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Oerend Hard is Normaal

- in de Crazy race -

Jan Schuurman (links) en Kor van Zanten voor de race in Ten
Boer in april j.J.

dru kt", grijnst Kor. "Dat mag
namelijk in de bochten en
niet op het rechte eind."
Er zijn heel veel regels en veiligheidsvoorschriften in de
crazy -race. De auto wordt
streng gekeurd. In de binnenkant moet een kooikonstruktie ingebouwd worden . De
achterkant is niet verstevigd;
"dit is de kreukelzöne!" De
remmen worden getest en
ook de banden. Er zitt en speciale noppen banden met
diep ingesneden profiel onder de wagen. Bovendien is
de zijkant verstevigd door
een extra stootrand.
De coureur heeft een integraalhelm op, een nekband
om en zit in de gordel. "Wij
hebben nu een vierpuntsgordel en ook al ga je over de
kop, je blijft op je plek zitte n."
Jan meldt nog dat ze schoenen met stalen neuzen aantrek ken en dat de blauwe
overall alleen voor de show
is. Ze dragen geen brandwerende kleding.
Het seizoen

We hebben te maken met
twee echte autofreaks,
me rken we , wanneer we in
gesprek zijn met onze
plaatselijke crazy-racers.
Kor van Zanten en Jan
Schuurman, beiden wonend aan de Schutterlaan
in Thesinge, vertellen over
hun hobby en hoe ze hierin
verzeild raakten.
Autobranche

Kor en Jan zitten beiden in de
autobr anche. Kor, 24 jaar,
werkt als automonteur in een
Toyotogarage in Noordhorn.
Zijn ople iding op de M.T.S.
was richting werktuigbouwkunde en motorvoertuigen.
Zijn dagelijks werk bestaat
voornamenl ijk uit grote beurten en A.P.K.'s. Kor rijdt nu

nog in een Nissan, maar hij
houdt van mooie auto's. Als
hij de B.MW . 325 noemt begint hij te glimmen. "Die rijdt
als een half zeven!"
Jan, 22 jaar, heeft K.M.B.O.
(kort middelbaar beroepsonderwijs) richting motorvoertuigen gedaan. Hij heeft als
monteur gewerkt in Groningen, maar is nu werkloos.
Door inkrimping van het bedrijf vloog hij eruit. Hij is nu
bezig met het laatste deel
van zijn opleiding tot internatio naal vrachtwagenchauffeur. Het rijbewijs C heeft hij
al en als aanvulling moet hij
kennis van techniek, verkeerskunde en douane-formaliteiten opdoen. In die
branche schijnt genoeg werk
te zijn en de vrijheid en het
avontuur van het reizen trekt

hem. Jan rijdt nog in een Ford
Granada, die hij te koop heeft
(tel. 2550) . Hij houdt van
grot e auto 's die goed hard
kunnen.
Coureurs

AI jaren waren Jan en Kor
crazy-race bezoekers. De
droom om zelf mee te doen
kwam vorig jaar uit. Hun eerste race was in Stedum met
een Volkswagen Passaat.
Jan reed. "Ik werd in de finale
in de boch t eruit gedrukt en
kwam in een kuil op de zijkant
terecht. Er reed toen een wagen op mijn onderkant en de
auto was total loss." Alleen
het motorblok en de versnellingsbak staan nog op zolder
in huize van Zanten. "Je had
er zelf ook net één uitge-

"We rijden nu in een Audi in
de 4-6 cylinder-klasse. Deze
auto heeft het al 6 races volgehouden. Hij staat nu onder
plastic en we zullen hem in de
winterperiode wat perfect ioneren. De versnellingsbak
moet vervangen, hij moet
fors uitge deukt en wat bijgespote n worden. De verf krijgen we van Hofstede en
daarom is de auto wit met dezelfde rode streep gespoten
als de bedrijfsbusjes van Hofstede. Zijn naam schilderen
we met de hand op de zijkant
van de wagen. De versnellingsbak uit onze eerste auto
komt nu goed van pas! In het
seizoen hebben we heel wat
te sleutelen. Na reparati es
moeten we hem altijd uitproberen, maar dat kunnen we

niet onbeperkt doen want er
zit geen uitlaat onder en het
dorp is vlakbij."
De race

"We gebruiken altijd de autoambulance van Oudman om
ter plekke te komen. De races worden georganiseerd
door de Noord Nederlandse
Crazy Race Organisatie. Van
tevoren spreken we af wie
van ons de race gaat rijden.
Diegene rijdt dan alle manches. Vorig jaar reden we wel
om de beurt. maar het is heel
vervelend om het voor je
maat te verknallen wanneer
die net goed heeft gepresteerd. Er wordt afhankelijk
van het aantal deelnemers
(tussen 100en 120) gestart in
een aantal series van plm. 20
deelnemers. Elke serie rijdt 3
manches. Een manche is
zo'n 5 rondes over het parcours. Hierna worden de
punten opgeteld en gaan de
8 snelste van iedere serie
naar de halve finale. In de finale gaat het om de eerste
drie. Bovendien worden over
een heel seizoen de punten
opgeteld en wordt er een seizoenkampioen
aangewezen." Als wij vragen naar de
prijzen die zij behaald hebben, maken de heren aanstalten om op te stappen .
Voorlopig doen ze het voor
de kick en vanwege de verslavende werking.
"Een crazy-race duurt de
hele middag van 1 tot 6 uur.
Behalve de uiterste concentratie bij het rijden, moet je
ook lett en op alle signalen.
Op elke hoek staat een mannetje die met de vlaggen opdrachten geeft. Rood: de
hele race wordt stilgelegd.
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Spannend

Jan slaapt voor de race
slecht en zijn hart bonst in z'n
keel als hij aan de start staat.
Zodra hij los is heeft hij zichzelf weer onder contröle. Kor
is een nuchter type, hij zegt
dit soort spanning nauwelijks
te voelen. Hij raakt wel opgewonden als het hard gaat.
"Het Ten Boerster circuit was
heel snel. Je haalde wel 120
km op het rechte eind!" Jan
zou wel in de 8-cylinderklasse willen rijden, in een
grote Amerikaan. Kor kijkt
wat zuinig: "De hobby is nu
goed te betalen. We komen
gemakkelijk aan onderdelen
en ik hoef niet te concureren
tegen een Audi 100waar heel
veel geld ingestoken wordt."
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Andere aktiviteiten

Beide heren zijn bestuurslid
van de Ger. Jeugd Vereniging
en waren onlangs druk met
de startweek. Een concert
van de groep NORMAAL vinden ze allebei schitterend .
"De sfeer is niet te beschrijven en als je er met een leuke
groep heen gaat heb je echt
een avond feest! Ga de volgende keer maar mee, dan
kun je het zelf zien." (Daar
houden wij hun aan!) Kor
doet een cursus parachutespringen op Eelde. Hij heeft
er 2 sprongen opzitten en er
volgen dit jaar nog 6. "Zo in

de lucht hangen geeft ook
een enorme kick, angst heb
ik niet omdat de veiligheidsmaatregelen
voldoende
zijn". Jan verzamelt bierglazen. Hij heeft een slordige
150 stuks op z'n kamer staan
in alle soorten en maten. Kor
houdt
khaki-eenden,
1
woerd en 4 eenden, die overheerlijke eitjes leggen. In hun
spaarzame vrije tijd lezen ze
vanzelfsprekend Autovisie,
Autokampioen en Autoweek.
TruusTop en Marry Braker

Schoolzwemmen omdat
koud is.
Dat is erg.
Schoolzwemmen omdat
koud is.
Soms word ik bang .
Dan is het koud.
Schoolzwemmen omdat
koud is.
Dat is erg.

het

het

het

Sanne Aaltje.

Leeswerk vind ik stom.
Omdat het stom is.
Leeswerk vind ik stom.
Dan ga ik stom doen .
Leeswerk vind ik stom.
Omdat het stom is.

Kalligraferen
Binnenkort gaat er weer een
cursus kalligraferen van
start. De cursus bestaat uit 6
lessen. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht
bij: Sjoukje Steenbeek, Thesingerweg 8, 9797 TG Thesinge. Tel. 05902-1663.

Motor of
bromfiets
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ter Veer

De wederzijdse ouders zijn
niet echt te porren om te komen kijken naar een race.
"We worden wel altijd uitgezwaaid met goeie raad en ze
zijn opgelucht als we weer
heelhuids thuis komen. Toch
vinden we het jammer. Er gebeurt namelijk vrijwel nooit
iets ernstigs. Wij zouden het
heel leuk vinden als ze dit zelf
eens kwamen bekijken."

Martin.
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Geel: voorzichtig aan of als er
met geel gezwaaid wordt dan
mag je niet inhalen. Zwart:
een bepaalde auto moet
stoppen. Als lid van de organisatie wordt je verondersteld goed op de hoogte te
zijn van alle spelregels."

MOTOREN HANDEL

Joop
Noordhof
Bovaç-üd

Goederen gebracht
in de L. v. d Veenstraat 3

Gemewoto:
(05():'4 13045J
worden vnjdagavond
thuis gebracht
Tevens :
Suéde-remigmg
stoppage en
k/edingreparatle.

Goed voor uw goed

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

IStoe ldraaierstraat 35
Gron ingen
Tel. 050-132453

bromfietsen
ZUNDAPP - KREIDLER- GAREW
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Muzikale uitwisseling
met Tsjechoslowakije
Wellicht is bij U bekend da t
de "Alpen jagers", de blaaskapel van de muziekveren iging Harmonie, de paasd agen een bezoek heeft gebracht aan Tsj echoslowakije. Samen m et een friese
blaaskapel,
de
" Waldklank" uit Bakkeveen , is zo een uitwisseling
ge start met een muziekschool in Rychnov nad
Kneznou.
Buitenlandse gasten
Eind augustus heeft een tegenbezoek plaatsgevonden.
36 Tsjechen zijn van 24 tot 29
augustus te gast geweest in
Garmerwolde en Bakkeveen.
In beide plaatsen werd een
co ncert gegeven. De rest van
de week was gevuld met dagjes uit en een gezellige kennismakingsavond .
Hollands of Tsjechisch?
Onze gasten waren allen leerlingen of medewerkers van
de muziekschoo l. Ongeveer
de helft van de groep was 12
tot 14 jaar oud en de anderen
varieerden in leeft ijd van 20
tot 40 jaar. Zij traden zowel
gezamelijk op als één groot
jeugdo rkest of met oudere
garde als een blaasorkest
soortgelijk de "Alpenjagers".
Het is bij velen namelijk niet
bekend dat bijna alle muziek
die de "Alpenjagers" ten gehore brengen tsjechish , of
van oorsprong tsjech isch is.
Dat ondervonden zij toen zij

meenden in Tsjechoslowakije een typisch hollandse
klompendans te spelen en
dit een oud praags volksliedje bleek te zijn.
Er is meer dan muziek
Behalve muziek maakten de
uitst apjes ook een groot deel
uit van deze uitwisseling. Zo
rijk als Tsjechoslowakije is
aan kastelen en bergen, zo
rijk zijn Groninge n en Friesland aan boerderijen en water. Een rondvaart over de
Friese meren was dan ook
gepland op de dinsdag. De
woensdag was vrij en bedoeld voor nadere kennismaking met het gastgezin. De
donderdag werd een bezoek
gebracht aan het pretpark en
het miniatuurp ark in Appelscha. De vrijdag werd een
dagje Schiermonnikoog. Met
de konserte n op dinsdag- en
woensdagavon d en de gezellige avond op donderdagavond was dit voor zowel de
gasten als de gastgez innen
een drukke maar onvergetelijkeweek.
Reinette Stol.
Ik vind toe ts niet leuk.
Ik vind het BAH!
Bah! toets!
Ik vind toets niet leuk.
Langzaam werken.
Ik kan dat niet.
Ik vind toets niet leuk.
Ik vind het BAH!
Wouter.

Thesingerweg in aktie. (Foto: Marry Braken

Vijfkamp: gezellige chaos
De eerste Echt e Thesinger
Vijfkamp moest wegens
slechte weersomstan digheden een week word en verschoven. Vrijdag 11 september was de reserve-d atum.
De hele dag scheen een vrolijk zonnetje, maar 's middags begonnen zich don kere
wolken te vertonen en tegen
half zeven - to en heel Thesinge gehuld in sportieve uitrusting op het sportveldje
stond - regende het. Maar
gelukkig, het was zo nu en
dan ook even droog en al met
al viel het best mee.
Het was heel gezellig en buitengewoon rommelig. De kinderen hadden zo'n fantastische teamgeest dat ze net zo

gemakkelijk in het verkeerde
team plaatsnamen en het
was behoorlijk tempo maken
om vóór donker het hele programma af te werken. Maar
we hebben er toc h heus van
genoten: van modderbad en
de glibber ige kinderen, van
de kapotte eieren, van de gelukte en vooral de mislukte
krachttoeren met kruiwagens en andere vreemde
voertuigen , van de patat en
de vette worst - kortom van
het hele festijn.
Wie er gewonnen heeft? Laten we zeggen: de organisatoren. Want die hebben ons
toch zo gek gekregen ...
Elisabeth Tolenaar

GEZIEN ...
Schildersbedrijf

H. HOFSTEDE
verf - glas - behang klompen - laarzen -

Installatiebeaijf

Fa. W. KOOI & Zn.
MIDDELBERT
050416263
ENGELBERT
050-416217
9797 PC Thesinge ,

G. N. Schutterlaan28,
telefoon 05902-1957

GAS-WATER
ELECTRA

Inmemoriam
Jan Slump
Op vri jdag 14 august us
over leed Ja n Slump. Een
heel vertrouwd en geliefd
mens is de Thes inger
dorpsgemeenschap ontvallen. Tijdens zijn wekelijks bezoek aan de markt
in Gron ingen werd Jan op
de te rug reis naar de bus
onwel en kwam er een
einde aan zijn leven . Binnen het vereniging sleven
von d Jan veel geze lligheid.
Hij zette zich er hee l aktief
voo r in en maakte vele
vrienden. Alle verenigingen
schreven hun gevoelens op
ter nagedachtenis aan Jan
Slump.
11./.0.0.

Jan was 45 jaar lid van de vereniging, waarvan vele jaren
als penningmeester. We zullen zijn inzet erg missen. Ook
droeg Jan bij aan de gezelligheid van de repetities, hoewel op zijn eigen brommige
wijze. Vaak hadden we hem
op de kast, wat hij maar al te
graag wilde. Het afgelopen
jaar speelde Jan niet mee in
het toneelstuk. Op alle repetities was hij echter aanwezig
en zorgde ervoor dat alles op
het toneel klaar stond. Wij
hoefden maar te kikken of
Jan deed het wel. Ook wat de
financiën betreft konden we
geen betere krijgen. Hij beheerde ons geld alsof het z'n
eigen was. Het zal dan ook
niet meevallen zo'n goede
vervanger te vinden, maar we
moeten verder.
De Eendracht

Ook de kaartclub "de Eendracht" mist in Jan Slump
een aktief lid. Vele jaren was
hij voorzitter en regelde vele
zaken. De com petit iestand
werd door Jan nauwgezet bijgehouden en iedere maand
bekend gemaakt. Hij had ook
hier de zaak prima voorelkaar, zodat de rest van het
bestuur geen problemen had
om alles weer door te laten
gaan. Op de eerste kaartavond na het overlijden van
Jan werd hij herdacht in een
korte toespraak door dhr.
Kampen, gevolgd doo r een
minuut stilte. Aangezien de
cremat ie in besloten kring
gehouden werd, konden we

Jan Slump (Se van links) samen met de spelers van V.I.O.O.

er niet bij aanwezig zijn. Gelukkig zijn we gewaar geworden, waar Jan opgebaard
stond en hebben velen van
ons toch afscheid kunnen nemen van onze vriend Jan
Slump. Hij zal bij beide clubs
altijd in herinnering blijven als
een trouwen toegewi jd lid en
vriend.

helpers. De vergaderingen
werden door Jan altijd bijeengeroepen en hij was de contactpersoon naar de gemeente toe . Op 30 april hees
Jan traditioneel 's oc htends
de vlag op het sportvel d. Tijdens het feestprogramma
was hij druk met het bijhouden van tussen- en eindstan-

den. Tot slot reikte hij de prijzen uit in het café. AI deze taken moeten nu opgevangen
worden door de helpers van
het Oranjecomm ité en daarbij zal vaak met respekt gedacht worden aan Jan
Slump.
Truus Top

Roelie Dijkema
IJs vereniging "de Scheuvel"

Ons gewaardeerd bestuurslid Jan Slump was een man
die in Thesinge en omstreken
vele taken vervulde. Altijd
deed hij dat vol overgave en
met veel energie. Niets was
Jàn teveel. Hij was een man
die goed op de voorgrond
kon fungeren, denk aan de
schaats- en priksleewedstrijden, het klaarmaken van de
ijsbaan, toezicht houden tijdens openingsuren en worst
of geen worst op de jaarvergadering. Ook deed Jan uitstekend werk uit het licht van
de schijnwerpers. Hoe groot
de inbreng van Jan is geweest binnen onze vereniging zal gauw duidelijk zijn.
Wij allen, bestuur en leden
van "de Scheuvel" zullen Jan
node missen.
Oranjecommité

Sinds het begin van de jaren
50 was Jan Slump bestuurslid van het Oranjeco mmité.
Eigenlijk was hij het gezicht
van de vereniging. In het begin was hij penningmeester
en later nam hij de taak van
secretaris en voorzitter ook
op zich. Het bestuur was dus
Jan Slump met een groepje

Ik sta Op eigen benen.

En de Rabobank
staat achter me.
Jonge renwijzer. Stud entenrekeni ng. Bromfletsverzeker ing. Autoverz ekering . Persoonlijke lening.
Edu katief Kred iet Studente nverzekeri ng.
Zilvervloot Reisverzekering. Woonspaarplan. Eurocheq ues. Ge ldautomaat Inboedelverzekering.
Automatisch sparen. Automa tisch betalen,
Verhuizen. Jonge renvakan ties. Betaalrekeni ng.
Wegwijzer.
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Meer bankvoorjegeld

Blijft Achter-Thesinge donker?
Alles lee k al in kannen en
krui ken : lang s de Fledderbo sweg en in Ac hter-Thesin ge zou straatverlicht ing
komen. De toezegging was
er en de gemeenteraad had
f. 55.000,- gereserveerd.
Toen bleek opeens dat de
elektric itei tskabel
niet
deugde voor de aansluit ing
van al d ie straatlantaarns.
Met een nieuwe kabel zouden de totale kosten van
het projekt geen f. 55.000,bedragen, maar ongeveer
het dubbele. 'Nee', zei de
gemeente. ' Dat hebben wi j
niet'.
Dorpsbelangen Thesinge is
zeer teleurgesteld. Voorzit ter
Peter Heidema: 'We moesten
het in de krant lezen. In dat artikel stond dat er wél geld
werd uitgegeven aan de elektriciteitsvoorziening van het
gemeentehuis - zonder dat
hier sprake is van een hoge
prioriteit. Overigens ging het
hier niet om een evenhoog
bedrag : dat van het gemeentehuis zou iets van vijftienhonderd
gulden kosten.
Maar toch. De mensen in de
dorpen denken dan: waarom
wél het gemeentehuis - waar
ze toch echt niet in het donker zitten en waarom niet de
do rpen waar mensen en fietsende schoolkinderen de
hele winter langs een donkere weg moeten'.
Dorpsbelangen schreef naar
aanleiding van het krantebe richt een brief aan de gemeenteraad. 'We hebben inmiddels ook al een gesprek

gehad met PvdA-wethouder
Boekhoudt. We zijn het nog
niet eens geword en. Op de
eerstvolgende bijeenkomst
met het colleg e (dat wordt
waarschijnlijk november) zetten we als eerste gesprekspunt op de agenda: de contacten tussen het gemeentebestuur en Dorpsbelangen.
Zoals dat ging. zo moet dat
dus niet.'
Déze winter zal Achter-Thesinge nog in het donker zitten. En de volgend e? 'Wij blijven er achterheen zitten ,
maar het is nu gewoon een
kwestie van geld en van priorite iten stellen.'

Over het bestemmingsplan
van Thesinge (en vooral: de
mogel ijke nieuwbouw) is nog
geen nieuws te melden. Peter Heidema: 'De gemeente
is nog dru k in onderhandeling met Ritsema.
Burgemeester en wethouders zijn nog altijd positief
over deze mogelijke uitbreiding . Wij zouden het liefst
twee opties tegelijk uitvoeren, maar voorlopig denkt de
gemeente daar anders over.
Pas wanneer de onderhandelingen met Ritserna niets
op leveren, kunnen er weer
andere mogelijkheden besproken worden.'

Glasbak

Fietspad Zuidwolde

Thesinge heeft een glasbak .
Op het grasveldje bij de
'Smidshouk' staat een opzichtige blauwe padde stoel.
Veelmensen vinden het géén
kijk. Zou er geen andere centrale plek zijn waar de glasbak kan staan, wat minder in
het zicht? 'We hebben het er
binnen Dorpsbe langen wel
over gehad,' zegt Peter Heidema, 'maar de één vindt dit
en de ander vindt dat. Iemand heeft bijvoorbeeld geopperd om de glasbak bij het
klapke neer te zetten , in de
hoek naast het kerkhof. Heeft
er nog iemand een beter
idee?'
Suggesties zijn welkom bij
Dorpsbe langen.

Gelukkig heeft Dorpsbelangen ook nog iets aardigs te
melden. 'Er is contact geweest met de projectleider
van het Stadsgewe stpark.
Wij hebben namelijk een
voorste l ingediend om het
fietspad van 't Klunder door
te trekken naar Zuidwolde en
men was hier zeer enthou siast over. We hebben het
ook gehad over de kanoroute, maar dat ligt technisch allemaal wat ingewik kelder.
Wat de fietsroute betreft: we
denken ook aan een fietspad
vanaf De Til. langs de maar
en dan via de molen.'
Fiets-toeristen én Thesingers zullen daar beslist dankbaar gebruik van maken.
Elisabeth Tolenaar

Bestemmingsplan

rHAARSTUDlcY

Hervormde gemeente
G armerwolde·Thes lnge
4 okto ber Garm erwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-Balenbu rg. geza ment, dienst
11 oktober Thesinge 10.00 uur ds . C.
de Vries-Bat enbu rg
18 oktober Garmerwolde 10.00 uur
prof. W. Nijenhu is. Haren
25 oktober Thesinge 10.00 uur d s. M .
Mu lder, Assen
1 november Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries-Bale nbu rg,
oogsldienst.

Wist U dat••.
- er op zaterdag 10 oktober
gratis schriftjes verkrijgbaar zijn bij Janna Hofstede.
- u voor nadere informatie
Corrie van Houten kunt
bellen, 05902-3239 .
- op 15 oktober de PvdA een
openbare politieke bijeenkomst organiseert in café
Molenzicht in Thesinge?
- er 30 ballonnen zaten in de
kano van Stollenga op de
braderie (geteld door
Geesje Santing)?
- drie mensen dat goed geraden hadden nl. de fam.
Havenga aan de Grasdijkweg, Lies Beukema-ten
Cate uit Wittewierum en
Miranda de Vries uit Lewenborg?
- er op 17 oktober een kindervoorstelling
in het
Buurhoes georgan iseerd
wordt door de CVgTB en
de bibliotheek?
In het kader van de kinderboekenweek het deze keer
gespeeld wordt door theatergroep ITHAKA en de
naam: "Het Glommie Monster" heeft.

SOUND VIDEO SHOP
KLEURENTELEVISIE VIDEO HIFI AUDIO

HOUT
PLAATMATERIAAL

Voor goede service en voorl ichting

KEUKENS
VLOEREN

- Wij leveren snel

PLAFONDPANELEN

- installeren bij u thuis

TUINHOUT

- eigen techn ische dienst

HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg6·8. 9734
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P erfektie in haarmode

Groningen-Ruischer-

Tel. g~~4~~13~k ~ae:~~~~5751

Wi gb o ldst ra at6. 979 1CR Te n Boer
T el efoo n (OS90 2)2 15 1

Florakade82
050 - 12 7 54 6

Begin Damsterdiep
Bij Oostersluis

Truck-huwelijk
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op Molenweg 29 tot ze in hun
huis aan de Bakkerstraat
kunnen. Ze zitte n nu in een
beperkte ruimte omdat Hennie's broer Geert bezig is met
de verbouw van het huis om
er in de loop van volgend jaar
in te trekken.
De truck werd door de baas
van Bert twee dagen beschikbaar gesteld, zodat hij
hem kon schoonmaken, bijschilderen en poetse n. Onze
fotog raaf werd op tijd getipt
om een mooi plaatje te schieten bij de kerk in Thesinge.
Truus Top

Ik heb een hekel aan prikjes.
Dat doet zo 'n pijn.
Want dan zeg ik auw.
Ik heb een hekel aan prikjes.
Dan ga ik gieren.
Maar ik zeg het toch niet.
Ik heb een hekel aan prikjes.
Dat doet zo pijn.
Dennis.
Pesten is niet leuk.
De tegenstander ligt dan in een
deuk.
Soms word je aan een boom gebonden.
Dan hoor je allemaal scheldwoorden uit monden.
Soms probeerje je los te rukken.
Je denkt dan: zal het lukken?

Uitslag tuinkeuring Thesinge
De jury kende de volgende prijzen toe:
Thesingerweg: 1. van Drie; 2.
van Beesten-Louwerse. Molenweg: 1. Bijma; 2. Sibma; 3 . Kol.
Bakkerstraat: 1. Ridder; 2.
Bert Bloem en Hennie Veldman.

Een feestelijk versierde truck
op de oprit van Molenweg 29
in Thesinge trok op vrijdag 28
augustus de aandacht Het
betrof hier het vervoerm iddel
van het bruidspaar Hennie
Veldman en Bert Bloem, die
's mid dags vanuit het ouderlijk huis van Hennie trouwden, Bert is afkomstig uit
Apeldoorn en werkt daar bij
een transportbed rijf. Hij rijdt
met stukgoed op de Skandinavische landen, Na de wit tebroodsweke n vertrek t hij
weer met computers, hout, ijzer of ander metaal naar Zweden. Bert is zeer gehecht aan
zijn DAF-truck, waarin hij van
zondag- tot vrijdagavond bi-

GARMERWOLDE
KANO en BOOT
VERHUUR

(Foto : Henk Remerie )

vakkeert Hennie gaat dan
weer aan de slag in kruidenierswinkel Brontsema in Bedum. Bijzonder is dat dominee Jan Wessels op doorre is
van Engeland naar Botswana
het huwelijk heeft bevestigd .
Via hem heeft het bruidspaar
elkaar ontmoet Jan Wessels
studeerde in Apeldoorn en
was leider van de jeugdvereniging waar Bert lid van
was. Jaarlijks ging men op
kamp en toen Jan Wessels in
Thesinge woo nde sloeg men
het kamp op in de pastorie.
De jeugdclub van Thesinge
werd uitgenodigd en zo is het
gekomen...
Het echtpaar woont tijdelijk

Dit jaar vo or Klaas en Hilda M eijer nog een eervolle verm elding
van meevoelende buren, m aar vo lgend j aar m isschien ... (Foto:
M arry Brake r)

-

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

f\"\c.\ Grene n Me ubel PakhuisJ

echte
Groenteman

VOOr al uw :
Bedden, Kasten, Tafels enz.,
in blankhout en loogkleur.
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r )pe nlngstijden: vrijd~!!l 10 toe 21 uur

Do rps huis "de Leeuw"
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urrni:at: 10 lOl 16 U1Jr

Groentehal
Dorpsweg 55
Garmer wolde
050 - 4 16252

Koopman. Het dorp: 1. Dijk; 2.
Kalkwiek; 3. Schuppert. De Dijk:
1. Kol; 2. Elzer. Lageweg: 1. Koenes; 2. Wierenga. G.N.Schutterlaan: 1. van der Molen; 2. K. Oudman; 3. Admiraal.

VEGTER
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Ten Boer
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1111

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

. St~ sw~ 93. te Carrelsweer, 05 967-20 17

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Ons Engelse Avontuur
In juni van dit jaar zijn wij,
Quen en Haily Hoekstra, vier
weken lang op een engelse
school geweest; Peartree Junior School. Er waren zeshonderd leerlingen met de
kleuters erbij. Wij moesten
vijf volle dagen werken, dus
geen vrije middagen.
Het was een stadsschool,
maar er waren grote sporten speelvelden omheen. In
de grote gymzaal moesten
wij iedere ochtend verzamelen en zingen, wij moesten
ook bidden . Soms vertelde
een juf een verhaal. Het
hoofd, Mr. King, vertelde ons
iedere dag wat niet mocht en
wat wel mocht. Toen ik
(Quen) jarig was moest ik op
de piano zitten , Mr. King ging
spelen en alle kinderen zongen. 's Morgens op het
schoolplein moesten wij in
de rij staan totdat een juf floot
en dan gingen wij klas voor
klas naar binnen. Onze juf
heette Mrs. Roberts. Als eerste gingen wij leren, wel natuurlijk uit engelse boeken en
soms mochten wij naar
bandjes luisteren met de
koptelefoon. Daarna gingen
wij werken maar zelden rekenen.
In de pauzes oefenden wij
vaak radslagen en handstanden. Wij speelden ook "fifty
, fif ty" , dat is verstoppen en
tikken tegelijk. En "swingaround ". Veel kinderen stonden in de kring, achteroverhangend, dan draaiden wij
snel rond totdat iedereen op
de grond viel.
Knutselen, net als tekenen en
schilderen deden wij vaak.
Ook hebben wij toneelstuk-

WASMACHINE.
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENZ.
DEFECT?

Krijn Veuger

repareert
correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.

Stoomfluitjes

jes opgevoerd.
In de middagpauze bleven
wij altijd over. Van de schooIkeuken kregen wij lekker
warm eten, wat je zelf mocht
uitk iezen; gehaktballen , pizza's, saladebroodjes, "fish
cakes", cake, "jelly" en
warme vla, geel of rose. Je
moest wel lang in de rij op je
eten wachten.
We hebben meegeholpen
met de schoolbraderie. Veel
kinderen hadden hun eigen
kraam. Zij hadden zelf spelletjes gemaakt, waarvoor je
" 10 pence" moest betalen
om mee te doen. Je kon drie
natte sponzen kopen om de
leraren te bekogelen.
De laatste dag hebben wij
alle kinderen in onze klas getrakteerd op stroopwafels,
dat vonden zij heel lekker.
Missc hien gaan wij er nog
een keer heen, het was best
leuk.

TE KOOP:
Ouderwetse, met de hand
gemaakte takkenbezems bij
Sebastiaan Blaauw, Schutterlaan 21, tel. 05902-2418.

Blauw
Blauw.
Het potlood.
In de etui.
We kleuren een plaat.
Krast.
Jan Peter Schaatsberg.

Het dorpshuisbestuur.

Wij hadden meer foto's , maar
zij zijn in de vakantie gestolen.

(Foto: Hook Remer ie)

Feest in De Leeuw

Quen en Haily

Bomvol was het in Dorpshu is
De Leeuw op 19 september.
Het Dorpshuisbestuur gaf
een receptie vanwege het
eerste lustrum en de pas uitgevoerde verbouwing. Daar
horen cadeaus bij, toespraken en enveloppen met inhoud. 's Middags feest voor
de jongsten, 's avonds voor
ieder die zich nieuw, oud of al
eeuwig
Garmerwoldenaar
voelt. Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen
Garmerwolde hief tijdens de
receptie al een feestelijk lied
aan, speciaal voor deze gele-

Zwemmen
Zwemmen.
Dan gaan we naar TenBoe r.
En mijn broer.
Hij vindt het daar heel leuk.
Want hij is heel stoer.
En Frans.
Gaat heen en terug.
Han Munstra.

genheid gecomponeerd. Gevolgd door een lied op SIMON, die het Dorpshuis beheert. Het laatste coup let
daarvan tekent de sfeer van
de avond: bar gezellig, druk,
geklets, muziek en later
ruimte om te bewegen. Liters
vocht door kelen en zweet
overal:
"Simon hest de borrel kloar,
borrel kloar,
borrel kloar, 't volk oet de
zoal dat snakt
ernaar, proosten moar,
Dorpshoes is ja veur mekoar,
proosten mor, prooste n mor.

Schoorsteenveegbedrijf

HOELBUS
rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

*

Schoor st e envegen

*

.. aluminium zonnescherm en
alumi nium jaloeziee n
vertica le jaloezieen
terrasschermen
houten markiezen
rolgord Ijnen .. rcüutken
terrasoverkappingen

*

*

*

*

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf
Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur
Maandag gesloten. Donderdag koopavond

V erk oo p schoorstee n k a p pen
Scho orsteeninspectie
V e rwij d e ren van n e sten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Ook voor onderdelen.

Rijl<sw~g 130 81,

GRONINGEN
tel. 050 - 419791

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer

Foto van de maand

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Gann erwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Oelta v.d. Molen. Henk Remene
Ifolo graaf , l el. 050-419630), Tiny
Smit, Hillie Ramaker-Tepper, Sjaak
Teunis, Ton Werd ekker , Els Knol.
Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotogra af, tel. 059023723),
Elisabelh Tolenaar,
Joa nne v.d . Meulen,
Truus Top , Mel ha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter,
Marry Braker.
Eind-redaktie Gannerwolde:
Tiny Smit, Dorp sweg 36,
tel. 050- 417178
Eind -redakt ie Thesinge:
Joanne V.d. Meulen, Schuttertaan 25,
tel. 05902 -35 44.
Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp
Admini stratie: Peta Jurjens,
L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Gann erw olde ,
tel. 050 -4 16094.
Bank: Rabo Gann erwo lde,
rek.n r.32.07.05.749
giro v.d . ban k 815949 .
Abonn ementsgeld
(Foto: Henk Remerie)

f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 15
oktonber.

Uitstapje 60+ Thesinge
De Vereniging van Dorpsbelangen organiseerde op
dinsdag 15 september jl,
een reisje voor de 60+ers
van Thesinge. Willem Oomkes, chauffeur op de stadsbus, had zich belangeloos
beschikbaar gesteld als
chauffeur om te rijden en
bracht een prachtige comfortabele bus mee . Dankzij
de Schutterstichting kon
de eigen bijdrage voor
deze dag laag gehouden
worden.
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Om tien uur werd vertrokken
en ging het o.a. via Harkstede, Hoogezand en Zuidlaren
door het mooie Drenthe naar
Ter Apel, waar het klooster
bezichtigd werd. Als verrassing kregen allen een tasje
met versnaperingen aangeboden door onze melkboer
Joh. Mollema. Dit werd erg
op prijs gesteld.
Vanuit Ter Apel ging het naar
Bourtange, waar een Westerwoldse koffie tafel voor ons
klaar stond in 't Oal Kroegie.
Om half drie hebben we een

i le

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor
oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en
reinigingsadviezen

1k

e

1i l!1 1I1I1

videofi lm bekeken over het
vestingstadje
Bourtange.
Daarna werd de groep in
tweeën gedeeld en ging iedere groep met een hostess
de vesting bekijken. Tegen
vier uur werd weer verder gereden. Helaas konden we
door tijdgebrek niet meer
naar Nieuw Statenzijl en ging
het over de grote weg naar
Termunterzijl, waar we in 't
Golden Zieltje nog gezellig
een half uurtje bijeen waren.
Daarna werd weer koers gezet naar Thesinge. De stem-

Café - Pension

"'J()eJteûtde"
Jo han en
Jannette Suur

Telefoon D5296-1910
Westeinde 142
7711 CR Nieuwleusen

ming zat er goed in. Er werd
uit volle borst gezongen,
waarbij de Riddertjes de leiding namen. Onze oudste reizigster, mevr. Vegter-Ridder,
bijna 85 jaar, zong zelfs nog
voor de microfoon.
Om ongeveer zeven uur waren we terug in Thesinge,
waar ons nog een verrassing
stond te wachten . De muziekvereniging Juliana stond
ons aan het begin van de
Schutterlaan op te wacht en.
Dorpsbelangen heeft hiermee een oude traditie in ere
hersteld. Dit gebeurde zo'n
30 jaar geleden ook als de
65+ een dagje uit was geweest. Achter de muziek aan
ging het toen naar het
schoolpl ein, waar de muziek
nog een paar nummers
speelde. Willem Oomkes
kreeg als dank een bos bloemen aangeboden. Willem,
die al24 jaar schadevrij heeft
gereden op de stadsb us,
deed z'n naam als chauffeur
alle eer aan. Hij manoevreerde de bus over de
smalle bruggetjes bij Bourtange zo vakkundig, dat hij
spontaan applaus kreeg.
Een fijne, gezellige dag was
ten einde en ieder beloofde
het volgend jaar weer mee te
gaan.
Roelie Dijkema

