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Het turfschip van Dijkema op één van de veelvuldige bezo eken aan Thesinge. De 15-jarige Hin
derkien bungelt met haar benen over de reling.
Deze foto is omstreeks 1928 gemaakt door fotograaf W.F. Pastoor uit Loppersum.

Drie maanden school

last van dan gemak.
Met paard duurde de reis
naar Valthermond zo onge
veer een week. 'Maar als we
geen jager hadden, dan de
den we er wel langer over. Je
kon ook niet overal langs een
jaagpad.'

'Tegen Sinterklaas kwamen
we met devolle schuit inThe
singe aan en daar bleven we
altijd drie maanden.' ;
Voor de drie dochters Dij
kema betekende dit een hele
verandering. Want in The
singe moesten ze naar
school. Het was natuurlijk
wel leuk om een poos op één
plaats te liggen en met an
dere kinderen te kunnen spe
len, maar voor de schippers
kinderen die het zwerven
blijkbaar in hun bloed had-

derdendam naar Thesinge
en dan moesten we vijf brug
gen langs en nog een soort
draaibrug. Mijn ouders had
den eerst een houten
scheepje en later kregen ze
het grote schip. Die was zó
aangepast dat we de brug
gen onderd oor konden ko
men.'

Turfschipper Dijkema was
een goede bekende in het
dorp . De turf werd opgeha ald
bij een veenboer in Valther
mond. Voor de reis tussen
Groningen en het veenge
bied werd meestal een paard
ingehuurd. Dijkema begon
dan te onderhandelen, maar
dat kon hij goed. Hij wist pre
cies wat het mocht kosten en'
ook welk paard hij als. 'jager' J
mee wilde hebben, als je een
paard meekreeg dat niet
wou, dan had je daar meer

Bruggen en jagers

We worden verwac ht aan de
Amstelstraat in Groningen.
Mevrouw Visser staat al te
zwaaien in de deuropening
en binnen liggen de ingre
diënten voor een avondje ge
zellig praten klaar: een flinke
kan koffie op tafel , schotel
met koekjes, en een stapel
mooie oude ansichten.
De verhalen komen helemaal
vanzelf.

eeuw niet gekend. Een enkel
bootje met melkbussen voer
er. En natuurlijk het turfschip
van Dijkema.

'Ik had nog even een teke
ning voor jullie willen maken
van de route die we altijd
voeren, maar daar heb ik
vandaag geen tijd voor ge
had. We gingen altijd van On-

Turfschip in Thesinge
. I

Scheepvaarthistorie

Mevrouw Visser-Dijkema
weet zich van vroeger niet al
leen heel veel te herinneren,
ze vindt het ook heerlijk om
erover te praten . Truus Top
en ik gaan er na een tip van
Jelle van Zanten op bezoek.

Het Thesinger Maar staat im
mers momenteel flink in de
belangstelling. Dit voorjaar
uitgebaggerd, voorzien van
nieuwe schuine oevers, een
duiker erbij , en volgende
maand een uitstap je van
Dorpsbelangen Thesinge
met de mensen van het
stadsgewestpark Noorddijk ,
waarb ij ook een stukje kano
varen op het programma
staat.
Wie weet wat er nog allemaal
in het versch iet ligt voor dit
kleine stukje marengebied?
Vóór het zo ver is, wi lde de
redacti e van de G&T wel
eens weten hoe dat nou
vroeger zat.
Veel scheepvaart heeft het
smalle Thesinger Maar deze

Oude Thesingers kunnen
het zich misschien nog
herinneren: de kachels
brandden op turf en die
'baggert jes' (kleine turf jes)
we rden aangevoerd door
het turfschip van Jan Albert
Dijkema. Het was geen
groot spektakel om dat
schip het haventje van The
singe te zien binnenvaren.
Geen stoomfluit, geen ge
klapper van zeilen: de
logge schuit werd getrok
ken en geduwd door de fa
milie zelf. Ook dochter Hin
derkien liep weleens vóór
in het 'zeil'. Nu is deze
schippersdochter bijna
tachtig en ze woont in Gro
ningen, heel toepasselijk in
d,eRivierenbuurt.



Mevrouw Visser-Dijkema bij het 'klapke' in Thesinge. (Foto: Teunis Ton)

den, duurden die drie maan
den ook weleens te lang. 'In
het laatste van maart, dan
gingen we weer naar Valther
mond . We hielpen natuurlijk
onderweg . Zelfs toen we nog
maar vijf of zes jaar waren,
liepen we voor de grap méé
te trekken. Maar, we hadden
een vrij leventje.'

Sterke armen

Ook elders langs de route
werd turf bezorgd , bijvoor
beeld bij boeren die niet aan
een weg woonden en die
voor de bezorging van
brandstof afhankelijk waren
van het water. De kinderen
Dijkema konden overal waar
het schip aanlegde, naar har
telust spelen. Maar het was
niet alléén rozegeur en ma
neschijn. Er moest ook ge
werkt worden.
'Mijn moeder zei vroeger van
mij altijd : kind, wat heb jij
toch een sterke armen. En
die heb ik trouwens nóg. Ik
kan alle flessen of potjes
openkrijgen. Maar soms wa
ren we echt moe van het trek
ken. Het duurde zo ongeveer
een uur van de ene brug naar
de volgende en daar konden
we dan weer even uitrusten .'

Een enkele keer was er op de
route een tegenligger. 'Dat
gaf dan problemen , bijvoor
beeld bij Lutjewolde. Daar
kon je elkaar eigenl ijk niet
passeren. Dan moesten we
een stukje terug om een bre
dere plek op te zoeken.'

Met zestien jaar begon Hin
derk ien haar eerste betrek
king: als dienstmeisje bij Cor
nelis Jansen. Die had een
zaak in veevoeder op Achter
Thesinge. 'Daar ben ik vijf
jaar gebleven en daarna heb
ik nog een jaar bij een boer
gewerkt, maar dat was niks.
Zo kwam ik weer terug op het
schip en kreeg ik verkering
met Nicolaas Visser.'

Huwelijksreis

Nicolaas was - vanzelfspre
kend - ook een schippers
kind. 'We trouwden en onze
huwelijksreis was met een
trekschuit van mijn schoo n
ouders. Mijn man en ik
brachten graan van Tjuchem
naar Groningen, en daarna
hout naar Alkmaar, en aard
appels naar Den Haag. Toen
we in Den Haag aankwamen,
was daar net de vakantie be-

gonnen en daardoor konden
we geen nieuwe lading inne
men. We moesten daar dus
vier weken blijven liggen. En
toen kregen we voor tiendui
zend gulden aan fotomate
riaal aan boord . Dat vond ik
wel eng, om voor zoveel geld
lading te hebben. Maar ja, je
kon dat van de buitenkant
niet zien. We zijn toen nog
naar Venlo geweest en naar
Helenaveen. Het was een
hele reis.'

'Lang niet overal was een
goed jaagpad waar je langs
kon lopen. Maar Nicolaas
zette bij elk zuchtje wind het
zeil erbij op en dat scheelde
een stuk. Mijn vader deed dat
nooit. '
Met het schip van Visser is
Hinderkien nog eenmaal
naar Thesinge geweest,
maar de bruggen waren ei
genlijk te laag.

De oorlog

Ondertussen ging het zowel
met de turfhandel als met de
kleine binnenvaart bergaf
waarts. De oorlog kwam er
tussendoor. 'Eerst voeren we
nog wel, maar later werd dat
te gevaarlijk , want de Duit
sers schoten nogal eens op
de schepen. Ze konden na
tuurlijk nooit zien wat voor la
ding je had. Bij een schip vlak
vóór ons is een jongen op
zo'n manier doodgescho
ten.'

'We hebben het daarna nog
een paar jaar volgehouden.
En je kon onderweg nog wel
eens wat ruilen. Dan hadden
we bijvoorbeeld kleine
boompjes als lading en dan
ruilen we drie boompjes voor

Mevrouw Visser-Dijkema. te-
to: Teunis Ton)

melk. Schapev lees kon je
ook altijd wel kopen. Dat
kwam in een bootje bij je
langs.'
Het eerste kind, dochter
Grietje, was inmiddels gebo
ren. 'Met de vaart was het
niks meer. Je kon haast geen
lading meer krijgen.'
Het schip werd stilgelegd.
'We hebben er nog wel zeven
jaar op gewoo nd. Aan het
Reitdiep in Groningen.'

Aan de wal

Nicolaas vond werk bij Wig
boldus in de stad en uitein
delijk kwam het jonge gezin
ook daar te wonen. Dat was
een hele verandering. 'In ons
schip liepen we krom, want
we hadden er niet - zoals
mijn ouders - zo'n mooie roef
op . In dat huisje van WigboI
dus was alles natuurlijk een
stuk ruimer.'

Negentien jaar geleden over
leed Nicolaas. Mevrouw Vis
ser- Dijkema verhuisde niet
lang daarna naar de Arnstel-

straat, waar de hal nu verticht
wordt door de oude petro
leumlamp omgebouw d
naar elektriciteit - uit het
schip van haar ouders.
'Ik heb niemand meer in de
familie die nog vaart en met
wie ik eens méé zou kunnen
varen. Dat zou ik toch nog
heel graag eens willen.'
Contacten met Thesinge zijn
er nog wel. Ze wisselt bij
voorbeeld nog weleens brie
ven of ansichten uit met me
vrouw Westerhof. 'We zien
elkaar niet vaak, nee. Ik kom
ook niet meer zo ver de deur
uit.'
Truus Top biedt meteen aan
om een keertje te rijden. 'Dan
kunnen we meteen een leuke
foto van u laten maken bij de
haven in Thesinge.'
Ongetw ijfeld zullen er bij dat
bezoekje nog veel meer her
inneringen aan vroeger bo
venkomen. Maar die bewa
ren we dan voor een vol
gende keer.

Elisabeth Tolenaar



Feest bij de landbouwvereniging
De receptie ter ere van het
100-jarig bestaan wordt druk
bezocht door afgevaardig
den van alle mogelijke vereni
gingen en instellingen. Ook
de Harmonie laat zich niet
onbetuigd en speelt een uit
gebreide serenade. Voordat
het feest begint. houdt de
voorzitter (Albert Havenga)
een herdenkingsrede. Hij
staat o.a even stil bij de op
richting: precies 100 jaar ge
leden op 29 april 1893. De
vereniging werd opgericht
met een tweeledig doel: het
gezamenlijk aankopen van
benodigdheden en het uit
wisselen van gedachten. In
de loop der jaren richtte men
zich niet alleen op de land
bouw, maar ook op het
dorpsleven (zie vorige G &T).
Een gedeelte van het ca
deaugeld zal worden be
steed aan een fonds voor het
Boerderijenboek.

Het Cabaret der Lage Lan
den uit Broek in Waterland
verzorgt een leuke en toepas
selijke boerenavond met al
lerlei grapjes over het boe
ren- en dorpsleven : toen en
nu. Door de hitte in de zaal ra
ken de gitaren zelfs ont
stemd . Na afloop van het pro
gramma krijgt de groep een
staande ovatie: het was hart
stikke mooi!
Tot slot zorgt het cabaret 
groepje van de landbouwver
eniging in Ten Boer voor een
leuke verrassing: het jubile
rend bestuur krijgt een heuse
koe "Albertje" aangeboden!
Onder grote hilariteit moet
de voorzi tter zijn naamge
note "melken". De koe is iet
wat ongedurig en schop t de
emmer om: de "melk" (het
geld) stroomt over de vloer.
Na het officie le gedeelte is er
volop gelegenheid om de his
torische fotoreportage (sa-

Receptie t.g.v. 100-jarig bestaan Landbouwvereniging.

mengesteld door dhr van der welke ook in het Boerderijen-
Klei uit Ten Boer) te bezichti- boek zullen worden opgeno-
gen. Er hangt o.a een af- men.
schrift van de oprichtingsno- De liefhebbers kunnen nog
tulen; ook kunnen we de mar- dansen op muziek van het
kante koppen van de negen "Barry One Man Orkest" .
oprichters bewonderen.
De heer Pastoor zorgde voor Hillie Ramaker-Tepper
twee oude landkaarten,

Samenwerking

Toen het ledental wat vermin
derde en de belangstelling
tanende was, werd er ook al
in de jaren vijftig en zestig sa
mengewerkt met Ten Boer en

heeft aangesloten. Jammer,
maar het is niet anders.

Klaverzaad en protest

De verdere act iviteiten van
onze vereniging bestond
voor de oorlog uit de geza
menlijke aankoop van mest
stoffen en brandstofffen (an
trac iet, eierkolen enzovoort).
Ook kan ik mij nog goed her
inneren dat gezamenlijk kla
verzaad aangekocht werd.
Op een middag werd dit van
uit de kroeg in de lente onder
de leden verdeeld; ieder
kreeg dan zijn bestelde hoe
veelheid zaaigoed. Het was
altijd een plezierige middag.
Ook werden er protestacties,
samen met de Groninger Mij.
georganiseerd, die niet altijd
even succesvol waren.

voornamelijk uit landbou
wers. Toch waren er ook en
kele niet-landbouwers en wel
de graancomm issionairs P.G.
Wieringa en K.J. Groeneveld.
Ook waren lid de beurtschip
pers, de heer K. Kooi en later
de heer K. Jansen. De land
bouwers die op hielden met
boeren, bleven tot op hoge
leeftijd lid van onze vereni
ging.
Voor zover ik me kan herinne
ren heb ik de volgende voor
zitters meegemaakt: D. Hil
brands, A. Bouwman, K.Wie
ringa, P.J. Stoll inga, B. Mul
der, P.J. van Zanten . S. van
Weerden en thans A. Haven
ga. Als secretaris P. Dijkster
huis, JA Mulder, J.K. van
Weerden, E.S. Bolhu is en
JA Bruining. Als penning 
meester J. Wigbol dus, J .P.
van Zanten, G. Iwema en
thans J.K. Wieringa. De ver
eniging word t nu opgeheven,
vanwege veranderende om
standigheden en komt nu bij
het NLTO in Assen, waarbij
ook de Groninger Mij. zich

Ledenbestand

Deze sprekers kwamen één
keer per jaar en vulden elk
een avond. Ook kwamen er
wel andere sprekers met een
algemeen onderwerp .

Onze vereniging telde in de
jaren '40 zo'n vijft ig leden.
Thans is dit teruggelopen tot
de helft of nog minder. Dat
heeft verschillende oorza
ken. Ten eerste worden de
bedrijven steeds groter. Daar
naast worden veel boeren
zoons zelf geen boer meer.
Als laatste : het wordt steeds
duurder. Voor de oor log, met
name begin dertiger jaren,
was het ledental nog groter.
Door het oprichten van de
CBTB, de christeli jke boe
ren- en tuindersbond , begin
jaren '30 bedankten de
christelijke boeren en sloten
zich aan bij hun vereniging.
Dat vond ik jammer. Onze
landb ouwvereniging werd al
voor mijn t ijd lid van de Gro
ninger Maatsc happij van
Landbouw. Ook hiervoor
moest contribu tie betaald
worden.
Het ledenbestand bestond

Vijftig jaar lid van lOO-jarige

Landbouwvereniging

Vande 100-jarige Landbouw
vereniging ben ik lid geweest
van 1 april 1941 tot en met 31
december 1992. Het doel van
deze vereniging was een be
langengroep te zijn voor
landbouwers. Deze landbou
wers kwamen bijna één maal
per maand bijeen om de vra
gen en problemen welke aan
de orde waren te bespreken .
Ook werden besproken de
nieuwe methoden van
werken die op je af kwamen ,
zoals bemesting en draina
ge, na de oorlog vooral be
spuit ing van de landbouwge
wassen. Dat laatste bracht
een grote ommekeer teweeg.
Ook werd er van tijd tot tijd
een spreker uitgenodigd.
Deze gaf dan voorlichting
over bemesting, machines,
bespuiti ng enzovoort. In mijn
tijd werd deze voorlich ting
gegeven door de heren
Smant, Smith en Van Bon.

De heer J.P. van Zanten uit
Zuidlaren is ru im vijftig jaar
lid geweest van de Land
bouwvereniging in Garmer
wolde. Over zijn ervaringen
schreef hij onderstaand
verslag.



Voorjaarsfietstocht vanuit De Leeuw

8 mei - Landelijke fiets- en malendag. (Foto' f /erl' Reme<ie)

Woltersum. Men kon dan een
spreker laten komen met wat
meer allure. Zoals ik mij nog
kan herinneren is de heer A.J.
Louwes, Eerste kamerlid,
een keer geweest en de voor
zitter van de Groninger Mij.
Zij spraken over de steeds
nieuwe landbouwproble
men, die toen ook al van be
lang waren. Jammer genoeg
lagen de belangen niet altijd
op één lijn. Op zich was het
niet zo erg, het verschil in de
bedrijven werkte dat in de
hand. Maar er was een on
zichtbare scheidingslijn tus
sen de akkerbouwers en de
veehouders.
Verdere activiteiten van de
vereniging waren de zome
rexcursie en ook de bezoe
ken aan proefboerderijen,
ongeveer in de maand juli.
Ook zijn er verschillende cur
sussen georganiseerd, na
melijk tractorcursus en spuit
cursus.

Bezorgd over ijs

In de vijft ig jaar dat ik lid was
van de Landbouw, hebben
we ook veel mooie dingen
meegemaakt, zoals ieder jaar
gezamenlijk een feestavond.
Wat ook plezierig was, was
na iedere vergadering nog
een beetje soos. Eén keer zijn
we nogal laat thuisgekomen.
't Was in de winter; het
Eemskanaal lag dicht , zodat
onze vrouwen over het ijs
naar onze vergaderzaal kwa
men lopen. Ze waren onge
rust over hun mannen omdat
het al zo laat was en er nog
niemand was thuisgekomen.
' t Kwam toch allemaal weer
goed.

J.P. van Zanten, Zuidlaren.

Een aantal organisaties,
waaronder de Vereniging van
Dorpsbelangen Garmerwol
de, hebben in het kader van
de Landelijke Fietsdag en
Landelijke Molendag (8 mei
j.l.) een Voorjaarsfietstocht
georganiseerd. Voor Garmer
waldenaren kon gestart wor
den bij dorpshuis De Leeuw.
Dit jaar hebben vanuit het
dorp veertien mensen mee
gedaan, minder dan voor
gaande jaren. Volgens Willy
en Sietse Rozema komt dat
vanwege de straffe noord
oostenwind van die dag.
Daardoor wordt de tocht
voor jonge gezinnen wat min
der aantrekkelijk. Willy en
Sietse draaien hun voet niet
om voor wat wind. Zij blijken
veel te fietsen. Drieduizend
kilometer per jaar is voor hen
gewoon. Over deze tocht wa
ren ze zeer tevreden. In de
loop van de dag trof je van
zelf wat gelijkgestemde

dorpsgenoten. Met de wind
in de rug fietst en pauzeert
dat heel gezellig heb ik be
grepen. Geen haast om terug
te komen. Over de 46 km
hebben ze dan ook van 10.00
tot 17.00 uur gedaan. Beiden
blijken veel oog voor de na
tuur te hebben tijdens het
f ietsen. Hoewel de tocht dus
min of meer "in de buurt" was
uitgezet (via Ten Boer, Ten
Post, rond het Schildmeer,
Appingedam en dan Garre
weer -niet verwarren met
Garrelsweer- Hoeksmeer en
Wittewierum) bleek het weg
getje door de Garreweerster
en Hoeksmeersterpolder
voor hun nieuw te zijn. Sietse
vertelt enthousiast over het
recreatiegebied waar je dan
langs komt en waar ze beslist
nog weer eens gaat kijken.
Veel broedende vogels. Ook
een gebied waar trekvogels
tijdelijk neerstrijken. Bij het
Schildmeer waren ze langs

een uitk ijkpost gekomen
waar je een magnifiek uit
zicht had over het meer en
omringende gebied. Met
name de aalscholvers had
den indruk gemaakt. Zo'n
fietstocht kan iedereen ma
ken. Daar heb je geen geor
ganiseerde tocht voor nodig.
Het extra van deze dag zat
o.a. in de openste lling van
molens onderweg . Ze waren
herkenbaar aan de blauwe
wimpe l. Ook daar hebben
Willy en Sietse gebruik van
gemaakt. Enaan de hand van
het "gastenboek" dat gete
kend kon worden weten ze
dat ze niet de enige waren uit
het dorp die al fietsend een
kijkje bij molens hebben ge
nomen. Ook bleek het voor
de fietsers wel leuk te zijn dat
de route door een gezellige
winkelstraat in Appingedam
voerde. Aangezien je de tijd
aan jezelf had kon je daar ge
rust even wat rondk ijken. On
dertussen zat het bestuur
van de Vereniging Dorpsbe
langen de hele dag te "pos
ten" op een mooi plekje bij
Hoeksmeer. Henri Veninga 's
morgens, afgelost door Ca
tharina Veenstra, Jas Moc
king 's middags. Appeltjes
uitdelen aan deelnemers van
de tocht.
Het is gewaardeerd. Een ge
slaagde dag, een mooie rou
te.
En als iemand in het dorp
eens wat meer wil weten over
mooie fietsgebieden, ook el
ders in het land, Willy en
Sietse zijn boeiende vertel
lers.

Els Knol-Licht
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Sprekende buste en magische krachten
Hij verving Roelf Koopman
die door ziekte uitviel. Karel
Goudemond speelde de
complimenten terug naar de
andere spelers omdat hij met
zeer veel plezier met hen had
samengewerkt. Alle spelers,
de grimeuze (Ida Oomkes) en
souffleur (Roelf Jansen) wer
den onder luid applaus in de
bloemetjes gezet.

weg om

Truus Top.

Een nieuwe

Dit klinkt alsof het een oplos
sing zou bieden om de ge
moederen in Garmerwolde
iets te bedaren. Rederijkers
kamer Wester speelt in op de
actualiteit met haar nieuwe
toneelstuk. Dit zal worden
gespeeld in het openlucht
theater aan de Geweideweg.
In het stuk willen gemeente
en provincie een rondweg
om het dorp leggen, teneinde
de verkeersveiligheid te ver
groten. De landeigenarenzijn
hier niet zo blij mee en halen
alles uit de kast om de aanleg
van de 'neie weg' te voorko
men.
Opvoeringsdata: 16 en 17 juli
Houd deze data vrij en be
spreek gauw kaarten bij: J.
Hazeveld, WF. Hildebrand
straat 35, 9798 PH Garmer
wolde, 050 - 414777.

Garmerwolde?
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Slotstuk

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaKtebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

ten. Er volgt een zoektocht
naar dit document wat ach
teloos is weggelegd door
Lien. Tot het moment dat de
schat gevonden wordt komt
een zus van Gerard (Janny
Rutgers) met haar vriendin
(Ida Oomkes) en diens zoon
(Anne de Glee) in de strijd om
de gunst van Gerard en z'n
doch ter.
Pittige scenes spelen zich af,
vooral in het bijzijn van Cle
mentine. De kop van Janus
spreekt boekdelen en omdat
hij ongemerkt alle verwikke
lingen volg t kan hij zijn infor
matie op onbewaak te mo
menten doorspelen naar Lien
en opa.

Kees van Zanten bedankte
de gastspeler. die deze rol al
eerder speelde in Zuidwo lde.

In het slotstuk is de schat ge
vonden, de kop weer ge
lijmd, zijn de huwelijken gere
geld en is de feesttaart in het
gezicht van Clementine be
land. Er is veel en uitbund ig
gelachten om echt komische
scenes die goed tot hun
recht kwamen. Jammer dat
WWK maar 2x optreedt met
dit stuk want vee l mensen
hebben echt iets gemist!
Eenkoste lijk moment is wan
neer Janus een sigaret in de
mond gedrukt krijgt en daar
zichtbaar van geniet tot er ie
mand binnen komt en hij hem
snel wegsp uugt. Ook de rea
nimatie door opa op Clemen
tine krijgt de zaal plat.

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(swiÏg 130 B1,

GRONINGEN
tel. OSO - 419791

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

DEFECT?

Mag ische krachten

trouwen. Zij maakt zich on
mogelijk met haar bekakte
gedoe zodat Lenny en opa
haar wel kunnen schieten .
Over-opa heeft voor zijn
dood het nageslacht een
schat toebedacht, maar
sterft op het moment dat hij
de plek aan wil wijzen waar
deze te vinden is. Als Lien
met Janus flink geborreld
heeft stoot zij de kop van
over-opa omver. Deze ligt in
scherven. Om te voorkomen
dat zij ontslagen wordt krijgt
ze Janus zover dat hij wit
geschminkt en met badmuts
op in de kist kruipt met z'n
hoofd er net bovenuit.

In trance en door magische
occ ulte krachten bedenkt
opa dat de aanwijzing naar
de schat in de buste moet zit-

Toneelveeeniging WWK.
Thesinge. (Fo'o : /len k Remeris)
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Zorgen

Het blijspel, opgevoerd
door WWK speelt zich af in
de huiskamer van weduw
naar Gerard (Wim van
Beesten) en zijn dochter
Lenny (Saskia Vaatstra). De
schoonvader (Karel Gou
demond) woont bij hen in
en de huishouding wordt
gedaan door Lien (Trieneke
Schuppert), w iens vriend
Janus (Renger de Vries)
klusjesman is. Midden in
de kamer staat op een
soort kist een buste ter na
gedachtenis aan over
grootvader.

Met de zaken van Gerard
gaat het minder goed. Een
rijke vriendin, Clementine
(Coby van Huis) zou hem uit
de financiële zorgen kunnen
halen, als hij met haar zou



We are the champions

Ware dierenliefde

Feestweek Garmerwolde

een gezonde indruk.
Voor alle vier poesjes IS In
middels een goed tehuis ge
vonden, maar het zal best
moeilijk worden om afstand
van het "zorgenkindje" te
doen.

Versierdefietsen: 1. Suzan Benneker.
2. Annelies Klunder.
Winnaar van de spelletjes voor de
schooljeugd: de groep van Roei
Veenstra.
Uitslagen volleybal: 1. Conditietrai
ning 2 2. De Zakken 3. Conditietrai
ning 1 De prijs voor de "best verklede
ploeg" is voor de groep van de toneel
vereniging Wester.

Uitslagen Koninginnedag 1993
Garmerwolde:

Hillie Ramaker-Tepper

Stoomfluitje
Gevraagd:
Tweedehandskinderk leding
maat 92-128 voor buiten
lands logeetje. Astrid de
Glee, telefoon 3513.

van diverse prijzen in dorps
huis De Leeuw met muzikale
omlijst ing
Zaterdag 3 juli:
's Morgens kindermorgen in
de schuur van de familie
Werkman aan de Dorpsweg.
's Middag s stratenwedstrijd.
Plaats: speelterrein Oude
Rijksweg. 's Avonds Karaoke
en dansmuziek. Plaats:
dorpshuis De Leeuw
Meer informatie wordt gege

. ven in het programmab oekje
dat binnenkort wordt ver
spreid.

Op 14 apr il kreeg de elfjarige
poes Minet van de Fam.
Groenhagen drie jonkies.
Niks byzonders, zult U zeg
gen. Klopt, ware het niet dat
er ruim één dag later nog
twee jongen werden gebo
ren: eerst een dode en toen
een levende. Dit laatste
poesje is veel kleiner dan zijn
broertje en zusjes en ook
zwakker. Na 14 dagen weegt
het pas 120 gram; de drie an
deren zijn ruim twee keer
zwaarder ( 250 - 275 gram).
Om het diertje een redelijke
kans te geven, besluiten ze
het bij te voeren. Zo'n vijf
keer per dag geven moeder
Joke of dochter Henriët hun
"baby" de fles . Het diert je
groeit voorspoed ig en weegt
nu (14 mei) al 240 gram; de
anderen wegen inmiddels
300 - 340 gram. Het is nog
wel kleiner en"ruiger", maar
met zijn bolle buikje maakt ie

Woensdag 30 juni:
Opening door muziekvereni
ging Harmonie Garmerwolde
Donderdag 1 juli:
55+ midd ag m.m. v. Ben Zuur
en Henk Puister. Plaats:
dorpshuis De Leeuw. 's
Avonds demonstratie van
brandweer, Pol itie, EHBO en
bergingsbedrijf Dikkema.
Plaats: Damsterdiep Garmer
wolde
Vrijdag 22 juli:
Grote braderie met vele at
tracties . Plaats : L. van der
Veenstraat-w.F. Hildebrand
straat. 's Avonds uitreiking

Benny den Enting
en Lex Visser.

Iijke wedstrijd en iedereen
deed zijn best. De scheids
rechter floot af en iedereen
was heel erg blij want we wa
ren KAMPIOEN!
Iedereen feliciteerde ons en
we kregen een roos .
Ook werden we op de foto
gezet. We vroege n of we met
kleren aan onder de douche
mochten . Dat mocht en zo
ging we in kleddernatte kIe
ren over het veld. Later in de
kant ine kregen we cola, patat
en een ijsje.

Houten. Frank Bolhu is. Dun
can van Rijssel. Staand bo
ven: Rein Visser, Mark Huis
kes, Graddus Wilthof en Wim
den Enting. (Foto, Bertn. Top)

De eerste tien minuten waren
we nog een bee~e zenuw
achtig want we konden kam
pioen worden . Na een tijd je
ging het wat beter en viel het
eerste doelpunt. Benny gaf
een voorzet en Lex tikte hem
er in.
Jurjen maakte het tweede
doe lpunt, Benny het derde
en Lex het vierde. Tenslotte
maakte Jurjen het vijfde
doe lpunt.
We speelden een voortreffe-

Zaterdag 1 mei om 10.30 uur
begon de wedstrijd GEO 0 2 
NIEKERK D.

Liggend: keeper Reinier Vis
ser. Gehurkt v.l.n.r. Sjoerd
Visser, Arjan Nieuwbeerta.
Lex Visser, Jurjen Top, Benny
den Enting. Staand : Bert van

iF~Sunshop
I • . •••• •

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* elu rmnfum zonn escherm en * aluminium Ialoezle ën * verticale [arceneên* terrasscherrnen * houten markiezen * rolgordi jnen * rollui ken * terras
ove rkappi ngen

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

f-r-.c.\ Gren~n M~ubel Pdkhu isl
~ In G.T t~ t''''U'r

Voor al uw:
Bedden, Kasten, ïafels enz.,
in blankhout en loogk leur.

DJ cID A
Ic;p.en .ng slIjdoen: Ifrijd.Jg 10 lOC 21 uur rI

ulen:I~'Il: 10 :ot 16 uur
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.Sradsweg' 93. te Carretsweer, 0596 7. 2017

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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



Koninginnedag in Garmerwolde

De kleuters moo i verkleed. (F% : '/enk Reme" el

Hillie Ramaker-Tepper

sportieve strijd om de beker.
De favoriete groep komt he
laas niet verder dan de derde
plaats . Waar zijn de jongeren
vanaf zo'n 13/14 jaar? Hou
den die niet van volleybal?
's Avonds kan er in de Leeuw
gedanst worden op de op
zwepende muziek van Safari
Joe. Het is niet bomvol, maar
wel warm en hartsti kke gezel
lig!

Optocht met versierde fietsen. F% : Henk Remerie)

spelletjes uitgezet ; ieder spel
duurt maximaal t ien minuten.
Ze moeten spijkerpoepen,
kegelen, water dragen, cr ic
keten, dozen overbrengen en
op alfabet leggen en zaklo
pen plus verkleedkleren aan
trekken . Bij dit laatste spel
komen ze met hun groepje
op de foto .
Na afloop krijgen alle deelne
mers een leuk herinnerings
vaantje.
En dan is het t ijd voor volley
bal: zes ploegen voeren een

INSTALLATIEBEDRIJF

H. Ridderplein 4

9797PPThesinge

'B'05902-1300

• GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

J.D. SLACHTER

net naar school gaan - dur
ven niet; de rest doet enthou
siast mee. Zo jong als ze zijn,
kiezen ze onmiddelijk een fa
vor iet en moedigen hem of
haar in koor aan. Toch sneu
voor die ander! Na een op
merking van juf Sien beteren
ze hun leven; het gaat ten
slotte om het meedoen, niet
om het winnen! Het tweede
spel "ballontrappen' is een
gezelschapsspel en wordt
vol animo gespeeld . Tot slot
mogen ze verven en maakt
ieder kind één of meer
"meesterwerken".
Voor de oudere kinderen
(groep 3 t/rn 8) zijn er zes

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-41 6244

Spelletjes

De zon schijnt ; het is prachtig
weer. Op het parkeerterrein
bij de gymzaa l heerst een ge
zellige drukte. AI die verk lede
kinderen is een prachtig ge
zicht. En dan die fietsen! Wat
een leuke, originele creaties!
Er is van alles gebru ikt: pa
pier, stof, hout , takken, blik
jes, enz. De kinderen (en de
ouders of grootouders) heb
ben er weer heel wat werk op
gedaan. Het valt dan ook niet
mee om de twee mooisten uit
te zoeken; eigenlijk verdie
nen alle 32 deelnemers een
prijsje . Ik heb voora l bewon
der ing voor die kinderen , die

I het helemaal zelf hebben be
I dacht en gemaakt.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

De optocht

Dorpshu is "de Leeuw"

Voor uw :

Het wachten is op de muziek;
ze moeten eerst in Thesinge
spelen. Het is di t keer een ge
mengde groep: de leden van
Garmerwolde en Thesinge
lopen door elkaar en vormen
samen één korps. Fijn, dat
het zo kan! Maar... jammer,
dat het zo moet! Want zeg nu
zelf... wat is een dorp zonder
eigen muziekkorps? Direct
na de muziek komen de

I feestelijk uitgedoste peuters
en kleuters , daarna de fiet
sers. Jammer, dat ze zo dicht
op elkaar rijden ... hierdoor
komt het geheel niet goed tot
zijn recht !

Na de pannekoeken en een
, ijsje is het tijd voor de spel

letjes. De kleuters beginnen
met vlaggetje steken. Een
paar kinderen - die nog maar



De groepen t en 2. (Foto: Teunis Ton)

PdG schittert
in dorpshuis
Op de jaarlijkse toneelavond
voerde PJG dit jaar het stuk:
"de Renovatie" ten tonele .
Ondanks probleme n te heb
ben gehad met de rolverde
ling wist PJG toch nog op tijd
haar zaakjes op regel te krij
gen. Na een welkomstwoord
door de plotseling opgeroe
pen ex-voorzitter van PJG
konden de talrijke toeschou
wers genieten van een onver
valst Gronings stuk dat met
veel overtuiging werd ge
bracht. Toen het doek voor
de laatste keer viel, was er
gelegenheid om te dansen
op live muziek waarna eenie
der vroeg of veel later zijn
weg naar huis zocht en vond.

Wist U dat

Koninginnedag in Thesinge
Henry Gray ( o.a. van How
ling Waolf ) op 26 juni een
bleus happeni ng verzorgd
in dorpshuis de Leeuw.

Rabobank, Aangenaam.

Ook uw spaarge ld
vcrd ient ee n

persoon lijk advi es.

Op die rnani er wvct

u I.d ..e-rd at u dl' h l ':'\!l'

keu s maakt.

st.1llt lig, t is oru ee r..t , "W il tv pr .lh"1l I1Il"(

ee n adviseur \ '0111 d l' Rcboha nk .

Kom snel ee ns 1.1I1gs. Want d e groo tste
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u in (Ic huu rt. Rabobank r:;J
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Spaart u voo r uw vakan tie? Spaar t

u voor uw oude tl.1g? O f !'t r aart u

\'uo r u\\ kinde ren ruissclucn ? Er zi]n

Truus Top .

maakt en de attributen wer
den klaargezet voor het lan
denspel. In groepen werd het
traject van 5 verschillende
spelen afgewerkt waar je
punten mee kon verzamelen.
Zo kon je op z'n hollands met
de trein, skilopen op z'n oos
tenrijks en een chinees woor
denspeloplossen. Met tus
sendoor wat lekkers vloog de
ochtend om.

Het thema van Koninginne
dag voor de schoolkinderen
was dit jaar ' landen'. Een
kleurige stoet Arabieren, Chi
nezen, Afrikanen en nog veel
meer kinderen in bijzondere
klederdrachten togen door
het dorp achter de muziek
aan. De Belgische frieten
kraam met personeel kon het
tempo maar kwalijk bijhou
den.
Op het schoolplein werd in
het zonnetje een terras ge-

Ook de juffen kwamen uit verre landen. (Foto: Teums Toni



Toch muziek in Thesinge
Koning innedag zou Konin
ginnedag niet zijn zonder een
optocht en zonder muziek.
De muziekvereniging Juliana
verzorgt in Thesinge dat mu
zikale gedeelte al jaren.Zoals
u allemaal wel zult weten, is
het moeil ijk om in een klein
dorp als Thesinge een fanfa
rekorps en een drumban d te
laten bestaan. Er gaan men
sen af... en er komen mensen
bij . Zo langzamerhand is het
hele dorp wel eens lid ge
weest.
Momenteel zijn we met een
kleine groep . De groep is zo
klein, dat we ons genood
zaakt zagen een andere mu
zikale vorm te zoeken. We
vonden die, met hulp van de
heer Noordhoff , onze huid ige
dirigent , in een 'drumfanfa
re'. De drumb and en de fan
fare oefenen nu gezamenlijk
op donderdagavond in het

Trefpunt. De muziek is wat
aangepast aan deze samen
stelling... maar we spelen
nog. We zijn echter nu te
klein om mars te lopen, zelfs
niet op Koninginnedag.
Gelukkig hebben we goede
muziekvrienden in Garmer
wo lde. De Harmonie was di
rect bereid om ons te helpen.
Vandaar dat er op 30 april
twee korpsen broederlijk
door Thesinge en Garmer
wolde liepen. Okee, de kleu
ren passen niet zo goed bij
elkaar, maar de muziek des
te meer. Klonk het niet fan
tastisch? Het was echt feest.
Hoe het in de toekomst met
Juliana zal gaan, is nog niet
te overzien. U kunt er echter
van op aan dat we er van al
les aan doen om 'levende
muziek' in ons dorp te hou
den, in welke vorm dan ook .

Pluc Plaatsman

Hondepoep? Hoort niet op de stoep! (Foto: /l enk Remene)

Niet aan m'n zolen

Thesinge heeft het gehoord

Een keuteltje zo hier of daar,
als dat het ongerief is...
Maar honden poep en met elkaar
veel vaker dan ons lief is.

De oude kloosterkerk in The
singe is al heel wat gewend in
zijn lange bestaan. Maar het
gebouw stond bij het concert
'We and the other men' op 3
mei toch enorm op zijn
grondv esten te schudden.
Dit kwam niet alleen door het
gigantische volume dat de
vijftien soms nog erg jonge
muzikanten wisten voort te
brengen, maar door ook de
soort muziek, een prachtige
combinatie tussen westerse
jazz en funk en oosters ge
tinte klanken. Ook de heden
daagse muziekcultuur kwam

aan bod: rap in combinatie
met stampende house-rit
mes.
Het was een bijzondere afle
vering van jazz in de kerk,
georganiseerd door de Cul
turele Vereniging gemeente
Ten Boer en de stichting Jazz
in Groningen. Niet alleen de
echte jazz- freaks waren aan
wezig, maar ook veel jonge
liefhebbers van moderne
muziek wisten de klooster
kerk te vinden.

Kees Faber

En ieder kind kent mamma 's roep:
'Ga weg, ik sta te boenen
en ruik ik daar verdorie POEP.
Wat heb jij aan je schoenen???'

Zo 'n hond, nou ja, dat is een hond.
Hem kun je niets verwij ten.
Alleen: daar ligt wat op de grond.
Dat zijn de (zachte!) feiten.

Dus vraag de báásjes van het dier:
blij f weg bij stoep en scholen,
verzorg uw huisdier met plezier
maar niet met onze zolen!

Namens alle gympjes, sandalen, pumps , laarzen en herenmo
lières van Thesinge en Garmerwolde.

GEZIEN ...
aal u biJ Vos Opt iek me er b rrl
k rllg l VOOf u w ge ld
Grote keuze Hl ui terst be
taalb are m on turen van
de bekende merken
me t het rouwbere
garant ie en
serv ice

Dal u voor een d eskundig
advies ook bij een

~ ~i~v~sRtu~i:~~e~~~~IJ'" Fida Erkend
(HtJlsbe~oeJ.. op afsp raak'

VOS OPTIEK~AUDIO
OUOE EBBINGESTRAAT 65 ·9712 HE GRONI NGEN ' TEL.050- 129 102

Installatiebeäijf

Fa. W, KOOI & Zn.

MIDDELBERT
05041 6263

ENGElBERT
~-4162 1 7

GAS-WATER
ELECTRA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

vert - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutter1aan 28 .
telefoon 05902-1957



Ezel Sarah met veulen bij de fam. Schijf in Thesinge. (Fotoe Teums Ton)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Ju rjens,
Delta v.d. Mole n, Henk Remerie
(fotograaf. tel. 050-4 19630). Tiny
Smit , Hillie Ramaker-Tepper, Ton
Werdekker, Els Knol.

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf. tel . 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar,
Truus Top, Met ha Nijkamp ,
Lucie Kol-Slachter .
Mar ry Braker.

Eind -redakt ie Garmerwolde:
Tlny Smit . Dorpsweg 36,
tel. 050 -417178

Eind -redaktie Thesinge :
Elisabeth Tolen aar, De Dijk 4, tel .
05902-3795

Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Administratie: Peta Juriens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-41 6094 .
Bank : Rabo Garmerwolde,
rek .nr.32.07.05.749
giro v.d. bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p .j.

Kopi j inleveren: voor donderdag 17
juni 19.00 uur.

Oude muziek in Kloosterkerk

De concertreeks die de sti
ching OSA in samenwerking
met de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer organi
seert word t ook dit seizoen
afgesloten door het Ensem
ble Middeleeuwen- Renais
sance. Dit ensemble is af
komstig van de stedelijke
muzieksc hool in Groninge n
en staat onder leiding van
Jankees Braaksma. De
groep bestaat uit tien instru
mentalisten en zangers. Heel
leuk is natuurlijk dat er op
(kopieën van) oude instru-

menten gespeeld wordt. Dat
moet in de kloosterkerk mooi
klinken.
Voor het programma is Ne
derlandse muziek uitgezocht
uit de vijft iende en zestiende
eeuw. U kunt o.a, luisteren
naar liederen uit de tacht igja
rige oorlog, minneliederen uit
rustiger tijden en werken uit
het Antwerps Liedboek.
Het concert word t gehouden
op zondag 13 juni en het be
gint om drie uur in de Thesin
ger kloosterkerk. Koffie en
thee verkr ijgbaar.

Kerkdiensten

30 mei Theslnge 9.30 uur ds . C. de
Vries-Baten burg, koff ie na

6 juni Garmerwolde 9.30 uur ds . C.
de Vries-Batenburg, m.m.v. zon-
dagschool .

t3 juni 9.30 uur ds . C. de Vries-Ba
lenburg

13 juni Thesinge 19.00 uur Vesper in
de GereI. Kerk
jllll i Garmerwolde 9.30 uur prol.
dr. H. te Velde , Patersweld e

27 juni Thesinge , dienst voorbereid
en gedaan door gemeenteleden

Kel'kdiensten Gere I. kerk Th e
sl n g e /Gar m e r w o lde

6 juni 9.30 uur ds. Scheltens·Ritse
ma, Glimmen, 2.30 uur ds. AI
bias, Ten Boer

13 juni 11.00 uur ds . Naqelhout, Be
dum, 19.00 uur Vesper

20 juni 9.30 uur ds. Maan, Ten Post.
19.00 uur dhr. Doorn, Stedum

27 juni 9.30 uur mevr. Siepel-Bos ,
Wildervank, 19.00 uur ds. Ferwer
da. Loppersum

L s.merii ter Veer

sv: : ':
Goederen gebracht
In de L v.d Veenstraat 3
GarmervvokJe.
(050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebmcht.

Tevens :
Suéde-remig lfJg.
stoppage en
kledmgrepam lif!.

Goed vooruw goed

DROGlSTER.LJ·I'IUlFtJMERIE-REFORM-fJCIIIX)NIIE[I)

TELEFOON 050-4 10608 .

5choonheklssalon

"ANIe"
- plantaardige en dierproef vrije kosmet ica
- elektrisch ontha ren
- zonnebank

Ziek enfonds/Particulier

Behandeling op afspraak

05902-2418 G .N. Schutte rlaa n 21. Th esinge

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP - KREIOl ER- GAREW
VESPA- rOMOS- YAMAHA

FANn c
o Ailt> Ût~/rpn t'n 1n()(:Jt>/1ef1 /fit ..u(YriJdd

1~1' 0 ~'ell" sccessoees en~Iffi
o /'t'i""la SeMCe en repariJl~

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W erkplaats ' 5 maandags de oeht"e
dag ge !doten.

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweo 6-8, 9734 ~C ûrcnmçen-Buiscner-

Tel. ~;Ö~4~'g1~~k ~::gg~~~~575'


