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Thesinger
"Angels"
Din sd ag 12 mei , 18.30 uu r.
Bij de Til verz amelen zich
ro nke nd e motoren. Heli's
Angels? Een motorclub op
toertocht? Nee hoor, het
zijn gewoon motorrijdende
Thesingers , bijeen voor
een
sp eci aal geë nsceneer de groepsfoto voo r de
G&T. Want je ziet in Ths inge
regelmatig onherkenbare
int egraal- en andere helmen voorbij fl itsen. Maar
w ie zijn dat? En w ie wist
da t er in ons dorp zoveel
motore n ge koesterd, gepoetst, opgeknapt en meestal uit slui t end door de
zorgzame eigenaar - bereden worden?
Daar staan ze. De YamahaXS
250 (wegens tijdgebrek zonder benzinetank) van Ronaid
van Zwol). De Suzuki 550 GT
van Peter Robbe. De Honda
CB 750 F van Jochem Admiraal. De Honda CB 400 N van
Teunis Ton. De Hond a CB
550 van Haye v.d. Oever. De
Suzuki VS 700 Intruder van
Bertho Top. De Yamaha XS
750 van Harry ten Cate. De
Moto Guzzi V 50 111 van Nelleke Mak. De BMW R 65 RT
van Hans van den Brand. De
BMW R 80 van Ad van Zalk.
En dan ontb reken op de foto
nog: de Yamaha XT 500 (aft
the road) van Andries v.d.
Meulen, de Honda 500 van
Cor Boswijk, de tweetakt er
Cagiva 350 van Ruth van Dalen , en de twee imposante
Harley's van Willem Bakker
en Toni Weel.
Motorrijders, dat is toch
apart volk . Ze groeten elkaar,
zelfs op de grote weg. Staan
ergens twee motorrijders bij

De motorclub. ~oto: camera van Teun ;,; Ton)
een stopl icht , dan worden op
z'n minst waarderende blikken uitgewisseld . Toch heb je
ook onder het motorvolk
weer categorieën. Een moderne chopper (zoals van
Bertho Top) is iets héél anders dan een toermotor-metkuip (zoals de BMW's van
Hans van den Brand en van
Ad van Zalk). Ben je een mooi
weer-rijder of ben je het
weer-en-wind -type van de
lange afstand? Of kies je voor
het uitgesp roken individualisme van de Harley Davidson?

Het Motorgevoel
Wat alle motorrijders - ook de
Thesingers - met elkaar gemeen lijken te hebben, is: Het
Motorgevoel. En waar bestaat dat uit?
'Je leidt je eigen leventje op
de weg', zegt Bertho Top. 'In
een auto zit je opgesloten.
Autorijden is saai", zegt Jochem Admiraal. 'Je hebt bij
50 kilometer per uur al de
sensatie van snelheid', zegt
Teunis Top. 'Motorrijden is directer. Het heeft te maken
met evenwicht en behendigheid ', zegt Hans van den
Brand. 'Het is een stuk kou-

der ', zegt Cor Boswijk. 'Het is
leuk om richting te geven met
je lijf, in plaats van met je armen en je hoofd' , zegt Ruth
van Dalen. "Je bent als eerste
weg' , zegt Andries V.d. Meulen. 'Je zit in het landschap.
je voelt meer en je ruikt
meer', zegt Nelleke Mak . 'De
motor kon ik net betalen , een
auto niet' zegt Ronaid van
Zwol. 'Het is gewoon heerlijk', zegt Harry ten Cate. 'Anders', zegt Toni Weel.

Kilometervreters
Wie heeft er de meeste kilometers opzitten? Is dat Ad
van Zalk? Hij rijdt al 25 jaar
motor en een weekeindje
Norma ndië met zoon Gijs (14)
achterop is voor hem een
leuk tochtje. 'De langste
tocht die ik ooit maakte, dat
was naar Italië, Sicilië, Tunesië, Marokko en via Spanje
weer ter ug. Met mijn vrouw
achterop, 10.000 kilometer in
vier weken.
Of is dat Toni Weel, één van
de eerste Harley-rijdende
vrouwen in Nederland . Zij
rijdt 17 jaar motor en heeft bij
elkaar op geteld zo'n anderhalf jaar rondgetoerd in Amerika, waar ze ook nog ieder

jaar in augustus de grote Harley-manifestatie bezoekt in
South Dakota . "Ik heb gereden van de westkust naar de
oostkust, en andersom. Dat
geeft me een kick . Er zijn niet
zoveel vrouwen die in hun
eentje dit soort tochten maken. Ik zat als peuter al tussen mijn ouders in op de motor. Zodra ik echt zelfstandig
was - want meisjes horen dat
soort dingen niet leuk te vinden - heb ik álle rijbew ijzen
gehaald die er maar zijn" .
Harry ten Cate heeft eens
meegedaan aan de Herfstnachtrit: 800 kilometer tussen zonsondergang en zonsop gang. "Er gaan 200 of 300
moto ren van start en bij de finish zijn dat er misschie n nog
40. Dat is de kick van het volhouden, om dan dóór te
gaan" .
Hans van den Brand verheugt zich alweer op zijn
tweede Midweektoer van de
KNMV: vijf dagen lang achtermekaar op de motor, via de
mooi ste kleine weggetjes
even naar Zwitserland en terug. Uit en thuis wordt dat
zo'n 3000 kilom eter op de telIer erbij.
Bert ho Top rijdt ieder jaar met
een motorvriendje een leuke

.

tocm, meestal - vanwege het
mooie weer - in Frankrijk.
'Tentjemee, kleine weggetjes
af, héérlijk'.

de indruk, dat hij de motor
diezelfde zondag(!) nog repareerde".
Gevaarlijk ?

Belevenissen
En je maakt wat mee, onderweg, als motorr ijder. Je stapt
ergens af en je pelt je uit de
kleren. Teunis Top: 'Je ziet er
hopeloos uit, als je motorrijdt. Op een tocht in Engeland wilden we een tea gebruiken. Maar dat was een
nogal sjieke tent en we moesten wel vier of vijfmaal vertellen dat we écht wel genoeg
geld bij ons hadden'.
Of je staat, zoals Hans van
den Brand, met een lekke
band vlakbij de camping
waar je zou overnachten. Het
is avond. Vrouwen koffers
worden afgeladen, man en
motor worden door behulpzame wegenwachters naar
een bandenplakservice gebracht. Man komt later naar
camping ,
handenwrijvend
want de motor is morgen
klaar. "Heb je al koff ie,
schat?' En de schat zegt:
'Koff ie? Waar zijn de sleutels
van de koffers?" Man verbleekt. De sleutels? Die zitten aan het sleutelbosje. In
de motor. Vijft ien kilometer
verderop.
Ja, je maakt wat mee. Ad van
Zalk reed met zwager en de
beide echtgenotes in NoordFrankrijk. "De BMW van mijn
zwager had pech en de
dichtsbijzijnde dealer zat op
50 kilometer. Wij hebben 'm
op sleeptouw genomen, gewoon met een stuk touw, en
natuurlijk werden we aangehouden. Onder politie-excorte zijn we naar de dealer
gebracht en die was zó onder

Is motor rijden een gevaarlijke sport? Bij het maken van
de groepsfoto wilde Jochem
Admiraal vlak over de brug
eventjes draaien. Een schuiver die goed afliep: alleen de
valbeugel had een paar krassen. Vrijwel iedereen heeft
zulke akkefietjes bij de hand
gehad.
Peter Robbe: 'Ik ben nog
nooit onderuit gegaan. Motorrijden is vooruitk ijken. Je
bent kwetsbaar: één tikje en
daar ga je. Je hebt geen blik
om je heen'.
Hans van den Brand: 'De
enige kreukelzöne dat ben je
zelf, dus...
Gor Boswijk: 'Ik rij nogal voorzichtig. Je bent op de motor
wat oplettender'.
Ruth van Dalen (aan de Dijk,
buiten het dorp): 'Ik ben een
paar keer met windkracht 8
onderuit gegaan op het
paadje. Maar alleen blikschade. Ik rij agressief. Bij een
stoplicht sta ik niet achteraan
en als ik kan inhalen, zal ik het
niet nalaten'.
Andries V.d. Meulen: Ik weet
hoever ik gaan kan. Ik heb
weleens behoorlijk ruig gereden, maar wel altijd met
zware beschermende kleding aan. Ik wil niet m'n behang eraf. En tot nu toe is het
altijd goed gegaan'.
Nelleke Mak: 'In een auto heb
je een paar seconden de tijd ,
op de motor niet. Ik rij redelijk
rustig, dat hangt een beetje
van m'n bui af. Ik neem weleens een risico. Dat hoort erbij. Dat is oewoon leuk.

j

Goed voor uw goed

Troetelkinderen

Elisabeth Tolenaar

Zou je gemakkelijk je motor
uitlenen? Van de vijftien Thesinger motorrijders zeggen
er tien: 'Néé!!' of 'Nee, liever
niet', of 'Nee, hooguit aan iemand die ik héél erg vertrouw '. Overigens om verschillende redenen. Ronaid
van Zwol zegt: 'Nee, mijn motor heeft nogal een gebruiksaanwijzing en bij iemand anders staat ie toc h na
honderd meter stil' . Voor de
meesten geldt, dat zij gemakkelijker hun (veel duurdere)
auto uitlenen dan hun motor.
En waar dat aan ligt? Bertho
Top: 'Een motor is geen gebruiksvoorwerp, zoals een
auto '. Harry ten Gate: 'Ik sta
niet een hele dag aan een
auto te poetsen, maar aan de
motor wél'. 'Uitlenen? Ja
hoor' zeggen Teunis Ton, Gor
Boswijk, Ruth van Dalen en
Nelleke Mak. 'Maar niet voor
lang', voegt Nelleke eraan
toe. 'Uitlenen? Déze motor
wel' zegt Andries V.d. Meulen. 'Maar ik droom nog van
een mooie Engelse motor,
een antieke Norton of een
BSA. Zo'n motor zou een
koosnaampje krijgen en 's
winters een dekentje tegen
de kou. En natuurlijk zou ik
Noortje niet uitlenen. Mijn
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H. HOfSTEDE

Noordhof
Levering van all e soorten
rijwiel en. motoren.
bromfietsen

verf - glas - behang klompen - laarzen -

Afscheid
Na 20 jaar wijkverpleging
heeft Tineke Schouteten afscheid genomen. De recep tie in Ten Boer gaf een aantal
bestuurders de gelegenheid
om Tineke te bedanken voor
haar jarenlange inzet, haar
frisse ideeën en haar betrokkenheid. (toto: Teunis Ton)

MIDDELBERT
050416263

AIIt-~~en~I.6fK)(Y'l'ddO'

~OVIl!"/l!o~tw't~
f+,m;J.5I"t\o<? to'I ~d'lf'

o

RIJKSWEG 15
GARM ERWOLDE
TELEFOON 05902-1624

I~jf

Fa. W . KOOI & Zn

ZUNDAPP- KREIDUR -GAREW
VESPA - TOMOS - YAMAHA
FANTIC

o

Tevens:
Suéde-remigmg.
stoppage en
kledingreparat,e.

Ongetwijfeld zal dit verhaal
nog een vervolg krijgen. Er
komt beslist een uitvoerige
reportage van de Eerste Thesinger Toertocht. Wanneer
die is? Dat weten we nog
niet. Maar de eerste contacten - bij de Til - zijn gelegd.
Het wachten is op initiatief en
mooi weer.

MOTORENHANDEL

Bo\/ag-Iid

Goederen gebracht
In de L. v. d Veenstraat 3
Garmervvokfe.
(050-4130451
worden VrIjdagavond
thuis gebracht

meisje!"
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ToniWeel:'De ergste keer dat
ik onderuit ging, dat was bij
mijn rij-instructeur achterop.
Evenlater lag ik dus wel in het
ziekenhuis met een ingedeukt strottehoofd'.
Ronaid van Zwol: 'Ze zien je
aan voor een brommer en
dan krijg je geen voorrang.
Maar dan geef ik flink gas en
dan zien ze me wel. Mijn motor is nogal noisy'.

ENGELBERT
(fj().-4 16217
9797 PC Thesinge.
G . N. SchutI8f1aan 28 .
telefoon 05902-1957
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Zingen doe je samen
De wekelijkse repetitie op
maandag van het gemengd
zangkoor "Lovende Stemmen" is voor het twintigtal
leden een avondje uit. "Het
samen instuderen van overwegend aloude liederen
geeft je een saamhorigheidsgevoel. In ons kleine
koor heb je elkaar echt nodig; je mist één stem al duidelijk. Gelukkig zijn onze
leden heel getrouw aanweMooie samenzang
zig.
geeft je een kick!" Deze
motieven om lid te zijn van
het zangkoor, pik ik op uit
een gesprek met de dames
Robbe en Karsijns. Met de
blik op het aanstaand 40jarig bestaan van het koor,
de wens tot verbetering
van haar financiële situatie
en het ledenbestand vraagt
"Lovende Stemmen" uit
Thesinge uw aandacht.

Lovende stemmen klinken nog steeds.

80 personen zullen deelnemen aan deze feestdag.

Jubileum
Op 23 juni 1952 werd het gemengd chr istelijk koor "Lovende Stemmen " genoemd.
Dit feit wordt gevierd op 13
juni a.s, Een commiss ie heeft
oud-leden opgeroepen voor
een reünie. Het programma
ziet er als volgt uit:
15.00 uur: ontvangst met koffie in "Ons trefpunt"
1Z30 uur: broodmaaltijd
19.45 uur: jubileumconcert in
de Chr. GereI. Kerk
Het concert staat onder leiding van dirigent Peter Kleefman met orge lspel door Joan
Vos. Voor het avondprogramma heeft de commissie
een verrassing in petto.
De verwachting is dat er plm .

Repetitie
"In "Ons trefpunt" repeteren
we op maandag vanaf 20.00
uur. We beginnen met een
eenstemmig lied of psalm uit
het "Liedboek voor de Kerken". Je zou dit de warmingup voor de stem kunnen noemen. Mevr. Robbe opent dan
met gebed waarna diriqent
Peter Kleefman vaak -een
voorafgaand concert bespreekt. Sinds september
'91 is hij de opvolger van D. J.
du Corbier die ons 14 jaar
heeft gedirigeerd. Dhr. Kleefman heeft conservatorium
gedaan en speelt zelf in de J.

W. Frisokapel. Door middel
van het zingen van toonladder in verschillende toonsoorten en canons maken we
de stemmen goed los.
Daarna beginnen we meestal

dat u b u Vo s Optiek meel b ril
Gr ot e keuze in u it erst be

taalb ar e montu re n van
de bekende me rken
m et be t to u w ba re
qasanne en
serv ice

met het instuderen van
nieuwe liederen die uitgekozen zijn door onze dirigent in
samenwerking met een muziekcommissie. Om 21.00
II"r houden we een pauze

INT~RPOLIS

PRIVEPAKKET®
Drie uitstekende verzekeringen
in één pakket
Aansprakelijkheidsverzekering
InboedeVwoonhuisverzekering
Autoverzekering

GEZIEN ...
krijgt VOOI u w g el d

(foto: Teunis Ton)

r·:. . .

lnterpoh-, hcc..n voor u de •••••••
drie m eest voo rkomende ••••::.
verzekeringsvormen voor
•••
::
part iculieren gecombineerd
in één pakket. Zo dat u uw
:::::::•• ::::: •• :

i:::....··.··..
:::::::.
··::::r::·········
Ei::::::::::.
····i::::::::::::: ::..: •• .::....
:i::::::::::i:
:.:.:::::::::::.
...
.
verzekeringen emie r
•••••••• ··:i:::::.·::·. :: .i..:..:.:..:..:::::::kunt brenge n op
•••• ••••
. . . . . . : . . : : : : : : ::••
vertrouwd
•• ••••••
.:::• •:: •::::::••••••: -,;:;; ;::;::; ii
éé n

adr es en tegelijkerti jd
•• : :
kunt profite ren van de voordelen d ie •••

i

lie t Inl eq?ol is Privépa kket u bied t

: ::: : : :: •••

..... i:i.:::::::..ii:i:i:i

:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:

U geniet namelijk van lage pre: ••••::::::::::::::::....:
mies en een verbeterd e dekking en
pakt bovendien 10% EXTRA
KORTING op uw au toverzekering. • •••••••••••••••••••••••••••••

i..··:······::······:····:

gii::::::::::::::::::gg

Uw Raboba nk vertelt u graag alles over het Interpo lis Privépakket en
rekent samen met u ûw vo ordeel uil.

van plm. een kwartier met
koffie uiteraard . Vervolgens
gaan we door met het repeteren of het zingen van al ingestudeerde numm ers. Om
22.00 uur wordt de avond besloten met een lied, gedicht
of gebed door één van de leden.
Acties
Het koor bestaa t uit 8 sopranen, 7 alten, 3 tenoren en 4
bassen . De leeftij d loopt uiteen van 25 tot 70 jaar. In het
best uur hebb en 5 mensen
zitting :
voorzitt er I: I. Robbe-v.Marum
vice-voorzitt er: W. Zijlema
secretaris: M. Veldman-Veg ter
Penningmeester: R. KarsijnsSchievink
Alg. adjunct: I. van Zante nBeekman
Per jaar wordt zeker 6 keer
vergaderd . Op de onlangs
gehouden open avond is veel
belangstell ing getoond. Hopelijk breidt het koor zich eerdaags uit. Door de veranderde
subsidieregeling
dreigt het financiëel onmogelijk te worden. Tot en met '93
krijgt "Lovende Stemmen"
nog de helft van de subs idie
die men gewend was. Maatregelen die het bestuur getroffen heeft zijn een con tribut ieverhog ing. De contributie bedraagt nu f. 16,- per
maand . Bovendien is ieder
huishouden in Thesinge al
bezocht in verband met de
w.c.-papier-verkoopaktie
met tevens het verzoek om
donateur te worden voor f.
10,-. Tot nu toe hebben al
deze acties een goed resultaat. Heel veel dorpsge noten

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• Ie kwellleU
• Ruime sortering

• Goede _rvlce
• ook voor: Ijzerwaren, vert,
keukens, tuinhout. kaaten
VRUBWVENO PRIJSOPGAVE

-----

GRA TIS BEZORGING

HOUTMARKT
NIJDAM

Koninginnedag

werden donateur.
Concerten
"Het repertoire bestaat voornamelijk uit geeste lijke liederen. We treden met Kerst en
Pasen op in zowel de gereformeerde als de chr. gereformeerde kerk. Er blijft weinig
tijd over voor andere liederen
als je maar 2 uur per week repeteer t. Ook zingen we jaarlijks op de gezamenlijke uitvoering van gemeentekoren
in Ten Boer. Dit is een co ncert
van een kwartier. De zondag avondzang in samenwerk ing
met
muziekvereniging
Juliana is ook een traditie net
als een optreden in het Diakonessenziekenhuis waar bij
toerbeurt iedere zondagavond een koor uit de provincie staat. Wij zijn om de 1,5
jaar aan de beurt. Bovendien
zitte n we met 5 koren in een
rayon waarin elk jaar bij toerbeurt een concert wordt
georganiseerd. Dit jaar zijn
wij aan de beurt. Zo kom je
uit op ongeveer 8 concerten
per jaar."
Welko m
Het koo r zingt meesta l à capella. De dirigent geeft met
de stemvork alleen de toon
aan. De akoustiek in het Trefpunt is goed. Dat maakt nog
wel verschil per lokatie. In de
gereformeerde kerk is dit du idelijk minder goed en in de
hal van het ziekenhuis sterft
het geluid haast weg. Laat dit
niet gebeuren met het geluid
van de "Lovende Stemmen".
Wie graagf mag zingen is van
harte welkom !

Feestelijke optocht t.g.v. Koninginnedag in Garmerwolde. (foto :
Truus Top

Henk Rem erie)

SOUND VIDEO SHOP
KLEURENTELEVISIE VIDEO HIFI AUDIO
Voor goede service en voorlichting

Krijn Veuger

- Wij leveren sne l

repareert
correct H!

- installeren bij u thuis
- eigen technische dienst

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug Telefoon 050-416135
Gratis op maat

Florakad e 82
050-127546

WASMPCHINE.
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENt.
DEFECT?

Begin Damsterdiep
Bij Oostersluis

Re'pareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijltswég130 B1,
GRONI~GEN

tel. 050 - 419791

60 jaar getrouwd

Burgemeester Blok feliciteert het aa-jarig bruidspaar dhr. en
mw. Huisman uit Garmerwolde. (foto: Henk Bemene)
Het echtpaar Huisman-Kla ver, 84 en 81 jaar, wonende
Lageweg 2 in Garmerwolde
vierde in april j.1. hun 60-jarig
huwelijksfeest. Dit gebeurde
met een receptie in het
dorpshuis, waar meer dan
100 mensen het echtpaar feliciteerde, onder wie de burge meester en zijn vrouw. Bovendien ontvingen ze 70
schriftelijke felicitaties waaronder een brief van de koningin. Wat mevrouw Huisman
bijzonder op prijs stelde was
een felicitatie van de Platt elandsvrouwen , waar ze geen
lid meer van is.
De heer Huisman is geboren
en getogen in Harkstede.
Mevrouw Huisman is geboren in Helpman en later verhuisd naar Oosterhogebrug.
Zoals vroeger gebruikel ijk
was (en nu eigenlijk nog) ging
men op dansles, de heer
Huisman in Harkstede en
mevr. Huisman in Oosterhogebrug . De danslessen werden doo r dezelfde leraar gegeven. Er werden gezamen-

Iijke tussen bals gehouden .
Daar hebben ze elkaar voor
het eerst ontmoet en het
klikte meteen. Maar er was
een ding niet goed, hun resp.
ouders waren het er niet mee
eens. De reden hiervan was
het aanwezige standsverschil. De heer Huisman was
een boerenzoo n. De vader
van mevr. Huisman werkte bij
de Fongersfabriek in Helpman. Nadat ze al een half jaar
met elkaar omgingen, kwamen ze erachter dat hun
beide grootmoeders nichten
van elkaar waren. Zij waren
dus achter-achter neef en
nicht. Toen was er geen probleem meer en kon er getrouwd worden. In 1938 verhuisde het echtpaar naar
Garmerwolde naar de Lageweg, waar ze altijd met veel
plezier gewoond hebben en
nog wonen. Samen kunnen
ze zich nog heel goed redden, ook al wordt de gezondheid wat minder.
Dett av. d, Molen

Opening nieuwe Tweede Kamer
Als afgevaardigden van de
gemeente Ten Boer mochten
wij aanwezig zijn bij het verhuisfeest van de Tweede Kamer op 28 april j.1. Het gemeentebestuur had alle verenigingen van dorpsbelangen gevraagd één afgevaardigde te sturen. Dit waren: de
heer Heerseman uit Ten Post,
mevrouw Homan uit Woltersum, mevrouw Sisses uit Sint
Annen, mevrouw Hoeksma
uit Lellens, mevrouw Boer uit
Thesinge en mevrouw Pop s
uit Garmerwolde.
Aangekomen in Den Haag
liepen we met de grote
stroom mee richt ing Binnenhof. Daar was alles ingericht
voor een groo t eet- en drinkfestijn, omlijst door veel op tredens van muziek-, dansen toneelgroepen. Veel gebouwen waren niet toegankelijk. Te bezichtigen waren
de Ridderzaal waar een groot
buffet was, de Eerste Kamer

Wist u dat
- in het vervolg kopij op de
eindredac tie-adressen ingeleverd moet zijn op de
donderdag vóór de middelste zondag van de
maand? De datum staat
ook in het colofon vermeid.
- de oriënterings rit voor auto 's en motoren door de
ver. v. dorpsbelangen Thesinge is gepland op 19 juni?
- de start om 19.00 uur is
vanuit café Molenzicht?
- de geplande Thesinger
zeskamp gehouden wordt

en de nieuwe Tweede Kamer,
die er groo t en zeer modern
uit zag.
We kwamen veel prom inenten tegen, onder anderen
Deetman, Koning, Heerma,
Wallage, Nijpels en Aantjes
die met mevrouw Eisses op
de foto ging. Na in de Ridderzaal genoten te hebben van
de hapjes en de drankjes en
een opt reden van Rients Gratama, gingen we om omstreeks 21.00 uur weer naar
huis, waar we omstreeks 1
uur 's nachts aankwamen.
Onze indrukken van de dag:
het was erg massaal en we
hadden graag meer willen
bezichtigen, maar toch een
erg gezellige dag. De heer
Heersema was het goed bevallen met vijf vrouwen, een
harem volgens de burgemeester, op stap te zijn.

W. Boer en P. Pops

niet eind juni (zoals eerder
vermeld), maar op de
avond van vrijdag 21 augustus?

Te koop
- Damesfiets, merk Gazelle,
met trommelremmen en
versnelling. Kleur: zwart ,
g.o.h. f. 250,-. Tel. 050416121.
- Jeugdkano, merk Wato,
type: Jupiter, f. 350,- . Tel.
050-416094.

rHAARSTUDlcY

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

echte
Groenteman
ingegroeide nagels
eeltvorming
likdoorns

Dorpshuis "de Leeuw"

oor voetanamnese
massage
reflexzooe-

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

therap ie

Groentehal

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

Perfektie in haannode
Wigb oldst ,.a at 6, 979 I CR Ten Bo er
T elefoo n (OS902) 21 SI

Thaisn Valley Dairy
Bo eren in Texas

Fred Ri/sema in Texas. (1010: M enna Ritsema)

Afscheid van...

Kindermarkt op
de braderie

Tien jaar hebben we gezellig
in Thesinge gewoond. Toch
nemen we nu afscheid .
Wij nodigen vrienden, buren
en kennissen uit samen met
ons een afscheidsborrel te
drinken in "Ons Trefpunt" op
26 juni a.s, van 21.00 - 23.00
uur.
Onze nieuwe adressen zijn:
Café Pension "Westeinde"
Johan en Jannette Suur en
kinderen
Westeinde 142
7711 CR Nieuwleusen
tel. 05296 - 1910
Rients en Liesbeth Hotstra
en kinderen
het Rocht
9481 HJ Vries

Op 3 juli is er ook weer een
kindermarkl. Kinderen kunnen zich opgeven bij Lieske
Mandema, voor 15 juni a.s.

Rommelmarkt
t.b.v, Harmonie
Zaterdag 20 juni houdt de
muziekvereniging "Harmonie" te Garmerwolde weer
een rommelmarkt op het
schoolplein van de OBS te
Garmerwolde van 10.00 tot
13.00 uur. Iedereen is van
harte welkom. Uiteraard
komt de gehele opbrengst
ten goede aan de muziekvereniging.

mi-~ Sunshop
I • • •. •••
rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* alumimum zonneschermen
* aluminium [aloe zteên * verticale loezieën
houten markiezen * rolgordijnen * rolluiken * terras -

* terrasschermen *

J

overkapPingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf
Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18,00 uur
Maandag gesloten. Donderdag koopavond
Westerhaven 4 - Groningen

050-122856

Ruimte, ruimte en nog eens
ruimte: Texas. Warm, woest ,
heuvelachtig, prairiegebieden maar ook vruchtbare akkers.
Mooi? ja mooi, groots , een
ruwe natuurstaat van gift ige
raterslangen, scorp ioenen
en wat voor krengen niet
meer, ook de meest prachtige vogels.
De overheid hier staat (nog)
toe dat iedere boer z'n eigen
produktieg renzen legt. Dit is
de reden dat een slordige
100 boeren uit Nederland
hier hun gram halen t.a.v. het
vaderlandse
quotum-systeem.
Voor mij speelde het avontuur ook een zekere rol. Mijn
motieven zijn echter hoofdzakelijk gespeend op de hierboven genoemde reden.
Boeren is een machtig vak!
Ik ben nu drie weken bezig
met m'n eigen dairy met de
nodige
startproblemen.
Broer Menno heeft mij nu 2
weken geholpen wat voor mij
zeer goed uit kwam.
Zaken als de melkerij (veel
lekkerij in de leidingen), de
behuizing (eenaangegroeide
vieze bende, niets werkte) en
de landerijen (chaos in afrasteringen) houden hier het bed
koud.

links en rechts wist ik wat ik
bezat: 39 hektare. Veel te
veel voor mij. Ik vroeg een
Nedderlandse boer in de
buurt of hij geen 30 hektare
van mij wilde huren. Dat ging
door.
Na twee weken komt de eigenaar opnieuw bij me langs en
ik vraag hem nog eens waar
m'n grond ligt. Bleek ik nog
van een behoorlijk stuk niets
te weten. Een bebost stuk
land met een meer in het midden, ideaal voor de koeien!
Het enige wat uiteindelijk
werkte van onze behuizing
was de koelkast. Menno
heeft hierin een slordige 200
blikjes bier opgestape ld tegen het warme weer.
Lage melkprijs

Aan grond geen g ebrek

De piek-up-auto die ik had
gekocht met zo'n stuk of 10
cylinders (pak me niet op 2)
werkt tot nu toe niet zo mee
maar heeft beloofd z'n leven
te verbeteren.
Van de 40 vaarzen die ik had
gekocht hebben er nu 6 gekalfd; nog te weinig om het
melk aan de fabriek te leveren. Ik hoop dat dit volgende
week wel lukt.
De melkpr ijs is hier momenteel behoorlijk laag zodat het
hier zeker geen vetpot is. Het
toekomstperspektief laat mij
echter met plezier werken in
Texas, U.S.A.

Een maand terug werd ik
rond met de eigenaar over de
verhuur van zijn boerderij.
'T hat are your acres" met
een paar handgebaren naar

"Thaisn Valley Dairy"
p/a Fred Ritsema
Rt 1 Box 129A2
Gunstine, TX 76544
U.S.A.
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iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor
oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en
reinigingsadviezen

Landelijke Fietsdag en Nationale Molendag

I

Jaarlijks, op de tweede zaterdag in mei, vindt de Landelijke Fietsdag en Nationale
Molendag plaats. In heel Nederland zijn dan de molens
opengesteld voor het publiek. Natuurlijk een mooie
gelegenheid om er eens op
uit te trekken en de mooie
molens en landerijen in de
omgeving te gaan bekijken.
We zijn gestart in Garmerwolde in Dorpshuis De
Leeuw, reden richting Ten
Boer en daar hebben we de
'Bovenrijge'-rnolen bekeken.
Dat is een houtzaag- en koren molen. Toen richting Wol-

tersum . Daar staat de 'Fram',
dat is een achtkantstelling
koren- en zaagmolen. Vervolgens richt ing Luddeweer-Denemarken langs Groenedijk
bij het Slochterdiep. Daar

Bovenrfjqe
Ten Boer

r

staat een achtkant grondzeiler 'Fraeylema'-molen. Dan
richting Woudbloem, dan
kom je de 'Groote Poldermolen' voorbij, een watermolen .
Daar kregen we koffie met
cake aangeboden namens
de organisatie van de fietstocht en namens het Rode
Kruis, wegens hun 125-jarig
bestaan.
De weg voerde vervolgens
naar Harkstede, waar we de
achtkant bovenkruier 'Stel's
Meuln' konden bezicht igen.
Via Engelbert, Middelbert,
Noorddijk en de Stadsweg
ging het op huis aan, met als

Fram
Woltersum

laatste de mogelijkheid een
kijkje te nemen in de achtkant bovenkruier 'Noordermolen'.
Eén van de deelnemers

Flitsende première van toneelgroep De Rijge
Op donderdag 14 mei vond
de première plaats van
"The show must go on".
Een produktie van toneelgroep De Rijge, onder regie
van Anie Riebau.

Dat er veel zorg en tijd is besteed aan het decor wordt
duidelijk door een schitterende imposante trap. In de
diverse scènes wordt hiervan
pracht ig gebruik gemaakt.
De begintune (muziek van
Queen - hoe kan het anders?) roept een dusdanige
spanning op dat je er goed
voor gaat zitten. De spanning
stijgt en dan staan ze er: Jean
de Vries, die koel en berekend maar ook als gladde
charmeur zijn tegenspelers
tracht te domineren . Een
enorme rol, krachtig en met
veel vaart neergezet door

Kees Faber. Inspecteur Mulder (Maurits Dijkstra) verdenkt iedereen. Dan is er Didi, een aan drugsverslaafde
2de rangs actrice. In vele opzichten afhankelijk van Jean
maar ook zij heeft haar eigenwaarde en dus haar grens.
Aly Pepping speelt Didi heel
natuurlijk met een sterke mimiek. Nellian Dijkema met
een dubbelrol speelt Monique de Vries verwaand en
overtuigd van haar uiterlijk en
wat er met haar gebeurd is
moet u zelf komen zien.
Prachtig was haar vertolking
als dienstmeisje, m.n. de
scène waarin ze een ieder
dwong tot het uitbrengen van
een toost. Herbert Koekoek,
in de rol van Simon, een ex
van Monique, is ook zeer tevreden met zijn lichaam en
laat je daarvan ook rneece-

1
I

Inspecteur ter plekke kijkt hoopvol bij berging. (foto: Teunis Ton) nieten. Ellen, de zus van MoThe show must go on op 12
nique wordt gespeeld door
en 13 juni en op 17 en 18 juli.
Klaasje Smit.
Plaats: Bovenrijgerweg 19.
In het spel zat vaart m.n. voor
Reserveringen: 05902-34451
de pauze. Op creatieve wijze
3429.
werd er gebruik gemaakt van
de techn iek.
Joanne van der Meulen
Volgende voorstellingen van
SChoonheldsSlllon

"ANIC"

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd in behandeling van acné
(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behaooaling opafspraak

05902-2418 G.N . Schutterlaan 21, Thesinge

DROGISTERIJ -PR.RFUIIEIUE -REFORM-8CIIOONHEIDSSJU
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winkelcentrum .. 18wenbofg~
tel (14179
l1,o ninlilan

WINKELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN

TELEFOON ()5O..410608.

Foto van de maand

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerw olde:
Carel Hazeve ld, Peta J u~ens ,
Delt a v.d . Molen, Henk Remerie
(totoqraat), Tiny Sm it , Hillie RamakerTep per, Sjaak Teu nis, Ton Werdekker.
Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograan.
Elisabe th Telenaar.
Jeanne v.d . Meulen,
Truus Top . Metha Nijkamp,
Luc ie Kol-S lachter.
Eind -redakt ie Garmerwolde :
Tin y smn, Dorpsweg 36 ,
tel. 050-417178
Eind -redaktie Thesinge:
Jeanne v.d. Meulen, Schuttenaan 25,
te l. 05902-3544.
Lay-out: Lucie Kol-Slachter.
Met ha Nijkamp
Ad ministratie: Peta Ju~ens,
L v.d . Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde .
tel. 050-4 16094 .
Bank: Rabo Garmerwolde .
rek.nr.32.07. 05.749
giro v.d. ba nk 8 15949 .
Abo nnementsge ld f 17.50 p .j.

Een andere kijk op het noten schieten. (foto: Jeur us Ton )

Kop ij inleveren: voo r donderdag 14
juni 19.00 uur.
H ervormd e G em e en t e

't Blijft onder ons
Een blijspel in drie bedrijven
op zaterdag 18 april jl. opgevoerd door P.J.G.Garmerwolde, in dorpshuis "De Leeuw".
Klaas en Gert Jan van
Struun , 2 vrijgezelle boeren,
(Marcel Oomen en Jacob
Noot) wonen samen op een
boerderij. Ze zijn erg zuinig
en slordig waar de buurvrouw mevrouw Kroos en
haar onnozele dochter (Jannette Ganzeveld en Gerda
ten Cate) zich nogal aan ergeren. Ze hebben ook een
oogje op de broers en willen
graaÇl bij ze intrekken.

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS
MET DElE ,tl.OfESStONE LE
W HITE M OrOR_GAZONM AAIU
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Gert Jan heeft echt er stiekum een advertentie gezet
voor een huishoudste r. Daar
komt Christiene van Zuylen
(Ua Dijkema) op af. Zij breng t
veel veranderingen in het
huishoudinkje van de slordige broers, naar het lijkt met
niet al te beste bedoe lingen.
Ze flirt met iedereen, zelfs de
burgemeester (Erik Luurtsema) windt ze om haar vinger.
Het was een zeer geslaagde
uitvoer ing mede door de
goede regie van de heer J.N.
de Lange.
Na afloop kon er gedanst

GARMERWOLDE
KANO en BOOT
VERHUUR

worden worden op muziek
van "Ascoe ba" met zang van
Corrine Spaan.

G arme r wold e·The s lng e
7 juni Thesinge 9.30 uur ds . C. de VriesBate nburq. m .m .v. eigen koor

14juni Garmerwolde 9.30 uur ds. C. de
Vries-Batenburg
14 jun i Thesinge 19.00 uur Vesper, Gerat

Janna Hazeveld.

Kerk

Feest
Garmerwolde
De feest-driedaagse 1992
wordt gehoud en op 2, 3 en 4
juli. Er is doo r veel mensen
hard gewerkt om een leuk
programma samen te stellen.
In juli ontvangt u een programma-boekje, waarin alles
uitvoerig wordt uiteengezet.

2 1 juni Thesinge 9.30 d ienst voorbereid en
geda an door gemeent eleden
2 1 juni Garmerwotde 14.30 uur ds . C. de
vnes -Batenbur q. uitzwaaknenst ds.
J . A. Rumbarar, verbeoden aan de
classis
26 juni Garmerwolde 9.30 uur prof.dr. A. C.
Honders. Gron ingen .

Wist U dat

De feestcommissie

er aan de koolzaadroute
op 9 mei vanuit Thesinge
maar 30 mensen meereden? En dat de routebeschrijv ing nog te verkrijgen is (à f 2,50) bij Roelie
Dijkema?
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Dorp sweg55
Ga rmerwolde
050 - 41 6252

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. Gannerwolde, 050-414909

