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De smederij: middelpunt
van toeristisch Thesinge

THE51NGE,2000
Vanuit het stadsgewest
park, over een fraai aange
legd breed pad omzoomd
met nog jonge bomen, na
dert een groepje fietsers
het dorp Thesinge.
'Hier ben ik al eens ge
weest,' roept er ééntje.
'Rijd maar door, volgens
mij valt er in Thesinge niets
te beIeven .'
'0 nee?' zegt een ander.
'Wat is dat dan?'

Bij de oude kloosterkerk
wordt net een groepje En
gelse toeristen rondge leid.
Ze raken niet uitgekeken op
het kleine maar smaakvolle
park eromheen, dat ook bij
de plaatseli jke bewoners in
trek blijkt te zijn. Op de bank
jes langs het water is geen
plek meer vrij. Bij het houten
loopbruggetje doet een ijsco
kar goede zaken.

De smederij: een opknapbeurt zal niet alleen veel geld kosten,
maar ook veel tijd. (toto: Elisabeth Telenaan

Even verderop klinkt geha
mer. 'Ruik ik vuur?' vraagt ie
mand. De fietser ernaast
wijst op een bordje. 'Dat is de
oude smidse. Daar heb ik
laatst een stuk over gelezen
in de krant. Die hebben ze net
helemaal opgek napt , want
het schijnt heel uniek te zijn
dat alle oude gereedschap
pen er nog liggen. Even af
stappen, jongens, dat wil ik
zien.'

De fietsen worden in een rek
gezet en het gezelschap ver
dwijn t naar binnen. Pas drie
kwartier later komen ze weer
naar buiten. 'Wat schitterend
was dat: zegt de jongeman
die in het begin riep dat er in
Thesinge niets te beleven
viel. 'Wat een vakman, die ke
rel. Zag je hoe die zo'n zware
hamer neer liet komen? Geen
milimeter ernaast.'

De rokerige lucht in de
smidse heeft dorst ig ge
maakt. 'Zullen we daar wat
dr inken?' Iemand wijst naar
het café bij de molen, waar
een gezellig terras is inge
richt. Er is nog net één tafeltje
vrij.
'Ze hebben hier ook lekkere
dagschote ls.'
'We zouden toch een heel
eind gaan fietsen?'
'Nou en? Ik vind het hier veel
te leuk. Volgens mij liggen er
bij die andere brug kano's te
huur. Zullen we straks
even...?'
'En dan blijven we daarna
hier eten.'
'Mij best. Ik wou trouwens
ook nog even de molen op.'
'Okee, dan blijven we. Bestel
voor mij maar een alcoholvrij
biert je. Ik ga even naar die
winkel daar om de hoek. Dan
heb ik vast brood voor mor-

gen.'

Toekomstmuziek?

In 1968 verhuisde de Thesin
ger smid Anjes Kampen naar
Hoogezand, waar voor zijn
groeiende bedrijf meer
ruimte was. De oude smidse
in Thesinge, die Kampen in
'48 voor zo'n zes- of zeven
duizend gulden inclusief ge
reedschap had gekocht, ging
dicht. AI het oude gereed
schap bleef achter.
Inmidde ls is de smederij van
Kampen - nu onder leiding
van zoon Arend - uitgegroeid
tot een bedrijf van formaat
met twee filialen elders in Ne
derland . Op het wensenlijstje
van Dorpsbelangen The
singe staat o.a.: het behoud
van de oude smidse als histo
risch monument.
Of dat toekomstmuziek

blijft?
Met een beetje fantasie, geld
en goede wil moet er toch
veel kunnen gebeuren inThe
singe. Kampen heeft ook in
'48 niet gedacht dat hij nog
eens 120 mensen op de loon
lijst zou hebben staan.

Boerensmid

Tot in de jaren vijft ig ver
diende een dorps smid zijn
brood vooral met - zoals dat
heette - het ambachtelijke
boerenwerk : gereedschap
scherpen, werktuigen repa
reren, ploeg ijzers weer in
orde maken, karren en wielen
vervaardigen, paarden be
kappen, enzovoorts. Moeder
Kampen had haar eigen win
keltje. Zij verkocht vaatwerk
en andere huishoudelijke ar
tikelen. In de zomertijd was
het voor de smederij aanpo-



Augustus 1950: Oomke Postme, het echtpaar Kampen,
Menno Ridder en vooraan Trieneke en Arend.

Stinkbok en vingertop

'Ik weet nog dat Karel - die
woonde in het huis aan De
Dijk waar nu Piet Huisman
woont - een bok had die be
kapt moest worden. Ze had
den de vader van Jan Wa
renga daarvoor gevraagd,
maar die zei: dat is zo'n sme
rig karweitje, laat de smid dat
maar doen. Vader Kampen
stonk er letterlijk in. En die
fietste naafloop rondjes door
het dorp om de smerige lucht
van die stinkbok kwijt te ra
ken. Wat hebben we gela
chen.'
In de smederij verloor Oomke
ooit het topje van zijn rechter
middelvi nger. 'Ik was een
fiets aan het repareren, zo'n
ouderwetse doortrapper. In
ene zat ik klem tussen de ket-

'Ons bedrijf'

Alle oude gereedschappen zijn er nog. 'Een kwestie van ge
voel, zegt Arend Kampen. Itcto: Elisabelh rote reen

bijzonders. Tegenwoordig werken. Ik ben toen nog een
scherpen ze een ploegijzer cursus wezen volgen bij TNO
aan de slijpsch ijf, maar vree- in Delft. Ik ben altijd blijven
ger was dat: materiaalverlies, bijleren.' Het laatste docu-
je ijzer wordt dunner. Dus dat ment is een een nog tamelijk
ging nog onder de veerha- recent typediploma.
mer. Ja, dat apparaat staat er Oomke groeide mee met het
nog, in de smederij. Er liggen bedrijf. Hij beheerde o.a. zelf-
koeiehuiden onder, om te standig het filiaal in De Lier.
voorkomen dat de machine Maar ook al gingen er gigant i-
gaat dreunen en wandelen.' sche bedragen om ('Ik reken
'We moesten ook schaatsen liever een karwei uit van twee
slijpen, 's winters . En als er ijs ton dan eentje van 100 gul-
lag, dan wilden wij zélf na- den.'), hij bleef ook de echte
tuurlijk ook wel een baantje praktijkman . De herinnerin-
trekken. Maar je kon niet zo- gen aan de oude smederij
maar vrij nemen. Vakantieda- zijn nog levendig.
gen of ATV, daar hadden we
nog nooit van gehoord . Dat
regelden we dan om de
beurt: de ene middag mocht
ik, de andere middag een an
der.'

Nu, al anderhalf jaar in ruste,
praat Oomke Postma nog
steeds over 'ons bedrijf'. Van
'49 tot zijn militaire dienst
plicht in '52, en na een tus
senperiode (een andere sme
derij, machinefabriek) vanaf
'66 onafgebroken heeft hij bij
Kampen gewerkt. Met hart
en ziel. En met een gestaag
groeiende stapel diploma 's.
'Ik wilde als opzichter nooit
een opdracht laten doen die
ik niet zélf zou kunnen uitvoe
ren. Bijvoorbeeld toen we
met kunststof gingen

JongeOomke

Oomke Postma (op de hoek
van de Schutterlaan en De
Dijk in Thesinge) heeft in to
taal 28 jaar voor de familie
Kampen gewerkt. Hij vertelt:
'Vroeger stond er, waar nu op
de Smidshouk de kei ligt, een
benzinepomp van Esso. Die
hadden ze net keurig opge
verfd, toen wij er als stoute
schooljongens bovenop
klommen. M'n vriendje kon
nog net wegkomen, maar mij
pikten ze in de kuif. En daar
ging ik: de koelbak in. Dat
was koud water. En mijn eer
ste kennismaking met de
smeder ij.'
Na de ambachtsschool
kwam Oomke in '49 - als ze
ventienjarige jongen - bij de
smederij te werken. 'Het was
hard werken in die tijd. Vijftig
uur in de week, dat was niks

dat idee. Maar of het kán, dat
hangt van een aantal facto
ren af,' zegt eigenaar Arend
Kampen. 'Het is natuurlijk
niet voor niks dat we de sme
derij nooit hebben verkocht
of opgeru imd. Alles is blijven
liggen zoals het was. Dat is
een kwestie van gevoel. Het
probleem is alleen: wil je dat
pand opknappen, dan kost
dat heel veel geld en vooral
ook heel veel tijd . Je kunt hier
niet zomaar een club enthou
siaste vrijwill igers op losla
ten, want die weten niet wat
bewaard moet blijven en hoe
het zou moeten worden . Ik
begin er niet aan voordat ik
zeker weet dat het ook áf
komt. Wie ik er wel in zou ver
trouwen, dat is bijvoorbeeld
Oomke Postma. Dat is een
bekwame vent die zoiets zou
kunnen doen. Ga maar eens
kijken als Oomke een klap op
een paaltje geeft. Daar durf ik
m'n duim wel naast te leg
gen.'

Gevoel

Terwijl in Hoogezand het be
drijf een grote groe i door
maakte, bleven in Thesinge
de deuren van de oude
smidse gesloten . Het reus
acht ige aambeeld, de wand
borden met oude gereed
schappen, de imponerende
veerhamer (een 100 jaar
oude voorloper van de mo
derne hydraulische hamers)
- alles staat er nog. Boven
een raam hangt een zware
karre-as. Waarom die daar
hangt? 'Geen idee,' zegt
Arend. 'Maar dat wist ik vroe
ger ook al niet. Die heeft daar
gewoon altijd gehangen.'
Het zou toch prachtig zijn om
dit allemaal op te knappen en
open te stellen voor publiek?
'Zeker. Ik sta zeker open voor

ten: 's avonds werden de ge
reedschappen bij de smid
voor de deur gezet en 's mor
gens vroeg moesten ze weer
scherp en blinkend zijn.
Arend, die in '47 werd gebo
ren, heeft de hele overgang
meegemaakt van het oude
werk naar de grote staalcon 
struct ies (Kampen was al
vroeg betrokken bij het werk
van de NAM, die in '55 de eer
ste boringen verrichtte) en de
mechanisatie. Ook de om
schakeling naar aardgas
bracht voor de smederi j
nieuwe ontwikkelingen met
zich mee.
'Wij zijn nu een uitgegroeide
boerensmid" vertelt Arend
Kampen. 'Nog steeds van
alle markten thuis: we doe n
het loodgieten en sanitair, we
doen industrië le waterleidin
gen op lokatie, we maken
pijpleidingen en installaties,
we doen het gasboringwerk
met alles eromheen én we
hebben de machinefabriek.
Bij elkaar 120 man perso
neel.'



Berend Ridder en Oomke Postma voor de smederij, augustus
1950.

Witte wieven op drift

ting en het kett ingwiel. Wat
een bloedbad. Ik moest er
mee naar de hoofdmeester,
meester Van de Molen, want
die deed EHBO. Daar heb ik
een paar weken mee geze
ten, met die vinger. En net
toen ik weer aan de slag kon,
kwam Berend (de broer van
mevrouw Kampen) met zijn
vinger in de veerriem. Hard
stikke blauw was die.'

Er komen oude foto 's op ta
fel. En het visioen van een
dorp waar activiteit heerst:
waar mensen een bedrijf uit 
oefenen, waar kinderen ge-

Het had heel wat voeten in
aarde om een derde man te
vinden voor dit stuk met 5
vrouwen- en 3 mannenrollen.
Na het vertrek van Rients
Hotstra en Johan Suur en het
verlies van Jan Slump meld-

boeid toek ijken en (als ze nie:
in pasgeverfde benzinepom
pen klimmen) wat opsteken
kortom waar iets gebeurt.
Krijgen we daar een stukje
van terug? Gaat de oude
smederij ooit weer open?
'Aan mij zal het niet liggen,'
zegt Oomke Postma.
'Ik sta er open voor,' zegt
Arend Kampen.
'Wij willen wel: zegt Dorps
belangen.
'Waar wachten we dan op?'
zegt

ELISABETH TOLENAAR

den zich niet spontaan
nieuwe spelers aan. Dankzij
Kees ten Cate kon VIOD in
Thesinge dit stuk spelen,
maar voor volgend jaar hoopt
de club wat ruimer in het spe
Iersaantal te zitten. De be-

langstelling voor het stuk
was groot; er werden 230
toesc houwers geteld en tij
dens de generale repetitie
zat de zaal vol met kinderen.

Gezelligheid

"Vanafhalf oktober repeteren
we 1 avond per week. Er
wordt vreselijk gelachen als
we allerlei scenes uitprobe
ren". Dit vertelt Greet Blok
zijl, die deze keer een kleine
rol had. " Ik speelde geen bij
zonder type tje en dan mis je
best de reakties van het pu
bliek. Een rol waarop het pu
bliek reageert is wel het
leukst om te spelen. Zoals de
rol van Trijn Dijkstra. Ze
speelde het ook schitterend.
Meestal treedt zij op als een
sjieke dame, maar dit te
mende onnozele sloofje
speelde ze heel echt. Het te
lefoongesprek dat zij in het
laatste bedrijf voert was ook
op de repetities dolle pret.
Roelie Dijkema is altijd heel
tekstvast en in het begin van
de repetities houdt ze zich
keurig aan het boekje. Naar
mate zij zich meer inleeft in
haar rol komt het verhaal er
steeds feller uit. Opeens ge
bruikt ze dan andere woor
den en uitdrukkingen ".

Grime en kleding

De beide hoofdrolspeelsters
schminkte Alie Blaauw tot
vieze types . Vrouw Tichelaar
(Roelie) met een warrige
grijze vlecht en nicht Aoltje
(Trijn) met vettig haar en bei
den met vuile vegen op het
gezicht. De ouderwetse kle
ding heeft Trijn thuis van haar
moede r. Voor pruiken en bril
len zorgt Alie Blaauw, die

hiervan zelf al een kleine ver
zameling heeft.
In zijn uitdossing is Joop
Blaauw vrijwel onherken
baar. Als Lammert verschijnt
hij regelmat ig na wat sein
werk en wachtwoo rden.
"We hebben dit jaar een
nieuw decor aangeschaft
wat aan twee kanten te ge
bruiken is. Na het 2e bedr ijf
was het een kwestie van los
schroeven en omdraaien, en
je hebt een totaal ander to
neel. Bovendien hebben we
losse panelen zodat we de
tails kunnen veranderen. Het
is makkelijk mee te nemen
als we ergens anders optre
den". vertel t Greetje.

Kleinere rol

Harry Blokzijl was blij met
een wat kleinere rol dan het
vorig jaar. Samen met Janny
Sibma speelt hij een stel dat
aan drugssmokkel doet oft e
wel "dove middels" volgens
Aaltje. Janny sprak als enige
nederlands en dat maakt
haar rol wat stijfjes. Haar
dwangmatige lachje werkte
wel erg aanstekelijk. Ook
Hennie Reinders deze keer in
een kleine rol. Zelfs met een
zakdoek vol gesnipperde
uien lukte het haar niet een
traan te produceren, maar
het leek wel heel echt.

Nieuwkomer

Met de aanwijzingen van
Arend Kampen, regisseur,
zette Kees ten Cate zijn rol
heel verdienstelijk neer.
"Arend let op gebaren, hou
ding, mimiek en het bewegen
op het toneel. Het stemge 
bruik en het inleven in de rol
is niet voor ieder even makke-
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wel voorrang.
Promotie voor Thesinge wil
Dorpsbelangen maken op 18
mei. De projectleider van het
stadsgewestplan Noorddijk,
en de wethouders van Ten
Boer en Groningen zijn dan
uitgenodigd voor een fiets
en kanotocht. 's Avonds is er
een vergadering waar in u
zich kunt laten informeren
over de stand van zaken.
De discussie over de zelf
stand igheid van de ge
meente Ten Boer en in geval
van herindeling voorkeur
voor stad Groningen of ge
meente Bedum is nog een
vaag verhaal.

Foto : Plaatjesmoaker Henk Remerie.

Thesinge en de toekomst

Jan Mollema wordt herkozen
en van de overige vijf gega
digden krijgen Henk Bus
seher, Joke Sneek en Irene
Plaatsman de meeste stem
men. Hoe de funkt ieverde
ling binnen het bestuur er uit
gaat zien berichten wij u in
het volgende nummer van de
G& T.

Voor de twee premie-A wo
ningen aan het eind van de
Bakkerstraat staan acht
mensen ingeschreven. Dit
zijn geen Thesingers. Mocht
een dorpsgenoot belangstel
ling hebben, dan heeft hij/zijBestuursverk iezing

Sterk bestuur dorpsbelangen
Onderaan de uitnodiging van
de Vereniging van Dorpsbe
langen stond: gezien het be
lang van deze vergadering,
rekenen wij op uw aller
komst. En dus verzamelden
zich ca. 60 leden op vrijdag 5
maart in cafe Molenzicht te
Thesinge. Het belangr ijkste
punt is het voorstel het be
stuur uit te breiden met 2 le
den, zodat men met 7 man/
vrouw sterk de toekomst aan
kan.
Aftredend zijn Jan Mollema,
herkiesbaar en Roelf Jansen,
niet herkiesbaar.
Het jaarverslag en de notulen
van secretaris worden goed
gekeurd en ook de penning
meester wordt décharge ver
leend op verzoek van de kas
commissie; Stoffer Havinga
en Wolter Karsijns.

Eenman van weinig woorden
maar met veel inzet, zegt Pe
ter Heidema over Roelf Jan
sen. Middels enkele anekdo
tes geeft hij aan hoe kort van
stof maar ook hoe goed Jan
sen op de hoogte is van
dorpszaken. Gedurende 16
jaar was hij penningmeester
en daarvoor was hij al jaren
lid van een dorpsaktiviteiten
club . Voor de organisatie van
de sterri t, het touwtrekken en
de fietstocht was Jansen ook
heel aktief. Een tinnen bord
met inscriptie ("het hall wat
kost" aldus Jansen) wordt
hem aangeboden en een
speldje, opgespeld door
Roelie Dijkema, waarmee hij
Lid van Verdienste is.

Centen

Zaterdag 17 april geeft mu
ziekvereniging De Harmon ie
haar jaarlijkse uitvoering in
dorpshuis De Leeuw, Gar
merwolde. De avond staat in
het teken van het 70-jarig be
staan van de vereniging en er
is dan ook gekozen voor het
thema 'Muziek door de jaren
heen'. Mevrouw Welling
geeft tussen de bedrijven
door tekst en uitleg. Een da
meskoor tje zal enkele nostal
gische wijsjes van zang voor
zien. Iedereen is om half acht
welkom. De toegang is gra
tis.
Trouwens: op 2 april a.s. is er
een oud papier-act ie van de
harmon ie.

Muziek in

De Leeuw

TruusTop

lijk. Je moet jezelf vergeten
en durf hebben . Vertrouwen
op Welly Boer, de souffleuse,
is heel rustge vend. Deze 3
uitvoer ingen had zij het niet
zwaar in het hokje want er
ging heel weinig mis". Door
"Me Rambo, you Pindakaas"
met hun veelal 60-er jaren
liedjes, begeleid op gitaar,
waren de pauzes aange
naam.
Na de voorstelling zette
Rients Hotstra het gezel
schap in de bloemetjes en
bood hen een fotoboek aan
van het VIOD-jub ileum in
1989. Dit kunt u bekijken bij
Roelie Dijkema en misschien
kan ze u - bij voorkeur heren
- direct noteren als nieuwe
speler!
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Waarschuwing of

bekeuring?

Een eigen mening

Dorpsweg niet veiliger

Toneeluitvoering PdG

Wist u dat.••

Eigenaren van de auto 's met
onderstaand kenteken wor
den aangeraden om zo spoe
dig mogelijk schrif telijk con
tact op te nemen met W.A.
Kantoor, Postbus 263, 9700
AG te Groningen om te voor
komen dat zij binnenkort een
bekeuring in de bus krijgen
voor te snel rijden op de
Dorpsweg . De overtred ing is
gisteren geconstateerd op
de Dorpsweg. Zoals al aan
gekondigd in de vorige G&T
zullen de komende tijd meer
controles plaatsvinden . Ge
zien de aandacht die het
dorp toont voor het belang
van de verkeersveiligheid is
de controlerende instantie
evenwel bereid deze eerste
keer nog met een waarschu
wing te volstaan. Of de eige
naar in het verspreidingsge
bied van G&T woont, wat wel
waarschijnl ijk lijkt , is nog niet
bekend. Mocht iemand zijn

In april is het dan eindelijk
weer zo veel. Een achtta l le
den van de PJG (Platt elands
Jongeren Garmerwolde) zal
u een gezellig blijspel in drie
bedri jven brengen, getiteld
'Renovatie'. Waar het over
gaat? ja, kom dat zelf maar
bekijken op vrijdag 23 april
om 20.00 uur in dorpshuis De

kenteken herkennen, rea
geer, dan kunt u nog aan een
bekeuring ontkomen. De ei
genaar moet zich dan richten
tot voornoe md adres en aan
geven zich bewus t te zijn van
de noodzaak van zich te hou
den aan de toegestane snel
heid. In de linkerbovenhoek
vermelden: Dorpsweg Gar
merwolde. Genoteerde num
mers van de eerste dag : JS
28-GT, VH-84-YG, KR-26
GN, TG-86-BX, LT-70-XH,
DR-FN-90, TD-21-PL, ZG
69-BF, FX-SF-84, JK-29-JB,
GB-JA-45, 34-04-TD, NT
35-Lp, XZ-79-PV, TV-69-SJ
en 99-PD-10. Als de kente
kengegevens eenmaal zijn
opgevraagd in Veendam,dan
is de ambtelijke molen niet
meer te keren. Dat zou in de
loop van de volgende week
gebeuren, aldus onze infor
matie.

Leeuw in Garmerwo lde. Ook
is de tombola weer van de
part ij, dus mocht u prijsjes
besc hikbaar wi llen ste llen,
dan kan dat zeer zeker.
De muzikale omlijsti ng zal
ook dit jaar worden verzorgd
door de viermans format ie
'Ascoeba'.

Het dorp heeft gesproken .
Met een meerderheid van 49
tegen 32 stemmen hebben
de leden van de Vereniging
van Dorpsbe langen Garmer
wolde zich uitgesp roken
vóór handhaving van de be
staande (verkeers)situat ie
aan de Dorpsweg. Daarmee
is voor lopig een einde geko
men aan de de activi teiten
van de Verkeerscommissie
met betrekking tot het uitwer
ken van plannen om de
Dorpsweg structureel veili
ger te maken. Dat was hen
vorig jaar verzocht door het
bestuur van de Vereniging.
De Verkeerscommissie kan

- Dorpsbelangen belang-
stelling heeft voor al uw
film- en videomateriaal
over Thesinge en dat hier
van dan een videofilm over
het dorp en/of festiviteiten
worden samengeste ld?

- er op 18 mei een informa
tie-avond is over Thesinge
en het stadsgewestplan
Noordd ijk ?

- het muziekcorps 'Juliana'
dr ingend nieuwe leden
zoekt?

- de foto van de fietstrom
mel, in de vorige krant, niet
gemaakt was door Henk
Remerie maar doo r An
dries v.d. Meulen? En de
foto van de Geo- jongens
door Bertho Top?

- er in de vorige krant nog
meer foutjes zaten? Van

zich nu verder blijven richten
op haar oorspronkelijke taak
als "Commissie Oversteek".
Aan Nieuwsb ladlezers zal het
2 maart j.1. niet ontgaan zijn:
"Garmerwolde wil een veili
ger kruising" . Ik vraag mij af
of het bestuur van de Vereni
ging Dorpsbelangen deze
vraag ooit voorgelegd heeft
aan de leden. Zouden ze dan
ook tegen stemmen? Er ge
beuren toch nooit ongeluk
ken, als je maar lang genoeg
wacht voordat je oversteekt!
Moet het kalf dan toch eerst
verdrinken?

Els Knol-Lich t

Emmen heet Van Hemmen
en er stond per ongeluk
een verouderde adverten
tie in. Waarvoor excuses.

- in de vorige krant een 'hoe
renjong' stond. Wie het
herkent heeft kan dat laten
weten aan de redakt ie.

- Juliana wél doorgaat als
fanfaredrumband (met
méér accent op het drum
men en met gezamenlijke
repetities?

Te koop:
Openhaard hout, F.J. Stollen
ga.
Gezocht:
door studente, bruikbaar
doch afged ankt fietsvoor
wiel, maat 26xl 3/8: Rinske,
411149. Te koop gevraagd:
Caviakoo i. 050 - 420111 .

/,
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

echte
Groenteman

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

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

Dorpshuis "de Leeuw"

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Voor uw:

P erfektie inhaannode

Wlgboldstraat6,979 I CR Te n Beer
Telefoon (05902) 21 51

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

Woldweg 6-8. 9734 ~C Gromnçen-êurscner
brug t'owijk l ewenborg

Tel.050-416135 Pax050-415751

HOUTMARKT

NIJDAM

~~crÀ ~~' .~~3fá\ 4i1~
IlDU TMARKT NIJDAM KEU KE NS KASTENDHl ·CENTRUM



Ouderen
welkom

Vol café op vrouwendagNieuws

Het muziekcorps 'Juliana' is
(tijdelijk) ter ziele. De 14muzi
kanten hopen op versterking.

De duisternis op Achter-The
singe is nog niet opgeheven.
De oplossing zou d.m.v.
zonne-energie moeten wor
den bewerkstell igd.
Voor de verkeersveiligheid
op de Schutterlaan is een
plan in de maak bij B&W. Als
dit niet vlot afkomt zal Dorps
belangen zelf een plan voor-

Sinds 1984 wordt wekelijks
een uur gymnastiek voor 55
plussers gegeven in de gym
zaal in Thesinge. Het leden
aantal steeg tot 24 personen;
de club floreerde. De laatste
jaren worden we door pech
achtervolgd. Om reden van
verhuizing en gezondheids 
probiemen werd onze groep
fors uitgedund. Drie aktieve
leden moesten wij missen;
mevr. Havinga, mevr. Joling
en dhr. Slump. Momenteel
zijn er nog negen akt ieve le
den, twee heren en zevenda
mes. Met gymnastiekoefe-

leggen.
Over de restauratie van de
smederij en rond de Her
vormde kerk valt nog niets te
melden. Het heeft wel alle
aandacht, evenals het dorps
feest dat gepland staat voo r
1994. Een spektakel zoals de
vijfkamp moet dit worden.
Onder het motto 'vele han
den maken licht werk' wen
sen we het vernieuwde be
stuur succes .

TruusTop

ningen kunnen we wel uit de
voeten, maar in spelvorm zijn
we behoorlijk beperkt in de
mogelijkheden.
Aan alle 55+ers die houden
van bewegen op muziek, oe
feningen met materialen en
spelen, vragen wij kennis te
maken met het 'Meer bewe
gen voor ouderen'.
U bent - geheel vrijbl ijvend 
welkom in de les op maan
dag 19april a.s. van 14. 15 tot
15.15 uur.

TruusTop

Ongeveer 40 vrouwen uit de
verschillende dorpen hadden
zich op 8 maart jl. verzameld
in het kader van de Interna
tionale Vrouwendag. Het pro
gramma was informerend en
amuserend. Wat meteen bij
binnenkomst opviel was de
gezellige sfeer die alom in
cate Molenzicht heerste.
Toen iedereen aanwezig was
begon Marlies Bosch met
haar boeiende relaas over de
zes weken die zij had doorge 
bracht op de Filippijnen. Zij
was daar naar aanleiding van
een fotorepo rtage en zij heeft
met veel vrouwen gepraat
over 'de pos itie van de
vrouw'. Marlies onderg ing
een hele cultuurschok toen
bleek dat
- de vrouw nog steeds onder
drukt werd;
- er een groot verschi l was
tussen de rijke en arme men
sen;
- er nog steeds gemarte ld
werd;
- de vrouwenhandel daar nog

steeds bestond.
Marlies woonde gedurende
de zes weken in verschil
lende missieposten . De mis
siezusters doen daar heel
goed werk door het opstar
ten van kleine projecten,
waardoor de vrouwen in hun
basisbehoeften kunnen voo r
zien.

Na de pauze, was er een op
treden van Marlies de Waard
alias Martha van Diggelen. Zij
bracht op een humoristische
manier een aantal klassieke
liederen ten gehore. Klasse!
Gedurende de avond was er
de mogelijkheid om naar het
zij het standje van Amnesty,
hetzij het standje van de We
reldwinkel te gaan om daar
informatie te krijgen of spul
len te kopen.
Aan het eind van deze optre
dens bleef iedereen nog ge
zellig zit ten om nog wat na te
praten.

Els van den Oever

Raboban k, Aangenaam.

Al uw geldzaken,
sparen en len en
lekker dichtbij.

bocken. Waar ter we reld u oo k naar

toe wilt . En waar u alt ijd ku nt

binnenlope n als u vrag('11 hebt o ver

financiële zaken .

W aar vind t u

zo 'n ban k?

Noo it ver van U

vandaan . W;mt c r

is alt ijd een Rabobank hij u in d e

buu r t. Kom snel ee n keertje ken 

nismaken . Rabobank r:I

Er is nie ts handige r dan een

g<x."(!l: bank. Een bank waar u

te re-cht kun t VOCl f al uw gc ldz.1kcn.

Waar u kunt

sp.ln'll or lenen .

\ V.1.1f uw sala r-is in

gOL'de handen is.

Wa ar :I.l" wc

te n van hypotheke n, van beleggen

en verz eke ren .

Waa r u zel fs ee n reis kunt

Makkelijk
toch, een bank

in de buurt.

OROGl8TER1J ·PIUtFUKERIE - REFORM-!ICHOONHEIDSSIl

WINKELCENTRUM l EWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050 ...~1106m _

Garmerwolde, aanrijding Dorpsweg-hoek Hildebrandstraat,
voornamelijk blikschade. (toto: Henk Rem""e)



Voorjaarsvergadering op eerste lentedag

Maa ndag 15 maart 1993
was de eerste echte voo r
jaarsdag. Hoe heeft het be
stuur van de Verenig ing
voor Dorpsbelangen zijn
voorjaarsvergader ing in
dorpshuis De Leeuw zo
goed kunnen plannen! Met
elkaar zorgden de aanwezi
gen binnen voo r een be
hoorlijke voo rjaarstempa
ratuur. Bleef de stemming
daarom zo onderkoeld?

De agenda bevatte twaalf
punten . Bij punt 8 werd een
stemming verwacht. Het be
stuur had het nodige voor
werk gedaan en alvast twee
leden bereid gevonden het
stembureau te vormen.
Stemb riefjes lagen klaar.
Waarover schrifte lijk ge
stemd zou worde nn, moest
nog duidelijk worden. Niet
voor de verkiezing van de
kascommissie. De vooraf be
reid gevonden leden, de da
mes Frouwke de Vries en
Wilma Tammeling, werden bij
acclamatie verkozen. Zo ver
ging het later op de avond
ook de aftredende bestuurs 
kand idaten, die zich alledrie
herkiesbaar hadden gesteld.
Er verandert dus niets in het
bestuur.

Veel nieuwtjes

De tuinkeuringscommissie
werd benoemd: Kees Jan
sen, Betsy Havenga en Tiny
Smit. De feestdr iedaagse is
dit jaar op 1,2 en 3 juli.
Zwembad Ten Boer viert 9 juli
een jub ileum. Ieder dorp
moet een spel bedenken en

een team afvaardigen. Kos
ten ook voor het dorp. De op
roep van de voorzi tter om
zich vrijw illig aan te melden
heeft geen resultaat. Het lijkt
hem wel een goede ge
dachte het winnende straat
team van het Feestdr ie
daagse spel tot afvaardiging
te promo veren. Tja, dan oe
fen je tenminste niet voor die
ene middag . En extra aan
trekkelijk is de barbecue 's
avonds in het zwembad. Dat
loopt dus wel met een sisser
af.

Telefooncel en subsidies

Goed nieuws voor de bus
missers en uitstappers. Nog
dit jaar word t een telefooncel
geplaatst in de buurt van de
Rijksweg. Ook goed nieuws
voor zes van de zeven aan
vragers van subs idie. Het Be
stuur had f 2.232,- te verde
len. De G&T pikt daar ook
een graantje van mee om u
van nog meer dorpswetens
waardigheden te kunnen
voorz ien. Het Oranjecomité
viel buiten de boot. Die mo
gen feestvie ren met de vlag
getjes die de Feest-driedaag
secommissie mag aanschaf
fen. Dat mogen de andere
verenigingen ook als ze er
een dorpsfeest van maken.
Het verzoek aan de ge
meente om een bord "spe
lende kinderen" te plaatsen
in de L.v.d. Veenstraat is af
gewezen. Nu maar hopen dat
de kinderen ook zonder bord
blijven spelen.
De penningmeester heeft het
klaargespeeld om f 948 ,80

over te houden in het afgelo
pen boek jaar. De braderie
schijnt hier een groot aan
deel in te leveren. De kas is in
orde bevonden,zegt Eitje Ha
venga lovend.

Tevreden

Het algemeen jaarverslag le
vert behalve luistergenot ook
nog wat gegniffel op . Je ziet
voor je hoe het Bestuur oude
jaarsnacht vanonder de
fiets(koek)tromme l het Oude
jaarsvandalisme bezweert.
Er was geen lawaai, geen
overlast en geen ongeluk.
Prima dus. En het Dorpshuis
bestuur was die nacht ook te
vreden, hoorden we van
Mieke Welling. Zij deed als
voorzitter verslag van de
Sticht ing Dorpshuis. Minder
gelukkig bleek ze met de
houtworm die het Dorpshuis
aantast. Maar ook dat word t
bestreden. En er is een kleine
f 40.000,- subsidie toege
kend voor verder herstel van
het pand als de Stich ting zelf
ook zo'n bedrag investeert.
Dat gebeurt. Waaraan, dat
kunt u lezen in het rapport
dat mevrouw Welling heeft.
De meest schr ijnende plek
ken zijn op kleur vastgelegd
en completeren het rapport .
Kunnen we later zien hoe erg
het was. Helaas moest me
vrouw Welling ook een waar
schuwing van het hart voor
gebruikers van het Dorps
huis. Er is ontv reemding ge
constateerd uit jaszakken.
Dit had onder andere tot ge
volg dat iemands fietsslo t
ontslo ten is. Van de fiets

geen spoor meer.
Van windm olens ook niet. Ze
maken meer lawaai dan is
toegestaan, dus al diegenen
die er tegen waren kunnen
gerust zijn.

Verkeer

Minder gerust zijn de dorps
genoten die moeten leren le
ven met het wegstemmen
van het voorstel om iets
structureels te doen aan de
verkeersveiligheid van de
Dorpsweg.
Daarover is gestemd, tot
twee maal toe. De eerste
stemming werd afgekeurd
door het stembureau. Ook
niet leden (veelal is maar één
persoon per adres lid) had
den een stembriefje in ont
vangst genomen en hun
stem uitgebracht. Een herha
ling van de stemming leverde
wat overkomenlijke organ isa
tor ische prob leempjes op. Er
moesten nieuwe stembrief
jes gemaakt worden. Vele
handen maken het werk licht.
Met de ledenlijst in de hand
werden de nieuw geschreven
stembriefjes uitgereikt. Het
ging erom of we wel of geen
verdere maatregelen aan de
Dorpsweg wilden. Het ging
niet om welke maatregelen ,
dat zou pas van later zorg
zijn. Die zorg is weg. De uit
slag van de stemming was
geen aanpak . Er verandert
dus niets. Blijft over een an
der zorg: Is de Dorpsweg nou
veilig of is ie dat nou niet? De
tijd zal het leren.
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Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspectie

Verwij de re n van nest en

Erkend bij gasbedrij f en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

uw brood vvordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

WinkelcerrlJUm L.ewenborg. tel . 415222
Selwerd. tel. 778455
Venmel1<t Korreweg 51-53
Claremah_ 47
Beyum Oost. tel. 42t 462



Foto van de maand

Vuilstortplaats Lageweg-hoek Stadsweg! Wat doet de ge
meente hieraan? (to to: Henk Remeriel

REDAKTIE
RedaktieGarmerwolde:
Carel Hazeveld,PetaJurjens,
DeltaV.d. Molen,Henk Remerie
(fotograaf, tel. 050-41 9630), TIny
Smit, Hillie Ramaker-Tepper. Ton
Werdekker, Els Knol.

RedaktieThesinge:
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723).
ElisabethTelenaar.
Truus Top. MethaNijkamp,
LucieKol-Slachter,
Marry Braker.

Eind-redaktieGarmerwolde:
Tiny Smit, Dorpsweg36,
tel.050-41 7178

Eind-redaktieThesinge:
Elisabeth Telenaar. De Dijk 4, tel.
05902-3795

Lay-out: LucieKol-Slachter,
MethaNijkamp

Administratie: Pata Jurjens,
L. v.d. Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde,
tel.050-416094.
Bank:RaboGarmerwolde,
rek.nr.32.07.05.749
giroV.d.bank815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 15
april 19.00uur.

Hervormde gemeente
Garmerwolde .Thes lnge

4

9

Toezeggingen

Over tij d gesproken. Ge
pland was dat de trekking
van de ver loting om 22.00
uur zou plaatv inden. Hoe
kna p , dat voorzitter Jan Wig
boldus om drie minuten voo r
tien de laatste "rondvrager"
tevreden kon stellen met een
antwoord. Naar aanleidi ng
van twee andere vragen zijn
toezeggingen gedaan: In de
statuten van de Veren ig ing
zal het stemmen met schrif
telijke machtigi ng geregeld
wo rden (slechts één machti
ging per lid), de agenda zal
vooraf vermelden waarover
gestemd moet worden; en
het bes tuur zal het verzoek

om een grot er aanplakbord
in het gemeentelijk overleg
"meenemen" . Suggesties
voor een goede plek zijn we l
kom .

Video

Na sluit ing van de vergade
ring zijn de loterijprijzen ge
trokken en deels al uitgereikt.
De uitslag st aat elders in
G&T. Voor de liefhebbers
werd de Sint erklaasintocht
op video herhaald. Een zon 
nige winterdag met veel mu
ziek, kleur en vrolijkhe id op
deze goedbezochte voor
jaarsvergadering.

Els Knol-Licht

Stoomfluitje

Personeel aangeb oden
Rob Reinders en Steven van
den Oever (telefoon 1512)
sp aren voor stereotorens en
de rge lijke. Daarom wi llen ze
graag klusjes doen: paden
vegen, onkruid wieden, au
to 's wassen, oppassen , de
hond uitlaten, flesse n weg
brengen en wat u verder
maar voor f 2,50 (p .p .) w ilt la
ten doen.

Klussen
Als u nog hulpjes nodig hebt
voor klussen, kunt u be llen
naar Klaas en Nico, telefoon
2242.

april Garmerwolde 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenburg
april Thesinge19.30 uurds.C.de
Vries-Batenburg,HA

11 april Garmerwolde 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenburg, m.rn.v,
zondagsschool

18 april Thesinge 10.00uurcand. R.
Knijff, Loppersum

25 april Garmerwolde 10.00 uur ds.
C.deVries-Batenburg, koffiena.

Gereformeerde kerk
Thesinge /Garmerwolde

4 april: 9.30uur ds. Dijkstra, Vries
(HA), 14.30 uur ds. Nagelhoul,
Bedum

9 april: 19.30 uur ds. Nagelkerke,
Haren(GoedeVrijdag)

11 april: 10.30 uur ds. Wijnja, Hoo
geveen (le Paasdag), 14.30 uur
dhr.Venema,Onderdendam.

12 april:9.30 uurds.Mulder,Aduard
(2ePaasdag)

18 april: 9.30 uur ds. Nagelkerke,
Haren, 14.30 uur ds. de Jonge,
Vries .

25 april: 9.30 uur ds. Lijesen, Balk,
14.30uur ds. Liiesen, Balk.
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SChildersbedrijfIJcmer;j Ier Veer

MOTORENHANDEL
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Joop H. HOfSTEDE

Noordhof
Bovag-hd

verf - glas - behang -Goederen gebracht
in de L. v.d VetV1Sttoat 3 Levering van alle soorten klompen - laarzen -

Gsrrnerwotce: rijwielen. motoren.
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(O50-413045)
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Suéde-relnlgmg.
RIJKSWEG 15stoppage en GARMERWOLDE 9797 PC Thesinge,

kledmgrr!parar.e. TELEf OON 05902-1624 G. N. Schu11er1aan 28,
telefoon 05902- t 957
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InstaIIa1iebedrijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDOELBERT
050-416263

ENGELBERT
050--41621 7

GAS-WATER
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