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Thesinge en omstreken

20e iaargang februari 1995

Schaapjes op het droge
en koeien op stal...

Er is de afgelopen weken
veel geschreven over dewa
tersnood in Gelderland en
Limburg. De rest van Neder
land heeft getoond hoe een
medeburger in nood gehol
pen kon worden, niet alleen
met geld maar ook met da
den. Hebben ook Garmer
walde en Thesinge - zeer
klein op de landkaart - hun
steentje bijgedragen? Detta
v.d. Molen en Truus Top gin
gen opzoek.

•••in Garmerwolde
In Noorddijk woont de heer
Kreuze, in schapenkringen
bekend als fokker van 'zwoe
ge rvrije texelaar stamboek
schapen'. In deze hoedanig
heid heeft hij kontakten door
heel NederlançJ , voora l met
andere fokkers. Eén van deze
fokkers, de heer Berendsen, Oe schapen hebben onder het transport niet geleden. (Folo. Henk Remerie).

woont in Zoelen, bij Tiel.

Hoe kwam de zaak aan het
rollen?
Dhr.Kreuze: "Eind januari had
ik telefonisch kontakt met dhr.
Berendsen. Deze woont aan
de dijk van de Rijn, alwaar hij
een groo thande l heeft in be
sch uit en paneermee l. Als
hobby fokt hij schapen .
In dit gesprek vertelde hij dat
ze nog geenlast hadden.Maar
als de dijken door braken,dan
kwamen er een heleboel men
sen in de problemen; vooral
degenen die wegtrokken uit
dit gebied . Zelf verwachtte hij
niet dat ze weg moesten."

Wat gebeurde er verder?
Dhr. Kreuze: "Drie dagen la
ter,op 31 januari,werd ikweer
door Berendsenopgebeld.Ze
hadden bericht gekregen , dat
ze om 2 februari 's morgens
voor tien uurweg moesten zijn.
Berendsenwasdruk bezig zijn
bed rijf te verplaatsen naar
Alkmaar, toen hij zich ineens
realiseerde dat z'n schapen
ook weg moesten. Of ik dat
ook konrege len.Nu, dan sta je
wel even met je handen in het
haar,want ik heb zelf teweinig
land . Toen heb ik de familie
Havenga in Garmerwolde op
gebeld en gevraagd of zij iets

wisten. Dhr . Havenga ant
woordde: Ik heb nog wel een
stuk droog land tegenove r de
kerk; dat mag je wel gebrui
ken, zolang het nod ig is.
Maar het vervoer ... dat was
een groter probleem: alle
veevervoerderszaten propvol.
Normaal laatHavenga hetvee
altijd vervoeren door de fa.
Hoving in Onnen. Die heb ik
gebeld en na enig heen en
weer gepraat zouden ze er
een auto heen sturen met dhr.
Veldman als chauffeur."

Telefonisch kontakt moeilijk
" Ik had met Berendsen afge-

sproken dat ik weer kontakt
met hem op zou nemen als
alles geregeld was . Maar dat
was niet meer mogelijk: alle
lijnen waren konstant bezet.
ToenisJohanVeldmanermaar
zonder afspraakheen gegaan.
De reis verliep prima; het was
wel erg druk op de weg ,vooral
het uitgaan de verkeer.
Eenmaal in Zoelen aangeko
men,werden de schapen inge
laden. Dat verliep allemaal vrij
vlot. Op de terugreis stonden
een paar kinderen langs de
kantvan de weg meteen paard
en een geit. Ze vroegen aan
Veldman ofdeze alstublieftook



Evacués in de stal van Schutter aan de Bovenrijgerweg : vlnr
Miriam,Connie, oma, Matthieu en Wilfried Lam. (Foto: Teunis Ton).

met de veeauto mee mochten.
Veldman heeft ze meegeno
men en naar Appingedam
gebracht. 's Avonds om kwart
over acht arriveerdende scha
pen in Garmerwolde."

Hoe reageerden de schapen
op de evacuatie ?
Dhr. Kreuze: "Heel rustig , het
is een stressbestendig soort .
Alle dieren waren drachtig (ze
moeten lammeren in maart) ,
maar er is geen enkele vroeg
geboorte geweest. Op 8 fe
bruari zijn ze weer terug ge
gaan,evenals het paard en de
geit."

Later heb ik (0 vd M) nog met
dhr. Berendsen gebeld en
gevraagd hoe het nu was.
Dhr. Berendsen: "De terug
reis is voorspoedig verlopen .
Alle beesten lopen nu weer
rustig op de dijk. We zijn hier
echter zeer onder de indruk
van de Groningers: onze die
ren konden er terecht ; we
mochten zelf ook direkt mee
komen. We hebben ons nu
gerealiseerd dat de Gro
ningers wel nuchte r zijn, maar
... als het nodig is, direkt hun
goede wil tonen en zeer be
hulpzaam zijn. Daar zijn we
hier allemaal erg van onder de
indruk."

Tot slot dhr. Kreuze: "Ik ben
blij datwe hebben kunnen hel
pen en dat iedereen zo spon
taan meegewerkt heeft, vooral
de fam. Havenga."

Delta van der Molen

000 in Thesinge

Maandagnacht ,30 januari,om
2.00 uur arriveerden bi j
Matthieu en Connie Lam aan
de Bovenrijgerweg inThesinge
de melkkoeien van de maat
schap van mevr. Lam en
Wilfried en Mirjam Lam uil
Winssen. In deze plaats in het
land van Maas en Waal was
het verplicht het vee te eva
cueren. De 130 stuks vee wer
den door een veer ijder uit
Vriezeveen opgehaald. Bij de
gebr. Schutter werden 35
melkkoeien ondergebrachten
Matthieu kon er 12 bij hebben.
Het jongvee ging naar Blokker
en bij Langere is,beiden in Ten
Boer,werdendedroogstaande
koeien opgevangen.
Met mevr. Lam had ik een ge
sprek toen de toestand weer
veiligwas en de terugkeer naar
huis op maandag 6 februari al
gepland was.
Mevr. Lam; "Toen we zater
dags met Matthieu hadden
gebeld kregenwe 'savonds al
bericht terug dat we konde n
komen. Ook de 2 veewagens
uit Vriezeveen waren snel ge
regeld door onze veerijder in
Winssen . Zelf woon ik in het
dorp en ik heb de spullen naar
boven gebracht. Hetwater zou
1 meter hoog komen als de
dijken het niet hadden gehou
den .Je bent druk met de hele
organisatieen realiseert je pas
als je wat tot rust komt hoe de
zaken ervoor staan.
Mijn middelste zoon zit in Lin
schoten met zijn bedrijf en zij

moesten ook weg. Bij hen zou
de waterstand 5 meter wor
den ! Met kerst in '93 bereikte
het water ook een record
hoogte . Toen was niemand
weg ;je mag niet aan de gevol 
gen denken als de dijken 't
toen niet hadden gehouden .
Deze keer was alles goed te
voorzien .De spanning indeze
week is wel heel zwaar ge
weest. je volgt alles op t.v. en
belt of wordt gebeld door "ei
genvolk" . Een broer van mij in
Eibergen moest ook weg ; je
bent pas gerust als je weet dat
zij ook veilig zijn . We hebben
heelwat belangste lling gehad
van de krant en ook van radio
Noord ."

Terwijl ik in gesprek ben met

mevr. Lam vraagt "de Tele
graaf" telefonisch om een in
terview . Zij wijst het af, het is
genoeg geweest. Ge lukki g
bleef een catastrofe uit, maar
de ongerustheid blijft wel zo
lang het systeem van water
beheersing niet afdoende is.

Angst voor het water
Matthieu Lam vertelt dat hij is
opgegroeid met de angstvoor
wassend water . "Elke zondag
luisterden we naar de water
berichten .Over de dijk door
braak in '26 in het Land van
Maas en Waal vertelde mijn
opa vroeger vaak . Maandag
ochten d om 8 uur is al het vee
weer inge laden en is de fami
lieweervoorspoedig naarhuis
teruggekeerd .

Truus Top
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Goederen gebracht in de fa. W. Kooi & Zn.
L. v.d. Veenstraat 3 Tel. 050·143365
Garmerwolde (050-413045) Middelbert
worden vrijdagavond

050-416263 • Adv ies met behulp van
thuis gebracht loopba nd en

Tevens: Engelbert voetanalyse-computer

Suède-reiniging 050-416217
stoppage en • Meest uitgebreide

kledingreparatie. GAS - WATER schoenenkollektie van
Noord-Nederland

GOED VOOR UW GOED ELECTRA (600 modellen)



De dames van het team 'Dorp 'zijn bezig metpassen, meten en
knippen. Vanzelfsprekend kunnen we er niet bij vertellen waar
áán prec ies. Foto....?

De eerste nieuwsbrief met Informatie over de feestweek is
doorhetdorp verspreid. Erzullener ln (de eersteweken van)
maart en alJril nog twee volgen.

Voor de gezamelijke toneel
verenigingen is het van be
lang te weten hoe laat de op
tocht vanaf Ten Boer via St.
Annen en Achter-Thesing e
weer in het dorp terug is.
De feesttent is berekend op 3
à 4 honderd mensen en indien
nodig kunnen er nog flink wat
stoelen bijgezet worden. De
hapjes en drankjes worden
verzorgd door het catering
bedrijf Bos uit Bedum .

In het dorp gonst het van de
aktiviteiten in de wijken. Het
café en Trefpunt zijn vaak be,
zetmeteen beslotenverga'äe~

ring. Alleen Jan Vegter is wel
kom met z'n videocamera om
devoorbereidingenvastte leg
gen. Er wordt dan even over
iets onbelangrijks gesproken.
Men houdt alles strikt geheim.

Truus Top

Zelfs de kinderen doen mee. /n de schuur bij Reina, aan de
Schutter/aan. zijn ze a/druk bezig met voorbereiding en voor de
feest. Watze aan het maken zijn?Dat is geheim! We weten zelfs
niet wie de foto gemaakt heeft.

definitieve versie samen met
de nieuwsbr ief verspreid wor
den. De wijkcontactpersonen
zijn dru k bezig de pass é
partout-kaarten bij elk adres
op te halen en tevens te inven
tariseren hoeveel mensen zui
len deelnemen aan de barbe
cue op het openingsfeest.
Op de vergadering vanDorps
be langen met de wijkcon
tactpersonen op 19 februari
wasook de coördinatorvan de
gemeente Ten Boer, de heer
Helmantelaanwezig.Hijmaakt
enkeleprogrammapunten be
kend zoals hetvuurwerk op 17
april, de dag waarop de ge
meente Ten Boer werd be
vrijd . Voor de optocht die 's
ochtends vanuitThesinge naar
Garmerwolde vertrekt en dan
gezamelijknaarTen Boergaat.
wordt overlegd met 2 afge
vaardigden vanGarmerwolde.

in de feesttentenaan kinderen
van 5 Vm 12 jaar om mee te
helpen de feesttent te versie
ren. Voor de tentoonstelling in
de Kloosterkerk worden(ge
bruiks)voorwerpen uit de 2e
Wereldoorlog gevraagd .
Het succes van de creatieve
tour is aanleiding om de inwo
nersvanThesingeweer tevra
gen hunhuizen open te stellen
en hun hobby 's te tonen.
Er is eenconcept-programma
van de feestweek rondge
bracht en begin april zal de

Druk .bezig voor
de feeshveek

De verschillende commissies
kunnen bij Yvonne Smit, Mo
lenweg 42 , hun op roep of
mededeling inleveren.Yvonne
bundelt de informatie, typt het
uit en zorgt dat de wijkcon
tactpersonen het bij iedereen
in de bus doen. In de februari
nieuwsbrief werd een oproep
gedaanaandorpsgenotenom
mee te zingen in een gelegen
heidskoor. Aan jongeren die
niet meer op de basisschool
zittenwordt gevraagd om mee
tewerken aan de samenkomst

Voor meubelen,
kle ine kado-artikelen

en houten speelgoed

Grenen
Meubel
pakbuis

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 - 419791

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

111111
1111 .

13- 18uur
10 - 21 uur
10-16 uur

Stadsweg 93
Garrelsweer
05967 - 2017

Openingstijden:
woensdag &
donderdag
vrijdag
zaterdag



Competitie De Buurschutters

Gouden
koffielftorgen
Op 19januari vond in Garmerwolde een 'gouden' koffiemorgen
plaats. Het was namelijk de vijftigste keer dat de dames bijeen
kwamen. Vanwege dit heugl ijke feit overhandigden Rika Boer
en Hillie Ramaker namens de heleclub een cadeauen bloemen
aan dominee De Vries-Batenbu rg.
De jubileum-ochtend werd afgesloten met een feesteli jke
broodmaaltijd.
(Foto: WIi'lY Remerie).

De optocht

Op de jaarvergadering d.d. 8
februari 1995 stond als punt
14 op de agenda: de compe
titie vanhet jaar 1994.Eindelijk
was het dan zo ver . Men was
benieuwd op welke plaatsmen
was geëindigd: of men pro
motie had gemaakt, was ge
degradeerd of in dezelfde
klasse bleef.

De uitslag vanhet gemiddelde
aantal punten was als volgt:
In de klasse H
(van 108 tot 113,99 punten):
1. J. Tammenga 113,20
2. J. Bouman 110,63

In de klasse A
(van 103 tot 107,99 punten):
1. W. Groeneveld 109,34
2. L. Balkema 107,57
3. H. Vriesema 107,09

In de klasse B
(van 94 tot 102,99 punten):
1. E. v.d. Ende 104.83
2. J. Ganzeveld 104,00
3. L. v.d. Molen 101,80

Het pistool schieten werd ge
wonnen door:
J. Tammeng a met 32,44 pun
ten.

Man,vrouw ofjeugd:hetmaakt
niet uit: men speelt allemaal
met dezelfde disciplinair in
dezel fde competitie c .q.
klasse.
Van klasse A zowel als klasse
B krijgen de beide eerstge
plaatsten ( Groeneveld en V.d.
Ende) promotie naar een ho
gere klasse.

Sieb-Klaas Iwema

Op 5 mei is de grote optocht gepland . Thesinge komt met de
praalwagen s naa r Garmerwolde , waar de wagens van
Garmerwolde aansluiten en een gezamenlijke rondgang wordt
gemaakt. Dit zal ongeveer rond het middaguur plaatsvinden .
Om half twee worden we in Ten Boer verwacht. De bedoeling is
via de Rijksweg naar Ten Boer te rijden, uiteraard onder
politiebegeleiding . Rond drie uur vertrekken we uitTen Boeren
gaat de tocht via St. Annen naar Thesinge. Dit is het eindpunt:
in de feesttent is daarna de prijsuitreiking.

Oproepa S jaar oorlog/SO jaar vrede

In Garmerwolde. aan het beg in van de Dorpsweg, komt tijdens
de 5 mei-viering een ereboog te staan. Iedereen kan daaraan
een persoonlijke bijdrage leveren. Namelij k: door in één korte
zin of in één woord uit te drukken wat 5 jaar oorlog/50 jaar vrede
voor hem of haar heeft betekend . Deze bijdragen kunnen dan
in de ereboog worden verwerkt.
Ouderen herinneren zich...
Jongeren staan stil bij ...

Uw persoonlijke reactie kunt u inleveren bij :
Theo Spijker - Dorpsweg ) 1 - 9798 PC Garmerwolde.
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Toneel voor vijl dames
en vijl heren
Tien spelers liefst bracht toneelvereniging VIOD (Thesinge)
dit jaar op de planken. Sinds september al oefende dit
gezelschap onder leiding van Arend Kampen in het
achterzaaltje van café Molenzicht. Drie voorstellingen zijn er
geweest, 0 ,' eigenlijk vier , als we de 'generale' meetellen met
als publiek de kinderen van leden en donateurs.

Degenerale:eenachterzaaltje
vol muisstille kinderen, die het
spel met grote aandacht vol
gen en zich in de pauzes te
goed doen aan lad ingen
snoepgoed.
De eerste avond :.zo'n 40 aan
wezigen, plus Piet Beukema
achter het elektronisch orgel,
eengordijn datnét ietstevroeg
wordt dichtgetrokken en een
uitbundig feestelijkestemming
die tot minstens vier uur 's
nachts aanhoudt.
De tweede avond: volle bak,
het duo 'Me Rambo you Pin
dakaas' metgitaren op het bil
jart,aanvançspsch (muziek te
laat, va llende dakpannen,
enz.), een geslaagde uitvoe
ring met echte hoogtepunten
maar weinig dansanimo na
afloop.
De derde avond: volle bak,
'Me Ramboyou Pindakaas' op
het biljart, het feest komt laat
op gang maar houdt dan ook
niet meer op.

Elke avond is weer anders,
ookvoor de tien spelersop het
toneel (en Welly Boer in haar
onmisbare functie van 'veur-

zegster').Dat ismisschienjuist
hetspannende vantoneelspe
len: het is volkomen onvoor
spelbaar hoe de avond zal
verlopen en hoe het publiek
reageert.Deene keerwordt er
om een zinnetje gebruld van
het lachen, bij de volgende
uitvoering lacht er op dat mo
ment niemand en komt er een
reactie op een heel ander ge
deelte uit het stuk.
Het decor (dewoonkamervan
Veenstroa, die z'n baan kwijt
is) en het verhaal (Schoapen
op drift, door Herman van der
A) blijven hetzelfde.
Harry Blokzijl speelt op zijn
bedaarde wijze Albert Veen
stroa, die zich niet laat opsto
kendoortwee bemoeizuchtige
buurvrouwen, mooi scherp
neergezet doorRoelyDijkema
enGreetBlokzijl.JannieSibma
speelt de dochter met de
stadse fratsen; met name een
scene waarin zij heftig ruziet
met haar moeder (Hennie
Reinders) vormt een drama
tisch hoogtepunt in het stuk.
De vonken slaan eraf; heel
knap gespeeld.
Joop Blaauw heeft een gees-

Een scene uit Schoapen op drift: Roely Dijkerna, Kees ten Gate
en Harry Blokzijl. Onzichtbaar (maar ook onmisbaar) in het
souffleurshokje: Welly Boer. (Foto. Teunis Ton).

tige rolalsAlberts vroegere col- timed met petten kan gooien
lega,eeneeuwigevrijgezeldie en omdat hij volgend jaar nóg
toch nog graag oppas zouvin- beter Gronings spreekt.
denvoorzijn 'Lassie'.Kees ten Bij de tweede en de derde
Cate zet een dorpsagent neer voorstelling namTon Werdek
die we hier in Thesinge graag kerhet grimeurswerk over van
zouden willen hebben: jong, de vak an tievierend e Aly
aardig en met genoeg zelfbe- Blaauw en dat deed hij voor
wustzijnom de lastige dochter treffelijk.
in te pakken.
De drie kleinste rollen zijn die VIOD heeft zich al met alweer
vannieuwkomer GertZwerver laten zien als vanouds: een
(zoonvanA/bert),Trijn Dijkstra goed teamdorpstoneelspelers
(diens vrouw) en nieuwkomer met veel inzet en mogelijkhe
Hans van den Brand (contro- den. Dit jaar gemist? Volgend
leur van het GAK). Die mogen jaar tijdig een kaartje reserve
volgend jaar alledrie een gro- ren!
tere rol hebben:Trijnomdatze Elisabeth Talenaar

zo natuurlijk speelt, Gert al-
leen al omdat hij in het huis
woont van VIOD's vroegere
'ster-speler' Johan Suur en
Hans omdat hij zo goed ge-

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niel.

B.A. stoaers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer · 05902·1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ru ischerbrug

lIo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

Perfektie in haarmode

W'gboldstraat 6. 979 1 CR Ten Boer
Telel oon (05902121 51
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DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

Vrouwen kinderen van Henk Reinders hebben de afgelopen
maand ieder weekeinde snert gegeten. Hier is de chef-kok
bezig voor de wereldkampioenschappen. (Fora: Teunis Ton).

SNERT A LA HENK

Basis:
anderhalf pak groene erw
ten, een pak spliterwten, 1
knolselderij.3 flinke preien.
5 uien,4 teentjes knoflook.
Vlees: half pond doorre
gen spek.grote rookworst,
2 verse metwors ten , 1
slag ersroo kworst , 2
varkenspoten.
Aroma:
3 blokjes tuinkruidenbouil
ton, zout, laurierblad. tijm,
kervel, peterselie , witte
peper. bieslook. selderij
blad .
De varkenspoten kookt
Henk meesta l apart ,
daarna zeeft hij dit en het
vocht gaa t bij de snert in.
De ingredienten zijn vol
doendevoor tien litersnert.

anders. Die hebben er hun
buik vol van!
Voorhet lekkerstevlees reisde
Henk de provincie door,waar
bij hij o.a. stad. Zuidwolde en
Bedum aandeed .
Uiteindelijk verkreeg hij het
beste recept. dat hij speciaal
voor de G&T lezers pr ijsgeeft :

Op17februarideedHenkReindersuitTheslngemeeaande
wereldkampioenschappen snert koken In Ulthuizen. Met
een 'gedeelde zesde plaats' mogen wij spreken van een
fantastisch eindresultaat! Een verslag.

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Henk iseen vande vijfentwintig
dee lnemers, waaronder een
Surinaamse, een Oostenrijker
en deelnemers uit o.a.Gelder
land en Noord Brabant. Er
word t gestreden om de verzil
verde snertslaif en de hoofd 
prijs bedraagt eenwisselbe ker
en tweehonderdv ijftig gulden.
De deelnemers moeten 's mid
dags zo'n vijf tot zeven liter
snert inleveren bij "Gasthof De
Unie" in Uithuizen, waar 's
avonds tijdens een Grunneger
oavend de winnaar bekend
gemaaktzalworden.De avond
zal geopend worden door de
burgemeester van Uithuizen
(dhr .Smidt ,gem.Eemsmond )
en medewerking wordt o.a.
verleend door Fre Schreiber.
Eendeskundige jury buigt zich
over de snert. De vijf lekkerste
soepen word en eruit gezocht;
de overige twintig delen de
zesde plaats.Aan heteind van
de avond zal de snert aan het
aanwezige publiek aangebo
den worden.
Henk Reinders kan bogen op
een ruime ervaring in het ko
ken van snert en andere
bonensoepe n. Hij heeft zijn
gezin de afgelopen maand
ieder weekend van snert voor
zien, telkens weer net even

Delta is een nieuw brilleglas bezigheden woorbq het prettiq
van Essilor, meI ee n veel a f zelfs na dig is om ook op
groter bereik don een gewoon grotere afstonden binnen hand-
leesglos. Delta bied t goed bereik goed en scherp Ie kun-
zicht op alle a fstonden binnen nen zien.

ongeveer 1 meIer. '~iil~ Bijvoorbeeld bij het werken
Dot mookrDelta bii uit- I (~ aan ee n burea u. lekentafel

stek geschikt voor die I • • of bijhet knutselen.
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508

Sloeldraa ierslraat 35
Gron ingen
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Reiselub Thesinge Barre omstandigheden in '79
Voor onze dagtocht op 21 juni naar Bremerhaven - Bremen zijn
nog enkele plaatsen vrij . Inlichtingen bij:E.Havenga,Dorpsweg
29, Garmerwolde. Telefoon: 050 - 416516.

Voor alle diegenen die dit jaar ijs en sneeuw gemist hebben:
nog even een paar prachtige foto's uit deoude doos.De winter
van '79 in Garmerwolde !

Voor tuinonderhoud: P. en A. Jurjens, telefoon 05902-3896.

Dikke bultn op D6psweg bie Ebeling en Hoavenga veur 't hoes.
Maar 't mos wel aan zied, want d 'r mos ain noar 't zaikenhoes.
Goud dat d 'r ain mit zwoar materioal in 't d6rp woont!
(Foto: Jan Noordhof).

Dizze dikke bult lag midden op weg in Hildebrandstroat, bie
TrijnKoop veur 'thoes. Heidi Noordhofklom d'rover en wis toun
nog nait dat ze d'r stoef bie te woon'n kommn zól...
(Foto: Jan Noordhof).

StoomDuitje

Wist U dat...

• er in het donker heel wat
fietsers Uong en oud !) tussen
Gar merwo lde en Thesinge
zonder licht rijdenendaarmee
de passe rende automobilis 
teneen doodschrik bezorgen?
• u op donderdag 23 maart in
Ten Boer (gebouw Menorah)
weer mee kunt doen aan de
jaarlijkse verkeersquiz om de
Vriesema-bokaal?
• de heren Havenga en Haze
veld de bewegwijzeringspaal
van Garmerwolde op zater
dag 11februari geplaatst heb
ben,op de hoek vande Dorps
wegIRijkweg?
• asbest iets heel anders is
dan oud papier en dus niet
naast de papiercon tainer
hoort?
• Dorpsbelangen Garmerwol
de op 13 maart om acht uur in
De Leeuw vergadert overo.m.
verkeerszaken,overbe lasting
riolering,tennisbaanen speel
tuinen, nu er op 14 februari
weer overleg is geweest met
B&W van Ten Boer?
• DorpsbelangenGarmerwol-
de een geslaagde envelop 
penactie heeft gehouden voor
de viering van Koninginnedag
en 5 mei?
• Elisabeth Tolenaar, onze
eindredacteur uitThesinge,als
tekst schr ijfster van liedjes op 1-- ----- - - - -----------
de radio te horen was? Vol-
gende G.T. leest u hier meer
over.

KAARTEN

Garmerwolde
De februari-avond heeft de
volgende winnaars opgele
verd :
1. Henk Vliem 6859
2. Jo Reinders 6755
3. Menno Blink 6707
4. Hennie v.d. Molen 6381
5. Wilma Tammeling 6376

Theslnge
Op 28 januari hield kaartc lub
De Eendracht de jaarverga
dering in café Mo lenzicht.
Vijfentwintig van de dert ig le
den waren aanwezig . De da
mes Greet vd Meer en Roely
Dijkema werden herkozen in
het bestuur. Dat de dames in
Thesinge goed kunnen kaar
ten, bleek uit het feit dat de
eerste vijf plaatsenvandecom
petitie '94 bezet werden door
dames.
Kam pioen '94 werd Roely
Dijkema met 53279 punten .
Op de tweede en derde plaats
eindigden Janny Sibma
(5271 2) en Betty Slager
(51857) .
Na het officiële gedeelte werd
er weer gezellig gekaart en
iedereen ging die avond met
een prijsje naar huis. De com
petitie ishiermeeweervanstart
gegaan. Nieuwe ledenzijnvan
harte welkom.We kaartenelke
laatste zaterdag vandemaand
in café Molenzicht. Umag ook
een keer als 'gastspeler' mee
doen. Informatie en aa n
melding bij Roely Dijkema.

Wenskaartenshop - Drukkerij
Reclame-Adviesburo - Uitgeverij

BLUEMULE
Rijksweg 83· Ten Boer - Tel. 05902 - 1715 - Fax 1961

Voo r aardap pelen, groenten, fru it, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Ten Boer05902·2592· Sint Annen 05902· 1368



Foto van de maand
Ook al waait het misschien nog te hard: het voorjaar is al zichtbaar aanwezig om ons heen.
We verheugen ons alweer op de lammetjes . (Foto: Henk Remerie)
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Redactie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Delta v.d. Mo
len, Harry Stuut, Ineke Teunis,
Ton Werdekker.
Fotograaf
Henk Remerie - 050 - 419630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Tepper

Redaktoe Thesinge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns ,
TruusTop,Metha NiJkamp,Lucie
Kol-Slachter, Susan de Smid!.
Fotograaf
Teunis Ton - 05902 - 3723
Eind-redaktie :
Elisabeth Totenaar. De Dijk 4,
05902 - 3795

Admin istratie :
Peta Jurjens, G.N. Schutterlaan
36, 9797 PC Thesinge, 05902 
3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsge ld I. 17,50 p.j.

Kopij inleveren :
voor donderdag 23 maart 19.00
uur.

Chr. Gereformeerde kerk
Molenweg 22 Theslnge
5 maart.
09.00 uur kand . E.B. Renkema,
Apeldoorn
14.30 uur leesd ienst
8 maart (diddag)
19.30 uur ds . P.C. de Lange
12 maart
10.30 uur ds . P.C. de Lang e
14.30 uur ds . A. Brons , Zuid 
laren
19 maart
09.00 uur ds . P.C. de Lange
14.30 uur ds . J. Plantinga , Gro
ningen
26 maart
10.30 uur ds. P.C. de Lange
14 .30 uur ds . J. Trommel ,
Kornhorn

Hervormde gemeente
GarmerwoldeJTheslnge
5 maart .
10.00 uur Garmerwolde
de heer P. Huiser , Groningem
12 maart.
10.00 uur Thesinge
de heer D.T. Vos, Groningen
19 maart.
10.00 uur Garmerwolde
ds. W. Altena. Bedum
26 maart.
10.00 uur Thesinge
prol. H. te Velde, Paterswolde

We zijn net zo thuis
in de buurt als u
De Rabobank iseenbankmet een idee.Het ideedatje samen sterk bent. OeRabobank
heeft alsgeen ander een traditie van samenwerkenen bouwenaan relaties. Het is
een bank vèn mensenvóór mensen. Dat merkt u alsnel in het persoonlijke con
tact. Elke Rabobank staal midden In de samenleving. Oaarom zijn we vaak
betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven.verenigingen en scholen. We

weten wat er leeft.ook alshet niet om bankzaken gaat Kortom, we zijn een
bank d ie net zo thuisisinde buurtalsu.

Rabobank

THESINGE
Kerkstraat 9a
05902 - 1753


