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Er was eens...

Uwomaheeftdatnietmeermeegemaakt.Háároma ook niet.Maar
als we genoeg opa's en oma's teruggaan in de geschiedenis,
komen weterecht bij...

En... wat erdaarna nogallemaal gebeurde tussenGarmerwolde
enTen Boer?Hou vrijdag16septembervrijinuwagenda.Enneem
even contact op met J. van Dijk aan de L. v.d, Veenstraat in
Garmerwolde. Dan kunt u aan dit reusachtige geschiedenis
spektakelmeehelpen.Erisnogeenboelwerktedoen:timmerwerk
vooraf,enopdedagzelf:begeleiding,koerierswerk, opzettenvan
kraampjes, enz. enz. ElisabethTolenaar

12e eeuwse romano-goti
sehe kerkje voelt alshet ware
nog de geest van de Middel
eeuwen, de geest van soa
jaren her. Eindpunt van de
reis is het bijzonder fraai ge
restaureerde kerkje van Ten
Boer.dat met zijn helderwitte
licht , zijn gulden kroonluch
ters en zijn kleurstelling zo
typerend is voor de nieuwe
tijd, de tijd van de Reforma
tie. En tussen deze beide
kerkjes loopt door het mooie
Groninger land de oude
Stadsweg. die eeuwen lang
al reizigers voert vanuit de
Stad de Ommelanden in.

Garmerwolde, Ten Boer en
de ou de midde leeuwse
Stadsweg die beide dorpen
verbindt,zullenop vrijdag 16
september aanstaande een
historisch schouwtoneel zijn
waar 3500 kersverse brug
klassers uitde provincie Gro
ningen een reis door de tijd
zullen maken.

Vanaf de Stadsweg heb je een goed zicht op de kerk van
Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Middeleeuws
schouwtoneel

Deze reis door de tijd brengt
de jongensen meisjes vanuit
de vroege Middeleeuwen
naar de tijden van de Beel
denstorm. Startpunt is het
kerkjevanGarmerwolde.Wie
binnenstapt in dit prachtige

Middeleeuwen
stadsweg Garmerwolde
3500 brugklassers, 350 acteurs, 20paarden, 150
gehoornde beesten, kanonnen, tenten, stadspoor
ten, loprozen, monniken, bedevaartgangers, solda
ten, geuzendienden, landlopers, heksen, wonder
dokters, kooplui, vuurspuwersen acrobaten, muzi
kanten, beeldenstormers
vrijdag 16september

Tijd:
Lokatie:
Aanwezig:

Datum:

Jacob sjouwtstenen.Hijveeg1 zichhet zweetvanhet voor-hoofd,
wantdesteenoven - ineengatindegrond-brandtfel.Zouhetecht
wel een gewone dag worden?
Daar op de weg is rumoer. Jacob - net als trouwens de andere
steenbakkersendewerkluidieopdesteigersbezig zijn-rekt zich
om te kunnen zien water gebeurt. Snel slaat hij een kruisteken ,
want daar. ..op een knarsende houtenwagen... staandeheksen
die verbrand zullen worden. Eén ervan kent hij. Dat is de oude
Liekje,dievandeduivelbezetenis. Iedereeninhetdorp weet dat.
'Doorwerken,Jacob,'hoorthijiemandroepen.Doordemenigteop
deweg,dieachterdekaraanloopt,kan hij t6chalnietsmeerzien.
Zuchtend pakt hij de zoveelste stapel stenen in zijnhanden.

'Zeg,hou dievarkens bij je,' roeptJacobdesteenbakker. Hijwerkt
aande kerk inGarmerwolde.Zijn vader werktdaarookenJacob,
dertien jaar oud, mocht mee. De varkenshoeder, die erzelf ook
uitzietalseenvarken,zorgtersnelvoordat zijnlevende havevan
dewerkplek vertrekt. Voor devarkens maakthet nietuit; modder
omin te wroeten iser genoeg.
Alles lijkterop bijhet klooster,datheteengewonedoordeweekse
dag zal worden. In de tuin zijn monniken bezig met de was.
Anderen maaien hetgrasophetkerkhof.De knappe monniken zijn
indekerk bezigmetschrijven. Jacobweet hoe dateruitziet,alkan
hij zelf geen letters lezen. Lezen,dat is monnikenwerk.



Kloosterkerk in Ten Boer. (Foto: Winy Remerie)

Stads weg tussen Ten Boer en Garmerwolde . (Foto: Henk
Remerie)

zich van een hele goede kant
zien en neemt onder andere
de zorgfunct ie op zich door
paramedische begele iding in
ehbo-posten, 2 ambulances
met ziekenbroeders en zelfs
een arts voor noodgevallen ter
beschikking te stellen. Verder
verzorgenzij de mobiele com
municatie voor onderweg. En
ook de krentebol, de appel en
de (chocolade)me lk, die de
brugklassers halverwege krij
gen aangeboden, komen van
de Koninklijke Landmacht.
Tenslotte levertde Landmacht
naast tenten waar de acteurs
zich kunnen omkleden ook
nog de aankleding voor be
paalde constructies langs de
route.
Ook zonder diverse aanne
mingsbedrijven, die belange
loos helpen met hun vakken
nis en materiaal bij het bou
wenvanconstructies als brug
gen, middeleeuwse stads-

Eéngroot toneel
De vier kilometer die liggen
tussen het kerkje van Gar
merwolde en dat van TenBoer
zullen die 16eseptember dus
worden omgetoverd tot één
groot toneel.Daar is nogal wat
voor nodig . 350 tot 400 ac
teurs van het amateurtoneel
werken belangeloos mee. De
Koninklijke Landm acht laat

kinderen, kopje onder in de
sfeer van 800 jaar geleden ,
komen verder tientallen paar
den, wagens, 150 gehoornde
beesten, een kudde schapen
met herder, kippen, varkens
en ander kleinvee tegen op
hun weg. Die weg voert langs
en door tortuu rkame rs en
executieplaatsen, een lepro
senkapel, stadspoorten en
kerken in vol bedrijf . Kortom:
een fantastische manifestatie
die ze nooit van hun leven
zullen vergeten!

Melaatsen e.a.
Honderden acteurs verkleed
alsmonniken,melaatsen,hek
sen, bedevaartgangers, sol
daten, geuzen , ede llieden,
chirurgijnen, marketentsters,
ambachtslieden , beulen ,
schout en dienders, herders,
ruige zwervers,rechters. land
lopers, morsige bedelmon
niken, lammen, blinden, een
aflaatkramer, een reliekhan
delaar , een berenleider met
beer, potsenmakers, ac ro
baten , vuurvreters en vee
kooplui zullen een vier kilome
ter lang toneel bevolken. De
brugklassers zijn getuige van
heksenprocessenenverbran
d ingen , misdadi gers aan
schandpalen en aan de galg,
een heuse oorlog - uitgevoch
ten onder permanent kanon
gebulder - tussen Spanjaar
den en Geuzen: met zwavel
dampen in de neus zullen ze
moeten rennenomnietgevan
gen genomen te worden De

Spektakel
Dit rijke cultuurbezit wil nie
mand in de provincie Gronin
gen verloren zien gaan. Maar
het gevaar dreigt dat er gene
ratiesopgroeien die ditaspect
van Groningen niet of nauwe
lijks kennen. Wat zou er niet
kunnen gebeuren wanneer zij
later op beleidsposities zitten
waar beslissingen genomen
moetenworden over deze ker
ken? Daarom organiseert de
Stichting Oude GroningerKer
ken op vrijdag 16 september
voor deze 12 tot 13-jarige Gro
ningers een wel zeer spec ta
culaire kennismaking met een
belangrijk deel van hun cultu
rele erfgoed . Te moeten wed
ijveren met MTV, RTL4, Radio
3 en de top-1QO om de aan
dacht van de jeugd te vangen
is geen eenvoud ige zaak.
Maar het spektakel van Gar
merwolde, Ten Boer en de
oude Stadsweg lijkt dit zeker
te kunnen.

!l:JJmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

\ (JOl' motor. hromfiet«

(~/Jïl'ts naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bov it~H l( 1 - 011. Stu ukt Of'i\ IC't

Alle merken. onderderen
en accessoires leverbaar
Prima se rvice en reparat ie

Rijksweg 15- Garmerwolde

(() 05902 - 1624

Werkplaat s 's maandags
de g ehele dag gesloten.

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-416263

Engelbert
050-416217

GAS - WATER
ELECTRA

IiRUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050 - 143365

• Advies met behulp van
loopband en
voetanalyse-computer

• Meest uitgebreide
schoenenko llektie van
Noord-Nederland
(600 modellen)



Feestweek Thesingepoorten en wachttorens , zou
zo'n spektakel als we nu gaan
zien bes list onmogelijk zijn.
De Stichting Oude Groninger
Kerken is al die individue n en
instellingen dan ook bijzonder
veel dank verschuldigd voor
hun be langeloze medewer
king .
Maar er zijn nog meer taken
die op de 16de september en
de dag ervoor moeten word en
verr icht.

Mensen ge vraagd
En daarvoor richten wij ons nu
tot de inwoners van de beide
dorpen die zo'n prachtige
manifestatie zullen herbergen
dat de te levi si e (Jeugd
journaal, Klokhuis en Van Ge
west tot Gewest) er ruime aan
dacht aan zal geven. Er zijn
nog vele handen nodig voor
timmerwerkzaamheden,schil
derwerkzaamheden, het op
zetten va n kraampj es, het
(meehelpen bij het) zetten van
steigerwerken, koerierswerk-

zaamheden,bewaking,bege
leiding, het 'regelen van het
verkeer ' en nog veel meer.
Inwonersvan Garmerwoldeen
Ten Boer, U snapt het al: er
komt een prachtige manifes
tatie naar uw dorpen,maar die
zou eigen lijk onmogelijk door
gang kunnen vinden als we
niet kunnen rekenen op hulp
va nu it uw gemeenschap .
Garmerwolde en Ten Boer
worden met bijzondere trots
door de Stichting Groninger
Kerken aan de restvan Neder
land getoond . Wat wij nu ho
pen is dat u netzotrots bentop
uw dorp en dat laat blijken
door ons de medewerking te
verlen en die wij zo hard nodig
hebben.
Als u ons wilt helpen op die
vrijdag de 16de september,
laat u dit dan zo spoedig mo
geli jkwetenaan de heer J.van
Dijk, L. van der Veenstraat 14
te Garmerwolde .

Amsterdam 14 [uli 1994 ,

Bert Bulder

De viering van 5 mei be looft
volgend jaar in Thesinge een
mooi feest te worden. Van 29
april tot 6 mei staat er een
grote tent achter de school.
De kinderen hebben dan va
kantie, dus veel activiteiten
zullen overdag plaatsvinden.
De ouderwerkgroep , de
Oranjevereniging en Dorps
belangen waren zeer tevre
den over de respons op de
vragen lijst d ie bij iedereen in
de bus is gegooid. Er kwamen
op deze manier veel idee ën

Superkids

Als onde rdeelvan "de Reduc
tie" (het 40D-jarig bestaan van
de provincie Groningen) werd
op 2 1 juni het Groninger
Stadspark omgetoverd in een
fantastisch,kleurrijk landschap
met uiteenlopende attracties.
Uit alle windstreken kwamen
kinderen van het basisonder
wijs die zich één dag lang te
goed konden doen aan spec
tacu laire (sport-)act iviteiten .
De naam van dit spektakelwas
Superkids.Uit de groepen5,6
en 7van De Til namen de kind
eren in kleine groepen dee l
aanverschi llendeonderdelen.
Zo moestenze tegen een hoge

binnen.Devolgende program
mapunten zijn al gepland :
- sport en spel,
- 4 mei herdenkingsbijeen-

komst,
- optocht,
- feestavond met toneel ,
- kanodobbelspel,
- kleuterfestival,
- en nog veel meer.
Houdt u de hele week maar
vast vrij! Er wordt ook gedacht
over versieren van het dorp;
daarover hoort u meer van uw
wijkcontactpersoon .

muur omhoog klimmen waar
aanslechts kleine uitsteeksels
zaten om je aan vast te hou
den . Wel zat je vast aan een
zekerheidskoord .Ze maakten
kennis met zwaardvechten uit
de schermsport en voelden
zich echte musketiers. Op het
geluid van de nieuwste hip
hopmuziek werden nieuwe
dansfiguren en vreemde pas
jes aangeleerd .Dit zijn slechts
drie van de dertig aktiviteiten.
Rond 4 uur 's middags werd
de dag besloten met mede
werkin g van circus Santelli en
werden de kinderen per bus
naar huis vervoerd .

Touwtrekwedstrijden in Garmerwolde.Oeploeg Jägermeister
2 in aktie. (Foto: Henk Remerie)

Leuke collectie geloogd
grenen meubel en, veelal
uit eigen werkpla ats, die
aan uw specifieke wensen
aangepast kan worden.

Folkingestraat 5 Groningen
050 - 139393

KWALITEIT~
is Onze ~ :. '
Prioriteit "

Werkp laats
Grasdijkweg 8 Garmerwolde
050 - 41 751 7

DE MEUBELKIST

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stiere n ringen

voor al uw
KOEIEN EN SCHAPEN

BEL VOOR EEN AFSPRAAK :
Garmerwolde 050 - 424962

KLAUWVERZORGING

R. v.d. WOUDE

---.."

Voor:
Dumpetwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar

~~.~~
f

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 418610

LOONBEDRIJF

W.LODE

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor ~iillvoetanamnese
massage

reflexzöne
therapie



Musical Garmerwolde

DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

bij andere juist niet.
Na nog wat drinken werd de
uitslag bekend gemaakt. Als
derde: Dorp/Kerkstraat met
120 punten. Tweede: Dijk/Sin
gel met 130 punten. Eerste
prijs: Molenweg .
AImet al was het heel gezell ig
en leuk. Alleen had ik meer
bekijks verwacht.

Marri! van der Meulen

Hindernisbaan:
Molenweg wint

Trekken aan de trekker. (Foto: Teunis Ton)

Vrijdag 8 juli organiseerde
Jeugd Groep Thesinge op het
sportveldje een hindernis
baan. Tegen een uur of acht
ging het los, met als eerste
onderdeel : eieren gooien . Als
je niet oppaste, kreeg je zelf
een ei tegen je aan, zelfs zon
der mee te doen . Het tweede
onderdeel was de kruiwagen
race. Veelkinderen stonden in
de rij om mee te mogen racen
in een kruiwagen . AI denk ik
dat Diederik Top het niet voor
een tweede keer zalwagen :hij
viel er namelijk uit!
De sfeer was heel gezell ig ,
ook tijdens de pauze. Detrek
ker-trek-wedstrijd vonden de
kinderen pracht ig, vooral als
de trekker weer terug reed. Bij
het boomzagen ging het om
de handigheid! Bij sommige
ploegen ging het heel snel,en

FUial e n:
l\oJt"UM't' I.'t"g 3
Winkt>fct"nfrum
Peddepoet

nen, om te kijken wie het ge
schiktst is om hem op te vol
gen. Dan komt er een staking
van het personee l (Te un
Mandema, Gertjan Kallen
berg ,Rieltev.d.MolenenHaily
Hoekstra), omdat zij vinden
dat er geen rekening met hen
wordt gehouden. De proef
loopt uit op een mislukking en
Harraid besluit de dagelijkse
leiding over te dragen aan Ge
Tal (Erik Werdekker) en Carla
van Kortingen (Ramo-na
Nijboer) . Voor het eerst in hun
leven zijn Carles en Noelle het
samen eens,ze zijn blij met dit
besluit. Ook Victoria is blij dat
de vrede hersteld is. En het
personeel viert feest!

Hilde Remerie, groep 8

~
. 1h 1 W,nkelcentrum Lew enbor9

Boe c 0 t Kajult285
9703 LC Groningen

O P fiCI E NS Telelooo 05O-414746
Co" l~c , I~" u' " (. hooll~U:'ll~"

Delta isee n nieuw brilleglas bez ighede n wcorbii hel prett iq
van Essilor, met een veel of ze lfs nod ig is om ook op
groter bere ik don een gewoon grotere afstanden binnen hond-
leesglas. Delta biedt goed bere ik goed en scherp te kun
zicht op alle afstonden binnen nen zien.
ongeveer 1 meter. ~I~' Biivoorbe eld bii het werken

Dot maakt Delta bii uit- (:~ . aa n een bureau, teke ntafel
stek geschikt voor die • • of bii het knutselen.

~ .. '

Opvrijdag8juli 19940m8uur
begon in het dorpshuis van
Garmerwo lde de musical van
groep 3,4 en 5.Ze deden lied
jes en gedichtjes van Annie
M.G. Schmidt. Na een korte
pauze begon de muscial van
groep 6, 7 en 8 "Niet goed,
geld terug". Harraid (Maurice
Ganzeveld) , de baas van het
warenhu isHarrold 's zoekt een
geschikte opvolger voor zijn
bedrijf .Zijn dochter Noelle(lIse
Vink) en zoon Charles (Roei
Veenstra) hebben altijd ruzie.
Harrold vraagt Charles en
Noelle bij wijze van proef om,
tijdens de vakantie van hem
en zijn vrouw Victoria (Hilde
Remerie),hetwarenhuis te run-



Feestdriedaagse in Garlfte~olde

Middag voor 50+ inwoners van de gemeente Ten Boer.
(Foto: Henk Remerie)

Opening door de Harmonie (Garmerwolde) en Juliana Aury Hoekstra in aktie tijdens de kindermorgen.
(Thesinge). (Foto: Henk Remerie) (Foto: Henk Remerie)

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
Tel. 050 - 416501



Feestdriedaagse in Garlfte~olde

Tijdens de braderie tomaten gooien naar de schandpaa l.
(Foto: Henk Remerie)

Waterspektakel in het Damsterdiep. waterskiên. (Foto: Henk
Remerie)

Wist U dat...
• het Garmerwolder meisjes clubje
236 gulden heeft ge kregen voor
UNICEF? (Bedankt voor dit grote
bedrag. Ook bedanken wij alle men·
sen dieonshebbengeholpen. Suzan
Benneker)
• we niet meer kond en achte rhalen
wie nou eigen lijk het waterspektakel
van de zaterdagmiddag hadde n ge
wonnen tijdens de feestdrie
daagse van Garmerwolde?

• het hanegevecht werd gewonnen
door Ronaid Bouwman?
• er elke donde rdagavond gewerkt
wordt aan het nieuwe Openlucht
theater, achter de school in Garmer
wolde en dat alle hulp welkom is?
• ijsvereniging De Scheuvel verç a
dert over een nieuwe lokatie voor de
ijsbaan en dat we u op hoogte zullen
houden?

Doe
eens een

wens.

neemen wij d.l.t .

ad of kom even

En samen met u kijken we welke

lenin g twt ~~I(' bij u put.

Zo houden we te rdege rek ening

met uw pe rsoo nlijke

wensen en om ~'Uldig'

hede n. Mutwcr k

Imgs .als u w ilt wet en ",",11 uw

I~nmogdijkht"lkn zijn. W ij MI·vise re n

....... 1:1

Dan hebben
wij ee n lening

~

naar wens.

u grug.

Rabobank. Aangenaam

Een ande re auto . Nieuwe meu-

bels Dr ~ ('rbouw ing •..an een huis...

\ \ ' jt' gdd ....-i] lenen moet bij de

Rabob.l.nlr.. zijn .

OU Î!!O wel lO ver

t rouw d e n u vindt er

vl"r'(nillC'ndC' voo rde

Iig<' leenvc rmen .

Als u even belt of I~gskomt.

re kenen w ij u preetee voor boe veel u

kunt lenen.

w'nkelcentrum "Iewenbor."
telefoon 414779
.ron'n.en

merema
'o(o'Um

Hanegevechten tijdens het waterspektakel in het Damster
diep. (Foto: Henk Remerie)



Mooie vertoning van De Til
De musical van de groepen 1 t/m 5 van basisschool De Til is
dit jaar zelf bedacht door de kinderen. Aan de hand van een
8-tal favoriete liederen is het verhaal tot stand gekomen en zijn
de rollen verdeeld. Ook de kleding en accessoires zijn in
kleine groepen ontworpen en gemaakt door de kinderen.
" Alle 62 kinderen hebben hun eige n inbreng gehad en treden
vol trots voor u op!!!" Dit schrijven de juffen Ina en Wya in het
progammaboekje .
Het is een vrolijke vertoning op het slaapfeest je met de strenge
moeder en de knorrige vader. In de dromen van de kinderen
gebeurt van alles wat op het toneel wordt uitgebee ld. We zien
spoken en olifanten, bomen en een paddestoel, vlinders,
bloemen en bijen, de bliksem en een groepje danseressen. En
dat zijn allemaal zingende en akterende kinderen.

'..
Er wordt gestaakt in de musica l 'niet goed, geld terug '.
(Foto: I eun is Ton)

komen in verschillende klas
sen op het Wessel Gansfort,
Jurjen gaat naar het Werkman
en Sebastiaannaar hetRöling
college . Het laatste couplet
luidt:
Wat geweest is, was heel pri
ma hoor
het was zeker niet verkeerd!
Maar je koopt er erg weinig
voor
wanneer je nooit iets nieuws
probeert !
Komende week nemen ze af
scheid van hun meester en na
de vakantie beg innen ze aan
een frisse start. Truus Top

begonnen . Dit ge ldt ook voor
de zoon en de lead-zangere s,
die hem kort tevoren nog had
betrapt op een afspraakje met
het nichtje van de cheffin (de
dub belrol van Mieke Zijl). Alle
21 kinderen hebbe n hun bes
te beentje voor gezet en met
plezier gewerkt onder leiding
van meester Gert de Boer aan
dit spektakel.

;~~-:_ SO'I1'"
Musical 'kom je op ons feestje 'g roep 1 t/m 5. (Foto: Teunis Ton)

Afscheid
Het slotlied slaat op de 4 jon
gens die naar het voortgezet
onderwijs gaan . Hun wegen
scheiden zich : Robin en Bert

Top) en dochter (Merith Ros
man). Samenwerken kunnen
ze niet en mevr.van Kortingen
en Gé Tal, de cheffin en de
boekhouder (Emma Heuvel
mans en Dennis Westra) heb
ben de handen vol aan de
problemen die erontstaan.Het
perso neel , Johnny Zo et
(Sebastiaan Blaauw), Katinka
(Lotte van den Berg) , Bea
(Sannevan den Berg)enJ oop
de Draaier(Robin de Vries)wil
gaan staken. Om de zaak te
redden komt er een dolle uit
verkoop. Met stand werkers
(Gerhardus Steenbeek,Chris
tiaanBalkemaen SanneWerk
man),een zangeressengroep
(Mieke Zijl, Miriam de Boer en
Sanne Werkman) en een zan
ger (Sake Heidema) komen
de zaak opfleuren. Toch be
sluit Pa Harold bij terugkomst
van vakantie zijn bedrij f over te
doen aan de cheffin en boek
houder, die een romance zijn

Niet goed?? Ge/d terug!!
Met zweet op het hoofd staan
de kinderen van de boven
bouwvan De Til klaarvoor hun
musica l: Niet goed?? Geld te
rug !! Dit is niet van de zenu
wen want ze weten dat alle
tekstenerperfekt inzitten.Nee,
het komt door de snikhitte in
de Gereformeerde Kerk waar
het stukwordtopgevoerd.Het
publiek wuift zich koelte toe
met het programmablad. Er
mag geen zweet van de ver
hitte hoofden weggewist wor
den, want de schminck is er
net heel professioneelop aan
geb racht door de dames van
toneelgroep De Rijge . Er is
een podium gemaakt voorin
de kerk, waar het decor is van
de parterre van warenhuis
Harolds. De eigenaar en zijn
vrouw (Bert van Houten en
Jantine Zijl) trekken zich terug
uit de zaak enwillenhem over
doen aan hun zoon (Jurjen

M. Ritsema - Bedum - Te/efoon 05900 - 13830
K. v. ä. Veen - Ko/ham - Telefoon 05980 - 93504
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Robin de Vries, Bert van Houten, Jurjen en Oiederik Top
'Roefelen' bij gemeentewerken aan de Boltweg.
(Foto: Truus Top)

Uitslagen Braderie

, f'laltelandsvrouwen :
Een kleed gewonnen door
Truus ten Cate

, Vrouwenraad :
Boodschappenmand
gewonnen door Aaltje Dreize

, Jeugdverenig ing Revo '94 :
1e prijs, grote slagroomtaart
- Matthijs Welling
2e prijs, kleineslagroomtaart
- Harmen Schuur

, SChietvereniging de Buurtschieters :
1ste prijs, Marcel Jettinghof,
56 punten
2de prijs, Jan van Dijken,
52 punten

, Bouw· en Houtbond FNV :
Kop van Jut : dhr. Hoekstra

, Toneelvereniging De Wester :
640 druppe ls werd geraden
door Geert Pops

, Voetbalverenig ing GEO :
De schietbord winnaar was
Herman Huiskes

Reisje 5s-plus:
13 september

Dorpsbelangen heeft de 55
plus reisdit jaargepland op 13
september. Dit is ge lukk ig
geen vrijdag, maar een dins
dag.Dankzij een subsidievan
de Schutterstichting enDorps
belangen kon de prijs voor
deze busreis (inclusief diner)
laag blijven: 35 guld en per
persoon.
Tot 5 septem ber kunt u zich
nog aanmelden bij Roelie
Dijkema, telefoon 1305. Voor
rolstoelen of andere voorzie
ningen kan worden gezorgd .
Deelnemerskrijgen in septem
ber nadere informatie over de
reis.

Volgend
• ••laar weer
rodelen
Zaterdag 25 juni j.l. was het in
Ten Boer één en al bedrijvig
heid . Er gingen 420 kinderen
op pad onder bege leiding van
84 vrijwilligers . Vol spanning
en enthousiasme gingen zij
naar diverse bedrijven, instel
lingen, verenigingen en hob
byisten .
In totaal konden de kinderen
op 61 adressen een kijkje ne
men achter de schermen, zo
wel inTen BoeraisinTen Post.
Haast alle kinderen van De Til
uitThesinge roefelden mee en
waren enthousiast ove r de
aktiviteiten. Zij metselden een
muurtje bij een bouwbedrijf,
vingen boeven bij de politie,
reden mee in een brandweer
auto,maakteneen bloemstukje

1ste pr ijs, lotnummer 1470:
waardebon 11 . 200, -. E. Havenga.
2d e pr ijs, lotnum mer 1772:
waardebon 11. 100,-.
G . Hulshol (uit Assen).
3d e prijs , lotnummer 1893:
waardebo n 11. 50,-. W. Joo p.
4d e pr ijs , lotnummer 1850:
vaas , L. Wegter.
5de pr ijs , lotnumm er 1988 :
kussen, Dijkstra.

of een kunstwerk en nog veel
meer.Voortaanzaldit een jaar
lijks terugkerend evenement

6d e pr ijs, lotnummer 2123:
plunjezak, Friezema.
7de pn ls , lontummer 1624:
badhanddoek + wasmand,
Benneker.
8ste pr ijs , lotnummer 1750:
schaal + kaarsen , A. Mulder.
9d e pr ijs , lotnummer 1611:
ovenschaal , van Dijken.
10de prijs , lotnummer 2007 :
thermoskan, R.V.d .Wal (Ten Boer).

zijn. De volgende roefeldag is
op zaterdag 24 juni 1995.

11de prijs, lotnummer 1958 :
badm inton set , G. Meijer.
12de prijs, lotnummer 1423:
multoband, I. Koster.
13de pr ijs , lotnummer 1984:
2 mokken , Ritsema (Noordd ijk).
14de pr ijs , lotnummer 1795:
mand + servetten, Wag enaar.
15de pr ijs, lotnummer 2033:
tenn isspel , G. Meijer.

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.H. Sicgcrs
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUIN HOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Wo ldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

Uo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

Perfektie in haarmode

W'gboldstraal 6. 9791 CR Ten Bo er
Telefoon (059021 21 51



Tango: klasse
Toneelgroep De Rijge uit Thesinge gaf zes voorstellingen van
het stuk in drie bedrijven van de Poolse toneelschrijver Mrozek.
Plaats van handeling: de schuur van boerderij Bovenrijgerweg
19, die weer tot theater was omgebouwd. Bij de G&T dachten
we:weet je wat, we schrijven niet zélf een recensie, we vragen
aan het publiek wat ze ervan vonden . Enkele toeschouwers
geven een korte impressie van hun gedachten over dit stuk.

Op de fiets terug naar huis
Goh, wat een mooi stuk hè.
Nou, ze speelden goed hoor.
Wat een lef om je zo te geven
En wat een lappen tekst kwamen er moeiteloos uit
En Herbert die was echt fantastisch
Nou ongelooflijk, al die gelaatsuitdrukkingen...
zoals toen ie dat schot van z'n vader afwachtte
jaa en toen ie op tafel stond te dansen
die kan wel professioneel gaan spelen !
En wat een ambiance in die boerenschuur
en met het orkest er ook bij
......t was echt klasse hoor.

Menno Oosterhof en Dineke Linzel

Vergaande romance bij toneelgroep de Rijge . (Foto: Teunis

Ton)

Missen
Naar mijn idee is De Rijge er
opnieuw in geslaagd om haar
publiek te verrassen. Een ta
melijk zwaar stuk deze keer,
met lange , diepzinn ige tek
sten, waar je je wel echt op
moet concentreren , af en toe
verlucht met al dan niet ko
misch bedoelde scènes.
Vooral Arthur, zijn vader en
zijn oom werden zeer overtui
gend neergezet. Behalve het
stuk, de spelers en de aankle
ding leverden ook de lokatie
ende sfeeraldaar een belang
rijkebijdrage tothetwelslagen
van dit avondje toneel "bui
ten" . Iets dat ik volgende zo
merzekerzalmissenvanwege
mijn verhuizing.

Karin van den Berg

Een onsje méér
Zoon Arthur heeft de oorlog
verklaard aan zijn familiele
den :oma,oom,vaderen moe
der. Niks meer lekker erop los
leven,orde moeter komen.De
verkrampte principes van
deze student maken hem tot
een gevaarlijke dwingeland,
met wie het slecht afloopt. Bij
een oorlog horen slachtoffers
en die vallen er dan ook. De
spelers zetten pracht ige ka
raktersneer.Het décor is raak,
hetgelegenheidsorkestbrengt
aanstekelij k getoeter en zo
zorg t De Rijge weer voor
prima toneelvermaak dat een
onsje méér mag wegen .

Annelies Jorna

KZ:lDO en Doot
Verhuurbedrijf

GlI:KMf:HW6LJ)f:

Verhuur van:
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats:
Damsterdiep biJ Café Jagermelster

Cursus
Grunnegers
veur
Taisners
Noa dij meroakel mooie
grunneger oavend ien Taisne
ien meertmoand hebben wie
onnaaierd n cursus grunne
gers te holden.Veurwel?Veur
elkdijzienstreektaalnog beder
wil lerenkennen.tGaaitveuraal
om t schrieven. t Is daarom
belangriek dat je t grunnegers
aal n beetje machteg binnen.
Wat holdt cursus ien? Cursus
beslagt tien lezzen van drij
ketaaier. Per oavend worden
twij lezzen behandeld . Dat
betaikent dat er dus vief
cursusoavends binnen. Doar
iengaaittovergrunnegerspel
len. Dit doun we aan d'haand
van grunneger teksten, vers
kes, puzzels, dictees en goa
zo mor deur. Je leren op n
menaaierdijookplezaaiergeit.
Wanneerwordtcursus holden?
Op 12, 19, 26 oktober en 2 en
9 november. Stee: Trefpunt.
Tied:van 19.4S-21.30.Cursus
laaider : Fré Schreiber. Kos
tens: f 40 (inel. 2 kop koffie per
oavend) .
Als je mitdoun willen, mout je
veur 15 sept. opgeven bie
RoelieDijkema.Tegen tied dat
cursus begunt, heur je nog
van ons.
Minimoal 15 deelnemers,
maximoal25. Wel t'eerst komt,
eerst moalt!

Dorpsbelangen Taisn

Bij ons keuze uit
de kollekties van :

Cartino Carissimo
Spanjersberg

8 -" Printhouser ~ Kennemer

~
o • ' . Intercard

Mercard. .

BLUE MULE
Rijksweg 83 Ten Boer

.. 05902·1715



Foto van de maand
Boom aan bovenrijgerweg ge veld door bliksem.
(Foto: Teenis Ton)

Kerkdiensten
Augustus

Hervormde gemeente
Garmerwolde • Theslnge

31 juli : Thesinge

19OOuLJ',ds.E J Strurt,Oosterwolde.

Grunneger da inst.

7 augustus: Garmerwolde

09.30 uur prof. H. te Velde, Paters

walde.

14 augustus: Thesinge

09.30 uur prof. A.F.J. K1 ijn, Haren.

21 augustus: Garmerwolde

09.30 uur ds. C.de Vries-Batenburg

(onder voorbehoud)

28 augustus : Thesinge

09.30 uur ds. C.de Vries-Baten burg

(onder voorbehoud)

Preekvoorziening
Chr. Geret. Kerk Theslnge
31 juli:
10.30 uur, ds. P.C. de Lange
14.30 uur, ds. P.C. de Lange
7 augustus:
09 .00 uur, ds. P.C. de Lang e
14.30 uur, ds. P.C. de Lange
14 augustus:
10.30 uur, leesd ienst
14.30 uur, leesdienst
21 augustus:
09 .00 uur, ds. B. W~zier, Utrecht
14.30 uur, ds. B. Witzier, Utrecht
28 augustus:
10.30 uur, leesd ienst.

14.30 uur, leesdienst.

REDAKTIE
ADRESSEN

Redaktie Garmerwolde:
Care l Hazeveld , Delta v.d . Malen,
HilJie Hamake r-Tepper,
Els KnoI-Ucht, Henk Remerie
(fotograaf, tel 050 -419630).
Emd-redakne
lneke Teunis , L. V.d . Veenstraal 5,
tel. 050 - 421160.

Redaktie Thes inge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top. Metha Nijkamp,
Luc ie Kol-Slachter , Teunis Ton
(fotograaf, tel. 05902 • 3723) .
Eind-.-edaktie:
Elisabeth Tolenaar, De Dijk 4,
tel. 05902 - 3795 .

Administratie:
Peta Jurjens, GN . Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge ,
tel. 05902 - 3696 .
Rabobank Garmerwolde.
rek . nr. 32 .07 .05.749
giro v.d . bank 815949

Abonnementsgeld f 17.50 p .j.

Kopij inlevere n:
voor donderdag 11augustus 19 uur.

Stoomfluitjes
Gevraagd :
Helpers van alle leeftijden/for
materuspecialitetten voor het his
torische spektakel op 16 sep
tember in Garmerwolde .Aanmel
den b ij : J . van Dijk, L. v. d .
Veenstraat 14.

Vermist:
Omgeving Garmerwold e, egaal
gri jze poe s, korthar ig met blauw
vlooienbandje; tegen beloning te
rug te bezorgen. Voor inlichtin
gen tel. 050 -416118

Te koop:
Kinderkano. Van der Meulen, te
lefoon 2578 .

Drogisterij • Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-41050B
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De moderne garage
die alles voor uw
auto kan doen ...
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SERVICE

Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde

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

Nee! Want door het unieke Ieervert-prccec è van Allround Lederservice il hun bankslei
weer als nieuw ,
Duur? Nee. zeker niel in verhouding mei de aanschafprijs. Bel voor meer informetie
050-424205


