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De Amerikaan, de blues en De Leeuw

Bluesavond in Garmerwolde met Henry Gray. (1010: Henk Hem ene)

Kijk niet verbaasd, wan 
neer u ooit in Amerika komt
en iemand zegt tegen u:
'Garmerwolde? Yes, I've
heard of Garmerwolde.
That's the best place in the
Netherlands to play the
blues.' (Oftewel: 'Garmer
wolde? Ja, daar heb ik van
gehoord. Dat is in Neder
land dé plaats voor blues
muziek.'

Okee, we overdrijven mis
schien iets. Maar niet veel.
De Amerikaanse blues-p ia
nist Henry Gray (z éér bekend
in die kringen! hij speelde bij
voorbeeld in de band Howlin'
Woolt) is er na zijn optreden
in dorpshuis De Leeuw (26 ju
ni) van overtuigd dat noorder
lingen allemaal enthous iaste,
spontane en swingende mu
ziekliefhebbers zijn die niet
van ophouden weten.
Hoe gebeurt zoiets nou?
Hoe krijg je ten eerste een
Amerikaan-op-toernee-in
Nederland zover dat hij (na
Amsterdam, Utrecht en nog
wat van zulk soort plaatsen)
in Garmerwolde komt optre
den?
En hoe krijg je vervolgens die
zaal stampvol?
Truus Top en ik zijn het maar
eens wezen vragen aan onze
blues-organisatoren, de The
singers Ad van Zalk en Henk
Reinders. Henk was afwezig,
dus Ad voerde het woord.

Via collega John

'Mijn duo-partner op school,
John, speelt onder andere in
de Greyhound Bluesband.
Ze zijn aangesloten bij zo'n
bureau. Via datzelfde bureau
is Henry Gray naar Neder
land gehaald en John had ge
hoord dat er nog twee
avonden vrij waren in dat
toernee. Ik had zelf eigenlijk

nog nooit van Henry Gray ge
hoord, maar dat komt door
dat hij nooit solo heeft opge
treden, maar altijd in groe
pen. Wel is die man de héle
wereld doorgetr okken met
Howlin' Woolf.
Ik kon het enthousiasme van
John niet weerstaan en zo is
het dus gekomen. Even con
tact met Simon (van De
Leeuw) en het was geregeld.
Het enige wat ik wist, was dat
Henry Gray dus zou komen
en dat de Greyhound Blues
band de begeleiding zou
doen.' Nu nog zorgen voor
publiek.
In de weken daarna reden Ad
en Henk de hele omgeving af
om aff iches te verspreiden .
Bovendien werden alle vrien
den, kennissen en collega's
gewaarschuwd: jongens, er

komt weer een avond, zorg
dat je er bent. De persberich
ten gingen de deur uit. En ver
der moet je dan maar af
wachten of het zal lukken om
er een leuke blues-avond van
te maken. Succes is namelijk
beslist niet verzekerd bij dit
soort aangelegenheden.
Organiseer je iets dergelijks
in de stad Groningen, dan
krijg je op zo'n avond hooguit
dertig, veert ig mensen. En
dat zijn dan de serieuze
bluesliefhebbers die introvert
hoofdwiegend aan hun roke
rige tafeltje blijven zilten, bij
voorkeur met ogen dich t, die
met één voet de maat mee
trommelen en op het toppunt
van feestvreugde misschien
een keertje 'yeah' durven te
roepen.
Dat is het dan. Maar in Gar-

merwolde ging het anders.

Volle bak

'We kregen in de weken tevo
ren al telefoontjes, of we
kaarten in de voorverkoop
hadden. Nee, dat hadden we
niet. Zelfs op de avond zelf,
om een uur of acht, belde er
nog iemand uit Sint Annen
die vroeg of we even vijft ien
kaarten wilden reserveren.
De muziek zou om tien uur
pas beg innen, maar al veel
vroeger begon de drukte in
De Leeuw.
Ik vroeg aan John of hij er niet
tegenop zag. De band had
natuur lijk geen gelegenheid
gehad om vantevoren met
Henry Gray te oefenen. Ze
zagen elkaar om een uur of
negen voor het eerst. Maar
John zei: nee hoor, als je een
beetje thuis bent in de blues,
dan sluit je je bij elkaar aan.
De band had een keyboard
meegenomen voor Gray om
op te spelen; de piano van De
Leeuw kan namelijk niet ver
plaatst worden. Dus die man
moest ook nog op een
vreemd instrument spelen.
Maar dat schijnt allemaal te
kunnen.'

Enthousiasme

De avond kon van start. In het
begin nog wat zoekend tus
sen Henry Gray en zijn bege
leiders, maar dat ging snel
over in een soepele samen
werking.
Volgens Rinus van der
Schans (de begeleider van
het bureau) is Henry Gray
een introverte man die moei
lijk loskomt. Of het nu aan de
fles whisky gelegen heeft die
bij de pianist werd neergezet
of aan de bevallige dames
die vlak vóór hem stonden te
swingen of aan het steeds



Middenstand vist

De serieuze vissers in Woudsend.

Zeskamp
Ten Boer

Truus Top

Sneek, heel goed. Zij lieten
hun tegenspelers het spel
van Achter-Thesinge uitvoe
ren van de Thesinger vijf
kamp van vorig jaar. In het
melken waren ze duidelijk be
dreven. Thesinge kwam als
tweed e uit de strijd. na het
dorp Woltersum dat winnaar
werd.
Om half elf werd de zeskamp
beëind igd en konden liefheb
bers nog deelnemen aan
nachtzwemmen of genieten
van een hapje/drankje in de
feesttent.

E.T.

mocht houden. De nieuwe
wisselbeker staat nu te pron
ken bij... Jan-Dirk Slachter.
Oók een goed e traditie is het
etentje na afloop , deze keer
in De Punt. Om een uur of t ien
was het gezelschap weer
thuis.

Ter gelegenheid van het 25
jarig bestaan van het zwem
bad werd op 9 juni een zes
kamp georganiseerd tussen
de dorpen van de gemeente
Ten Boer. Vanaf half acht wer
den de acht spelen afge
werkt die door de acht dor
pen van de gemeente waren
voorbe reid . Op de zonne
weide en in het zwembad
presteerde het Thesinger
team, bestaa nde uit de da
mes Astrid de Glee, Sjoukje
Steenbeek en Wilma Wie
ringa en de heren Koos V.d.
Belt, Stoffer Havinga, Mat
thieu Lam en Wim Ritsema ,
onder leiding van coach Joke

bij het welbekende kroegje.
De serieuze vissers deden ui
teraard hun best om iets
flinks uit het water te krijgen.
Zeker met het oog op de
moo ie nieuwe wisselbeker,
die was aangeschaft omdat
Jan-Dirk Slachter de oude
wisselbeker na drie achter
eenvolgende overwinningen

ter, hoor. Dan gaat ie roes
ten! ' R. V.d. Veen). De gezel
ligheid, het contact , de tradi
tie en vanzelfsprekend de
vaste pleisterplaats in Echte
nerbrug, daar ging het wél
om.
's Morgens werden de hen
gels uitgeslagen in Woud
send in Friesland, 's middags

Elisabeth Tolenaar

Compliment

Ad van Zalk: 'We hebben de
complimenten gekregen.
Van de mensen van het bu
reau, van andere muziekken
ners, van Henry Gray zelf. Ie
dereen had het een fantasti 
sche avond gevonden. Voor
Henry Gray was dit hét hoog 
tepunt van zijn toernee hier.
Ja, wij mogen tevreden zijn.'
Dat mogen Henk Reinders en
Ad van Zalk zeker. Het gekke
is alleen: van die tweehon 
derd of tweehonderdv ijftig
enthousiaste feestgangers
kwamen er een heleboel niet
uit Thesinge of Garmerwol
de. Dat laten wij toch niet op
ons zitte n? Dus, de volgende
keer dat Henk en Ad zo'n
avondje organiseren, dan
weet u: gewoon gáán.

het rond twee uur 's nachts
welletjes vond en alleen nog
even terugkwam om het bo
dempje whisky op te halen
dat in de fles was achterge
bleven, speelde Greyhound
nog een half uurtje door.
Feest is per slot feest. Daar
krijg je niet vlug genoeg van.

Het jaarlijkse uitstapje van de
Thesinger middenstand op
26 juni begon vroeg: alom
vijf uur werden de eersten op
gehaald door de gehuurde
autob us. Zevent ien mensen
gingen mee 'uit vissen'. Hoe
wel het natuurlijk dáár hele
maal niet om gaat ('Ik goo i
mijn vishaakje niet in het wa-

enthousiaster reagerende
publi ek - op 26 juni in De
Leeuw kwam Henry Gray los.
Hoezo introvert? Hij kwam
zelfs al musicerend (en com 
municerend!) tussen het pu
bliek in te staan. Deze zeven
t iger-met- bierbuikje ont
popte zich als een regel
rechte gangmaker.
Ook voor band leden van
Greyhound was het een
schit terende belevenis. Col
lega John bleek bijvoo rbeeld
een prach tige zangstem te
hebben. Niet alleen het pu
bliek genoot, ook de muzi
kanten vierden feest. Een ze
kere John Morris, een Ameri
kaan die in Amsterdam
woo nt, kwam nog met een
koffer vol mondhar monica's
aansjouwen. Hij was uitgeno
digd. maar niemand wist ze
ker of hij ook zou komen. Nou
kortom , er werd deze avond
écht muziek gemaa kt. Het
liep op rol letjes. De hele zaal
vol, maar niet té vol. En het
leuke is, dat de generaties el
kaar op zo' n avond tegenko
men. Het jonge volk was aan
wezig en genoot met volle
teugen. En de vijft igers en de
zestige rs waren er óók , en zij
vonden het minstens even
prachtig. Toen Henry Gray
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Goed voor uw goed
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Fa. W . KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263
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GAS-WATER
EU:CTRA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang •
klompen - laarzen -

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



De kok met snor (Pieter-Jan) heeft veel talent in de musicalZeg
n's Aaaah. (10:0: Teums Ton)

van de musical 'Net op tijd'.
Het saaie bejaardentehuis
verandert in een vrolijke boel,
dankzij het kapitaal wat de
antieke klok opbrengt. De
liedjes zijn echte krakers en
worden uit volle borst mee
gezongen met de muziek op
cassetteband. Aandoenlijk is
de opa die oma toez ingt ter
wijl zij in de schommelstoe l
zit te stralen.
Off icieel is de musical het af
scheid van de vier kinderen
uit groep 8. Het slotlied is op
hen van toepassing; zij wor
den door de andere kinderen
uitgezwaaid.

Musical van De Til
Truus Top

Bomvol is het Trefpunt op 7
juli met de 77 leerlingen van
de Til. de leerkrachten. ou
ders, grooto uders en belang
stellenden. De kleuters en de
kinderen van groep 3. 4 en 5
voeren de musical 'Zeg
's....AAAAAAHH!! op . Juf
Wya ligt in het ziekenhuis met
ontstoken amande len die er
uit moeten en zij wordt be
handeld door doktoren en
verplegers . Haar kamer
wordt schoon gesopt en juf
krijgt lekkere hapjes van de
beide koks en een zwijgzame
kokkin. Over bezoek heeft ze
niet te klagen. Haar ouders,
neven en nichten en nog een
vierta l bezoekers verschijnen
rond haar bed. De ijscoboer
en zijn vrouw brengen juf een
water ijsje tegen haar keel
pijn. Als ze weer is opge
knapt en even ligt te slagen,
komen alle schoolkinderen
de kamer versieren en mag
ze weer naar huis. Totaal 58
kinderen speelden en zon-

gen in deze musicaldieze sa
men met de juffen Ina en Wya
hadden ingestudeerd.
Het verhaal van de musical
van de bovenbouw speelt
zich af in het bejaardente
huis. Heel toepasselijk in het
Europees Jaar van de Oude
ren. Vanaf anderhalf uur voor
aanvang worden de kinderen
door grimeuzes veranderd in
een hoogbejaarde dame.
twee oude heren, een paar
schattige muisjes en een
strenge middelbare vrouw.
Groep 7 en 8 bestaan uit ne
gen jongens, zodat deze ge
daantewisselingen nod ig
bleken te zijn.
Dat er veel aandacht aan het
spel, de att ributen, de kle
ding en het decor is besteed,
is wel duidelijk. Het uitstel
van veertien dagen heeft po
sitief gewerkt zodat de kinde
ren. juf Greet, meester De
Boer en Joanne V.d. Meulen
tevreden kunnen terugkijken
op een geslaagde uitvoering

Er wordt wat afgepiekerd in musical de "net op tijd ". (foto I eums
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Bij Rob Reinders en Sietze Vliem konden de kinderen dire keer
gooien voor één kwartje. Ifc to : Henk Remene)

Wie wil er nog even lekker grabbelen in de ton van de G&T
stand? (toto : Teurus Ton)

Jas Mocking v. Dorpsbelangen probeert de loten aan de man/
vrouw te brengen op de braderie. ,1010: Henk Reme' iel

Ook Thesinge is vertegenwoordigd onder de standhouders op
de braderie: Nel/ian Dijkema en Gonnie Pater met 'tuinkunst',
(foto: Hen~ Rem erie)

INSTALLATIEBEDRIJF

J.D. SLACHTER

.GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

H. Ridderplein4

9797 PPThesinge

~ 05902-1300
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massage

reflexzóne
therap ie

uw brood word: natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

WonkelcenlJUm ~bortJ. tel . 415222
SeIwerd. tel . 778465
Versmarkt Koneweg 51-53
CIa""""'-d 47
Beyum Oost. tBI. 421462



0611 op Oude Rijksweg

Heel spectaculair! En voor sommige omstanders: nat. ûoto. Hens

Remene)

Het was vijf uur en zijn vader
kon elk moment thuiskomen.
Hoe vaak had hij vandaag zijn
moeder niet gevraagd hoe
laat het begon en wie er alle
maal zouden komen en wat
ze allemaal zouden gaan
doen? Zijn moede r wist het
ook niet en hij kreeg te horen
dat hij maar op zijn vader
moest wachten , die zou het
vast wel weten. Eindelijk daar
stopte de bekende auto voor
de deur. Blij rende hij naar
buiten en begon zijn vader di
rect met de bekende vragen
te bestoken . Lachend zei
pappa dat hij het vanavond
allemaal wel zou zien. Eerst
moest er nog gegeten wor
den.
Gut , wat duurt dat lang als je
jong bent en haast hebt.
Maar uiteindelijk kwam dan
toch het verlossende mo
ment van vertrek. Achterop
de fiets van vader ging het
richtin g Oude Rijksweg en
werd de fiets bij de familie
Por tegen de lantaarnpaal ge
zet. Wat er nu precies aan de
hand was, kon hij niet zien.
Maar er stonden wat mensen
midden op de weg voor het
huis van Havenga waar een
trekker dwars over de weg
stilstond. Toch een beetje
bang zocht hij naar de hand
van zijn vader en samen lie
pen zij, ondertussen be
kende en voor hem onbe
kende mensen groetend
naar de trekker. Daar zag hij
een blauwe overal onder één
van de trekkerwielen liggen .
Gelukk ig, het was maar een
pop. Maar toen zij om de
trekker heen liepen zag hij in
een oogopslag dat dit een

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20,TenBoer
Tel.:OS902-190S

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining per computer

ongeluk moest zijn zoals je
die niet vaak zag. Een auto
lag op zijn kant tegen de tuin
van de famil ie Havenga, een
auto stond met zijn neus te
gen een lantaarnpaal bij het
Damsterdiep en een auto zat
onder de kar van de trekker.
Ook zat er een fiets onder
een van de trekkerwielen.
Gelukkig er waren voor zover
hij kon zien geen gewonden,
behalve dan die ene overal
onder het voorwiel.
Zo tegen half acht werd hij
toch een beetje moe van het
wachten en vroeg zijn vader
of hij zolang met wat school
kamaraadjes mocht spelen.
Nu, dat mocht en samen be
klommen zij de kar en de
trekker, deden tikkertje en na
tuurlijk lekker gevaarlijk doen
bij de rand van het Damster
diep .Tot, om kwart voor acht
hij schrok van het bekende
tuut a tuut van de brandweer
auto. Daar waren zijn helden

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIENENSCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stierenringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwolde:050-424962

dan eindelijk maar die had
den vannavond een makkie
omdat er toch geen gewon
den waren. Hoewel? Plotse
ling zag hij vanuit zijn oog
hoeken iemand met een
bloedige arm lopen en er wa
ren ook ineens meer mensen
met verwondingen. Snel
zocht hij weer de vertrouwde
hand van zijn vader. Nieuws
gierig geworden deed hij
best om toch vooral niets te
missen van hetgeen de
brandweermannen met deze
mensen zou gaan doen? Hè,
ging die mevrouw met die
vreemde groene schoenen
en die opzichtige groene bo
dywarmer nou maar eens
aan de kant. Zijn vader zag
zijn pogingen om wat te zien
en tilde de kleine man op zijn
schouders. Dat ging beter.
Nadat de eerste gewonde uit
de auto bij het Damsterd iep
was gehaald ging men naar
de auto die onder de trekker

~

Is uw auto
een goede auto ?

Natuurlijk,
alsuhem maar goed laatondertJooderl.

Siem BlJà~l,t
allround Autobedrijf i
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zat. De brandweer was met
een soort grote bl ikopener
bezig het dak van een auto af
te halen waar opeens ook
een gewonde uit tevoor
schijn werd gehaald. Het viel
hem op dat er ook mensen
met gele hesjes rond liepen
die wat met koffertjes en
gekke bedjes in de weer wa
ren om de gewonde mensen
die nu ineens uit die auto
kwamen te helpen. Zijn vader
zei dat dat EHBO'ers waren.
Toen dit gebeurd was kreeg
de op zijn kant liggende auto
alle aandacht. Ook hier wer
den in alle rust dus zonder
paniek twee gewonden uit
gehaald. Dit terwijl een man
met een soort luidsp reker
vertelde wat er allemaal ge
beurde waarbij hij soms op
een verkeerde knop drukte
zodat er een stuk herrie uit
dat ding kwam die er volgens
hem niet bijhoorde. Het was
net of Jas Mocking er weer
was in zijn clownspak. Plot
seling moesten alle mensen
aan de kant want de auto die
bij het Damsterdiep stond
werd achteruit gereden en
tot zijn grote schrik en verba
zing in de fik gestoken. Ge
lukkig stonden er twee ver
stand ige brandweermannen
klaar om met hun spuiten een
einde te maken aan dit vuur.
Wat een kracht zat er op die
spui ten. Niet alleen werd de
auto geblust maar ook en
kele toeschouwers, die op
eens met hun zwarte gezich
ten heel wat minder vrolijk ke
ken. Nadat duidelijk werd dat
er niets meer te blussen viel
kwam Dikkema met twee
dikke auto's om de wrakken

KWALITEIT
is Onze Prioriteit

DE MEUBELKIST

Leukecollectie geloogd
grenen meubelen, veelal uit

eigen werkplaats, dieaan uw
specifiekewensen aangepast

kanworden.

Folkingestraat 5
9711 JS Groningen

050-139393

Werkplaats
050-417517

Grasdijkweg 8
Garmerwolde



Door een toeschouwer

Hillie Ramaker-Tepper

Hillie Roamokker-Teppe r

pen?
De groates verlötten aan t
end vaalt goud in de smoak
en ook de extroa pries van
Dina Veen-Brouwer oet Win
neweer (n boukje met heur
aign ged ichten) wordt dank
boar aanvoard.
Aal met aal was het n hal ge
zellege nommerdag. Veur dij
mensen, dij der om de ain of
aandere reden nait bie war
ren... ie hemmen wat mist!

heer H.D. Tammeling (met ka
vel nr 96) de gelukkige win
naar. Uiteraard wordt er nog
even nagekletst op het gezel
lige terras van "De Kleine Un
ie".

doan .
Fré Schreiber vertel t ons o.a,
t ain en t aander over olie
hoes middeltjes: t gebruuk
van leventege loezen.
daauwwurms, enz. Arregat.. .
k mot der nait aan denken!
Netuurlek het e ook wat mop
kes over "Frekie". Veul men
sen vinden t zunde dat dij
mopkes nait meer in de Noor
derkraant stonnen: ze mog
gen ze ja groag lezen. As wie
ais met n spandouk noar
Beem gingen ... zol dat hel-

den (in het weiland er naast).
Omdat het volgens kenners
nog üuuren kan duren ("As e
nait vret, sch it e vot ook
nalt. ") houden velen het na
de muziek (voorlopig) voor
gezien en gaan naar huis.
Toch nog snel - tegen tien
uur - schij t de koe en is de

EHBO, politie, brandweer en bergingsbedrijfgezamenlijk in ak
tie tijdens de demonstratie. (foto : Henk Remer te)

Nee! Want door het unieke teervert -pr oc ed évan Allround Lederservice is hun bankste l
weer als nieuw.
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer Informatie
050 -42 4205

~ll 0 (UJ[M[Q)

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde

LEDER

Ook dit joar is de dunderdag
middag veur de 55- plussers.
t Begunt al vroug: om haalf
twij. Deurdat Ben Zuur griep
haar en Fré Schreiber last
van t wotter, was t sekom
overgoan; gelukkeg bennen
ze toch kommen.
Met zien Grunneger verskes
en verklaidpartijtjes krigt Ben
Zuur de stemmen der goud
in; elk dij n beetje oet de vou
ten ken, dut met aan de polo
naise en ook aan t verzuik om
in te hoaken, wordt grif vol-

n Gezellege nommerdag

De clou van de koe

Deze keer begint de feest 
driedaagse met "de clou van
de koe" oftewel "schijt je
rijk ". Om ruim zeven uur
brengt Alber t Havenga - on
der het toeziend oog van een
grote groep belangstellen
den - de koe in het weiland.
Eerst loopt hij even met het
dier rond, daarna laat hij haar
los. Vol spanning kijken we
10e: waar zal de clou vallen
en hoe lang zal het duren?
Doordat de koe aan het
vreemde weiland en aan al
die mensen moel wennen,
blijf t ze in de nabijheid van
haar verzorge r en "zien" de
eigenaars van de verder ver
wijderde kavels de pr ijs al
aan hun neus voorbijgaan.
Om kwart voor acht lijkt HET
te gebeuren: "Ja, d'r komt
wat... zij piest!"
Door de uitgebreide sere
nade van onze eigen muziek
vereniging "De Harmonie"
loop t de koe wat verder weg
en zoekt troost bij twee paar-

LOONBEDRI.JF

W. LODE

MET OEZ E PROFESSIONELE
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Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde

tel. 050 - 418610

van de weg te halen. Reuze
handig werden de wrakken
bovenop en achter de vracht
wagens gezet. Vader vond
het nu wel welletjes en sa
men met de terugtrekkende
brandweer ging het weer
richting huis. Moeder stond
al voor de ramen te kijken
waar ze bleven. Wat flauw nu.
hij mocht niet eens zijn ver
haal doen maar moest direct
naar bed en slapen. Nou ja,
slapen? Achter zijn gesloten
oogleden zag hij alles nog
eens voor zich en hij kon
maar niet begrijpen waarom
zijn vader gewoon op een
kantoor werkte. Hij zou het la
ter wel ande rs doen. Geen
poli t ieman meer zoals giste
ren maar brandweerman, dat
zou hij later worden .

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stro o staan wij
altijd voor u klaar



Uitslagen Feest-driedaagse
Woensdag
Clou van cekoe : H.O. Tammeling (kavel 96)
Braderie
GEO ooelschieten: 1. Wim Kiel 2. Casper
reu r us 3. Ch ris Beukerna Kano- en bootver
huu r F.J. Sto llenga : Aantal ballonnen: 57 Er
z ijn v-er win naars : Hietke van Duken. Annek e
Spannmqa . dhr Por en Henny Bos.

Kap van Ju t [Bouw- en Houtoond FNV): Dhr
Noordenbos ui t Overschild (5,.18 met er)

N.H . Kerk: boo dsch appenmand: Rlka Pops
(Haren) grill : Mevrouw Hoek stra (Thesinge)
kussen : Bcuwma Post,
Plattetandsvrouwen : Tafelkleed: Fam. Ben
neke-

Rabobank Ten Boer e.o.: De ant.....oorden OP

de "ragen zijn: 1. Rendememrekening 2. f.
4595 Winnaars: 1. Bart Hart oq 2. Ar mehes
Friezema 3. Carin Buringa Tien troostpril 
zen: A. weooçs-xooo rwone-sorm. MA.H.
van den Oever (Theslngel, H,K. Nijlaan(Lud
deween. E. Jerpstra . E. Harme-Mulder; Ca
nssa Hurzinqa (Groningen), Jan Pieter van
Zanten. Mark uueses. H. Havengaen E. van
Huis.

Railkuipsteke n: Rob Beinders

Schieten ROe Buurschut ters": 1. De heren
Groeneve ld Uit Garmerwoloe en Pleiter uit
Thesinge 2. Bert Harms en Eeltje Ier ps tra 3.
Jan van DIJk

v-ouwenraac: boadschappenmand: Jan
Uitham twee pop petjes: Erik xeppe ujn
zaterdag
Oe uitd aging: 1. L.v.d.Veenstraat 2. Dorps
weg 3. Geweic ew eq 4.Grasdijkweg 5. Oude
Rijks.....eg 6 . W.F.H,ldebr andstraat

Karaoke-wedstrijd : Oe prijs voor de origi
neelste uitd ossing gaat naar de dames: An
k.e Boekhort. Alma van Steenis. Bea Fok·
kem a en Lieske Mandema lCorr)' Konings:
Ik krijg een r-eet apart gevoel van binnen)
Vier heren krijgen de prij s voor de beste ver
tolking: GeetJan Stiksrna. Kees \'3 " Steerus.
Wim Benneker en Jos Mocklng (Jacques
He-b : Een man mag nie t hUilen ).

Gevond en na d e ki nde rmorgen:
- een gebreide korenotauwe tnn met priegel 
ue.grote maal Ivotwasseneî ! • een donker 
blauwe jogg ingjack met rits en capu cncn.
grote maat tvolwasserej t - een rode ptasnc
beker . wat oouooen . wat knoeieverhem 
den . Te bevragen bij Lieske Mandema.

De koe - hoofdrolspeelster in de eenakter 'clou' - had álle tijd.
(fo to: Henk Rem erie)

tere spullen op deze romme l
markt te verkopen. U stelt
zelf een minimumbedrag
waarvoor wij de spu llen aan
bieden. Wordt er iets ver
kocht. dan vragen we voor
deze dienst 10 procent van
de verkoopprijs. Inlichtingen
bij de heren Sto l (050
416292) en Spannenga (050
418462).

Rommelmarkt

De kindermorgen: Marieke Zij/stra en Aury Hoekstra mogen
iets wat anders nóóit mag, namelijk hun t-sh irt verven. foto: Henk

Remerie)

Zaterdag 11 september
houdt muziekvereniging De
Harmonie weer een rommel
markt op het schoolplein in
Garmerwolde.Tijd : van 10tot
13 uur. Evenals voorgaande
jaren kunt u uw spullen de
vrijdagavond (10 september)
bij de weg zetten. Dit jaar
echter bieden we u ook de
mogeli jkheid uw waardevol-

~
I
I

ideeën/vragen hierover
welkom zijn bij de redac 
tieleden?
de Fledderboschlukaal op
12 augustus met winnaar
Kees van Steenis meever
huist naar de Randstad,
tenzij iemand daar een
stokje voor steekt?

VERLOREN
22 juli tussen G'weld e en Tbesmqe een bi l
gr. oikilly portemonnee. Tel. 05902-2001.

Wist U dat...

..... inke1cenlrum ../ewent>otg h

lel ~ lH79

1l:0nin~"n

spor t- en andere vereni
gingen in de augustus
krant mededelingen kun
nen doen omtrent het
nieuwe seizoen? Kopij
graag uiterl ijk 15 augustus
bij de eindredact ie.
in het augustusnummer
misschien uw leuke vakan
tietoto- met-G&Tstaat, als
u tenminste niet vergeet
deze te maken en vervol
gens op tijd aan te leve
ren?
het septembernummer
van de G&T gewijd zal zijn
aan dieren in relatie met
dorpsbewon ers (een leuke
geit, een paard , een be
jaarde kanarie... wat dan
ook) en dat uw tips/

1:'==-==================:::::-
~mëlreR1a

I 1 geluid

!



Hulde aan het bruidspaar

Orienteringsrit

Dorpsbelangen Thesinge

Roelie Dijkema

Er waren 15 deelnemers en
het hoogste aantal strafpun
ten dat behaald werd was
140.
De eerste prijs was voor de
familie Sjoerd Hoekstra. Met
slechts 5 strafpunten moch
ten zij de wisselbeker in ont
vangst nemen.
Een gedeelde tweede plaats
was voor de familie Kor Veen
kamp en de familie Kees van
Zanten. Zij hadden ieder 25
strafpunten.

De orienteringsrit van de Ver
eniging v. Dorpsbelangen
werd gehouden op vrijdag 25
juni jl. Ook dit jaar was er
weer een mooie toeristische
route uitgezet. Via binnenwe
gen ging de tocht over het
Hogeland met als verste
plaatsen Oldenzijl en Zande
weer. Er moesten weer wat
vragen beantwoord worden
en nieuw dit jaar waren de
zoekplaat jes van verschil
lende objecten .
Via zwart-wit foto 's moesten
huisnummers opgespoord
worden.

Een ontvangst met koffie en
cake, terwi jl het orkest speelt
en een diashow ons in de
stemmi ng brengt voor de
bruiloft; het is tekenend voor
de creatieve invulling door to
neelgroep De Rijge van hun
voorstelling 'Een droom van
een huwelijk'. Op zich is het
onderwerp welbekend, de
personages ook , maar de uit
voering is zo originee l dat het
spel de aandacht vasthoudt.
Het enige attribuut - een
hoefijzervormig aan kett in
gen opgehangen element -

is de centrale plek in het stuk
en is, zoals aangekondigd,
multifunctioneel. De kleding
zag er perfect uit en bleek
ook multifunctioneel te zijn.
De zeven voorstellingen aan
de Bovenrijgerweg door Jo
chum Admiraal , Nellian Dijke
ma, Kees Faber, Hebert Koe
koek, Gonnie Pater en Aly
Pepping en regisseuse Anke
Riebau waren alle uitver
kocht.

Truus Top

Schoolverlaters van Thesinge. Boven : Almer Top. Links: Ri
chard de Boer. Onder: Klaas Mof/erna. Rechts: Steven v.d. Oe
ver. (foto: Teurus Ton)

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
tel. 050-4 16501
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BEDU M - TEN BOER E.O .



Groep 6,7 en 8 OSS Garmerwolde
op schoolreis

DROGISTERIJ -f'7\R.FUJlIERlE -REFORM -9CHOONHEIIJSSALON

Schoolverlaters van Garmerwolde: V. l.n.r.: Rob Reinders. Mar
cel Bakker, Jan-Pieter v. Zanten. Marian Flokstra, Elleke V.d.
Molen. (toto: Henk Bemenel

T ELE FOON 050 ....10608.

lES

rest van de spullen inpakken
en werden ook de nog natte
kleren mee ingepakt. Om on
geveer één uur was het ver
trek en ging het richting Zuid
laren waar we op de markt
nog wat leuke kleine dingen
konden kopen voor thuis.
Ook kregen we hier allemaal
patat te eten en hierna gin
gen we terug naar huis. Best
wel ver hoor, op de fiets van
Zuidlaren naar Garmerwolde
en dat vonden mijn benen en
mijn billen ook . Om ongeveer
zes uur waren we weer bij
school waar onze ouders op
ons stonden te wachten. Ik
vond het ondan ks het rot
weer een gave schoolreis.

Derde dag

Vrijdag de laatste dag alweer.
De dag begon heel leuk met
het leeg laten lopen van de
luchtbedden. Nadat we onze
spullen een beetje bij elkaar
gezocht hadden, hebben we
na het ontbijt nog wat spel
letjes gedaan . Toen Detta
van de Molen met de aanhan
ger kwam, moesten we de

Veel fietsen en keten - het schoolreisje van de OBS Germer
wolde, groep 6, 7 en 8. (toto Henk Remerie)

eerst een "mini survival"
tocht gaan maken maar om
dat het zulk slecht en wisse
lend weer was moesten we
wat anders gaan doen. De
mevrouw van de Breezand
vroeg of we allemaal onze
zwembroeken mee hadden
genomen want dan hadden
we naar het subtropisch
zwembad kunnen gaan.
Maar niet iedereen had een
zwempak dus besloot mees
ter dat we zouden gaan ka
noën op Drentse A tot het
dorp Spijkerboor. Onderweg
kregen we last van regen
buien en zelfs een hagelbui
en na ongeveer vijf uur ka
noën kwamen we allemaal
nat, koud en moe weer op de
Breezand terug. Omdat ie
dereen best wel honger had,
zouden we vroeg gaan eten.
De pannekoeken die door EI
leke van de Molen en Johan
Tammeling waren gebakken,
smaakten heerlijk . Na het af
wassen mochten we nog
even wat spelletjes doen of
lezen. Maar die avond moes
ten we wat vroeger op bed
omdat we de volgende dag
weer terug naar Garmer
wolde moesten. Nou ja,
vroeg...

Tweede dag

Om acht uur moesten we op
staan en na het wassen gin
gen we ontbijten. We zouden

Het is woensdagmorgen en
na vroeg te zijn opgestaan
was het f iets pakken, tas ach
terop en spullen naar schoo l
brengen. Om ongeveer half
acht gaf meester het signaal
dat we konden vertrekken.
Samen met Jan de Molen,
Katr ien Veenstra en Wilma
Tammeling gingen we op
weg. Het eerste deel van de
fietsto cht was bekend, maar
na Harkstede wist ik niet
meer waar we waren. Op een
plaats die de: "De Vosse
jacht " heet, hebben we voor
de eerste keer pauze gehou
den en konden we wat uitrus
ten. Na nog een pauze kwa
men we aan bij de kampeer
boerderij "De Breezand" in
Annen aan waar we eerst de
fietsen moesten neerzetten .
Natuurlijk was iedereen een
beetje moe van de fietstoch t
en wilden we allemaal eerst
eens ons gebied gaan ver
kennen. Omdat er geen
slaapplaatsen meer waren in
de kampeerboerderij zouden
wij in tenten en een vouwwa
gen gaan slapen. Verder
moch ten we gebruik maken
van het grote tuinhuis. Maar
ja, het opzett en van een
vouwwagen is toch wel even
wat anders dan het opzetten
van een onbekende bunga
lowtent. Toen dit niet wilde
lukken, kregen we nog een
tent van de beheerder en
toen Elieke van de Molen
haar tent er ook nog bij opge 
zet werd, hadden we alle
maal een slaapplaats.
Nadat we onze andere spul
len die op de aanhanger door
Detta van de Molen waren
gebracht op onze slaapplaat
sen hadden gelegt , gingen
we in het tuinhuis even wat
praten en kregen we wat te
eten en drinken. Hierna gin
gen we met taxis naar het
bos waar we een speurtocht
hadden. Terug in de Bree
zand aten we macaroni. Na
het afwassen konden we nog
wat spellet jes doen of wat le
zen. Daarna, naar bed. Ik
weet echt niet meer hoe laat
het was, maar het was wel
heel laat voor we sliepen.



Foto v.d. maand
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Wordt dit een vertrouwd beeld in het Thesinger Maar? (Ioto: Teunts

Ton)

juffen op een luxe stoe l!
Daarna gingen we de cam
ping verkennen. Juf Wya had
een ganzenbordspel uitgezet
en toen we daar bijna mee
klaar waren, kwam er een
beste bui met onweer. Wezijn
in de tent gaan zitten en heb
ben toen het weer droog
was, vlaggen roof gedaan op
de hei bij het bos. Na het
eten , van de Chinees, heb
ben we weer vlaggenroof ge
daan en zijn om half twaalf de
tent ingedoken. De tweede
dag maakten we na het ont
bijt een boswandeling met de
boswachter en 's middags
hebben we van alles gedaan.
De fietsen waren door Jan
Mollema gebracht en we gin
gen crossen over de cam
ping. Je kon ook voetballen.
's Avonds was de bont e
avond en hebben we brood
geroosterd boven het kamp
vuur. Daarna hebben we het
geluidenspel gedaan en nog
een nachtwandeling ge
maakt. Je kon er ook zwem
men in het zwembad met een
gave snelle glijbaan! De laat
ste dag hebben we ook nog
douanespel gedaan en toen
de tenten weer ingepakt. Om
vier uur waren we weer thuis
met de auto en de vrachtwa 
gen van Jan met de fietsen.
Het was een tof kamp.

Jurjen, Sert en Almer

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Delt a v.d, Molen,
Henk Remerie (fotograaf,
tel. 050-419630), Tiny Smit,
Hillie Ramaker-Tepper,
Ton Werdekker, Els Knol.

Redaktie Thesinge : Peta Jurjens,
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Telenaar.
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter,

Eind-redaktie Garmerwolde:
Tiny Srnit , Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

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

Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Adm inistrat ie: Peta .Iurjens,
G,N, Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902-3896,
Bank: Rabo Garmerwo lde,
rek,nr. 32.07.05.749
9lro v.d. bank 815949 ,

Abonnementsgeld f 17,50 p.],

Kopij inleveren: voor donderdag 12
augustus 19.00 uur.

Kerkdiensten H e r vormd e
G e m e ente Garmerw olde..The .
singe

1 augus tus Garmerwolde 9.30 uur prof.
Te velde. Paterswelde

8 augu stus Thesinge 9.30 ds. C. de Vries
Batenburg

15 augustus Garrnerwotde gezamenl.
diens t os Van Leeuwen

22 aug ustus Thesinge ds . C. de v rtes-Ba
tenburg

29 aug ust us Garmerwolde ds . C . de Vries
Batenburg

Predikbeurten GereI. Kerk
ThesingelGarmerwolde

Tof kamp

Op 2 juni gingen we per auto
naar Appelscha. We hadden
zes tenten mee voor negen
tien kinderen . Nadat we het
veldje op de camping had-

den gevonden, hebben we
onze tenten opgezet. We
hebben toen ons lunchpak
ket opgegeten . Wij zaten op
de grond en meester en de

Stoomfluitje

TE KOOP
Stalen bureau's z.g.a.n.
1200,-. Tel. 05902-1957

Spiegels (brons), 130 x 100
geslepen , f 200,- per stuk.
Tel. 05902-1957

1 augstus: 9.00 u. dr . de Vries, Kampen;
19,00 u. drs. Stnetrnan. Wagen bo rgen.

8 augustus : 9.30 u. ds. de Jong, Heeren
veen; 14.30 u. ds. Mankveld . Win scho
ten.

15 augustus: 9.30 u. ds. van Leeuwen, Kol
lum (gez. dienst in Garm ërwolde j: 14.30
u. drs. Maatruns. Spijk.

22 aug ustus : 9.30 u. ds. Weste rneng. tos
kenhuizen ; 14.30 u. dsvOvereem. Ha
ren.

29 9.30 u. ds.Dijkstra . Vr ies: 14.30 u. ds.
Naqe'hc ut . Bedum.

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwo lde
050 - 416252


