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Braziliaanse musici op tournee
Twee maal een volle Kloos
terkerk in Thesinge bij de
optredens van de Brazi
liaanse muziekgroep "Stu
dium Musicae". Het tour
nee van deze professionele
musici duurt 5 weken en er
staan 19 optredens in ver
schillende delen van Neder
land gepland.

Vrienden en familie van
Wobby Hardeman. die met
haar gezin bijna 9 jaar in Bra
zilië woont, maakten dit mo
gelijk . In Thesinge logeert de
groep bij Yvonne en Chrétien
Schouteten gedurende 5 da
gen. Zij hebben de organisa
tie in het noorden verzorgd.
Erwas een interview op radio
Noord, publiciteit via plaatse
lijke kranten,regelen van de
reserveringen, maken van
programma-stencils enz.
enz..

Troubadours

o

V.l.n.r.: Edgar Nogueira , Luciano Vassar, Sergio Si/vestri, Julio
Coelho, Plinio Silva.

De vijf leden van de groep le
ven allen van de muziek.
Naast hun optredens met
"Studium Musicae" spelen
ze o.a. in symfonieorkesten,
zijn leraar aan het conserva
torium of werken in theater
stukken. Dit Europese tour-

Wobby na jaren weer even
terug in Thesinge. (Foto , Henk Re

merie)

nee is voor hen een middel
om meer toekomst te verwer
ven in eigen land met dit
genre van troubadoursmu
ziek uit de Middeleeuwen. In
de pauze van het concert kan
het publiek de oude instru
menten van dichtbij bekijken
en er vragen over stellen aan
de muzikanten. Julio Coelho
is violist en bespeelt in het
concert voornamelijk de ve
del, de voorloper van de
viool. Luciano Vassao is per
cussionist en bespeelt aller
lei oude slagwerkinstrumen
ten. Plinio Silva is fluit ist en
heeft 10 jaar geleden in Duits
land een studie oude muziek
gevolgd. Sergio Silvestri be
speelt een luit, een tokke lin
strument. Edgar Nogueira is
hoornblazer en slagwerker
en hem zien we met trom
mels en ook tamboerijn en
rinkelbel.

Kloosterkerk

De sfeer en de akoestiek in
deze omgeving passen uit
stekend bij de muziek die
"Studium Musicae" maakt.
Als echte troubadours wijken
zij af van het zo zorgvu ldig
met hulp van Yvonne inel
kaargedraaide programma.
De preekstoel blijkt voor hen
de plek om met fluitspel het
concert te beginnen. Bij
kaarslicht in een verder on
verlichtte kerk komt dit ge
luid heel subtiel over. Dit
geldt ook voor de solo 's op
de flu iten, luit en kromhoorn.
Rustige melod ieuze muziek
afgew isseld metstukken met
veel tempo en klankverschil
zoals je dat van Zuid-Amer i
kaanse muziek verwacht. Na
twee toeg iften krijgen de mu
sici een staande ovatie.

Carambeï-Brazilië

Wobby Hardeman vertelt:
"De oorsprong van het plan
om een tournee te maken
met "Studium Musicae" ligt
in Thesinge. Ik was indertijd
erg onder de indruk van de
groep "Twinckel" die zo'n 10
jaar geleden oude muziek
speelde in de Kloosterkerk .
Vooral de luitmuziek char
meerde mij. Toen wij 5 jaar
geleden met verlof waren
heb ik in Nederland een luit
aangeschaft. In Brazilië nam
ik les bij Sergio nadat ik de
groep had ontmoet bij een
huisconcert. Tweederde deel
van de opbrengst van het
tournee is bedoeld voor de
opvang van straatkinderen in
Brazilië. Van de rest moeten
de jongens hun vliegtickets
afbetalen en houden dan ho
pelijk nog voldoende inko-



TAsinge- Thesinge

Op vrijdag 18 februari 1994 tussen de middag in het hol van Oe
Leeuw, bracht de staatssecretaris LNV, Gabor, een bezoek
aan Garmerwolde. (Foto: Henk Remen.)

men over ter compensatie
van hun onbetaald verlof."
Jan Hardeman werkt als pre
dikant in Carambeï en Wobby
houdt zich bezig met de op
vang van kinderen uit de krot
tenwijken. Via de organ isatie
"Esco-Iar" krijgen kinderen
tussen 12 en 16 jaar een vak
opleiding. "In '90 zijn we be
gonnen met 2 groepen. Met
geld van de overheid, ver
koop van tweedehands kle
ding uit Holland en giften van
o.a. "de wilde ganzen " heb 
ben we dit jaar een nieuw
schoolgebouw voor 6 groe
pen."

Terug naar Nederland ?

Jan en Wobby staan binnen
kort voor de keuze of ze te
rugkeren naar Nederland.
Hun oudste dochter studeert
al hier en de zoon doet dit
jaar eindexamen voor de
middelbare school en wil dan
ook hier gaan studeren. "On
danks de corruptie in het
land en de politieke en so
ciale wantoestanden, bevalt
het leven in Brazil ons goed.
Je leeft heel intens. Je staat
dicht bij de dood en geniet
des te meer van de simpele
dingen van het leven. Als je
ideeën hebt kun je er in Brazil
veel mee bereiken . Ik treed
ook nog regelmatig op met
het poppentheater. We willen
naar een andere plaats in het
land of komen vanwege de
ople iding van de 4 kinderen
toch weer terug naar Neder
land. Beide beslissingen zul
len veel heimwee veroorza
ken."

Truus TOD

De voetbalvereniging GEO
groe it nog steeds en vooral
de jeugdafdeling mag zich
verheugen in een toenemend
aantal leden .Ondanks alle
positieve ontwikkelingen zit
ons iets dwars: we hebben
nog steeds een oude,lekken
de, verva llen kantine en
daarom zitten we te springen
om een goed
Clubhuis
Omdat de w GEO deze
nieuwbouw zonder steun van
een overheid moet realise
ren, zullen wij zelf d.m.v. aller
lei act iviteiten het benodigde
kapitaal bijeen moeten bren
gen.ln dit kader starten we
een unieke act ie: enige ac
tieve ouders ( waaronder Ad
van Zalk en Henk Aeinders)
gaan voor het clubhuis fiet
sen en wel de route TÄsinge
- Thesinge.
TÄsinge is een eilandje bij
Svendborg op Funen in De
nemarken , ongeveer 675 km

verwijderd van Thesinge!
Deze ouders gaan de afstand
in twee dagen fiet sen, op 9
en 10 juni, en hieromheen or
ganiseert de w GEO een
sponsoractie.

Wij benaderen enige grote
bedrijven om een eerste aan
zet te geven ons doel te reali
seren. Uiteraard zullen wij
ook plaatselijke bedrijven
vragen ons te steunen en ten
slotte zullen er in onze dor
pen ook act ies worden ge
start om alle bewoners in de
gelegenhe id te stellen hun
"steentje" bij te dragen.Een
ieder kan straks op zijn/haar
eigen wijze een bijdrage leve
ren aan ons nieuwe clubhuis.
Natuurlijk zal dit hele gebeu
ren gepaard gaan met aan
dacht in krant, op radio en de
T.v.
U hoort nog van ons!

Bestuur vv GEO

Wist U dat...

- Concordia op 2 april de
klucht 'Zoer ' opvoert in
dorpshuis De Leeuw in
Garmerwolde en dat de
voorstelling begint om
acht uur?

- er op 8 april een bingo
avond is in café Molen
zicht in Thesinge, aanvang
half acht? (en dat iederee n
welkom is?)

- er in Thesinge op zaterdag
7 mei een rommelmarkt
gehouden wordt door de
Gereformeerde Kerk en
dat uw oude spulletjes op
zaterdag 23 april opge
haald worden?

- Henk en Jopie Kappetein
aan de Dorpsweg in Gar
merwolde hun torenhoge
wilgen hebben laten knot
ten omdat ze dachten dat
er geen hout voor het
paasvuu r zou zijn? Edoch
een plek voor het paas
vuur bleek er niet te zijn.
Een houtversnipperaar is
een eng ding , dat takken
vreet. Buren ontfermden
zich over de stammen. Dat
gaat in milieuvr iendelijke
rook op.

- er nog meer hoge bomen
tegen de vlakte gaan of al
zijn gegaan? Hele hoge
oude, deels verrotte, es
sen bij Klunder aan de
Dorpsweg tegenover de
kerk. Ze begonnen een ge
vaar op te leveren voor de
omgeving. Het is deson
danks wel jammer voor het
dorpsgezicht. Lieske Man
dema probeert uit het hout
iets moois te maken .

M. Ritsema, Bedum tel. 05900-13830 K. v.d. Veen. Kol hem. tel. 05980-93504

Advies met behulp
van loopband en
voetanalyse-compu
ter

* Meest uitgebreide
schoenenkollektie
van Noord-N eder-
land (600 modellen)

Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050-143365

TEN BOER

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet.

Wie zoekt, kent
slager Siegers niet.

R. H. SlEGERS
Uwslage..

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

king

* e lect a
* gas
* w at. r
* e.v .
* dakt ~d
* zink

~

BJ ,t===============ï1
p



De onbetaalbare loodgieter

1 apri l Thesing e 19.30 uur ds C. de
Vries-Batenburq, avondma al
3 apri l Garm erwold e 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenburg. met medewer
king vanzondagsschool en koortje
10 apr il Thesinge 9.30 uur ds. C. de
Vries-~tenburg

17 apri l Garmerwolde 9.30 uur prof.
A.F.J. Klijn, Haren
224 april Thesinge 9.30 uur dienst
voorbereid en gedaan door gemeen
teleden
1 me i Garmerw olde 9.30 uur rnevr
Huiser, Groningen .

Kerkdiensten H ervormde G e ·
meente Garmerwolde-The
singe

souffl eurshokje? Geen flauw
idee, er was niets van te mer
ken.
Applaus voor W W K.!

3 apri l (1e paasdag) 11.00 ds. Olden
hUIS - Coevorden , m.m.v, Lovende
Stem men , 19.00 ds. Raven - Bed um
4 april (2e paasdag) 10.30 dhr. Doorn
- Stedum
10 apr il 09.30 d s. van Gulik - Ap pin
ged am. 14.30 dr. Broek Roelofs - Pa
terswolde
17 april 09.3 0 ds. Dijkstra - Vries
14.30 ds . Oldenhu is - Coevorde';
(grunniger dainst)
24 apri l 09 .30 ds. Burema - Drach ten
14.30 dhr. Venerna - Onderdendam.•

- het gemengd mannenkoor
van Garmerwolde voor
tweederde uit vrouwen be
staat? Iedereen is welkom
om mee te zingen en dei
nen? Op 8 april en op 27
april wordt weer geoefend
in De Leeuw. Informat ie
zonodig bij Hannie of
Harm Jan Havenqa.
Menne Vliem uit Garmer
walde in januari zilver ge
wonnen heeft op de Gro
ninger tafeltenniskam
pioenschappen ?

Wist U dat

Roelie Karsijns

Ere di e n s te n apr il 1994 Ge refor.
m eerde kerk Th esingel Garmer.
wolde

uw brood IIVOrdt natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

WonkelcentJum Lewenborg. t el . 415222
SeIwwd. tel . 778465
VllrSmlltt<t KomIW8lI 5 1·53
C~47

Beyum Oost. ..... 421462

De snel wisselende dubbel
rol van Renger, het constante
spel van Janny, de goed neer
gezette typetjes , aandacht
voor de deta ils (zoals de eets
eenes, de op dienblad geser
veerde nachtspiegel) maak
ten het vlot gespeelde stuk
tot het einde toe boeiend en
amusant.
De grime werd verzorgd door
Ida Oomkes. Vooral Cobie,
omgetoverd in een bejaarde
tante, was een 'kunstwerk' .
Of Edward Oudman het druk
qehad heeft in zijn krappe

Comp limenten

vensechte mimiek en moto
riek van een slechtziende.

Nog meer kapers op de kust

Er verschijnt een komiek stel,
zo uit de jaren dertig gestapt ,
ten tone le.
Zus Marie, een vrekkige,
temperamentvolle tang (Co
bie van Huis)en haar goed ige
broer (Roelf jansen) loeren
ook op de erfenis van hun
broer Dirk. Het zijn 'kniep
stuuvers' in hart en nieren.
Truussie, vrouw van de lood
gieter, een ordina ir type (Ida
Oomkes), is op zoek naar
haar 'mannie' en blijft op de
bank hardnekkig zitten
wachten op zijn verschijn ing,
ondertussen zijn twaalfuur
tje, inclusief droge worst,
naar binnen schrokkend.
En..... Wie krijgt de erfenis?
Niemand!

, Aan het eind blijkt dat Pim
I zijn vrouw Ria en ons - pu

bliek - de hele tijd bij de neus
genomen heeft.

TELEFOON 050-<110601.

Oom Dirk komt vertellen dat
hij bij leven zijn erfenis wil ver
delen en dat degene die het
meest van hem weet te ver
tellen het geld krijgt. Aange
zien Pim is vertrokken en Ria
niets van oom Dirk weet,
roept ze de hulp van de eer
ste de beste man, een lood
gieter, in. Ze huurt hem in om
haar man Pim te spelen, on
danks zijn onmogelijke ver
schijning en afschuwel ijk
taalgebruik . Er volgen een
aantal zeer lachwekkende
scenes met als midde lpunt
'de loodg ieter ', die zonder
bril zeer kippig is. Renger ver
to lkt deze glansrol met de le-

na een koel, ruzieachtig af
scheid van zijn vrouw Ria
(Janny Rutgers). Pim is nog
maar net vertrok ken of het
bezoek van oom Dirk uit Au
stralie wordt per telefoon
aangekond igd.
Oom Dirk, een joviaal type,
verschijnt even later in le
vende lijve, sprekend met
een Engelse tongval (het is
merkbaar dat speler Roelf
Koopman wel eens in Florida
is geweest).

Erfenis

OROGl8TERlJ -f'IIUlFUIIER.lE . REFORM -8CIIOONHElDSSALON

Toneelvereniging W.W.K.
gaf in maart drie uitvoerin
gen in 'Ons Trefpunt ' te
Thesinge van 'De onbetaal
bare loodgieter ', een
klucht in drie bed rijven.

Na een kort welkomswoord
door regisseur Jan Mollema
- waarin hij o.a, vertelt dat de
oorspronkelijke Nederlandse
tekst door de spelers in het
'Grunnegers' is overgezet 
is het zo ver....
Het spel kan beginnen.

Huwelijksperikelen

Het stuk speelt zich af in de
moderne, overwegend roze
getinte huiskamer van de fa
milie Westra. In de eerste
scene blijkt, dat het twint ig ja
rig huwelijk van de heer en
vrouw des huizes allesbe
halve rooskleurig is. Pim
(Renger de Vries) besluit er
een poosje tussenuit te gaan
om in Australie puddingpoe
der te verkopen , tot groot ver
driet van zijn doch ter (Trie
neke Schuppert). Nadat Jos
sie, de goocheme dienst
meid (Saskia Vaatstra) de
laatste hand aan de bagage
heeft gelegd, vertrekt Pim,

V.l.n.r.: Coby van Huis, Renger de Vries, Janny Rutgers, Tri
neke Schuppert. (Foto : Teurus Toni



Boekhouder in de wolken

Feest op Grasdijkweg 17

Haal vóór 1 mei
• •Je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

De heren J. v.ä. Borg (links) en D. Apoll (rechts) uit Thesinge
kregen tijdens de jaarvergadering van de begrafenisvereniging
een oorkonde aangeboden van hetNed. Verbond van Uitvaart
organisat ies. Zij waren 26 respectievelijk 30 jaar drager bij de
vereniging. In het midden staan de heren De Vries (voorganger)
en Smid (van het landelijke verbo nd).

nu een zes en een nul.',
'Heeft U het al gehoord?
Freddy Riddering 60 ge
scoord.' , 'Freddy Ridder ing
is de sigaar. hij is 60 jaar.', '60
jaar, kom bij Freddy aan. hij
heeft het bier al koud staan.'
en 'Heeft U het al gezien?
Feest op Grasdijkweg 17. Wie
feliciteert Freddy? Grat is
drinken! De borrel staat klaar!
Opa is vandaag 60 jaar!'
Als je vijftig wordt. kun je
zoiets verwachten! Maar bij
zestig.... wie rekent daar nu
op? Bij terugkomst mompelt
het feestvarken: 'Ze bennen
gek... wel dut dat nou? Wat
het n aander daar met neu
deg?' Ruim zestig mensen
komen hem die dag felicite 
ren!Voor ieder is er koffie met
gebak; ook een borrel en een
hapje horen erbij! En dan nog
al die telefoontjes! Freddy zal
deze dag niet licht vergeten!

Hillie Ramaker-Tepper.

Het zal je maar gebeuren! Op
je zestigste verjaardag stap
je nietsvermoedend uit bed
en wil je daagse plunje aan
doen . Je vrouw zegt echter:
'Dou dat nou mor nait..., der
kin nog ais veziede kommen .
Trek dien schier goud mor
aan.' Zo gezegd, zo gedaan.
Tot je stomme verbazing
klinkt er 's morgens om kwart
voor tien draaiorgelmuziek:
eerst je eigen orgel . daarna
eentje van de Stichting Draai
orgelvrienden Assen. Vol
gens jouw informatie mag
dat ding niet eens de weg op .
want er is geen geldige we
genkaart bij ! Het blijkt echter
doorgestoken kaart. Ont
roerd luister je naar de draai
orgelklanken: wat klinkt dat
toch mooi! Stiekem pink je
een traantje weg. Na de au
bade rijdt je zoon je door het
dorp en wijst op de versierin
gen. De teksten op de bor
den spreken voor zich:
'Freddy is de lul. ook hij heeft

Rabobank ~
Meerbank voorjegeld

Regel vóór 1 mei je bromfietsverzekering
bij de Rabobank. Je krijgt het nieuwe

plaatje di rekt mee. Klaar terwijl je wacht,
gewoon ee n kwestie van even

binnen lopen!

R.K.S.

bood de praeses, dhr. Werk
man, hem een vliegreisje
voor 2 personen aan. Gedu
rende een uur mag hij zich
langs een zelf gekozen route
laten vliegen. Waar zou de
reis naar toe gaan ? Houdt
het luchtruim de komende
tijd goed in de gaten!

Tijdens de laatstgehouden
gemeentevergadering van
de Gereformeerde Kerk in
Thesinge werd dhr. P. Hei
dema in het zonnetje gezet.
Hij heeft namelijk al 40 jaar
de financiele zaken van de
kerk onder zijn beheer. Endat
is een hele tijd. Zijn toen pas
geboren zoon Peter is inmid
dels al een hele kerel gewor
den. Namens de gemeente

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen



Garmerwolde vergadert..•

Voorbereidingen Koninginnedag

Op een koude, winderige
avond in maart (maandag
de veertiende) praten ruim
vijftig personen in dorps
huis De Leeuw over het rei
len en zeilen in Garmerwol
de.

Naar aanleiding van de notu
len van de najaarsvergade
ring deelt de voorzitter mede
dat de meidoorns aan de w.F.
Hildebrandstraat niet zo
maar zullen worden gekapt:
er wordt eerst overleg ge
pleegd met de Vereniging
Dorpsbelangen, pas daarna
worden plannen gemaakt.
De subsidie is weer ver
hoogd : dit jaar hebben we
f 2840,- te verdelen; de aan
vragen kunnen nog tot 1 april
worden ingediend.

Middeleeuws evenement

Jan van Dijk polst de belang
stelling voor een groots op
gezet plan: in opdracht van
de Stichting Groninger Ker
ken wil hij proberen een ma
nifestatie op poten te zetten
voor alle brugklassers uit de
provincie Groningen. Het is
de bedoeling om de kinderen
op een leuke manier in aanra
king te brengen met gebou
wen uit het verleden, ons cul
tuurhistorisch erfgoed. Als
het lukt , zal het in de tweede
of derde week van septem
ber plaatsvinden .

Aanpassing statuten

De statuten van de Vereni
ging Dorpsbelangen zullen
op twee punten worden aan-

gepast:
- Het bestuur heeft voortaan
goedkeuring nod ig op de al
gemene vergadering voor
bedragen van f 5.000,- en
meer (Nu is er geen enkele
zekerheid ingebouwd).
- Niemand mag voor meer
dan één ander lid als gevol
macht igde optreden ( Nu is
het nog onbeperkt en kunnen
een paar leden in theorie alle
stemmen tot zich trekken!)

Bestuursverkiezing

Na zeven jaar penningmees
terschap houdt Henri Ve
ninga er mee op. Hij vindt het
erg jammer, maar heeft er
geen tijd meer voor. Wim
Benneker wordt met alge
mene stemmen tot zijn opvol
ger gekozen en aanvaardt de
benoeming 'met groot ge
noegen'. Jos Mocking en
Geesje Santing worden bei
den herbenoemd .

Rondvraag

In de rondvraag komen on
der andere de volgende on
derwerpen aan bod :

de grote gaten in het fiets
pad over de Stadsweg.
de op- en afritten bij het
fietspad langs de Rijks
weg.

- de plaats van de bushalte
aan de Rijksweg; doordat
je in het wachthuis je de
bus niet op tijd ziet aanko
men, moet je in weer en
wind bij het buspaaltje
staan wachten .
de onbegaanbaarheid van
het pad bij Schiet.

- het zuiveringsverkeer over
de Oude Rijksweg; tellen
tot twee blijkt moei lijk!
het gevaarlijke kruispunt;
dit is nog steeds een hot
item.
de gelden voor de kano
en vaarvoorzieningen ;
Thesinge eist dit jaar alle
gelden op, Garmerwolde
heeft het nakijken!

Maandag 21 maart heeft het
Bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmer
wolde een vergadering met
het College van B&W plus be
leidsmedewerkers. Voor
zover mogelijk zullen al onze
op- en aanmerkingen wor
den meegenomen.

Hillie Ramaker-Tepper.

Het Oranjecomité van Gar
merwolde is al druk in de
weer met de voorbereidingen
van het Koninginnedagfeest.
Het programma ziet er in
grote lijnen als volgt uit:
• optocht met versierde fiet
sen en wagen
• 's middags disco en play
backshow voor kinderen
• gekostumeerd volleybal
toernooi
• 's avonds bonte avond in
hot dorpshuis met een zeer
gevarieerd programma, met
onder andere playback. Men
sen die een instrument be
spelen kunnen dit ten gehore

IJsvereniging "P res to"
te Garmerwolde

Schaatswe dstrijden voor de jeugd
jongens 6. 7 en 8 jaar: 1. Quen Hoek
stra: 2. Bart van der Tuuk; 3. Rolf van
derTuu k; 4. Joh an Dreise; 5. Jaap van
Zanten en 8. Gert van Zanten.
meisjes 8. 7 en 8 jaar: 1. Sara Veen
stra en 2. Marie Mulder.
Jongens 11, 12 en 13 jaar: 1. Roei
Veenstra;2. Jan Verbree; 3. Gerr it Ver
bree; 4. Jan Pieter van Zanten; 5. Jo
han Tammeling en 8. Wolter Hartog.
meisjes 9 tJm 12 jaar ; 1. Boukje Zijl
stra en 2. Riëtt e van der Molen.
Priksleewedstr ijden Heren: 1. Bert
Leegte: 2. Peter Havenga; 3. Johan
Havenga; 4. Jan Spanninga en 5. Mat
thijs Reinders . Dames: 1. Anita Sto l
lenga; 2. Anneke Spanninga; 3. Ca
trien Veenstra: 4. sa ncra Top en 5.
Wilma Tammeling .
De jeugd streed sport ief om de mooie
prijzen; helaas was de dee lname
maar matig . Hopelijk is d it een vol
gende keer bete rl Gelukk ig was deel
name aan de priksleewedstrijden uit 
stekend: t ien dames en tw int ig heren.

Tourtocht over 10- 25 - 40 km . Nadat
onze baanveger weer in gereed heid
was gebracht , maak te Jan Span
ninga de baan in orde. De deelne mers
waren vol lof over de route; 325
schaatsliefhebbers - van Wester
wo lde tot Pieterburen - namen deel
aan de tocht. Jamm er, dat Garmer
wo ldenaren toch ondervertegen
woordigd waren!

brengen.
Het thema van de dag zal
'muziek' zijn, dus verkleed
als artiest , instrument enzo
voort.

Stoomfluitje

Gevraagd: Wie kan mij helpen aan het
boek: Het nageslacht van Hommeri
Popkens Wigboldius en Eibelcke Har
rens Westeremden? Het werd in 1929
uitl)egeven door de Gebroeders
Hoit sma in Groningen en is niet meer
in de winkel te koo p. G.J. Pellebo er,
tel. : 050-422796.

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijt(sweg 130 81,

GRONINGEN
tel. OSO - 419791

ilr~Sunshop
I • . •

••••

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen * aluminium laloezie ën * verticale Jaloezieën* terrasschermen * houten markiezen. rolgordijnen * rolluiken * terras
overkappingen

Eigen montage- en servicedienst .
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

- Schoorsteenvegen

- Verkoop

schoorsteenmateriaal

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer



Donder en Bliksem

- het in Thesinge echt de
spuigaten uit loopt met al
die branden van de afgelo
pen weken?

- dat het brandde in de boer
derij van Schutter, de auto
van de fam. Nijmeijer, de
open haard van de fam. v.
Zalk, de slaapkamer van
zoon Reinders en de
schuur van Steenbeek?

- de spuitgasten van Ten
Boer flink wat routine op
gedaan hebben?

Op de 16e april organiseert
Dorpsbelangen van Taisn ien
't Gereformeerd Kerkge
baauw 'Grunniger Oavend'.
'n Oavend dij lu kennes moa
ken loaten wil rnit 'n bult kan
ten van ons streektoal.
Doarom:
- laidjes, gedichtjes, toneel

stukjes, verhoal veur en
mit schoulkiender;

- volksverhoalen van dou en
nou deur Fre Schreiber;

- 'n echte kwis woarien to
neelverainensheurkennes
van't grunnegers teunen;

- Wia Buze, zangeres dij mil
sukses in korde tied twij
spaigelploatjes mouk.

'n Grunniger oavend aans as
aans.
't Begunt om haalf acht en
't is om 'n uur of tien doan.
Kostens: f 3,- pi p, grond
schoulkiender vergees.
Koarten: bie Roelie Dieke
moa aan Loan ien Taisn (tel:
1305).

Wist U dat.•.

Grunniger
Oavend

een bijzonder onweersver
schijnsel waargenomen. Tij
dens onweersbuien werd
een harde knett erslag ge
hoord. Na enig zoekwerk in
het donker ( stroom was uit
gevallen ) werd een vuurbol,
ter grootte van een voetbal,
in de schuur aangetroffen.
Blussen bleek onmogelijk.
Toen de brandweer van Ten
Boer was gearriveerd was de
vuurbol verdwenen. Het ach
terhuis brandde voor een
deel af. Het blijft dus oppas
sen geblazen wanneer Donar
en Thor in de buurt zijn.

TeunisTon

Bronnen: Weerkunde in de
praktijk-Zomer&Keuning.

Volksweerkunde-J.Pelleboer

1949

.
I

~-::--: -...:-_l
Schuilen in de buurt van bomen, zelfs al gebeurt dat in de
goede houding (gehurkt, laag bij de grond), is gevaarlijk , door
dat de bliksem ook via de grond nog zijn weg kan vinden . Is er
geen andere schuilplaats te vinden, houd dan de voeten zo
dicht mogelijk bij elkaar. Hoe verder ze uiteen staan, zoals hier
bij de koe de poten, hoe gro ter en gevaarlijker het spannings 
versctûl bij inslag.

we de afstand van het on
weer bepalen.
Met de snelheid van het ge
luid ( ruim 300 mis ) kun je
voor elke 3 seconden tussen
flits en donder een kilometer
afstand aannemen. Het aan
tal dode lijke ongelukken, als
gevo lg van onweer, bedroeg
in het begin van deze eeuw
nog ca 15. De meeste ge
beurde in het open veld,
maar onder andere door de
minder arbeidsintensieve
landbouw is dit cijfer terug
gelopen naar ca 5 slachtof
fers.

In de nacht van 2 op 3 sep
tember 1949 heeft landbou
wer Maatjes te Lutjewolde

Ontplo ffing

De snelheid vande lading be
draagt zo'n 100.000 km per
uur. Detemperatuur in het ge
leidingskanaai loopt op tot
ca. 30.000 graden. Door
deze enorme hitte zet de
lucht in het geleidingskanaai
zodanig uit, dat het in feite
ontp loft. Dit is dus de donder.
Met het verschil in tijd tussen
bliksem en donder kunnen

Onwee r is een weerkundig
fenomeen waar niet ieder
een even gelukkig mee is.
Begrijpelijk, want in som
mige situaties is onweer
niet zonder gevaar. Het
flitslicht en vervolgens de
donder boezemt menigeen
angst in. Wat is onweer nu
eigenlijk.

Electricite it is in potentie al
t ijd aanwezig in de atmosfeer.
Deze electriciteit kan in be
paalde omstandigheden
sterk oplopen. Bijvoorbeeld
in zomerse buien of bij fron
tale buien tijdens herfst en
winter. Over de benodigde
scheid ing tussen posit ieve
en negatieve lading zijn uit
eenlopende theorieen. Een
van de bekendste is kort sa
mengevat als volgt: positief
geladen ijssplinters stijgen
op in een onweerswolk en de
negatief geladen (zwaardere)
ijskernen zakken naar de on
derkant van de wolk. Tussen
de onderzijde van de wolk en
de plaatselijk positief gela
den aarde komt, door het ver
schil in lading, een proces op
gang dat uiteindelijk leidt tot
een of meer bliksems.

Dorpsh uis "de Lee uw-

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05().41 6244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

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

- 'r\"'\c\ Grcnrn M eubel PakhuisJ
~ In Gu r«lswu r

Voor al uw:
Bedden , Kasten, Tafels enz.,
in blankhout en loogkleur.

rn [ID A
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Ad van Zalk
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het stukhakken door spech
ten Ua, de grote bonte specht
kun je regelmatig waarne
men!) en andere ongewenste
gasten.
- Om na het broedseizoen de
kast makkelijk te kunnen
schoonmaken, kun je de bo
dem het best met haakjes
vastzetten (koperen roesten
niet)
- Vergeet niet het dakje met
asfaltpapier of dakleer af te
dekken tegen inwateren.
- Hang het kastje op min
stens twee meter op tegen
de katten , het liefst met het
gat van het westen af, anders
regent het in.
Enals je dit allemaal te veel of
te technisch is, nestkastjes
zijn ook te koop. Wie weet is
dit een goede gelegenheid
een milieu-actief en -educa
tief cadeau te geven. Succes.

VOG ELN EST KAS TJ E

.r
1

er sinds jaar en dag hangen is
elk jaar nog zeker een familie
pimpel- of koolmezen gevlo
gen.
En wat het ouderpaar in die
drie voorafgaande weken
aan voer hebben aangedra
gen is best het overdenken
waard. Uit onderzoek is ge
bleken, dat in het zomersei
zoen op een lange heldere
dag door de beide ouders on
geveer 2000 rupsen worden
aangevoerd! en die komen
wel allemaal uit uw tuin of die
van de buren.
Mocht u na dit gelezen te
hebben zin krijgen om zo'n
kast te bouwen dan kan dat
a.d.h.v. bijgevoegde teke
ning.
Vooral de vliegopening en de
afmetingen luisteren nogal
nauw.
Enkele tips zijn daarbij nog
handig :
- Bescherm het vlieggat met
een metalen plaatje tegen

Tekening eve ntueel te bevragen bij redaktie.

'~T - - - - -, ,
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ters en bosjes aan te planten.
Vogels komen nu eenmaal
graag daar waar ze en voed
sel en woonruimte aantref
fen. Zo probeer ik met mijn
houtwa llen de vogels een
handje te helpen en nestgele
genheid te creeren voor bijv.
het winterkoninkje, het rood
borstje en de merel. Dat zijn
vogels die niet in een door
mensen gemaakt houten
huisje willen.
Vogels die in de natuur een
meer gesloten holle plek zoe
ken om in te wonen, kun je
helpen met een nestkast.
Vooral de kool- en pimpel 
mees zullen daar dankbaar
gebruik van maken. Die wa
ren in vroegere tijden ge
wend hun nestje te bouwen
in holle bomen. Maar ja, waar
haal je in onze goed onder
houden parken tegenwoor
dig nog een holle boom van
daan?
Uit mijn drie nestkasten, die

Over de oorzaken is in het
verleden al veel gezegd en
geschreven. Duidelijk is in elk
geval dat we in Nederland
met z'n 15 miljoen inwoners
op een kluitje wonen en nog
niet eens in staat zijn vol
doende woonruimte voor
ons zelf te creeren. We heb
ben het zo druk met onszelf,
dat we zo gemakkelijk aan
die geweldig grote groep vo
gels voorbij gaan. Die protes
teren immers toch niet! Die
verjagen we alleen geleide
lijk.
We tasten de leefomgeving
van de vogels steeds verder
aan door de landbouw te in
tensiveren, ons wegennet uit
te breiden, natuur lijke plek
ken op te offeren voor nieuwe
woonwijken , of ze te veran
deren in grote recreatiepar
ken en noem maar op.
Ik wil hier eigenlijk geen mo
raliserend verhaal houden,
want ik weet ook niet hoe het
precies zou moeten .
Wat ik wel vind is dat wij hier
in het verspreidingsgebied
van de G & T in een mooie
streek wonen en daarin met
elkaar voor de vogels wel wat
kunnen betekenen.
Wat kunnen we doen?
De tuin vogelvriendelijk ma
ken door bi iv, struiken. hees-

Woningnood
b·· I ?IJ voge s ••••••
Onlangs werden de gege
vens bekend gemaakt van
een onderzoek naar de vo
gelstand in Nederland. Daar
uit bleek dat we momenteel
in alarmfase 1 zitten . Want
als een op de vijf vogels met
uitsterven wordt bedreigd
mag je daarvan wel spreken.

Perfektie in haarmode

'.
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Wl gb o ldst raat6 .979 I CR Te n Boer
Telefoon (OS902)2 ISI

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPAN ELEN

TUINHOUT

HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8. 9734 ACGrontnçen-Buischer

brug t/o wijk t.ewenoorç
Tel 050-416135 Fal'i 050-415751

GEZI EN ...

Da t u VO O f een de sku ndIg
advies oo k b i, ee n

;e.
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~ . Ptda Erkend

,Hwsbel oe /<. o p a fspraak J

VOS OPTIEK~AUDIO
ouOE EBBINGESTRAAT 65 ·9712 HE GRONINGEN , TEL 050-129102

.rat u tJl j V05 O ptiek m eer b rrl
"-fl lg t voor u w gel d
Grote keu ze Hl uit e rst b e
ta albe te m o n turen va n
d e bekende merken
m e t be t rouwb are
qa ranne en
servi ce



Foto van de maand

De eenden genieten weer van het lente zonnetje. (Foto : Teur ns Ton)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Delta v.d, Moten.
Henk Remerie (fotog raaf.
tel. 050-419630), nny Srnit ,
Hillie Ramaker-Tepper.
Els Knol.

Redaktie Thesinge: Peta Jurjens.
Teunis Ton (Iotograaf, tel . 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar, Roelie Karsijns
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter .

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Tiny Srnit, Dorpsweg 36.
te l. 050-417178

Eind-redakt ie Theslnge:
Elisabeth Telenaa r. De Dijk 4. tel.
05902-3795

Lay-out : Lucie Kol-Slachter.
Metha Ni[kamp

Administratie : Peta Jurjens,
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902-3896.
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d , bank 815949.

Abo nnementsgeld / 17.50 p.].

Kopij inleveren: voor dond erdag 14
apr il 19.00 uur.

Kaartclub "d e Soos"
te Garmerwolde

Activiteiten op Paasmaandag
in Garmerwolde

Stoomnultjes

Tekoop: een Bé-B é Comfort wandel
wagen . autostoeltje concorc. fiets
stoeltje voor + scherm en achterliets 
stoeltje. Telefoon 05902-32 17.

Uitslagen februari '94: M. Blink 6535;
A. Reinders 6462 ; H. van der Molen
6350: J. Reinders 6186 en J. Ramaker
6171.

Harmonie

Ook dit jaar organiseert de
Fledderbosscher wisselbo
kaalclub op Paasmaandag 4
april 1994 een aanta l activi
teiten. Het programma ziet er
als volgt uit Eieren zoeken
voor alle kinderen van 0 tlm
12 jaar in het Appelhof van de
fam. Arends aan de Grasdijk
weg 25. Aanvang 9.30 uur;
einde 10.15uur.
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Goederen gebracht
In de L. vd Veenstraat 3
GarmerMJlde.
(050- 4 13045)
worden Vflldaga vond
thUiS gebracht

Tevens
Suéde-remlgmg.
stoppage en
kledmgreparat' f!.

Goed voor uw goed

Noten schieten om de Fled
derbosscher wissel-bokaal
(en leuke prijzen) in de schuur
van de fam. Spanninga,
Dorpsweg 1. Aanvang 10.45
uur; einde 12.15uur.
Aanmelding: vanaf 10.15 uur
aan de baan aldaar, maar wel
voor 10.45 uur. Inleg f 3 ,
p.p. Na afloop prijsuitreiking
in café Jägermeister.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovaq-hd

Leverinq van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER - GAAEUI
VESPA - TOMOS - YAMAHA

FANTIC
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W eritp&aat.s .s maanct.ags de gehele

dag -"'ton

Voor aanleg en onderhoud van uw
tuin: Arnout en Peter Ju~ens. leerlin·
gen Tuinbouwschool Eelde. Telefoo n
05902 -3896 .

Verloting feest-driedaagse Gar 
merwolde

De eerste prijs (j 500,-) van op lot
nummer 1444; de tweede prijs
(j 250,-) is voor lotnummer 1737; de
derde prijs (j 100.- ) gaat naar lotnum
mer 1743. De vierde tot en met de
elfde prijs (ieder / 50.-) vallen op de
nummers 1702. 843. 1584. 706. 1468,
1379. 1248 en 1059.

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf - glas · behang .
klompen- taarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Sc:hutter1aan 28,
telefoon 05902-1957

De muziekvereniging Harmo
nie van Garmerwolde houdt
zaterdag 16 april a.s. haar
jaarlijkse uitvoering in dorp
huis De Leeuw. Het muzikale
programma wordt afgewis
seld met humoristische acts
van Simon Pommel. Na af
loop is er dansmuziek door
Sunshine. Aanvang: half
acht. Entree: gratis.

InstaIlatielJemjf

Fa. W . KOOI & z-,

M IDOELBERT
050416263

ENGELBERT
Q5(}41621 7

GAS-WATER
ELECTRA


