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Dagboek van een 'dou 't zuiver'
De voorbereiding en de uitvoerige publiciteit hadden hun werk gedaan. AI voordat om zeven uur de klokken luidden, was ik
wakker . Vandaag zou het gebeuren! We zouden met zijn allen de gemeente eens laten zien wat er gebeurt als de
volksvertegenwoord igers niet meer in staat zijn basisvoorzieningen als wegen en dijken fatsoenlijk te onderhouden. Dan moet
het volk zelf maar orde op zaken stellen en neemt Dorpsbelangen de plaats in van B&W. Voor onze eigen burgemeester niets
nieuws.

Een overzich t van arbeiders en opzichters bij de peuterspeelzaal in
Tnesmçe. (Fo:o' Henk Remerie)

Koffie: voor, tijdens en na de klus. (Foto Henk Remerie).

Eendou 't zuiver

hier inderdaad iets van willen Ie
ren , zoals wethou der Boels na
vee l wikken en wegen (I) uitein 
de lijk aangaf, dan is de les sim
pe l. 0

Geef een in te stellen Dorp sraad
jaarlijks de middelen voor on der
hou d en nog wat zaken, ste l ei
sen aan de kwaliteit (via het at
sluiten van een co ntract) en laat
het dorp voor taan ze lf uitmaken
in wel k temp o en op we lke wijze
de we rkzaam heden worde n uit
gevoerd .
Het ve rmindert de kosten en het
verhoogt de kwaliteit van het on
derhoud en het bevordert de beo
trokkenheld van de men sen bi j
hun eigen gemeenschap .
Leve de democratie, beginnend
in Taisn.

Leve de democratie !
Mocht de gemeente Ten Boer

co lonne klei ons dorp binnen.
Het duurde even voor de modder
op zijn bestemming lag , maar
toen kon het feest gevierd wor
den. Terech te be lon ingen wer
den uitgedee ld , bordjes en bloe
men en voor iedereen een ca ke
(die van mi) hang t nog aan de
verwarrn inq bij Piet). Onder de
welluidende klanken van de ei
gen disco kon iedereen laten
horen wat er "bie ons in Taisn"
allemaal kan .
Bij de teesteliike afs luiting in het
Trefpu nt bleek dat werkkleding
noodzakelijk wa s, omd at anders
geen plaats meer voor de flesjes
bier kon worde n gevonden. Een
goede afsluiting van een zeer
geslaagd eve nement.

Het resultaat
Een stevig bord snert met "brug
en spek" gaf weer de nodige
energ ie . De voltooiing naderd e.
De boomp jes stonden erin, de
teg els lagen weer recht (toc h?),
de hekjes geverfd, de straat wee r
strak en de Til was al wee r klaar
voor de vol gende winter. Om 4
uur rolde een indrukwekkende

We redden het wet
Op de Dijk hadden we het ritme
inm iddels te pakken, Een soepel
lopende werkverdel ing (daar is
kennelijk niet altijd een baas voor
nodig ) en uitstekend materiaa l.
Rond de middag was het wel
du idelijk: dat redden we wel. Of
de Dijk zelf het zo lang zou vol
houden , moest wo rden afge
wacht.

meteen da t ze diep onder de
ind ruk wa ren. De uitzending zat
wel goed, zeke r na de trefzekere
open ing van onze eigen burge
mees ter. Prachtig zo 'n raadsver
gadering .

Diep onde r de indruk
Een klein e wan deling door het
dorp lee rde da t de sfeer overal
opperbest was . De Moeshorn
ploeg genoot volop van het werk
dat al eerder wa s verricht. De
med ia toonden grote be lang stel
ling en Peter had het er maar druk
mee (zijn 'voorlichter' : "na CNN
gaat hij eerst naar TV Noord ") .
Het trio van Gewe st tot Gewest
liet zich vee lvJ ldig zien en je zag

Saamhorigheid
Kennelijk waren ve len die opvat
ting toegedaan, wan t het duu rde
liefst een uur voo rda t ook ik een
paa l aan een echte 'beschoe ier '
mocht overhandigen, Maar de
aanwez igheid en het gevoel sa
men een daad te stellen waren
vee l be langrijker dan de feitelijke
bijdrage. De typisch Gron ing er
humor ,de koff ie met ve le soorten
cake ("vooruit, nog maar ee n
stuk") en het speciaal voo r deze
dag overgeb rachte weer maak
ten het vóór tien uur al tot een
groot succes .



Dorpsbelangen Thesinge houdt
Jaarvergadering .
Forumavonden, verkiezingsuitslagen en "Doe het zelf " activiteiten hielden de gemoederen In Theslnge zodanig bezig, dat de
geplande jaarvergadering van De Veren ig ing Dorpsbelangen Theslnge (oorspronkelijk gepland op 13 maart) uitgesteld moest
worden. Onder het motto "wat In het vat zit , verzuurt niet " werd eindelijk maar toch op 16 apr il de jaarvergadering gehouden
In het vertrouwde caf é Molenzicht. Gemakshalve had het bestuur vergeten de aanvangstijd op de uitnodiging te vermelden.
Desondanks waren er rond acht uur 34 leden aanwez ig en kon de vergadering beg innen.

Er werd groot materieel ingezet bij de 'Doe-he t-zeti"dag in Thesinge.
(Foto : Henk Remerie).

Agenda
De agenda bood weinig interes
sante punten en iedereen zag
vanaf het begin van de vergade 
ring uit naar de volledige video 
band van "Van Gewest tot ge
west", met de ongecensureerde
beelden over onze actiedag,
maar daarover straks meer.
VoorzitterPeterHeidemaopende
met de geb ruikelijke woorden en
heette met name ons erelid Roelf
Jansen van harte welkom met
nagenoeg dezelfde woorden als
een jaar tevoren, getuige de no
tulen van de vorige vergader ing ,
vlotjes voorgelezen door Roelie
Dijkema. Omdat geduren de het
verenig ingsjaar Joke Sneek de
secretaressepen van Roel ieover
genomen had, las Joke het jaar
verslag van het secretariaatvoor,
Bestuur en aanwezigen zagen in
gedachten weer het versierde
dorp tijdens de feestweek in 1995
en een ieder betastte nog even
de pijnlijke spieren, die we alle
maalovergehouden hebben aan
de act iedag . Het was een goed
verenigingsjaar,boordevol activi
teiten.
Wanneer alles zo op een rijtje
gezet wordt, dan bekruipt je als
bestuurslid wel eens het gevoe l
"wat kunnen we nu nog beden
ken". We blijven ons best doen
en hopen dat de uitbreiding van
het bestuur met Kor van Zanten
en Luit Oomkes (met algemene
stemmen geaccepteerd) tot
nieuwe, geslaagde plannen zal
leiden.

Bedankt
De vereniging bleek financieel
met strakke hand geleid door
penningmeester Jan Mollema ,
hetgeen geresulteerd heeft ineen
gezonde financiële positie. De
kascontrole commissie,bestaan
de uit Nico Schutter en Koos
Oudman , comp limenteerde bij
monde van Nico de penning
meester met de overzichtelijke
wijze waarop hij de boekhouding
voert. Nico maakte tevens van
deze gelegenheid gebruik om
het bestuur uit de grond van zijn
hart en op zeer hartelijke wijze te
bedanken voor alles wat ze dit
jaar voor het dorp gedaan had
den . Was Nico zichtbaar onde r
de indruk van de activiteiten, wij

als bestuur waren onde r de in
drukvan Nico ziinwoorden .Nico,
bedankt, je woorden zijn een sti
mulansvooronsom door tegaan!

Discussie
De discussie aan het eind van de
vergadering was misschien nog
wel het meest interessante on
derdeel van de hele vergade
ring . Er werd nog eens over ge
discussiee rd of we echt wel zo'n
verstandige keuze hadden ge
maakt om als dorp bij de ge
meente Groningen te willen gaan
horen. De voorzitter deelde mee
dat het bestuurwederom mee wil
gaan dingen naar de Leefbaa r
heidsprijs van de Vereniging
KleineDorpenGroningen en naar

de Stimuleringsprijs van de ge
meente Ten Boer met als inzen
ding de "Doe het zelf" dag. Ook
de bekende vragen waren weer
aan de orde als: "Wanneer repa
reert de gemeente nu het voet
pad Schutte rlaan?", "Wanneer
wordtde Lagewegopnieuwgeas
falteerd?", "Hoe staat het nu met
het fietspad Thesingerlaan?",
"Het fietspaad je langs de Stads
weg is bijna niet meer begaan
baar", enz. enz.
Een enkeling was bang dat de
gemeente zou denken dat alles
in Thesinge na de "Doe het zelf"
dag wel klaar zou zijn en we
achteraanop de wensen-enprio
riteitenlijst zouden komen of uit
eindelijk zelfs van de begroting
geschrapt zouden worden . Het
bestuur gaf de verzekering dat
we er alles aan zouden doen om
de gemeente op de (nog steeds)
vele knelpunten te blijven wijzen.
Hopelijk lezen ze de GT express.

Een belangrijke activ iteit de ko
mende maanden lijkt de repara
tie van de riolering in ons dorp te
gaan worden, waarover elders in
deze krant meer. Deze werk
zaamhedenzullenongeveertwee
maanden duren. Iemand uit de
zaal suggereerde om het dan
maar zelf te doen in twee dagen,
maar dit leek ons als bestuur niet
zo'n goed idee.

"Wie doun't zulf!" op video
Geze llig doorpratend met z'n
allen over de 30 april festiviteiten,

!l:JJmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worde n vri jdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
klecJingreparatie.

GOED VOOR UW GOED
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Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - 011. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 · Garmerwolde
ro 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

BOUWBEDRIJF

Traditionele bunga lowbouw - Zel f meewerken bespreekbaar
Volgens ons of uw ontwe rp - Tevens onderhoud en renovatie

van boowaanvraaa tot sleutelklaar!

MeeullIstraat 2A 9191 (jE Ten Boer

Fax 050 ·3024081

Autotel. 06 ·52632384 Tel. 050 - 302 46 43



Henk Busscher

Bil Slem Bijmanis kwallte,/ be/aa/baar

tine be llen (541 31 08)
In de maand mei zullen wij bij
velen langs gaan om te vragen
"obligaties" te "kopen" à 25,-.Dit
zijn bewijzen dat de koper ge ld
heeft geleend aan de w GEO en
dit later uiteraa rd, zonder rente,
terugk rijgt.
Zondag 19 mei is er een R.A.BO
voetbaltoe rnooi met teams Uit de
omgevi ng; met gezellig zitten in
de feesttent en live-muziek van
"That's it".
Als alles lukt en de feesten voor
bij zijn, gaat de oude kantire op
25 mei tege n de vlakte en wordt
direct gestart met nieuwbouw.
l.et's hope so :

Bertro Top
{voorz.)

Omdat de voetbalvereniging groeit en bloeit als nooit tevoren
(met o.a. 100 jeugdleden) en het einde nog niet in zicht Is,
kwam ook de wens naar een echt clubhuis ter sprake.
Dit streven Is al zover gevorderd dat we verwachten begin juni
met de nieuwbouw te starten, waarbij defa. Havenga het casco
zet en wijzelf veel moeten doen, vooral om de kosten te
drukken. Met veel handige en actieve leden moet dit kunnen.

Voor de financ iën zijn al act ies
gehouden (de fietstoch t Täsinge
- Thesinge en het grote feest
vorig jaar) en staan er nog veel
meer op stapel d ie er allen toe
moeten bijdragen dat we genoeg
geld hebben om niet tevee l te
hoeven lenen.
Wij hopen natuurlijk dat ve'e in
woners van de dorpe n Garmer
wolde,Thesingeen Ruischerbrug
de noodzaak inzien van zo'n
bloeiende verenig ing en óók hun
steentje willen bijdrage n.
Op vrijdag 17 mei zal er een
"curiosa-markt' worden gehou
den in de feesttent op het GEO
veld vanaf 17.00 uur.
Alle jeugdleden en vele senioren
zullen mee lopen in de sp on
sorloop doorGarmerwolde op 18
mei vanaf 13.00 uur, waarbij U
natuurlijk als sponsor kunt optre
den.
's Avonds is er wederom een
groot 60-er jaren feest in de tent
met live muziek van "ROOTS66",
welke band garant staatvoorsfeer
en swingende taferelen. Voor
kaarten kunt U 's avonds de kan-

Winke lc entrum Lewenbo rg Groningen Te l. 050 - 541 0508

Drogisterij • ParfuDlerie
ReforDl • Schoonheidssalon

610 wetens-waardigheden

O,~lN';,

,,~ ·IIt . ,J

J .N. 6t»'M •-•••••••
5iem Diêî4iÎt

BOVAG Autobfdrijt

._ DIl!!!2r u ook koml I!!

De moderne garage
die alles voor uw
auto kan doen ...

Damstenteg 2 Sidóeburen 0598 · 431994
Groene loom ' TM 8~r 050 ·302 '494

pad aan de Molenweg. Iedereen
zal het er over eens zijn dat onze
reparat ie slechts een tijde lijke
oplossing b iedt ,want "de boom
worte ls jagen de tege lsomhoog".
Ingrijpende veranderingen zul
len dan ook plaa ts moeten vin
den aan de Molenweg en Dhr.
Wiereng a sugge reerde dat wij
a ls dorpsbewoners daar ook
maar eensoverna moesten gaan
denken. Enkele overwegingen
zouden b.V. kunnen zijn:
• alle bomen eruit,
• de helft van de bomen eruit en
parkeerh aventjes c reëren (na
realisatie van het nieuwe woning
bouwplan zal de verkeersdrukte
aan de Molenweg alleen maar
toenemen!) ,
• de tuinen kleiner maken en het
voetpad in de richting van de
huizen verleggen.
Wat uiteindelijk de oplossing zal
worden en wanneer die gerea
liseerd zalzijn isonbekend ,maar
suggesties zijn van harte wel
kom .

1
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de zangverenig ing en de lijntaxi,
de asfaltbedekking van De Dijk
en de woningbouw plannen van
de gemeente in ons dorp werd
het half tienen besloot de voorzit
ter de videoband "Van gewest tot
gewest" te starten.
Prachtige plaatjes van ons dorp ,
d ie goed de fantastische sfeer
van onze actiedag aangaven .
Ook het ongecensureerde inter
view met wethouder Boels op het
kerkhof van de Hervormde kerk,
waarin we wederom hoorden dat
de gemeente de ac tiedag niet
gewild had, maar wel op prijs
stelde; da t het toch eigenlijk niet
weer kon, maar da t erwel onder
zoc ht werd of dit in and ere dor
pen ook gedaan kon worden en
waar in de wethouder wederom
het verschil tussen wensen, prio
riteiten, planninge n en begrotin
gen uitlegde,totda tklokge lui een
einde maakte aan het interview.
Helaas konden we als bestuur
niet voorkomen dat het gewel d
waarmee de bestrating van de
Molenweg gerepareerd werd op
de band vastge legd is en publie
kelijk werd vertoond. Het ge bru ik
van bijlen was namelijk uitd ruk
kelijk verboden! Gelukkig is bij
het uitkomen van deze krant de
teruglevering va n de werk
zaamheden aan de gemeente
inmiddels geweest. Dhr.Wieren
ga heeft op donderdagmiddag
18 apr il alle uitgevoerde projec
ten bekeken samen met verte
genwoordigers van Dorpsbelan
gen Thesinge en gezegd tevre
den te zijn over het resultaat. De
toestand van De Dijk baarde Dhr.
Wierenga nog steeds zorgen en
hij wild e proberen het taluut zo
snel mogelijk verder op te vullen
en in ieder geval de grootste
scheuren in het asfalt proviso
risch te dichten. De uiteindelijke
reparatie van het wegdek staat
vooroktobergepland.Tijdens de
inspectie is uitgebreid gepraat
over de toestand van het voet-

Installatiebedrijf
Thesinge V.O.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

HOf5TEDE-
--SCHILDERS v.o.f,

G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 30 21957
Fax 050 - 3021574

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

050-3013830
0598-393504

LANDBOUW
MECHANISATlEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321
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Muziekuitvoering

Thesinge opnieuw
op de schop?

Vrijdag 3 1 me i a.s . geeft de mu ziekverenig ing "de Harmonie" in
samenwerking met het Ge meng d Mannenkoo r uit Ga rmerwolde
haar jaarlijkse uitvoering in dorpshuis "de Leeuw". Leden van het
korps en koor hopen ee n zeer gevarieerd programma ten gehore
te breng en ; de Alpenjagers ZUi len deze avond muz ikaa l afs lui
ten. Na afloop is er een verloting om de kosten te dekke n. De
avond begint om 19.45 uur en de ent ree is g ratis.

AI een paar jaar bestonden er klachten over vervuiling door een
lekkende riolering in een stuk land ach ter De Singel in Thesinge. Toen
de gemeente eind vorig jaar uitein de lijk een milieu -inspectiebed rijf
poolshoogte liet nemen , b leek er inderdaad sprake van lekkag e van
het rioo l.
Met de vervuil ing van de bodem en het water viel het mee volgens het
bu reau . Niettemin hee ft de gemeente de betrokken veehoud ers
be richt het vee niet uit de naa stgelegen sloot te laten dri nken . Om de
lekkage te be per ken werden vier dammen çe oraatst: bui ten d ie
dammen kan het vee wel uit de sloot gedrenkt worden.

Noren schieten
• De kleintjes leerden in een apart
hoekje de beginselen van het noten
schieten en kregen na afloop alle
maal een cadeautje.

• Dekinderenvan ± 6 tot enmet9 jaar
werden verdeeld in 2 groepen.
Bij de groep van Anneke Kattenberg
gingen de prijzen naar:
1. Tamara Kattenberg; 2. Rolt van
der Tuuken 3. Aurylinn Hoekstra. De
poedelprijswasvoor MariekeZijlstra.
De groep van Alineke Boes leverde
de volgende winnaars op:
1. Bart vanderTuuk;2. Lisa Mocking
en3.Mandy Kappetijn.Poedel:Sofie
Baal.
Er werd heel goed gespeeld ; de
kinderen wisten ook al heel veel van
de puntentelling!
Dankzij de plaatselijke bank moch
ten dit jaar ook degenen, die geen
prijs gewonnenhadden,een aardig
heidje uitzoeken.

• Vanaf tien jaar mocht je meedoen
met de "groten".Erwaren in totaal94
deelnemers. Dit jaar was er voor het
eerst sprake van een "bonus": als je
alle 16 noten er inéénkeer af gooide,
kreeg je 25 punten extra!
Na een sportieve strijd gingen on
derstaande personenmet de prijzen
strijken:
1. Geesje Santing +31; 2. Alco Mul·
der +23; 3. Roei Veenstra +15; 4.
P.C. Baat +13 en 5. Ger Kattenberg
+ 11. De poedelprij s g ing naar
Daniêlle Kuipers met -71 punten.
Geesje Santing is de absolute win
naar; zij won nu al voor de derde
ac htereenvo lge nde keer de
Fledder bosscherwisselbokaal! In
huize Van der Tuuk-Santing wordt
blijkbaardrukgeoefend:ookdebeide
zoons Bart en Rolf hoorden bij de
winnaars'

Uitslagen
paasmaandag

Susan de Smidt

(Uiteraard wordt ook aan de inwen
dige mens gedachl.)
• van 21.00 tot 01.00 uur: muziek
van de band "Cirnrnaron" in dorps
huis "de Leeuw".
Wie is de leukst verklede man en/ot
vrouw van deze avond?

Vervanging riool
Op de raad sverg adering van 24 ap ril is bes loten het gehele riool te
vervangen ; de werkzaamheden zu llen waarsch ijnlijk half me i begin
nen . De overlast voor Thesinge val t erg mee, beloo ft de g emeente ,
deze za l hoogstwaarschi jnl ijk alleen b estaan uit wat extra
transportbewegingen .
De wer kzaamheden vinden voornamelijk p laats aan de Schutterlaa n
op het stukje dat naar De Singel loopt, du s vlakbi j de til. De
omwonenden d ie dit aangaat zullen apart door de gemeente voor
overleg benaderd wo rden.
Wie nog vragen hee ft kan bel len met dhr.Wie renga van de gemeente;
te l. 050-302 88 50.

Deelname vanaf 13 jaar; als je mee
wilt doen, moet je je vóór 21mei a.s.
opgeven'
Voor Garmerwolde bij'
Jacob Arends, tel. 541 48 18 en
Appie Ridder, tel. 542 56 18
Voor Thesinge bij:
Kor van Zanten jzn, tel. 302 18 74.

zaterdag 8 juni
• van 11.00 uur tot ± 13.30 uur:
creatief kinderfeest in wes tern stijl
voor alle kinderen in Garmerwolde
van 4 tot en met 12 jaar
(basisschoolleeftijd)
Kom verkleed als stoere cowboy of
als flitsende indiaan (maar wel in
kleren die vies mogen worden) en
neem een beker (+ naam)en schaar
(+ naam) mee.
We gaan eerst in verschillende
werkhoeken aan de gang; daarna
gaan we ons eigen brood bakken en
__ . eten!
(Vanaf 13.00 uur zijn ook de ouders
welkom)
• van 18.30 tot 21.00 uur: Zeskamp
Speciaal.
Spor tieve teams uil Engelbert,
Rui sch erbru g , Thesinge en
Garmerwolde leveren een span
nende strijd!

vrijdag 7 juni
• 1800 uur: start Clou van de koe
(lokatie Grasdijkweg) U heeft toch
zeker ook al een (ol meer) kavel(s)
gekocht? Inlichtingen bij Jacob
Arends. lel. 541 48 18.
• van 19.00 tot ± 22.00 uur: Fancy
Fair in en om dorpshuis "de Leeuw".
Een gezellig gebeuren met diverse
spelletjes in Western stijl. mei
• vanaf 21.00 uur (tot ± 01.00 uur):
country- en westernmuziek door
Ramblin Eddy!

donderdag 6 juni
• van 13.30 tot ± 17.00 uur: de 50
plussers maken een gezellige tocht
met de janplezier dooronsprachtige
Groninger land. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij, maar: VOL = VOl'!1
Inlichtingen bij Hillie Ramaker, tel.
5415335
• vanaf 18.30 uur: Puzzelrit in
Westernstijl; jong en oud kan meerij
den en -puzzelen! U kunt zich per
auto inschrijven bij J äqerrneister.

De voorbere id ingen van de
feestdriedaagse zijn al weer in volle
gang.Hetvoorlopigeprogrammaziet
er als volgt uit:

Feestdriedaagse
Garmerwolde

Middelbert
050 - 5416263

Engelbert
050 - 5416217

GAS -WATER
ELECTRA

Installatiebedrijf

Fa. W. Kooi & Zn.

VAN DIJKEN
Autoschade

KollerlJweg 14 Woltersum
Tel. 050 ·3021796

~~:-..
Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman over!

M ODE

UlV "enige"
kleàingzaak
in Ten Boer.

in· en verkoop van
mahonie, eiken, oud· en nieuw grenen
en luxe lado·artikelen ~
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Ingrid Rusthoven
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De Koningin in Noorddijk
Vrijdag 22 maa rt kwam koning in Beatrix "Het Bev rijdings bos" in
Noorddijk bezoeken. Ze zou om drie uur komen, maar het liep wat uit
in Groningen. Dus kwam ze pas om kwart over drie met de koninklijke
blauwe bus in Noor dd ijk aan. Er reden wel tien motorage nten en twee
politiemensen te paard b ij.
Ze was in geze lschap van de gouverneur van Canada en zijn
ec htgenote.Ook waren commissaris der Koningin Vonhoff en b urge
mee ster Ouwerkerk van Groningen aanwe zig. Eerst werden de
volks liederen van Canada en Ned erland gespeeld door de Johan
Willen Frisokapel en daarn a hield de voorzitter van het 5-mei comité,
de heer Matthijsse, een toesp raak. Hierna heeft groep 7 van de
basisschool "Het Kompas" b loemen ge legd op het vorig jaar ont
hulde monument. Koning in Beatrix en de gouverneur hebben iede r
een boom geplant .
De koning in en de gouverneur g ingen rond half vier weer weg .
Daarna vertrokken ook de toesc houwers.

Koninginne

dagl99&
In Garmerwolde ziet het pro
gramma er als volgt uit:
. 10.30 uur: Rondgang van de Har
monie met daarachter een versierde
wagen, waarop verklede peuters en
kleuters.Daarachterdeversierdefiet
sen. Begin- en eindpunt: parkeerter
rein gymzaal.

Het middagprogramma vindt plaats
op het speelveld aan deOude Rijks
weg.
• 13.30 uur: Spelletjesmiddag voor
alle kinderen van groep 1 tot en met
8 Einde rond 16.00 uur.
• 16.00 uur: Gekostumeerd volley
baltoernooi voor de oudere jeugd en
volwassenen,
• Aansluitend aan het volleybal
toernooi is er een barbecue georga
niseerd. Als U gebruik wilt maken
van een stoel, kunt U dezehet beste
zelf meenemen. DeOranje Commis
siezorgtvoortafels.Einderond 20.00
uur.

De Thesingers waren evenbang dat
het heel erg stil zou blijven in hun
dorp op 30april, maarop de valreep
kwam de aktiviteitenvereniging (on
derdeel van Dorpsbelangen, vm.
Oranjecomité) met een spetterend
programma, dat voor elk wat wils
heeft!
Een gratis concert ondanks het ont
breken van een fanfare In ons dorp,
slauw slag op de vrijmarkt, swingen
bij de disco,aande inwendigemens
is ook gedacht en voor de racemon
stersonderonseengeweldigekans!
Dit is het programma:

• 9.30 uur: Opening van het feest
door blaasorkest "De Thaisner
Bloazers" op het schoolplein

• 10-12 uur: Vrijmarktop het school
plein, standhouders mogen niet
ouder dan twaalf jaar zijnl

v.a 13 30 uur: Spectaculaire Kart
races op het parcours Kerkstraat!
Deelnemersmoetentenminstetwaalf

jaarzijn;erwordt een indeling in twee
gewichtsklassen gemaakt voor 12
18 jarigen en v.a. 18 jaar en ouder.
Helmen zijn aanwezig, een eigen
helm mag ook!

Aanmelden kan vanaf heden bij:
Ebel Vaatstra tel. 302 35 29
Jo Schuppert tel. 302 16 02
Kor van Zanten lel. 302 18 74
Ook voor verdere informatie'

Riëtte van der Molen
groep 8

De gehele dag is er catering aanwe
zig (eten en drinken dus)'
'sMiddagsisdiscotheek "Fitst Move"
actie!!
Wij hopen op een zonnige, feeste
liJke dag!

Koningin Beatrix brengt een be
zoek aan het Bevrijdingsbos in
Noorddijk. Onze fotograaf staat
er met de neus bovenop!
(Foto: Henk Remerie).

Henken
de Koningin
Onze fotograaf besloot het erop
te wagen in het Bevrijd ing sbos
zijn eige n plaatje s te sc hieten
van het bezoek va n de Koningin.
Ec hter, daar aangekomen stuitte
hij op po litiebewakin g d ie hem
vroeg naar zijn pe rskaart . Tot nu
toe bezit Henk Remerie er geen
maar ge lukkig b leek zijn monde
linge verklaring, dat hij hier in
opdracht van de G&T was , hem
verder te helpen naar een co ntr öle
doo r de Binnenlandse Veilighe ids
Dienst. Hij moest eve n zijn jas
open doen en kreeg toen toe
stemming om zich te voegen b ij
een ach tta l fotog rafen en het
filmteam van t.v . Noord . Zo kon
Henk get uige zijn van de aan 
komst van de konink lijke bus on 
der escorte van 12 politiemotoren
In gezelschap van Haar Com
missar is,de heer Vonhoff ,p lantte
de koning in een bcornpje. Henk
stond op 1 meter afstand en kon
ongestoo rd een serie foto 's ma
ken. Het publiek werd achter een
hekwerk op zo'n 3 meter afstand
gehouden.

Henk was onder de ind ruk van de
strakke planning van het gebeu
ren. De BVD-ers deden vrij onop
vallend hun we rk , maar hielden
alles in de gaten . De kon ing in
wuifde en kn ikte g limlachend.Het
kwam op Henk afstandelijk ove r,
totdat de genod igde kinderen
haar bloeme n kwamen aanbie
den. Toen viel het hem op dat zij
daarmet aandacht op reageerd e.

Truus Top

Kano en Hoot
Verhuurbedrijf
~eLDE

BOUW v.o.f.

Verhuur va n: Kan o's 
Visboot - Bootcaravan

Hu ifboot - ook voor gro epen

Dorpsweg 28
9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5416049
FAX 050-5424784

Oude Rijksweg 11
te l. : 050 5416501

9798 PA Gormerwalde
Fo x: 050 5419268

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 5416252

Ligplaats:
Oamatordlop biJ Café Jigormelator
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H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 - 3021227

VAN 81een's
5AKKEQIJ

Op de raadsvergadering van 27
maart werd een extra punt aan de
agenda toeg evoegd : 'Eenmalige
b ijdrage herstel De Dijk in The
singe' .
Het is de Thesingers dan toch
ge lukt; het co llege heeft alsnog
ge ld besch ikbaar gesteld voo r
het achte rstallig onderhoud in het
dorp.Eeneenmalige bijdrage van
f 13.500,-alsaandeel in de mate
riaalkosten van de besc hoeiing
en f 11.500,- voor wegreparaties
aan de Dijk. De raad ging , zij het
met hier en daar enig gemor,
zond er hoofdelijke stemming
accoord met het voorstel.
De gang van zaken in Thesinge
heeft er wel toe gel eid , dat het
gemeentebestuur nog eens wil
uitzoeken of de aanpak van The
singe model kan staan voor een
vorm van dorps- en buurtbeheer
in de gehele gemeente Ten Boer .
Wie weet. wordt op de ze wijze
een spon tane en suc cesvolle ac
tie straks gewoon regulier beleid .
Ook in de raad van ap ril is er voor
Thesinge een fors kred iet be 
sc hikb aar gesteld .
Reeds vele jaren zijn er al prob le
men met de riolering , die loop t
vana f de G.N. Schutter laan tot
aan de Singel. Er zitten zoveel
lekken in de leiding , dat een stuk
riool van ruim 200 meter aange
pak t moet worden.
Het probleem zou het goed koop st
verholpen kunn en wor den door
het aanbrenge n van een inwen
dige 'kous' in de rioolleiding.Maar
het riool is in een zodanig slech te
staat. da t het aanbreng en van
een kous op termijn niet echt

6

soelaas biedt. Vandaar een nieu
we leiding
Het vervangen van dit, relatief
gezien, kort stukje riool kost maar
liefst f 244000 ,-1
Voor alle dorpen in de gemeente
heeft het college door een extern
bureau een nota over de speel
voorzieningen laten op stellen .
Alle speelplekken zijn geinven
tariseerd en beoord eeld op hun
veiligheid en functie. Ook is de
behoefte aan uitbreiding, reno
vatie en nieuwe speelplekken on
derzocht. Om aan alle we nsen te
kunnen vo ldoen is veel geld no
dig . Met het jaarlijks besch ikbare
bedrag voor onde rhoud, doo r
zelfwerkzaamheid en door een
extra bedrag in het investerings
prog ramma van de begroting op
te nemen, kan straks jaarlijks aan
een deel van de wen sen tege
moet gek omen worden.
Volgens deopstellers van de nota
komt in Garmerwolde de speel
piek aa n de Oude Rijksweg voor
onderhoud en Uitbre iding speel
toestell en in aanmerking ; de
speelplek aan de W.F. Hilde
brandstraat voor onderhoud en
inricht ing van een kleuterple k
Voor Thesinge zou een speelter
rein op het sportveld ontwikkeld
kunnen worden. In Sint Annen
zijn nieuwe speelvo orzieningen
rond de klokkestoe l een moge 
lijkheid . Inmiddels heeft het col
lege voor het dorp Sint Annen al
een eerste bijdra ge van f 3.250,
vas tgesteld .

Sicco Laagland.

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

LOONBED RIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garme rwolde
Telefoon 050 - 5418610

BaUolu
Z' hemmen t doar in Tha isn toch
mor moo i veu rnander kregen!
Zollen wie dat in Gaarmwó l ook
zo doun motten as w ie d ij
parkeerprob lemen aan d' Olie
Rieksweg nog ais oplö st hem
men willen ? Be sc hoe iing in t
Damste rda ip en doar
parkeerploatsen mokken. En din
aan d 'h oe zenkaant n fiets!
voutpad : daar mot , veur zo v èr ik
wait, nog n strook gem ainteg rond
liggen. Zoas t nou ga it, ken t toch
aigelk nait: t gebeurt mee ras ains
dat n grode vrach tauto de r nait
langs ken . Noodgedwongen ridt
e din achteroet terug; mor dat is
toc h veul te gevoarlek? As de r ais
n (klain) kind achter lopt (of fietst)
...dat kin dij sjefeur ja nooit zainl!'
Dat is toch vroagen om ongel uk
ken???

Ove r onge lukken sproken : hem
men ie der wel ais bie stil stoan
dat t gevoarlek is as ie soavends
in t duustern nog even met joen
hond(je) op pad çoan? As j' op t
vou tpad lopen, is der niks aan de
hand, mor gewoon aan kaant van
wèg ...aigelk mos je n lampke om
aarm hemmen '
Deurdat j' induustern lopen,vaten
je hoas t nait op .k Mol.der naitaan
denken dat er n auto tegen joe
aan ridt !

Hillie Roamokker-Tepper

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
gediplomeerd

voor koeien e n schape n

Meerd ere be handelboxen
en vanghekken, tevens

koeien en schapen scheren

GARMERWOLDE
050 - 5424962

"de SOOS"

De aprilavond heeft de volgende
stand opgeleverd:
1. Dhr. J. Leugs 6810
2. Mevr. W. Tammeling 6720
3. Dhr. J. Reinders 6692
4. Dhr. A . Mulder 6674
5. Dhr. J. Ramaker 6651

Kerkdiensten
Geref. kerk
Thesinge!Garmerwolde
5 mei
9.30 uur: SOW ger. kerk
mw. Tinga
19.oouur:ds.Oldenhuis,Coevorden
12 mei
9.30 uur: ds. de Jong, Heerenveen
19.00uur: ds. de Graaf, Bant
16mei
Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. Wijnja, Hoogeveen
19 mei
9.00 uur: SOW Garmerwolde
ds. de Vries, Kampen
14.30 uur : ds . Westerneng ,
Idskenhuizen
26 mei
Pinksteren
9.30 uur: Belijdenisdienst ds. Ypma
14.30 uur: dhr . Venema, Onder
dendam

N.H. Kerk
GarmerwoldefThesinge

5 mei: Thesinge GereI. Kerk
9.30 uur: Mevr. W. Tinga-Bosma,
SOW
12 mei:Thesinge
9.30 uur: da. C. de Vries-Batenburg
16 mei: Thesinge Ger. Kerk
9.30 uur: ds. Wijnja, Hoogeveen
19 mei: Garmerwolde
9.00uur:ds.deVries,Kampen.SOW
26 mei: Thesinge
9.30 uur: Prof. dr. van der Woude
2 jun i: Thesinge Ger. Kerk
9.30 uur: Ds. S. Yprna. SOW

.

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.1. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigbo ldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905



De Geldmolen
Het is 30 maart 1996, half 3 's middags en ik ga met Marilyn en
Marissa naar Dorpshuis "De Leeuw". Om 3 uur zal Rederij
kerskamer "Wester" een kindertoneelstuk opvoeren. Als we
binnenkomen zijn we zeker niet de eersten. Het is al behoorlijk
druk en er komen nog meer kinderen met hun ouders, familie
en vrienden. De oudste bezoeker zal in de zeventig zijn
geweest en de jongste, die het hele stuk (vrij rustig) heeft
uitgezeten, was 16 maanden. Een echte familievoorstelling
dus!
Het is 3 uur geweest en het gordijn gaat open.

Eerste bedrijf
Kapper Knijpschaar is zeer gie
rig en telt elke avond samen met

, zijn vrouw z'n centjes. Op een
dag neemt hij een nieuwe knecht
aan: Bas. Bas kent het kapper
svak niet, maar dat kan hij vast
wel leren. Daar komt de eerste
klant binnen: Veldwachter Van
Knuppelen. Bas mag hem inze
pen; dat kan hij als de beste.
Eerst smeert hijde scheerzeep in
de veldwachter z'n oor,dan in z'n
ogen .Vervolgensvertelt Bas een
mop en de veldwachter moet
hartelijk lachen. Maar niet voor
lang, want Bas stopt net de
scheerkwast in de veldwachter
z'n mond.

I Later komt de rijke boer Blaar
binn en . Kapper Kn ijp schaar
scheert hem zelf maar en stuurt
Bas naar buiten om de stoep te
vege n. Als boer Blaar niet kijkt,
steettkapper Knijpschaar enkele
GoudGuldens van hem. Bas kijkt
net door het raampje, maar zegt
rietsl Als de arme buurvrouwSlof
om een beetje warm water komt
vragen, stuurt de gierige kapper
Knijpschaar haar weg, Van de
zigeunerin Arabella horen ze dat
tovenaar Hopokus heel rijk IS: hij
heefteen Geldmolenwaarhij geld
mee kan maken'

Tweede bedtij':
'sAvondskruipt Bas- metbehulp
van het nic htje van kap pe r
Knijpschaar : Annemieke - in de

dekenkist, die in de kamer staat
en luistert de plannen van Knijp
schaar en z'n vrouw af. De tove
naar komt op bezoeken laat zien
hoe goed hij toveren kan: hij to
vert bij kapper Knijpschaar een
ezelstaart:latertoverthij die staart
ook weer weg. Omdat hij de
Knijpsc haren volledig vertrouwt ,
vertelt hij de toverspreuk van de
Geldmolen.
Daarna ko mt de zigeunerin
Arabella weer langs en vertelt
dat de Geldmolen altijd onder
het bed van tovenaar Hopekus
staat. Ze geeft de Knijpscharen
een toversleutel die op elke deur
past en ..... leert ze stuipen: AI
met al kost het de famil ie
Knijpsc haar veel geld, maar ja,
als ze de Geldmolen eenmaal
hebben , worden ze vanzelf rijk!

Derde bedrijf:
Die knappe tovenaar Hopokus
kan echt toverenI Hij tovert een
tandenborstel,eenbekeren zelfs
water in die beker.Als hij voor het
slapen gaan z'n tanden poetst,
zeggen de kinderen dat dit over
moet omdat hij geen tandpasta
heeft gebruikt. (De kinderen le
veren steeds meer commentaar
en leven erg mee; 't is ook zó
spannend!)Als de tovenaar naar
bed wil gaan, komt de rijke boer
Blaar op bezoek; hij vertelt dat er
enkele GoudGu ldens van hem
gestolen zijn en dat hij dat ont
dekte nadat hij b ij kapper Knijp-

Familievoorstelling van Rede
rijkerskamer "Wester" met Henri
Veninga en Foktje de Haan als de
gierige Knijpscharen. (Foto: Henk
Remerie).

schaar was geweest. De tove
naar belooft dit morgen op te
zullen lossen. Als boer Blaar weg
is, komt de arme vrouw Slof bin
nen; zij vertelt dat Knijpschaa r
haar geen warm water wilde ge
ven en dat ze nu van de pijn door
reumatiek niet kan slapen (om
dat ze geen warme kruik kan
maken). De tovenaar tovert de
reumatiek weg en gee ft haar wat
geld. Dan kan hij einde lijk gaan
slapen. Ssst, daar komen de
Knijpscharen binnen. (Het is nu
MUISSTIL in de zaal ) Ze stelen
de Geldmolen en zetten er een
nep-Geldmolen weer neer. Als
ze net weg zijn, komt Bas binnen
gerend. Hij waarschuwt de tove
naar dat de Knijpscharen van
plan zijn de Geldmolen te stelen.
maar gelukkig staat deze nog
onder het bed (denkt de tove
naar). Als Bas weg is, vertellen
de kinderen de tovenaar dat het
de echte Geldmolen niet is. Ge
lukkig gaat de tovenaar dit direkt
uitproberen . Als inderdaad blijkt
dat het de echte Geldmolen niet
is,wil de tovenaar een bewijs wie
de dief is en spreekt een heel

bijzondere toverspreuk uit waar
door de dief een ezelstaart krijgt.

Vierde bedrijf:
Als kapper Knijpschaar de vol
gende morgen de ezelstaart ont
dekt, wil zijn vrouw hem eraf snij
den . Maar dat is helaas veel te
pijnlijk: het is net alsof je je arm
erafsnijdt l Danverstoppen ze de
staart onder de kapoersjas.
Op het moment dat Annemieke
met de Geldmolen binnen komt
rennen, is iedereen indekappers
zaak, Tovenaar Hopekus vertelt
dat de dief een ezelstaart moet
hebben en iedereen moet laten
zien of hij (of zij) een staart heeft,
Tot grote hilariteit van de kinde
ren laat elke speler zijn achter
werk aan het publiek zien, Als de
kapper aan de beurt is, blijkt dat
hij de dief is. Kapper Knijpschaar
en z'n vrouw worden door de
veldwachter meegenomen en
boer Blaarkri jgt z'nGoudGuldens
terug. (Inmidde ls zegt een van
de kinderen tegen tovenaar
Hopokus: "Jij bent liefi" Zo zie je
maar weer hoe de kinderen
meeleven ) Dan blijkt dat Bas en
Annemieke een beetje verliefd
op elkaar zijn geworden (ook dit
weer tot grote hilariteit van de
kinderen) en dat ze willen trou
wen. Van boer Blaar krijgen ze
enkele GoudGuldens en van de
tovenaar de Geldmolen. Nu kun
nen ze zeer binnenkort trouwen,
Hieperdep iep hoera!

Het is al 5 uur geweest als d it
spannende toneelstuk is afge
lopen. Enkele kinderen worden
nog even door Kapper Knijp
schaar geschoren en dan ver
trekt een ieder huiswaarts.
Aan Marilyn en Marissa merk ik
wel dat ze geno ten hebben . 's
Maandags hebben ze op school
voor alle zekerheid nog even aan
Renske gevraagd of de reuma
tiek nu echt weg was.

Willemien Bakker-Foekens

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg • Kajuit 322 - 050 - 5415222
Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd
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De voorbereidingen van de groepen 6,7, en 8: er wordt een lied
gezongen. (Foto: Winy Remerie).

Feestelijke
ouderavond
oas
Gannerwolde
Op 19 april Is het dan zover;
de groepen 3 Um 8 zullen een
musical opvoerenI Eerst Is er
's middags nog de generale
repetitie.
Voor de échte uitvoering 's
avonds moeten de kinderen
vanaf half zeven In dorpshuis
" De Leeuw" aanwezig zijn.
Enkeleouders zorgen voor de
Juiste kleding en de onder
laag van de schmink; vervol
gens zorgt Ton VVerdekker
voor het Juiste eindresultaat.
In de tussentijd zorgen mees
ter Dlck (gitaar) en Douwe
Tlchgelaar (accordeon) voor
de nodigeontspanning en zin
gen ze samen allerlei liedJes.
Een van de kinderen vraagt
zich hardop af of ze niet wat
voorzichtig met hun stem
moeten doen, straks kunnen
ze niet meer zlngenl
Dan Is het eindelijk acht uur
en het doek gaat open .

Gert Jan Kattenberg en Que n
Hoekstra spelen enkele liedjes
op hun saxofoon;ze oefenen nog
maar anderhalf jaarmaar het klinkt
alprachtig.Daarna staan de groe
pen 3 tlm 8 op het podium om het
opening slied te zingen: "Kom bij
ons op de basisschool ".

Slaap Kon ing Slaap
Nu begint een spannend onder
deel van de avon d: De Musicals !
"Slaap Kon ing slaap" wordt op
gevoerd door de groepen 3 tlm 5.
Kon ing Winter heeft d it jaar be
sloten niet te gaa n slapen. De
b loembollen zullen dit jaar niet

kunnen groeien en de zonne
stra len niet schijnen. Hij gee ft zijn
lakeien op dracht hem wakker te
houden met eten en drinke n. De
bloembollen smeken de koning
te gaan slap en en de zonnestra
len en muzikanten doen hun be st
dekoning in slaap te zinge n. Dan
komen Klaas Vaak en zijn hel
pe rs. De koning krijg t gr iep en
vra agt een hoestdrankje va n
Klaas Vaak . Gelukkig heeft deze
een hoestd rankje bijzich .Dit blijkt
ec hter een slaapdrank je te zijn
en al gauw valt de koning in slaap .
Gelu kkig kunnen de bloembollen
nu groeien en de zonn estral en
sc hijnen.

Bing o
In de pauze wo rden nog enkele
loten ve rkocht; na de pauze be
gint de mu sica l "Bingo", opge
voerd door de boven bouw . Dit is
een rec lameb ureau me t alles
erop en eraan : teks tsc hrijve rs

(zelfs een Franse) ,sec retaresses ,
modellen , glazenwassers, een
rec hercheur,twee di recteuren en
zel fs twee acti eg roepen: 'Stop
de Spot' en 'Comité Spotprijs'.
Na allerlei verwikke lingen zoals
verliefdheden, een inbraak, ac 
tieg roepen d ie demonstre ren en
een teruggekeerde d irecteur,
loop t alles toch nog goed af.
Wie d it niet gezien hee ft, heeft
echt iets gemist. Er zijn prachtige
liederen gezongen en wa t heb
ben d ie kinderen een p rachtige
stemme n!

De avond wordt afgesloten met
de trekking van de verlot ing . De
gel dprijzen gaan naar: M. vld
Hem (f 200,-), T. Arends (f 100,-)
en fam. Benneker (I 50 ,-).
AI met al was het een zeer ge
slaagde avond ; ik ve rheug me nu
al op de vo lgende feestelijke
oud eravond. U komt dan toch
ook?

Wiflemien Bakker-Foekens

Uitslag verloting
l e prijs (lotnummer 1426): M. V.d.
Hem (I 200,-); 2. (1239): T. Arends (I
100,-); 3. (2056): Benneker(ISO ,-);4.
(1342): T. Kauw (qieter met tuin
handschoenen);5(1649) :Oma Post
(barbecueschortmet pannelappen);
6.(1771):AntjeNoordhof (bekers); 7.
(1999 ): B. Alberda (badhanddoek
met washand); 8. (1446): Ojoeke
Brons(zinkenteilmet bloemenzaad);
9. (1508): Mandy Kappelijn (flacon
met zeep); 10. (1988 ): Janet ..wie?..
(taart); 11.(1242):AneliekeHoekstra
(loto-aJ bums); 12. (2292): Bouwman
(ovenschaal); 13. (2116): meester
Bert (Iruitheester); 14. (1268): Oick
Groenhagen (tennisspel); 15. (153
1): T. Arends (kleerhangers) en 16.
(1102): P.J. van Wiek (glazen).

Stoomfluit;es
• Te koop aangebode n: g .o.h.
Vouwwagen AlpenKreuzerOuet.Met
ruime voortent, 2-6 personen. Incl.
bermkeuken en veel extra's. Bouw
jaar 1990. Vraagprijs I 2.750,-. Tel.
5421 160.

• Tekoop:CaravanTabbert Kornel!
400, 4 persoons. Voorzien van ka
chel en koelkast. Voortent merk
Brand. Prijs:
12.000,-. Tel. 54 1 50 40.

• Te koop: aanhanger voor de va
kantie voor tent e.d., in goede staal,
1.250.-. Tel. 3023045

• Te koop: 2 brommers. een Ya
maha OT en een Suzuki ZR5O.
Tel. 3023896

• Gratis al te halen: broeikasramen
+ glas: ± 50 x 100. Tel. 302 1565.

• Hulp gevraagd: Ben je 15 jaar of
ouder en wil je 's avonds graag iets
bijverdienen? Neem dan even con
tact op met rozenkwekerij Veenstra.
Tel. 54162 BO.

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg . Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 050 - 3022 191

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365
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VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 3012832 Fox 30 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 - 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 & 78

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kaju it 272
Win ke lcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Uchtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



PaaslDaandag
Paasmaandag Is in Garmerwolde een echte familiedag; het
begint met eieren zoeken aan de Grasdijkweg, daarna komt
het noten sch ieten. Zelfs de kleuters worden al Ingewijd In het
aloude spel. Na alfoop is er een gezellig samenzijn In café
Jägermelster en worden de prijzen uitgereikt. Dat ook de
kinderen er volop van genieten, blijkt uit onderstaande verha
len.

Geesje Santing. de beste notenschieter van Gemïetwolde! Getti!
Wiekei en Hanny Haveng a kunnen er niet aan tippen.
(Foto: Anneke Kattenberg).

Sieb-Klaas Iwema

Deel twee van de wedstrijd volgt
eind 1996.

Op 27 februari 1996 had s.v. "De
Buurschutters" schietvereniging "The
Cartwrights" uit Ten Post uitgeno
digd voor een gezellig onderling
luchtgeweer schieten in dorpshuis
"de Leeuw". De uitslag van het eer
ste deel van de wedstr ijd was als
volgt:

s.v. "de Buurschutters" :
1. J. Booman 113 punten
2. A. Start 112 punten
3. L. V.d. Molen 112 punten
Het voorlopige verenigingsgemid-
delde is 104,1 punten

s.v. "The Cartwrlghts":
1. E. Sterenberg ...... 111 punten
2. R. Ronda, Y. Werkman en Joh.
Bosker: allen 110punten
Het voorlopige verenig ingsgemid-
delde is 102,4 punten

Luchtgeweer
schieten

TimSpijker
groep 7

Annelies Klunder
groep 8

optredenvan Jan Ottens.En toen
kon je naar huis gaan, als je wou.

Noten sc hieten
Het noten schie ten was in 1996
aan de Oude Rijksweg bij Van
Huis en Havinga . Het spel gaat
zo :
je hebt een baan met 16 noten ; je
moet met een kogel proberen de
laatste noot er af te goo ien (je
mag er natuurlijk ook meer af
gooien).Als je naast gooit. heb je
- tO punten; gooi je de eerste er
af: -1, de laatste: +1. enzovoort.
Er waren een heleboel mensen
aanwezig : zo'n 94. Geesje van
derTuuk had voor de derde keer
de hootop rqsgewonnen;daarom
kreeg zij ook een diploma.
Bij de prijsuitreiking kwam Jan
Ottens ook nog even langs om
wat liedjes te zingen . Het was
een leuke middag .

No ten schieten
Paasmaandag was er noten
sch ieten in de schu ren van Van
Huis enHavinga.Je werd ingroe
pen verdeeld van ongeveer 10
mensen. Als je 3 tot 5 keer had
gegooid. moest je van baan ver
wisselen.De baan bestond uit 16
noten; bij de kleinere kinderen 12
of 10 noten . De leider van de
groep waar ik in zat. was Ronaid
Boes. Erwaren 94 mensen. En er
waren ongeveer 10 groepen. Er
waren 5 winnaars. Je kon allerlei
soorten worst winnen; de hoofd
prijs was een taart en een beker.
Toen het noten sch ieten afgelo
pen was en iedereen in café
Jägermeister zat, was er een

Groetjes van
Marieke Kattenberg
en Suzan Benneker

groep 7

winnaa rs werden bekend ge
maakt. "De eerste prijs gaat naar
... ." zei Cheryl , "naar Quen
Hoekstra.Want hij heefthethoog
ste c ijfer. De tweede prijs gaat
naar ...Marieke Kattenbe rg ,want
zij heeft het op één na hoogste
ciifer." De derde prijs was voor
Han Munstra, want hij had het
laag ste c i jfer . Ook Willek e
Tichgelaar, Tamara Kallenberg,
Robert Ganzeveld en Gert van
Zanten kregen een prijs.Toen we
klaarwaren met de prijsuitreiking
gingen we direkt naar noten
schieten. want het was al tijd .
We vonden het een leuke och
tend .

Paaseieren zoeken
Om ± negen uurkwamen Gertjan,
Roei. Han en Haily ons oproepen
namens de Paashaas.Ze riepen:
"Half tien, eieren zoeken !" ... rin
kelden met een belletje ... "half
elf, noten schieten !" Ze dachten
dat er daardoor meer kinderen
bij eieren zoeken en noten schie
ten zouden kome n. Toen het
ietsjes voor half tien was, gingen
alle kinderen naar de schuur van
Jacob en Trijn om eieren te zoe
ken. Om half tien begonnen we.
Groep 1en 2 gingen met Anneke
mee en groep 4,5 ,6 ,7 en 8 met
Catharina. Groep 3 mocht zelf
kiezen met wie ze mee gingen.
Groep 1 en 2 (3) gingen naar de
boomgaard en groep (3),4 Vm 8
gingen naar het weiland tegen
over de boomgaard. Toen we
daar allemaa l stonden, legde
Cheryl het eersteven uit. Er lagen
allemaal eieren in het weiland. Er
stonden allemaalcijfers op:van 1
Vm 150. Iedereen moest drie eie
ren zoeken .Hetg ing eromwie de
hoogste cijfers had. Maar niet
alleen de hoge. ook de lage c ij
ferswaren belangr ijk!Toen deed
Catha rina het hek open. We
mochten beginnen te zoeken.We
mochten drie kwartier zoeken:
vanaf half tien tot kwart over tien.
Er lagen heelwateieren:wel 150!
Dat de Paashaas zoveel eieren
had ! ... en zoveel verf! Hij zou nu
wel blut zijn!
Toen het kwart over tien was,
ging de bel. We moesten alle
maal weer bij het hek komen. De

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerb rug
Vo wijk Lewenborg .. tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

Perfektie in haarmode

Wlghold straa t 6 9 791 CR Te il OON
r ctct oo n ( O ~ U J 30:l2 1ttl

NIJDAMHOUTMARKT

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

W igboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

B.A. Siegers
Uw slager

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.
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Rabobank

Oe Rabc bank iseen bank met een idee.Het
idee dat je samen sterk bent Oe Rabobank
heelt als geen ander een traditie van
samenwerken en bouwenaanrelaties. Het
is een ban k vàn mensen VÓÓr mensen.
Dat merkt u al snel in het perseen-

lijke contact Elke Rabobank
slaat midden in de samen
leving. Daarom zijn we
vaak betrokken bij cc tlvi

reuen in het bedrijfs·
leven. verenigingen en
scholen. Wc weten wat
er leeft. ook als het niet

om bankzaken g oJëlt. Kort

om, we zijn een bank die
netzo thuis is in de buurt alsu.

We zijn netzo
thuis in
de buurt
als u

gaten te stranden!
Maar willen de bromfietsers het
niet als racebaan gaan gebrui
ken ...1

• er op 11 mei een rommelmarkt
is in Thes inge aan de Kerkstraat
van de jeugdraad van de SOW
kerk Ga rmerwoldefThesinge met
diverse attracti es en gebeurte
nissen, waaronder een GROTE
FLIPPO RUILBEURS?
• de collecte voor het Reum a
fond s in Thesinge f 832,10 heeft
op gebrac ht?

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg 3
!fJ 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Ka juit 285 - !fJ 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - !fJ OSO - 577 1306

• we dankzij de Aanmoedig
ingsprijs van ons maart nummer
een "dikke" krant konden ma
ken? We hierdoo r alle kopi j kwijt
konden en er niets hoefde blijven
liggen?
• de gemeente het fietspa d lang s
het Thesinger Maar dat Klunder
inloopt keurig opgeknapt hee ft?
U kunt nu weer veilig fietsen en
wandelen zonder in spo ren of

WISt u dG, ...

Foto van de maand
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