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Au Pair in Anterika
In februari kwam Marscha Meijer uit Thesinge weer thuis na een jaar au pair te zijn geweest bij een gezin in New Vork.
Marscha is nu 21 jaar en bedacht na de mavo en de twee-jarige opleiding tot instellingskok aan de Clinck dat ze met
dit diploma niet gemakkelijk aan een baan zou komen . Ze bezocht een informatieavond van "Au pair International"
en besloot het erop te wagen.

Marscha Meijer met de beide aan haar zorgen toevertrouwde
peuters Nick (met pelje) en Oliver.

Oe voorbereidingen
De doelstelling van "Au Pair
International" isde deelnemers
kennis te laten make n met een
andere cultuuren leefgewoon
teen natuurlijk ook met de taal.
Door middel van plaatsing in
een gezin, met de taak van
kinderoppas,wordt di t na een
strenge selektie mogelijk . In
de vrije tijd kan de au pair
eventueel cursussen volgen .
Marsch a: "Ik heb stapels for
mulieren ingevuld met verha
len over mijzelf, mijn famil ie,
mijn opleiding enz. Ook stuur
de ik foto's op waar ik met een
"big smile" op moest staan;
het liefst met kinderen erbij en
absol uut zonde r sigaretten of
drank. Het spannendst was
dat ik mijn rijbewijs nog moest
halen voordat ik kon gaan.
Tussen september en novem
ber heb ik driekeerafgereden.
Het lukte gel ukkig net op tijd !
Via het hoofdkantoor van "Au
Pair International" kwam toen
de brief van het gez in waar ik
aan toegewezen werd ."

New York
"In januari '94 arrivee rde ik in
New Vork bij Marita en Chuck
en hun twee zonen van 2,5 en
ruim 1 jaar . In het begi n heb ik
het best moeilijk gehad. De
familie was ook net verhuisd
naar New Vork en kende de
stad nog nauwe lijks. Bove n-

dien was het weer heel slecht,
met sneeuwstormen, zodat je
nauwelijks de deur uitging:De
oudste zoon was vrij moe ilijk.
Gelukkig was ik wel ervaren
door mijn oppasadres jes in
Thesinge, Ten Boeren Bedum.
Toch was het extra lastig om
dat de moeder als free-lance
schrij fster haar werk aan huis
had .Regelmatig kwamzeeven
binnen en dat was voor mijn
contac t met het kind niet
gemakkelijk . De vad er was
veel van huisalsfilmproducent
maar had ook een kantoor aan
huis,waar permanenteen man
aan het werk was . Eigenlijk
was ik nooit alleen met de kin
deren en dat is zeker een na
dee l. Vrij vlot kreeg ik toch
contact met andere au pairs
en organiseerden we met de
kinderen wat uitstap jes.
Op donderdag en vrijdagmid
dag was ik vrij en ook de hele
zaterda g . Op zondag werkte
ik van 2 tot 7, maar een keer
per maand had ikeenvrijweek
end . De avonden was ik vrij,
afhankelijk van de aktiviteiten
van de ouders. New York vind
ik een prachtige stad . 's Zo
mers isheter snikheeten als je
dan ziet hoevee lverschillende
types mensen daar rondwan
delen! Ik ben in alle wijken
geweest en heb ervan ge no
ten."

Vakanties
"Met het gezin ben ikeen week
naar Massachusetts geweest.
Met de kerst zat ik een week in
Sacramento en heb ik San
Franci sco bezocht. Ook ben ik
nog met het gezin op winter
sport gegaan naar Frankrijk. Ik
baalde ervan dat ik maar één
middag vrij kreeg om teskieën.
want dat is echt fantastischom
te doen. Daaraan vooraf v lo
gen we naar Engeland , waar
Marita's familie, die van oor
sprong Hollands is,woont. Met
d e shuttle-t rein door de
Kanaaltunnel reisden we naar
Calais. Dat gedaan te hebben

is natuurlijk wel bijzonder!
Van thuis heb ik ook aardig
wat bezoek ge had . Mijn moe 
der is met een tante van mij en
m'n oma en haar vriend in in
mei een week geweest. Mijn
broer is er ook gekomen en
mijn ouders hebben mij sa
men ook nog bezocht. Aan het
eind van het jaar had ik twee
weken vakantie en ben toen
een week naar Florida gegaan
en heb Disney Land gez ien en
ook de Universal Studio 's be
zocht. Mijn laatste vrije maand
mocht ik nog doorbrengen bij
het gezin : lekker doen en la
ten wat ik wi lde. Ondertus-



Koningsh~rt

Het p lan Koningsheert begint langzamerhand vaste vormen
aan te nemen. De eerste woning is bijna klaar! Half september
trekt de Familie Delissen uit Lewenborg er in. (Foto: Henk
Remerie)
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Toch heb ik er veel contac
ten gelegd."

Plannen
Nu Marschaweer inThesinge
is, probeert ze aan werk te
komen .Met haar diplomavan
instellingskok is nauwelijks
werk te vinden .Ondanks haar
ervaring komt ze als kinder
oppas niet aan de slag : men
zoekt liever een ouder ie
mand die mogelijk wat lan
ger zal blijven. Als au pa ir
weer naar Ameri ka gaan wil
ze niet: ze heeft slechts 4
dollar overgehouden aan het
vorig jaar .Om illegaal te gaan
als nanny is niet verstandig ,
hoewel een aantal vr iendin
nen van Marscha dit op 't
moment we l doen . "Mi jn
ouders vinden dit ook beslist
niet goed i.v.m. de risico's
die je loopt. Tochwi l ik graag
weer reizen. Toen ik 17 was
ben ik ook al twee maand au
pair geweest bij een Engels
gezin uit Cambridge. Met hun
dochtertjes en opa hebben
we nog een weekje doorge
bracht in Frankrijk. Daar heb
ik het erg naar de zin gehad.
Nu ben ik bezig met een baan
op een cruise-schip. Dat lijkt
me te gek; koken , schoon
maken of serveren. Het werk
op zic h maakt me niet zoveel
uit , als ik maar wat van de
wereld kan zien ."

Doorzetten
"Ik heb veel geleerd van het
jaar in Amerika. Er bestaan
heel veel vooroordelen ten
aanzien van het familieleven
in Amerika. Nu was mijn ge
zin geen doorsnee Ameri
kaans gezin met de Ho l
landse achtergrond van de
moeder. Wat me opviel was
de manier van optrekken met
de kinderen. In wee kends en
vakanties namen de ouders
vee l tijd voor zichzelf. Van
mij werd we l gevraagd da t ik
volgens een lijstje bepaalde
aktiviteiten met de kinderen
ondernam. Zo moest ik ver
plicht knutselen,voor lezen en
de kinderen Nederlands Ie
ren. Heel prestatiegericht en
vaak onmogelijk.
Ook het eindeloze gepraat
met die kleintjes , iets tot tien
keer toe verbieden en het
dan nog een keer uitleggen.
Dat ben ik van huis uit wel
anders gewend. Ikmocht ook
niet mijn stem verheffen als
iets wat de kinderen deden
van mij niet mocht.
Met andere au pairs en
nanny's (k inderoppassen)
had ik gemakkelijk contact,
maar bij Amerikaanse meis
jes merkte je in het begin wel
een zekere afstandelijkheid .

sen was de nieuwe au pa ir
ook al aangekomen en kon ik
samen met mijn gastouders
haar inwerken en uitleg ge
ven over het één en ander."

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GO 0 VOOR UW GOED

InatallatlebedrlJt
Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-416263

Engelbert
050-416217

GAS - WATER
ELECTRA

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kaju it 272
Winkelce ntrum
LEWE NBORG

tel. 050 - 422252
GRONINGEN

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
LIchtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fletsen



Monumentendag Iqq5
Elk jaar in september, meestal de tweede zaterdag, is het
nationale monumentendag. Allerlei historische panden,
die onder de Monumentenzorg vallen, zijn dan gratis
door het publiek te bezichtigen; ook panden die normaal
gesproken niet vr ij toegankelijk zijn .

Eén van de vele aktiviteiten die de CVgTBjaarlijks organiseert:
muziek in de Thesinger Kloosterkerk tijdens de kerstdagen.
(Foto: Kees Faber)

Volop aktiviteiten
• In Ten Boer vinden er akti
viteiten bij de Kloosterkerk en
het gemeentehu is plaats: er is
o.a.eenkorenfestivalenvolks
dansen. Ook wande lt de fan
fare door het dor p.
• In Woltersum treedt bij de
molen een Shantikoor en een
volksdansgroep op en in de
kerk is een expositi e en mu
ziek.
• In Wittewierum/Ten Post is
er toneel door toneelgroep
Vesta, een optreden van een
grote bamboe-fluitgroep en
een expositie; alles in en rond
het oude kerkje in Wittewie
rum.
• In Garmerwolde zingen in
de kerk verschillende koren;
er isvolksdansen,toneelgroep
Wester speelt in het nieuwe

povandeenevoorstelling naar
de andere kunnen fietsen. De
aktiviteiten zelf zijn gratis toe
gankelijk.

boeiend verhaal weet te ver
tellen, zodat ik veronderstel
dat hij leraar gesch iedenis is.
Dat laatste blijkt niet zo te zijn:
wel heeft hij voor geschiede
nis altijd grote belangstelling
gehad .Enhijwoontalheelwat
jaren in onze gemeente, van
daar.
Ton Heuvelmans is graag be
reid om voor ons een tipje van
de sluier op te lichten over wat
ons zoal te wachten staat op 9
september a.s.
Allereerst is er de mogelijk
heid om een arrangement te
nemen, waarvoor je met een
heuse oude Zwitserse post
bus van het ene naar het an
dere dorp gereden wordt en
wel zo dat je de diverse optre
dens allemaal bij kunt wonen.
jo Wiltewierum·is er gelegen
heid om een lunch te gebrui
ken,ook voor fietsers.Het pro
gramma is namelijk speciaal
voor die laatste groep zo op
gezet dat ze in een rustig tem-

Veelmensenpasserenbijvoor
beeld soms een paar maal per
dag de Hervormde kerk in
Garmerwolde , maar wie weet
hoe mooi die kerk van binnen
is met zijn prachtige, pastel
kleurige schilderingen en wat
voor geschiedenis daar ach
ter zit?
En wie is er wel eens in Witte
wierum geweest bij het oude
vervallen kerkje, prachtig ge
legen op een terp? Waar de
dorpelingen uit eigen zak een
nieuw raampje in laten zetten,
als dat nodig is om verder
verval en vernieling tegen te
gaan en waar in de kerk nog
oude crypten en rouwborden
zijnvanvoorname families, die
daar in de dertiende eeuw be
graven zijn?
In de zomer worden er gere
geld Franse toeristen op het
Hogeland gesignaleerd, die
onze oude (veelal romaanse)
kerkenkomen bekijken die op
genomen zijn in de Miche lin
gids!

Een tipje van de sluier
We praten met Ton Heuvel
mans, bestuurslid van de CV
gTB,die over iedermonument
in onze gemeente wel een

Hier in Thesinge worden ook
altijd een paar van die panden
voor publiek opengesteld,zo
als de Kloosterkerk, de boer
derij aan de Bovenrijgerweg
19 en de molens. Over die
Thesinger monumenten ver
tellen we u in ons volgende
nummer van de G&T meer.
We willen u nu wat meer over
de dag zelf vertellen, die in de
gehele gemeente Ten Boer
een bijzonder tintje krijgt dit
jaar.

Cultuur en historie
De CVgTB (Culturele Vereni
ging gemeente Ten Boer) ziet
namelij k in deze dag een
unieke gelegenheid om cu l
tuur en historie aan elkaar te
koppe lenenorganiseertop tal
van plaatsen uiteenlopende
aktiviteiten. Zo worden twee
vliegen in één klap geslagen:
namelijk het bezichtigen van
de - ook bij de plaatselijke
bevolking niet altijd even be
kende - monumenten en het
onder de aandacht brengen
van de plaatselijke cultuur.Op
dat gebied heeft onze ge
meente een hele rijkdom en
een rijke traditie, die we ons
niet altijd even bewust zijn.

M. Ritsema - Bedum - Te/efoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen - Ka/ham - Te/efoon 05980 - 93504
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openluchttheater naast de
school en de Harmonie maakt
een rondgang door het dorp.
• In Thesinge tenslotte wordt
de oude melkhaven het mid
delpunt van alle aktiviteiten;
het zal er ouderwets bedrijvig
zijn , zoals vroeger eeuwen
achtereen het geval was. Aan
omwonenden zal gevraagd
worden of de haven voor één
dag autovrij kan zijn.Deze dag
treed t het koor Lovende Stem
men op ,speelt VIOD een stuk
dat speciaal voor hen en deze
gelegenheid geschrevenwerd
door Elisabeth Tolenaar, dan
sen de Meul'n Daansers en
lezen dichters voor uit eigen
werk. Het Groot The sin gs
Salonorkest zalook prom inent
aanwezig zijnende monumen
tendag wordt besloten op de
Bovenrijgerweg 19 met toneel
van groep De Rijge en WWK.

• Ook de dorpen Sint Amen,
Lellens en Winneweer zullen
in de route opgenomen war
den , maar daar vinden geen
optredens plaats.
Als dat niet de moeite waard
is?! Noteert u deze dag dus
alvast met stip in uw agenda!
In augustus zal er in de plaat
selijke kranten (o.a. Buurproat
en Noorderkrant) en middels
affiches verder bekendheid
worden gegeven aan het uit
gebreide programma; leden
van de CVgTB krijgen het pro
gramma in de bus!
Wie verdere inlichtingen wil of
d it een goede gelegenheid
vindt om lid te worden, kan
bellen naar één van de onder
staande personen:
- Li eske Mandema 050
416196
- TonHeuvelmans 05902-2001
- Kees Faber 05902-2257

Susan de Smid/

De feestdriedaagse in Garmerwolde was ook dit jaar een groot
succes; voor iedereen viel er wel wat te beleven. Donderdag
smiddags werd het feest als vanouds geopend met een gezel
lige middag voor 55+; 's avonds konden we o.a. genieten van
een indrukwekkende show met Border Collies. We zagen bv,
hoe de eenden op vakkundige wijze door een mensel ijke poort
werden geleid . Ook de wedstrijd ringsteken op wip karren met
Groninger paarden ervoor,oogstte veel succes.Op de foto zien
we Dienco Bolhuis in aktie.
De Brad erie trok weer heel wat dee lnemers ;ook de jeugd deed
volop mee. Paulien Benneker en Sande r van Dijk zorgden bv.
voor een muz ikale noot. In de GEO-tent toond en de dames
Corrine Spaan en Jannette Ganzeveld hun muzikale talenten ;
als de band 'That's it" brachten ze de stemming er goed in.
Op de sport- en speldag was naast veel voetbal, ook tijd voor
een volleybal tournooi; de heer en mevrouw Star uit Garmerwol
de zaten op een prima plaatsje.

(F% 's: Henk Remerie)
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ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 05900 - 11831 Fax 14419
Thesinge - Singel 1
Tel. 05901 - 3519
Autotelefoon 06 - 51 61 90 71 & 78

Tien schoolverlaters dit jaar in Thesinge! Vooraan: MiekeZijl,
Lotte van der Berg en Sake Heidema. Tweede rij: Christiaan
Balkema, Dennis Westra, MerithRosman, Sannevan der Berg
en Emma Heuvelmans. Achteraan:MartinSneek enGerhardus
Steenbeek. (Foto: Hans van den Brand)

ENGELS LEREN: DOE MEE!
Lexfcon start op 28 september '95 de nfeuwe cursussen
Engelse conversatfe, voor beginners en gevorderden
Duur: 10 x donderdagavond. Prijs f 1BO.. incl. lesmateriaal.
Plaats: basisschool "de Til", Thesinge.
Aanmeldingen (ook voor leesgroep, 1x per maand) vanal 20-B bij:

L eXI-con Kerkstraat 3 - 9797 PO Thesinge
Tef. 05902 -211 1 of 2001

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Gron ingen Te l. 050-410508



Vaarwel, groep 8
Het is weer tijd om afscheid te nemen van groep acht. Na de
vakantie gaan de kinderen uit Garmerwolde en Thesinge naar
de volgende scholen:
- Werkman College: Lotte van der Berg, Emma Heuvelmans en
Teun Mandema.
- Wessel Gansfort College: Christiaan Balkema , Sanne van der
Berg, Merith Rosman , Gerhardus Steenbeek, IIse Vink, Erik
Werdekker en Mieke Zijl.
- De Hamrik: Martin Sneek en Dennis Westra .
- Willem Lodewijk Gymnasium: Sake Heidema en Gertjan
Kattenberg.
- Sirncn van Hasselt: Rarncna Nijboer.
- Groene School : Johan Tammeling .

Wij wensen jullie vee l succes!

Visspeeial,ist
·PASEL

Vooral uw viswensen
o.a. salades en hapjes

Winkelcentrum Lewenborg OSO - 413797
Winkelcentrum Paddepoei OSO - 771101

In Garmerwolde zijn zes kinderen de basisschool ontgroeid.
Staand V.l.n.r.: Erik Werdekker , Gertjan Kattenberg, IIse Vink en
Ramona Nijboer. Zittend V. l.n.r.: Teun Mandema en Johan
Tammeling . (Foto: Henk Remerie)

Tapijt· gordijnen - vinyl - marmoleum - parket 
laminaat - vloerkleden - behang - zonwering 

verfartikelen - ijzerwaren - gereedschap 
electra

SPATEC-DECOR
WONING· EN PROJEKTINRICHTING

Frieseslraalweg 31 . Groningen, Iel. 050-139555
Kajuil 267. Groningen, lel. 415515



Kees Klei in één van zijn vele rotten. Hier samen met Jantje van
Weerden (staand) en Janna Hazeveld in het p racht ige open
luchttheater aan de Geweide weg. (Foto: archief "Wester ")

Een rasechte
toneelspeler.

Hoe leert U Uw rol?
"Doorlezen, lezenen nog eens
lezen ; door hardop te repe
teren.Daarbij loop ik ook heen
en weer en oefen allerlei be
wegingen.Enals ik strand ,kijk
ik in het boekje ... net zo lang,
tot ik het ken. Ik moet weten
wat ik zeggen moet, ik moet
niet afhan kel ijk zijn van de
souff leuse : dan sta ik als een
paa l. Natuurlijk kan het ook de
beste speler overkomen dat ie
het even nlermeerweet, maar

het eenaktertje: "De Stofzui
ger".Dat vergeet ik nooitweer.
Aan de hand daarvan vroegen
zeof iklidwildewordenvande
Rederij kerskame r. Iedere
tweede zaterdag van de
maand was het "Wester" : om
en om bij "De Unie" en bij
Harm Stol (nu dorpsh uis de
Leeuw). We moesten om de
beu rt een gedichtje voo rdra
gen of een boek lezen. Eigen
lijk zijnwenu geen echte rede
rijkerskamer meer: we doen
alleen nog tonee lspel. Toen ik
lid werd , was het een soort
jongerenc lub: als je g ing trou
wen , moest je er uit. We gin
gen naar de bruiloft en daarna
was het afgelopen. Wannee r
en door wie dat is veranderd,
weet ik niet meer . We hebben
nu leden van alle leeftijden . Ik
ben weliswaarde oudste,maar
niet de enige met jarenlang
ervaring. Kees Huisman , Jan
tje Terpstra enJanna Hazeveld
zijn er ook al heel lang bij ; ze
spelen alledr ie mee in het ko
mende stuk ."

avond, denk ik. Mijn tweede
optreden was een eenakter
voor de Bond voor Staats
pensioner ing. Die gaven één
keer per jaar een feestavond .
Omdat ze niet te veel geld
had den ,vroegen ze wat men
sen uit het dorp om een toneel
stukje op te voeren. Het was

de hoogste klassen van de
lagere school naar de gene
rale; dat was niet alleen leer
zaam, maar ook een soort
reclamestuntje. Doordat we
thuis vertelden dat het hart
stikke mooi was ,werden onze
ouders, buren enz. opge
warmd om er ook heen te
gaan."

Oe eerste rol
"Ik ben begonnen op de la
gere school ... op een ouder-

luidsinstallatie goed is, vangt
die het wel op. De mensen
moeten alles kunnen horen; in
een zaal lukt het wat ga uwer
dan in de open lucht. Mees ter
Reinders zei altijd dat we du i
de lijk moesten articu leren:niet
zeg 'n, maar zeggen. In mijn
jeugd mochten de kinderen uit

Wat vindt U van het nieuwe
openluchttheater?
"t Is wat bekrompener ... iets
kleiner en knusser, maar het
kan heel goed. Zoals we het
aan de Geweideweg hadden ,
krijgen we het niet weer: het
was daar zo uitgebreid, we
hadden er zo veel mogelijkhe
den ... Maar da nkzij de mede
werk ing van de gemeente en
de welwillen dheid van de
omwonenden hebben we nu
toch weereen eigen theater. In
de open luchtheb je vee lmeer
beweg ingsvrijheid dan in een
zaal: je komt echt uit een huis,
kunt heen en weer lopen, fiet
sen , met levende dieren wer
ken, enz . Het is veel uitge brei
der; je zit niet aan die beper
kingen gebonden.Je kunt alle
kanten op .Je moet wel duide 
lijk spreken; maar als de ge-

Als ik kom, is de thee bijna
klaar. We praten eerst over
wat persoonlijke zaken,daama
begint het "echte werk".

Omdat de 71-jarige Kees Klei op 1 en 2 september a.s de
hoofdrol zal spelen in het alom bekende openluchtspel te
Garmerwolde, vraag ik hem telefonisch om een intervi ew
voor de G&T. Hij antwoordt echter: " Och, wat mout ik nou
vertellen ... Ik ben der al n hal zet bie, meschain al wel 45
joar, mor ik heb ter al zo voak wat over zegd ," Na enig
aandringen, mag ik toch komen; we zulIen wel zien wat het
wordt.

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Fin ànc ieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel. : 05902 - 2191 /3152
Fax: 05902 - 3365

LOONBEDRI JF

W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon OSO - 418610

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
voor al uw

KOEIEN EN SCHA PEN

* behandeling rotkreupel
* horens zagen
* stieren ringen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde:
050 - 424962

Kzmo en Boot
Verhuurbedrijf
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Verhuur van :
Kano's - Visboot

Hu ifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwo lde 050-41 625 2

Ligplaats:
Damsterdiep bi) Calé Jigermels ter



dan zijn een paarwoordenvan
de souffleuse al voldoende.
Toen mijn vrouw nog leefde,
las zij de tegenspeler . Bij de
uitvoering (hetwas toen alleen
nog in de zaal) zei ze altijd : "k
Heb der ja niks aan, k wait ja
precies wat er komt." Nu ik
alleen ben, leer ik mijn rol door
steeds maar weer te herhalen.
Dat doet iedereen weer an
ders : Janna Maat bv, zit maar
te zitten, die hoor je niet. Maar
als ik goed los ben, is het hier
net een hekseketel.
leder speelt zijn eigen soort
rollen.Datis ook de krachtvan
onze vereniging . Doordat je
elkaarzo goed kent,weet je bij
het lezen van hetscript vaak al
meteen wie de rol het beste
kan spelen.Het is de kunstom
het zo natuurgetrouw mogeli jk
te brengen."

Watspeelt U het liefst: "plat"of
Hollands ?
"Dat maakt me niets uit.
Rederijkerskamer betekent
van oorsprong: rijker worden
in rede ... en geen Gronings!
Dat wou meester Reinders
beslis t niet! Dat was het juist !
Het was de bedoeling om de
Nederlandse taal beter te Ie
ren kennen; niet alleen om de
taal beter te leren spreken,
maar ook om kennis te maken
met de opbouw van de zin
nen! Jaren, jááren geleden
spraken de mensen hier al
leen maar "plat". Als de kinde
ren op school kwamen, ken
den ze geen woord Neder
lands. Nu is het weer precies
het omgekeerde: er zijn heel
veel gezinnen waar de kinde
ren direct Nederlands leren en.
thuis ook altijd spreken."

Hlliie Ramaker-Tepper

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recept ies
Vergader ingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde
OSO ~ 416244

Openluchtspel
Rederijkerskamer "Wester" (sinds 1864) speelt op 1 en 2
septembereen bijzondere opvoering van het blijspel "Kind aan
Hoes" van Franz Streichner, vertaald en bewerkt door Henk
Karstens. Aanvang beide avonden om 20.30 uur.
Bij slecht weer worden de voorstellingen verschoven naar 5 en
6 september.
Bijzonder, niet alleen omdat het nieuwe openluchttheater naast
de Openbare Basisschool in Garmerwolde in gebruik wordt
genomen ,maar vooral door de rolverdeling .Naast de 71-jarige
Kees Klei, die in de hoofdrol de sterren van de hemel speelt,
sch itteren nog drie spelersmet meer dan 40 jaartoneelervaring.
Als U wilt genieten van deze bijzondere opvoering in het
hagelnieuwe openluchttheater, kunt U kaarten bestellen bij de
Rederijkerskamer, p.a. Janna Hazeveld, tel. 050-4 14777.

De opbouw van het decor in het nieuwe openluchttheater te
Garmerwolde. (Foro: Henk Remerie)

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

renBoer 05902·2592 - Sint Annen 05902 - 1368

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHZ-CENTRUM

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Slegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

Wigboidstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUIN HOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8 , 9734 AC Gron ingen -Ruischerbrug

tlo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 41575 1

\.~

\

Perfektie in haarmode

Wi gboidstr aat 6 9791 CR Ten Boer
Tele fo on 105902 121 51



Als je het al moeil ijk gE'noeg vind t om keuzes te maken . is het misschien bete r om maar geen

Foto van de maand

Kaartclub " de Soos"

De juli-avond heeft de volgende
winnaars opge leverd :
1. J. Reinders 7148
2. J. Star 7077
3. J. Ramaker 7007
4. Mevr. M. Pops 6832
5. Mevr. Kraaima 6408

Het is prachtig weer, hoogzomer. Waarom zou je op vakantie
gaan als het dichtbij huis zo mooi is? Oe jeugd van Thesinge
vermaakt zich prima aan het Maar! Het aanlegs teiger/je voor
ziet in verschillende belangrijke behoeften: varen, vissen of
gewoon even gezellig bijpraten.
(Foto: Hans Weggemans)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Care! Hazeveld, Delta v.d .
Molen, Harry Stuut , Ton
Werdekker.
Fotograaf:
Henk Remer ie OSO , 419630

Eind-redaktie
Hillie Ramaker -Tepper
Dorpsweg 26, 050 - 415335

Redaktie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top , Metha Nijkamp,
Luc ie Kol-Slachter , Susan
de Smidt.
Fotografen
Hans vld Brand 05902 - 3795
Hans Weggemans 05902 - 3045
Eind-redaktie:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4, 05902 • 3795

Adm inistratie:
Peta Jurjens.
G.N. Schulterlaan 36.
9797 PC Thesinge.
05902 - 3896 .
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f . 17,SO p.j.
Post abonees f . 27,50 p.j.

Kopij inleveren voor donderdag
24 augustus 19.00 uur.

Nie uweweg 3
!() 050 - 123301

Winkelcentrum l ewenborg
Kajuit 285 - !() 050 - ol1-t7ol6

Winkelcentru m Paddepoei
Dierenriemstraat 200l - !() 050 - 771306

JongerenRekening b ij ons te openen. Maar ja. dan loop je wel wat m is. Zoals je eigen pas

waarm ee je grat is kunt pinnen.En een pr ima rente. En natuurlijk het gratis cadeau dat

Î4? krijg t. En !SWOP.Welke cadeaus we hebben? Ze zweven hierond er, en het is aan

;ou om nu bij de Raboban k een JonqerenRekening te openen en er eent je te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BA


