederij en de
verkeersdrempels. Op al
deze punten wil Dorpsbelan
gen de komende jaren 'act ie'
ondernemen tot verbetering.

Kloosterkerk

Zaterdag 4 april waren de

Thesingers uitgenodigd om
in de Kloosterkerk de ten
toonstelling te komen bekij
ken. Die was zeer gevarieerd:
pergamano, haakwerk, calli
grafie, de geschiedenis van
de kloosterkerk (met toelich
ting van Haye van de Oever)
popp en, schilderijen, bor
duurkunst en de prachtige
schelpenverzameling van
Nienke Hotstra. Foto's van
oud- Thesinge waren te zien,
met daarbij nieuwe foto 's van
datzelfde stukje dorp anno
1992. Wat opvalt bij het ver
gelijken van die foto 's is dat
Thesinge in de loop van deze
eeuw juist maar heel weinig is
veranderd.
De bezoekers konden een ex
emplaar bestellen van het

boekje 'Thesinge in de toe
komst' en de tekeningen be
kijken van het voorstel-be
stemmingsplan. Peter Hei
dema was er om vragen te
beantwoorden of uitleg te ge
ven. De reacties waren heel
verschillend. Het was in elk
geval duidelijk dat Dorpsbe
langen dit heel professioneel
heeft aangepakt: het is niet
zomaar een ideetje om er
gens een paar nieuwe huizen
neer te zetten, maar een visie
op het dorp en op de toe
komst. Enhierna is het woord
aan de polit iek.

Inspraak

Het voorstel voor een be
stemmingsplan is inmiddel s
aangeboden aan wethouder
Van der Laan. Deze zal er in
de eerstvolgende commis
sievergadering van Volks
huisvest ing en Ruimtelijke
Ordening over praten.
Dorpsbelangen maakt dan
gebruik van het inspreek
recht: iedereen mag over een
onderwerp dat in zo'n com
missievergadering op de
agenda staat, een mening
uitspreken. Dat moet wel
vóór de vergadering zijn aan
gemeld. Dorpsbelangen zal
de raadsleden uitleggen
waarom woningbouw voor
Thesinge zo belangrijk is.
Deze vergadering wordt ge
houden in het Buurhoes in
Ten Boer, op dinsdag 12 mei,
's avonds om acht uur.
Oproep van Dorpsbelan
gen: Thesingers, kom op 12
mei allemaal mee naar Ten
Boer, en laat zien dat het
ons ernst is.

Perfektie in haannode
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"Vrouwe Antje" in Korea, oftewel
Leonie Schuur uit Garmerwolde
op reis met de scouts

"Vrouw lintje " oftewel Leonie Schuur.

Het is al bijna een jaar gele
den dat Leonie Schuur
deelnam aan de wereld
jamboree van de padvin
ders in Korea. Vorig najaar
heeft u in de G&T kunnen
lezen over het eerste deel
van de reis: Indonesië. Nu
sprak Els Knol voor de
G&T-Express met haar over
Korea.

Leonie, je hebt als vijftienja
rige al een halve wereldreis
gemaakt. Hoe is dat ?
Fantastisch, ik zou zo weer
gaan. Naar Indonesië vooral,
wat een prachtig land! Korea
lijkt op het vlakke Holland, al
leen in de verte wat bergen.
Daar vond de Jamboree
plaats. Je moet je voorstel
len, 129nationaliteiten uit de
hele wereld. Nederland met
zo'n 150 scouts. Tussen de
14 en 18 jaar. Ik was één van
de jongsten maar dat wilden
ze haast nooit geloven. Ze
denken altijd dat ik ouder
ben, snap je dat nou?

Och ja, als ik je zo zie! Hoe
voelde dat voor jou als "jon
kie" zo ver van huis. Met
vreemden. Welke taal sprak
je ?
Het meest Engels. En ieder
een begreep "swappen ". Dat
is "ruilen" van scoutingspuI
len. Ons kampement was
omgeven door Koreanen,
Zwitsers , Japanners en Fran
sen. De Koreanen spraken
bijvoorbeeld geen Engels.En

met Fransen valt ook niet te
praten als het in het Frans
moet. Het meeste contact
had je toch binnen je eigen
troep. Die kende ik eerst ook
niet. Maar op een paar voor
bereidingsweekends in Ne
derland leerde je al wel een
paar kennen. En nu heb ik
nog steeds contact met een
groepje van acht. Ik heb ook
adressen van buitenlanders,
maar daar doe ik eigenlijk
niets mee. Ik kon helaas niet
mee naar een Engelse troep,
omdat ik moest oefenen voor
de sluitingsceremonie. Mijn
broek en schoenen zagen er
nog netjes uit. Daarom
mocht ik voor Nederland de
fakkel overnemen van Korea.
Geweldig natuurlijk. Neder
land is gastland in 1995.

Ik heb gehoord, dat je bij aan
komst in Nederland als eer
ste de vliegtuigtrap afdaalde
met fakkel (zie foto).
Ja, prachtig. Erheeft eenfoto
van in de Telegraaf gestaan.
Als fakkerdrager was je ook
doelwit van de persmuskie
ten. Ik ben geloof ik ook op
de Koreaanse TV geweest.
En van een Franssprekende
Koreaanse journalist be
greep ik niets. De leiding
moest erbij komen om te ver
talen. Endan in 't Engels ant
woorden. Moeilijk hoor!

Hoe gaat het nu met je talen
op school? Heb je profijt ge
had van de reis?
Nou nee, het gaat niet zo
best. Ik hoop wel dat ik nog
over ga naar de vijfde. Na te-

rugkomst begon de school
meteen weer. Ik wilde er
graag weer heen. Ik had veel
te vertellen. Maar was ook
erg moe. Voor de lessen had
ik (toennog)geenbelangstel
ling. Dat zeggen de leraren
tenminste.

Wat ik er wel van geleerd heb
is, dat ik durf te praten. En
ook dingen eten die je niet
kent.
We kregen een keer Kore
aans eten: Kimchi en inktvis.
Ze noemden dat ook wel
"transparante guppies". De
volgende dag was driekwart
van ons contingent ziek. Ik
ook.

Eet je thuis nu ook alles?
Nee, gekookte witlof niet. En
de bami zoals mijn moeder
die maakt vind ik nog steeds
het allerlekkerste.

Wat hebben jullie daar als
"Hollands" gepresenteerd?
Wij Nederlanders eten harin
gen, bakken pannekoeken
en drinken daar chocolade
melk bij. We lopen met kaas,
op klompen en in kleder
dracht. Zo was ik op de Ne
derlandse receptie "Vrouwe
Antje", compleet met klom
pen, jurkje en mutsje (zie fo
to). En dat Nederland onder
de waterspiegel ligt, vindt
men maar raar. Dijken. mo
lens en tulpen maken het
beeld compleet.
De Jamboree wordt in '95 bij

Voor goede service en voorlichting
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- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
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Modeshow in Thesinge

I Modeschow bij de vrouwenvereniging in Thesinge. (toto:r aurssTon)

Dronten georganiseerd. La
ger kan het niet.

Ga jij dan ook weer mee
doen?
Zeker weten, maar niet meer
als scout. Ik ben daarvoor
dan te oud. Ik kan waar
schijnlijk wel meedoen als lei
ding.

Hoe werden jullie bezig çe
houden die twee weken?
Er zijn veel activiteiten geor
ganiseerd. Je kan je voorkeur
kenbaar maken bij de leiding.
Elke dag krijg je een kaart
waarop staat bij welke activi
teit je verwacht wordt, waar
en hoe laat. Daar leg je ook
de internationale contacten .
Het leukste om te doen vond
ik de Challenge Valley, een
soort stormbaan. Er kwam
veel klim-, kruip- en water
werk aan te pas. Wat ook wel
leuk was, maar heel kort, was
het "ballonvaren" boven het
Jamboreeterrein.

Denk je er nog vaak aan?
Och ja, eigenlijk wel. En ik wil
mijn foto 's en knipsels ook
nog inplakken. Dat had ik ei
genlijk deze (Paas)vakantie
willen doen. Maar ja, die is al
bijna om. En ik moet ook nog
huiswerk doen. Ik wil eigen
lijk wel overgaan.

Succes ermee. En wat ga je
deze zomer doen ?
Weet ik nog niet. Ik zou wel
naar Frankrijk willen. Daar is
iedereen uit mijn klas al ge
weest. Maar ja! Ik spreek
geen Frans.

Dat lijkt me geen probleem.
AI die klasgenoten van je
toch ook niet!

Els Knol.

massage
reflexzöne

therapie

De Christelijke Platt elands
vrouwenbond afdeling The
singe heeft op dinsdag 31
maart jl. haar maandelijkse
avond gehouden in "Ons
Trefpunt". Deze avond werd
verzorgd door modehuis
"First Lady" uit Bedum. Zij
showde ons de voorjaar/zo
mercollect ie 1992. Ook
schoenhuis "Luit" uit Middel
stum droeg zijn steentje bij.
De dames van de platte
landsvrouwen afdeling Gar
merwolde waren ook uitge
nodigd; de belangstelling
was groot. Vander Laan had
voor zijn show vier dames
meegenomen, die vooral
veel kleding van zijde show
den. Koraalrood wordt dit
voorjaarde modekleur. Naast
de wat langere wijde
(plooi)rokken komen ook de
kortere nauwe rokken weer in
de mode. De vesten, jasjes

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
DORPSWEG28
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en blazerszijn dit jaar wat lan
ger; het mantelkostuum is te
rug van weggeweest. Be
halvede lange broek en broe
krok zagen we ook bermu
da's, gaucho 's en leggings.
Kortom: voor elk wat wils.
De heer van der Laan legde
de nadruk op het spelen met
mode: "Haal een ensemble
eens uit elkaar en combineer
het met iets anders. Zeg niet
te gauw dat iets je niet staat:
probeer het eens!"
Na afloop bedankte me
vrouw Hoekstra alle mede
werksters en belangstellen
den voor de geslaagde
avond. De afdeling Garmer
wolde bedankte voor de uit
nodiging en overhandigde
alle bestuursleden een pre
sentje.

A.J.G.

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persenvan

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610

Drenkeling
gered

De 88-jarige B. Veldman uit
Bedum reed op 8 april bij het
opstappen pardoes het Bo
terdiep in. Wim Ritsema uit
Thesinge zag dit vaag in de
verte gebeuren. Hij reed met
de auto via Bedum, Onder
dendam naar zijn werk in
Eenrum. Vlak voor de spoor
wegovergang had hij iets
donkers naar de walkant zien
rollen en opspattend water
gezien. Vol gas reed hij erop
af en bedacht zich niet toen
hij nog net een deel van een
jas boven water zag drijven.
De drenkeling had hij snel te
pakken. Een eindje van de
wal af is het Boterdiep al zo
diep dat Wim er niet kon
staan. De hoogbejaarde man
werkte ook niet mee. Toen hij
aan de kant kwam was er al
hulp gearriveerd. Bij het loon
bedrijf nam Wim een warme
douche en kreeg hij droge
kleding.
Met dhr. Veldman gaat het
goed, hij heeft Wim zelf al ge
beid om hem te bedanken.
Dit deed zijn dochter ook al
met bloemen. Behalve dat hij
flink verkleumd was en de
eerste nacht de slaap slecht
kon vatten, kwam Wim met
de schrik vrij. Wel rijdt hij
sindsdien met een vreemd
gevoel langs deze plek.

TruusTop.

Wist U dat:
- er van het boekje 'The

singe en de toekomst' ex
emplaren te bestellen zijn
bij Dorpsbelangen?

Auto- en Motorrijschool

K, J. Vriesema

Wigboldstraat 20, Ten Boer
Tel.:05902-1905

Dinsdagavond -theorieavond
Examentraining per computer



1945: Garmerwolde onder vuur

Mevrouw van Dijk. (foto: H. rry Huizing.1

leder jaar komen tegen be
vrijdingsdag (5 mei) de ver
halen over de Tweede We
reldoor log weer los . Ook
de kranten, rad io en televi
sie besteden er aandacht
aan. Maar over de gebeur
tenissen in onze eigen om
geving hoor je wein ig. Me
vrouw Van Dijk (thans 91
jaar), wonende aan de
Dorpsweg no. 19, vertelde
Hill ie Ramaker-Teppervoor
de G&T-Exp ress het één en
ande r over haar belevenis
sen rond de bevrijd ing.

"De Canadezen waren al in
de stad (Groningen); we wis
ten dat ze naar Delfzijl moes
ten en dat we dus in een ge
vaarlijke zone zaten. Omdat
we geen kelder hadden (al
leen een kelderkast) besloot
mijn man om samen met
Kees Klei een schuilkelder
achter ons huis te graven.Te
gen de wanden maakten ze ij
zeren platen en voor het dak
gebruikten ze dubbele golf
platen. Als extra bescher
ming kwam er eenlaaggrond
boven op. Om de kou tegen
te houden, hingen ze zakken
langs de wanden. De ingang
bestond uit een lange ronde
gang met wenteltrapjes. Om
op te zitten zetten ze er ne
gen veilingkistjes in. In één
dag kregen ze de kelder
klaar. "

In de schuilkelder

" 's Avonds gingen mijn doch
ter Titie en ik de kelder bekij
ken. Behalve de kisten zagen
we een stallantaarn en een

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor aluw
KOEIEN EN SCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• st ieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

wekker; verder niets. We gin
gen recht tegenover de in
gang zitten. We zaten nog
maar net of de eerste grana
ten vielen. Binnen tien minu
ten kwamen de familie Rol
lema (drie personen), de fa
milie Schoonveld (twee per
sonen) en Kees Klei en was
de schuilkelder (bijna) vol.
Mijn man was er nog niet: als
lid van de B.B. (Bescherming
Burgerbevolking) moest hij
wacht lopen. Tegen elf uur
werd het de familie Klei (drie
personen) onder het bed te
gort ig: zekropen langsde ak
kers naar onze schuilkelder
en vroegen of ze er bij kon-

Dag èn nacht tanken
met de Tankpas ...
(dusl o41dercooI'nfgeldI

... kan voortaan inTen Boer !
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! • .r,.."".1.Msf., ElJroard &~ I\I t lli U'
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i allround Alllobedrijf !
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den. Rond half twaalf kwam
ook het gezin Zwaneveld
(vier personen) eraan krui
pen: zij lagen in bed en de
schoenendozen op de bed
deplank waren al kapot!
We zaten als haringen in een
ton: we konden geen kant
meer op! De kelder was ge
bouwd voor negen perso
nen, maar we zaten er inmid
dels met z'n zestienen! Elk
vierde schot was voor ons:
we konden het aftellen! Alsof
het nog niet erg genoeg was,
zei Jan Rollema: "As der hier
zo'n ding vaalt, din worren
wie net appelmoes!" De

Assurantiën
en

Financieringen

M U NN E KE

Oude Rijksweg 3
9798 PA Garmerwolde
Te lefoon 050-421153

nacht duurde ontzettend
lang: tien minuten leken wel
een uur! Tegen lichten hield
het eindelijk op en konden we
naar buiten. De vaart leek
omgeploegd, ramen en dak
pannen waren kapot en
overal in huis lagen granaat
scherven.
Maar wat kon ons dat sche
Ien: we waren dolblij dat we
er zelf goed afgekomen wa
ren! Bij de familie Anderson
hingen de gordijnen in de bo
men, zelf zaten ze nog in de
kelder. Wij vertelden hen dat
het voorbij was en dat ze er
uit konden komen. Maar het
was nog niet over, het begon
weer! Gelukkig duurde het
maar even."

Slachtoffers

"We hoorden dat er bij de fa
milieOosterhuis drie mensen
waren geraakt! De beide ou
ders lagen in de bedstee en
bleven ongedeerd, maar het
gezin van hun (laatst overge
bleven) dochter raakte
zwaargewond. De familie
Bloemendaal zat er naast in
de kelder en hoorde de men
sen jammeren en om hulp
roepen! Zij zagen echter
geen kans om er heen te
gaan. 's Morgens waren
moeder en zoon al overle
den, maar de man leefde
nog; ze hebben hem nog op
een kar met een wit laken er
over naar Fivelhörn gebracht.
Daar waren dokters en ver
pleegsters!
Ook waren er twee mensen
aan een hartaanval overle
den: Piet Dijksterhuis (onge-
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trouwd, wonende op de boer
derij waar nu Goense woont)
en "Oafie" Wieringa-Kuipers
(waar nu Strootman woont) ."

Doelen

"We kwamen er ook achter
waarom ze juist op ons had
den geschoten. Er stonden
's middags Duitse auto 's in
het dorp; vliegtuigen cirkel
den rond en namen foto's . De
auto's stonden op de vaarten
bij de familie Oesterhuls. de
familie Anderson (nu dokter
Friezema), de familie Wi
cherts (voormalig brugwach
tershuis) en ons (tegenover
de slaapkamer}."

Op de vlucht

"Mijn man had het druk als
timmerm an en voorganger,
maar ik besloot met Titie naar
mijn zuster in Den Andel te
gaan. We bonden de vlucht
koffers (met ondergoed en la
kens)op de fiets en gingen lo
pend naast de fiets - op weg,
richting Thesinge. Onderweg
bood de zoon van Abel Kui
zinga ons aan om bij hen te
blijven: zij hadden volop on
derduike rs en een man meer
of minder kwam er niet op
aan. "Moeke kookt de halle
dag eten." Daardat hij in het
verzet zat, wist hij dat de oor
log niet lang meer kon duren.
(Die mensen hebben wel een
medaille verdiend voor hun
werk in de oorlog!) Wij gingen
echter verder. Dicht bij The
singe kwamen we Marie
Maatjes tegen. Zij vertelde
ons dat de bruggen waren
opgeblaze n en we niet meer
naar Den Andel konden. We
mochten wel bij hen blijven!
Die daq aten we konijn: heer-

lijk! Thuis hadden we nog een
geit met twee bokjes. Omdat
we ze niet aan de Duitsers
gunden, haalden we ze op.
Dat was trouwens nog een
heel gedoe. Moeder geit was
dat lopen niet gewend en
protesteerde hevig. Maar uit
eindelijk lukte het toch ."

Einde in zicht

"We zagen de Duitsers op
fietsen voorb ij trekken: ze
vlucht ten! Om te voorkomen
dat ze onze fietsen ook mee
zouden nemen, zetten we ze
gauw weg! Bij "Rollen" (Rui
scherbrug) zagen we
's avonds auto 's met een V
teken erop. Later hoorden we
dat Pop Dijkema de brug in
Oosterhoogebrug (met ge
vaar voor eigen leven) naar
beneden had gedraaid , zo
dat de Canadezen er over
konden.
We gingen om de beurt naar
bed; dr ie hielden de wacht.
Om half elf hoorden we op
eens: BAMS!!! Iedereen
kwam uit bed en met z'n allen
kropen we door het tuinpad
naar kweker Ridder. Hij had
een grote kelder; daar kon
den we wel bij in! Een hele
verbeter ing met de vorige
nacht: er was zelfs wat te
eten en te drinken! En er werd
bijna niet meer geschoten!"

Inkwartiering

"Weer thuisg ekomen kregen
we inkwartiering. Erwerd niet
naar gevraagd of je het wel
wou, het moest gewoon . In
onze voorkamer zouden acht
man komen. We sloten de
kasten af en legden stro op
de vloer. De Canadese solda
ten wensten echter geen

stro , wel "chairs " (stoelen).
We hadden geen last van
hen: als ze naar de wc moes
ten, gingen ze zelfs buiten
om. Eén soldaat had waar
schijn lijk heimwee en zat
vaak bij mij in de keuken. Als
hij een sigaret opstak, gaf hij
mij ook één: voor de "boss" .
Ze vroegen ons of we hun
epauletten op wilden naaien;
als dank gaven zeons choco
lade. Als ze wat over hadden,
gaven ze het ons, bijvoor
beeld pakjes thee, stukjes
zeep en cacao. Mooi wit En
gels brood plus beleg gaven
ze aan de kippen! Dat vonden
we doodzonde! Ons grauw
brood was lang niet zo lek
ker! Ons roggebrood lustt en
ze niet, maar ze waren dol op
karnemelk (dat maakte ik van
geitemelk en een beetje koe
melk)."

Geen vlag uit

Ook al waren we bevrijd , we
hingen onze vlag niet uit. Er
waren vijf doden in Garmer
wolde en mijn man kon als
voorganger toch geen vlag
uithangen! De Canadezen
begrepen er eerst niets van;
de taalbarrière was te groot !
Om toch in een feeststem
ming te komen, hingen ze
vlaggetjes om de lamp."

Rouwdienst

"Doordat ze ernstig verminkt
waren, moest de familie Van
der Reyden zo gauw mogelijk
worden begraven. Goed ma
teriaal voor kisten was er
bijna niet, daarom legden ze
moeder en zoon samen in
één kist en de vader in een
andere. Toen de begrafenis
stoet er aan kwam, hielden

de Canadezen een muziek
feest in de tuin bij de pasto
rie. Mijn man verzocht ze
(met handen- en voetenwerk)
om tijdens de begrafenis te
stoppen. Ze voldeden met
een aan het verzoek. Er werd
een grote rouwdienst in de
kerk gehouden, waarbij heel
Garmerwolde aanwezig was!
Er waren maar zes dragers;
na de dienst vroeg mijn man
vrijwill igers voor de tweede
kist: er meldden zich volop!
Later werd er met een lijst
door het dorp gegaan en be
taalden we met z'n allen een
monument. Hierdoor weten
we ook nu nog dat het in de
nacht van 14 op 15 april ge
beurde."

Feest

"Pas later - toen alles weer
"normaal" was - vierden we
met z'n allen groot feest en
werden vele aspecten van de
oorlog in een grote optocht
uitgebeeld."

Hillie Ramaker-Tepper.

Herdenking
ti mei

Jok dit jaar wi llen wij een
korte samenkomst houden
op 4 mei a.s. ter herdenking
van de slachtoffers uit de
TweedeWereldoorlog. De sa
menkomst wordt gehouden
in de Hervormde kerk te The
singe en zal van half acht tot
5 over acht duren. Wij nodi
gen u hierbij van harte uit
aanwezig te zijn. Graag tot
ziens op 4 mei!

De kerkeraad Ned. Herv.
Kerk

((RIlIJRTHERm
- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties
.....; Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Wa nt door het unieke ieervert -proced è van Allround Lederservice is hun bankste l
weer als nieuw.
Duur? Nee , zeker niet in verhouding met de eanscnafprqs. Bel voor meer informatie "
050· 424205

~ll 0 [M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen I Gannerwolde

aquatenn installaties bv
telefoon (OSO) 41 3232

Flensburgweg 16

9723 TN Groni ngen



Subsidieaanvraget:t .

Afscheidsreceptie

Voorjaarsfietstocht
Er kan tussen 10 en 12uur op
gestapt worden bij: Dorps
huis de Leeuw te Garmerwol
de. café Ten Post te Ten Post
en bij Menorah in Ten Boer.
De kosten bedragen f. 2.50,
waarvoor men de te rijden
route krijgt met een con
sumptie en een attentie .
Inlichtingen:
in Ten Boer 05902-3271.
Ten Post 05902-3427,
Garmerwolde 050-423211.

kunt u persoonlijk afscheid
nemen van Yvonne. Alle in
woners van de gemeente Ten
Boer zijn van harte uitgeno
digd de recept ie bij te wonen.
Namens de plaatselijke ver
eniging.

R. Storteboom.
Voorzitter plaatselijke vereni
ging.

Zaterdag 9 mei hebben drie
dorpen in de gemeente Ten
Boer een gezamenlijke Voor
jaars-fietstocht over 40 km.
georganiseerd.
In Ten Boer wordt de fiets
tocht georganiseerd door de
Vereniging voor Volksverma
ken. in Ten Post door lAK.
en in Garmerwolde door de
Vereniging Dorpsbelangen.
Het evenement hangt met
het 125 jarig jubileum van het
Rode Kruis.

Voor de kinderen, in Garmerwolde konden ze op 2e Paasdag
meedoen met het traditionele "Eieren zoeken " (met Catharina
Veenstra als paashaas!) ûoto: Henk Bemerie)

Na 20 jaar werkzaam te zijn
geweest als wijkverpleeg
kundige in onze gemeente
hebben wij het genoegen u
uit te nodigen voor een af
scheidsrecept ie van
YVONNE SCHOUTETEN
WESTERINK. Op donderdag
7 mei van 20.00-21.30 uur in
het Groene Kruisgebouw.
Blinkerdlaan 2 in Ten Boer.

De beoordel ing van uw sub
sidieaanvragen gaat aan de
hand van de cri teria gesteld
vanuit de gemeente Ten
Boer. Voor 1 juli 1992 ont
vangt u bericht omtrent uw
subsid ieaanvraag. Met be
trekk ing tot de aanvragen
voor 1993 krijgt u vóór maart
1993bericht.

volledig ingevuld vóór 1 juni
1992 weer in te leveren bij het
secretariaat.
Voor Thesinge is het aan
vraagformulier te krijgen bij:
R. Dijkerna. GN Schutterlaan
22. tel. 1305. Dit formulier
dient u volledig ingevuld vóór
20 mei 1992 in te leveren ook
bij het secretariaat.
Formulieren na gestelde da
tum kunnen niet meer in be
handeling worden genomen.

Subsid ieaanvragen voor
1993 dient u vóór 1 februari
1993 in te leveren bij het se
cretar iaat. Dit geldt zowel
voor Thesinge als voor Gar
merwolde.

U hebt subsidie aange
vraagd en dit wordt niet ge
honoreerd door de dorpsve r
eniging. Dan kunt u in deze
overgangsperiode van drie
jaar alsnog uw verzoek rich
ten aan de gemeente Ten
Boer.Wordt de aanvraag we
derom afgewezen, dan hebt
u de mogelijkheid via de
AROB een beroepsproce
dure te starten.

Beroepsmogelijkheid

Beoordeling subsidieaan
vraag

Subs idiecriteria

Een vereniging. groepering
of inwoner van Garmer
woldeffhesinge kan voor
een activ iteit een beroep
doen op subsidie.
De activ iteit dient bij te dra
gen aan:
' de verhoging van de leef
baarheid :
'de act ivering van de dorps
kernen;
' het ontwikkelen van eigen
init iatieven.
Deze criteria zijn gesteld
door de Gemeente Ten Boer.
U kunt met ingang van heden
een subsid ieaanvraagformu
lier bij het secretariaat van de
vereniging verkrijgen.
Voor Garmerwolde is dit bij
het secretariaat G. Santing.
Oude Rijksweg 2. tel.
413303. Dit formulier dient u

De welzijnssubsidie-syste
matiek van de gemeente Ten
Boer is ingaande 1-1-1992
gewijzigd. De nieuwe rege
ling wordt gefaseerd inge
voerd over een termijn van
drie jaar. Voor Garmerwolde
en Thesinge betekent dit
concreet:
Subsidiebedrag 1992
f. 1000.=
Subsid iebedrag 1993
f. 1000.=+ een bedrag per in
woner.
Subsidiebedrag 1994
f. 1000.= + f. 2.= per inwoner.
Het uitgangspunt van de ge
meente hierbij is dat alle hui
dige subsidies aan activitei
ten gericht op het dorp,
welke niet dorpsoverstijgend
zijn. worden opgeheven en
vervangen voor een subsid ie
door de dorpsvereniging.

PI" Slager ~

J. FEENSTRA
AANNEMERSBEDRIJF

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OD de markt in Ten Boer

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
tel. 050-416501



Jaarvergadering Thesinge

Rente: 7,5%

Terugkijkend op het vereni
gingsjaar van maart '91 tot
maart '92 stelt voorzitter Pe
ter Heidema vast dat het een
druk en duur jaar was. Uit de
notulen van Roelie Dijkema
blijkt dat de organisatie van
de creatieve toer de Sin
terklaas- en oud- en nieuw
jaarviering met veel inzet van
dorpsgenoten geslaagde
evenementen waren. Het fi
nanciële verslag van pen
ningmeester Jansen toont
aan dat er flink in de buidel
getast is maar dat er ook vol
doende inkomsten waren.
De kascontrolecommissie:
Pluc Plaatsman en Woltjer
Karsijns verlenen décharge .
Opvolger in de plaats van
Pluc Plaatsman wordt Stof
fer Havenga. De aftredende
bestuursleden Wellie Boeren
Peter Heidema, die beiden
herkiesbaar zijn, blijven bei
den in funktie.

Dodenherdenking

Het voorstel uit de vergade
ring om alle dorpen van de
gemeente Ten Boer bij toer
beurt in te zetten bij de krans
legging op 4 mei bij het mo
nument in Ten Boer wordt
door de vereniging meege
nomen in het overleg met
S&W hieromtrent.
De Hervormde Kerk is deze
avond van half 8 tot 8 uur tra
ditiegetrouwopen .

Muziek

Tegen het eind van de verga
dering treedt muziekvereni
ging "Juliana" op . De welge
teld 18 blazers en 1 drummer

GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde
050 - 416252

geven onder leiding van dir i
gent Gerrit Weghost 5 num
mers ten beste. Het reper
toire bestaat uit suites en
marsen. Het huidige leden
bestand en de muziekkeuze
geven blijk van een op
bloe iende vereniging. De
heer Dick Bakker wordt in de
bloemetjes gezet i.v.m. zijn
activite iten voor de muziek,
waaronder het voorzitter
schap gedurende 10jaar.

Zeskamp

Het voorste l om in Thesinge
een zogenaamde zeskamp
te organiseren wordt aange
nomen. Voor de organisatie
zou een comm issie gevormd
kunnen worden zoals dit ook
het geval was met de Crea
tieve Tour. Nadere berichten
volgen te zijner tijd .

Truus Top

Te koop aangeboden

Computer, laser XT, inclusief
printer en muis. Vraagprijs f.
1.800,-. Tel. 050-41658Z

Aangeboden:
GEO T-shirt (maat 33 en maat
42), GEO voetbalsokken
(maat 39?), gratis voetbal
schoenen (maat 39? en 41?),
paardrijlaarzen (maat 35).Tel.
050-413391.

Wist U dat

- er op 9 mei in Thesinge
weer een koolzaadfiet
stocht gehouden wordt?

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

V erko o p sch o o rs teen kapp en

Schoorsteeninspecti e

VeJWijderen van nest en

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

Ondanks beteuterde Paashazen, gezelligheidalom op de Peu
terspeelzaal. (toto : Feenis Ton)

Rabobank
Rendement Rekening:

hoge rente en altijd
geldbeschikbaar

Spaartegoed meer dan f 10.000.- ? Neem dan een
Rabobank Rendement Rekening: een hoge rente en
toch f 25.000.- contant en zonder kosten opneem
baar (elk kwartaal).

Loop even binnen of bef voor een afsp raak
Dorpsweg 34 , Garmerwolde, tel. 050-416202
Ket1<straa19A, Thesinge, tel. 05902-1753

Rabobank ~
Meerbankvoorje geld



Knikkertijd in Thesinge. (foto : Teunis Toni

'The show must go on'
Toneelgroep de Rijge laat
zich met haar nieuwe pro
dukt ie door niets afschrik
ken. Na 'Met mes en vork' nu
een moord in de schuur aan
de Bovenrijgerweg 19.
Thesinge staat bekend als
een rustiek en schoon dorp
waar vele keurige stadjers,
die het in het leven gemaakt
hebben , voor veel geld hun
verdiende privacy en rust
kunnen kopen.....
Toneelgroep de Rijge is stie
kem achter de schone bui
tenkant van het dorp gaan kij
ken en heeft onvoorstelbare
ontdekkingen gedaan!
-Wat is er met Monique de
Vries (een succesvol fotomo
del) gebeurd?
-Wat vindt men op 8 en 9 mei
in de Thesinger Maar en

waarom is de politi e ter plek
ke?
-ls er sprake van moord en is
de inspecteur slim genpeg
om de waarheid aan het licht
te brengen?
-Kan het publ iek de afloop
van dit gruwelijke drama nog
beïnvloeden?

De Rijge heeft het haar pu
bliek dit keer niet gemakke
lijke gemaakt.
Vanaf 8 mei gebeuren er
merkwaard ige dingen in The
singe: let goed op!
'The show must go on' is de
titel van het nieuwe stuk van
tonooigroep de Rijge. onder
regie van Anke Riebau. Het is
een vrije bewerking van een
stuk van Francis Durbridge.
Alle overeenkomsten met be-

staande personen berusten
op louter toeval.

Speeldata: 14 en 16 mei, 12
en 13juni, 17 en 18 juli.
Reserveringen: 05902-34291
3445

Wist u dat

16 mei weer de jaarlijkse
rommelmarkt , georgani 
seerd door de jeugdraad
van Thesinge , van 10.00
uur tot 14.00 uur plaats
vindt?
er dit jaar specia le attrac
t ies zijn?
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Hervormde gemeente
Garmerwolde-Thesinge

3 mei Garmerwolde 9.30 uur de heer R.
Knijff , l oppersum

4 me i Thesinge. 19.30 uur herdenkinqssa
menkomst voor gevallene n van de 2e
wereldoo rlog

10 mei Thes inge 9.30 ds. C. de Vries- Ba
tenburg

17 mei Garmerwold e 9.30 uur gezamenl.
dienst , ds. C. de Vries - Batenb urg

24 mei Thesinge 9.30 uur ds. C. de Vries
Batenbu rg

31 mei Garmerwo lde 9.30 uur prof . dr. A. F.
J. Klijn. Haren

Kerkdiensten gereformeerde
kerk T hesinge

3 mei 9.30 uur ds. Van Wier en. Leek.
14.30 uur ds . De Jon g. Coevorden

10 mei 9.30 uur ds. Haan. Ten Post, 14.30
uur ds. Heijer, Uithuizen

17 mei 9.30 uur Samen-Op-w eg-dienst in
Nl-t-kerk Garme rwo lde , ds. De Vries
Batenburg, Garmerwolde. 14.30 uur ds.
Edelman , Bedum

24 mei 9.30 uur ds. Albt as. Ten Boer, 19.00
uur ds. Naqelkerke . Haren

26 mei 9.30 uur ds. Raven, Bedum
31 mei 9.30 uur ds. Alb las, Ten Boer, 14.30

uur ds. Naç elhout . Bedum

uw brood vvordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum L.ewenborg. tel . 4 15222
Selwe...l tel. 178465
Ve<smst1rt K"'""""'ll 51 ·53
Cla"""""-d 47
Beyum Oost. tel . 421452
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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

Dorpsweg 59, Garmerwolde, 050-414909


