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TrouW' aan Koningin en Vaderland

Peter Huisman, Wim Holtman en A/ex Mol/ema in hun so/datentenue. (Foto: Henk Remerie)

tekenen moet hij nog wet een
nachtje slapen. Wel wil hij nog
graag zijn Chau ffeurs dip loma
halen. Aan die stud ie begint hij
voorlopig nog niet: eerst gaat hij
naar Bosnië.

De voorbereiding
De afge lopen maanden zijn Alex
en zijn maten goed voorbereid
op hun verb lijf aldaar. Ze kregen
films te zien over de huidige si
tuatie in het gebied. De gevolgen
van de oorlog zijn nog du idelijk
zichtbaar. Ook luisterden ze naar
de ervaringen van mensen die er
al een half jaar (of langer) waren
geweest. Het viel Alex vooral op
dat de Dutchbatters gekwetst
waren door de vele negatieve

Uitgezonden
Voor AlexMollema is uitzending
naar Bosnië zeker. Hij vertrekt 20
juni met het 42e Tankbataljon ,
ook uit Havelte, naar het (voor
malig) oorlogsgebied .
Alex is sinds november 1994
beroepsmilitair.Na zijnople iding
voor tweede monteur zag hij wei
nig perspektieven in dit beroep .
Een vriend van hem werd
beroepsmilitair. Dit leek Alex ook
welwaten hijtekendeeenvierjarig
contract.Ookhem loktehet avon
tuur en hij kon op kosten van de
Staat verder studeren voor
bedrijfswagenmonteur. Nu repa
reert hij diverse tanks van zijn
bataljon en heeft het prima naar
de zin. Maar over eventueel bij-

te schrijven voor een opleiding
aan de Militaire Academie.

Kee rz ijde
De keerzijde van de meda ille is
een eventueel verplicht verblijf
van een half jaar in een oor
logsgebied, zoalsBosnië-Herce
govina . Voor Peter zou dit in juni
1997realiteit kunnenworden.Dat
hangt nog vanallerlei faktoren af.
Het kan zijn dat de Amerikaanse
legermacht zich terugtrekten het
is de vraag wat Neder land dan
doet: ook vertrekken of bli jven.
Natuurlijk hoopt iedereen dat de
situatie zodanig wordt dat een
bewakende taak van de IFOR
(onderdeel van de NAVO) niet
meer noodzakelijk is.

Op een zonn ige meiavond zit ik tussen het groen; niet op het gras of onder het ontlu ikende bladerdak van een boom,
maar gewoon aan tafel . Er zijn drie heren aangeschoven in legergroene kledij en ze vertellen iets over hun taak in
het leger. Nu de dienstplicht is afgeschaft, verandert er nogal wat bij het Nederlandse leger. Daarover en over ieders
ervaringen praten we in Thesinge, bij één van de jongens thuis.

Een jongensdroom
PeterHuisman kwam in januari
1995 op als dienstplichtig mili
tair. Het beviel Peter zo goed in
dienst. dat hij solliciteerde naar
een baan bij de Landmacht. Dat
lukte en hij kreeg een contract
van 2 1/2 jaar aangeboden.
Hij is gelegerc in Havelte, bij het
42e tankbataljon; zijn funktie is
schutter op een Leopard-tank,
zijn rang is korporaal. Op 15 mei
jl. werd hij beëdigd, tijdens een
plechtigheid waarbij hij samen
met nog zo'n zestig personen
trouw beloofde aan Koningin en
Vaderland . Een hele officiele ce
remoniewaarbij naast de familie
leden heel wat Hoge Pieten aan
wezig waren.
Voor Peteren zijn maten liggen er
nog heelwat leuke oefeningen in
het verschiet: anderhalve week
naar het Lauwersmeergebie d ,
naar Denemarken en ook nog
naar Praag. Dit wordt een bijzon
dere oefening, omdat daar voor
de ee rste keer een West 
Europese legermacht oefent. De
legervoertuigen en manschap
pen worden per trein vervoerd.
Het wordt daar echt pionieren,
want er is geen aangelegde ac
commodatie en ook geen vast
oefenterrein. Douchen met em
mers water dus!
Peter heeft het geluk dat hij sa
menmetzijnmaten in de Leopard
tank kan slapen. Daar is (be
perkte) slaapruimte voor de vijf
mensen die de tank bemannen.
Je moet dan wel een beetje met
elkaar op kunnen schieten. "Dat
lukt wel aardig," volgens Peter.
Hij vindthet legereen grootavon
tuur. Een jongensdroom . In een
gewone baan maak je zoiets niet
gauw mee. Hij voelt er dan ook
wel voor om in ieder geval zijn
contract te verlengen en denkt er
stiekem wel eens aan om zich in



opmerkingen van hun landgeno
ten: ze waren als Helden vertrok
ken en kwamen als Angsthazen
terug.
Het verschil tussen de toenma
lige Blauwhelmen en de huidige
troepen is datde militairen nuwel
mogen ingrijpen in een hache
lijke situatie.De komende verkie
zingen in Bosnië kunnen zo'n si
tuatieveroorzaken.Hetwordt dus
nog wel even spannend voor de
manschappen daar ... en natuur
lijk ook voor het thuisfront.

Het verblijf
De legerplaats waar Alex het ko
mende half jaarzalverblijven, ligt
bovenop een berg, op ongeveer
1225 meter hoogte. De plaats
heetSisava.Samenmetnog 1600
militairen staat hij onder com
mando van een Engelse leger
macht. Het kamp is verre van
comfortabel. Alex en zijn maten
verblijven in een tent waar de
meeste ruimte wordt ingenomen
door vier veldbe dden . Weinig
privacy dus! Ook de rantsoe
nering is beperkt; dronken zullen
ze niet worden van twee blikjes
bier per dag. Ze mogen alleen
onder zeer strikte voorwaarden
het kamp verlaten , dus een
avondje stappen ziter niet in.Om
de heimwee ietwat te bestrijden,
mogendesoldatenongelimiteerd
naar huis bellen. "Maar als je dat
te vaak doet, gaat je hele salaris
eraan: aldus Alex. De verlof
periode duurt zestien dagen; op
eigen kosten mag men dan naar
huis reizen. Alex zal dat zeker
doen.
Het postadres van Alex Mollema
is:
KPL. A.H. Mollema 750421119
17(NL)MECHBAT GFPI
SSVOSTCIE Herstel pel.
NAPO 87
3509 VP UTRECHT

Een van de laatsten.......
Wim Hol lman kwam in novem-

ber 1995 op als dienstpl ichtig
militair in Veldhoven waar hij een
opleiding kreeg als chauffeur. In
't Harde voert hij deze taak uit op
een Mercedes Benz 4x4 of op
een YPR, een klein rupsvoertuig
zonder geschut (volgens de an
dere jon gens "een ri jden de
g lasb ak -) . Hij vervo ert voo r
namelijk ma te ria al dat de
beroepsm ilitairen nodig hebben
bij hun oefeningen. Hij heeft niet
veel te doen.De dienstplichtigen
zijn eigenlijk al overbodig, hun
plaats is ingenomen door de be
roeps . Er wordt van de mannen
weinig meer verwacht. Van de
roemruchte discip line merktWim
weinig meer.
Moet Peter Huisman elke mor
gen nog op het appèl verschij
nen, daartoe opgeroepen door
trompetgeschal, bij Wim wordt
het appèl nog weleens "verge
ten" .
De diensttijd van de dienstplich·
tigen is in augustus a.s. afgelo
pen.Tot dietijd zingtWimhetnog
wel uit. Hij verdrijft de verveling
met een studie voor beroeps
chauffeuren gaat 's avonds vaak
stappenmetzijnmaten.Voorhem
is de diensttijd een noodzakelijk
kwaad .
"Maar misschien denk ik er later
wel anders over",aldus Wim, die
er al zeker van is dat hij bij zijn
werkgeve r, een hoveniersbedrijf
uit Vries, terug mag komen.

Roelie Karsiins-Schievink

"de Soos"
De juni-avond heeft de vol
gende winnaars opgeleverd :
1. dhr. A. Mulder 6723
2. dhr. M. Blink 6576
3. dhr . J . Leugs 6124
4. dhr. G. Bouwman 6117

GEO Op schema
Na de feesten, acties en sloop van de oude kantine werd direct
begonnen met de nieuwbouw.Velen hebben het heienaanschouw d,
alsmede het storten van de fundering en het leggen van de vloer,
wanden en dak.De kozijnenwerden in de grondverfgezet en daarna
gep laatst, terwijl binnen de tegels in toiletten en keuken werden
aangeb racht. De muren zijn nu gemetseld en het vervolg zal zijn: het
leggen van de dakbede kking en het zetten van het glas.
Veelwordt gedaan door vrijwilligers, die vooral 's avonds aan de slag
zijn. De bouwspeci fieke zaken worden overge laten aan de fa.
Havenga; aan alle verwachtingen wordt nog steeds voldaan.
We gaan lekker door en heeft U zin, kom gerust eens kijken. U zult
ontdekken waarin een klein clubje groot kan zijn.

Bertho Top

De bouw van de nieuwe GEO-kantine in Garmerwolde vordert
ges taag onder het toeziend oog van de deskundigen. (ForD: Henk
Remerie).
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worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kfedingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Kano en Hoot
Verhuurbedrijf
~e1l)E

Verhuur van : Kano's 
Visboot - Bootcaravan

Huifboot - ook voor groepen

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 5416252

Ligpla ats:
DamsIerdiep biJ c.r' JAgermel ater



Van de redaktie
Zoals U waarschijnlijk al is opgevallen, hebben we mo
menteel geen fotograaf meer in Thesinge. Henk Remerie
doet het nu voor beide dorpen en dat is af en toe best
lastig! Wie helpt ons?
Gelukkig hebben we Willemien Bakker-Foekens uit
Garmerwolde bereid gevonden onze redaktie te verster
ken; in de beide voorgaande nummers zag U al een
staaltje van haar kunnen. Zij stelt zich zelf even aan U
voor:

Sinds kort ben ik redac tielid van
, de G&T Express en voordat ik

iedereen het hemd van zijn lijf ga
vragen, zal ik eerst het een en
ander over mezelf vertellen.
In 1982 hebben Jan en ik een
huis in Garmerwolde gekocht ,
welke we eerst zoverbouwd heb
ben dat we in de keuken konde n
wonen enop zolder slapen in een
aldaar opgezette binnentent.
In de zomer van 1983 zijn we ook
daadwerkelijk verhuisd en we
wonen en verbouwen er nu al
weer zo'n 13 jaar. Nog steeds is
het niet echt af, maar ja, een
mens heeftooksteedsmeerwen
sen en eisen.

In dat zelfde jaar, 1983 dus, kre
gen we een kat, Astrid, en een
jaar later een hond , Rakker. Ze
zijn beide nog steeds in goede
gezondheid en inmiddels dus al
13 en 12 jaar.

Het jaar 1983 was een 'Zeer be
langrijk jaar, want ik kreeg toen
ook een baan in Groningen bij
het toenmalige EGO. Daar heb ik
tot 1991 gewerkt en ben toen
voor hetzelfde bedrijf in Sappe
meer gaan werken . Sinds 1995

werk ik weer in Gron ingen als
Technisch acrninistratiet-rneoe
werkster, maar nu hete n we
EOON.

In de tussentijd zijn we getrouwd
en hebben we drie dochters ge
kregen : Marilyn (7), Marissa (5)
en Elina (1 1/2).
Marilyn en Marissa gaan al naar
de basisschool, terwijl Elina
een paar keer per week met veel
p lez ier naar het ze lfde kin
derdagverblijf gaat waar Marilyn
en Marissa ook een aantal jaren
kind aan huis zijn geweest. Dit
kinderdagverblijf is een kleine in
stelling met drie groepen waar

de betrokkenheid groot is en
waarvan ik zowel bestuurslid als
oude rraads lid ben.
Specifieke hobby's heb ik niet,
maar ik vind het leuk om zelf
kleren voorde kinderen te maken
en om een boek te lezen. Alhoe
wel, dat laatste is tegenwoordig
een luxe!
Sinds 1 1/2 jaar hebben we op
vrijdagavon d dansles in "De
Leeuw" met een hele gezellige
groep mede-cursisten en onder
leiding van een zeergemotiveerd
danspaar.Wehebben inmiddels
met goede resultaten afgedanst
voo r beg inners-Ball room (in
1995) en zeer recent ook voor

Wi/lemien Bakker-Foekens. ons
nieuwe redaktielid in Garmer
wolde.

Brons-Ballroom, Brons-Latin en
Freestyle I.
Ik vind het een hele uitdaging om
voor de G&Tte schrijven en hoop
hierdoor nog meer mensen in
Garmerwolde te leren kennen .
Want ik ken nog lang niet ieder
een en veel mensen weten niet
dat wij hieral13 jaarwonen ,maar
missc hien komen we elkaar bin
nenkort wel tegen .

Willem ien Bakker-Foekens.

Rasechtemuzikanten
Op de jaarlijkse uitvoering van muziekve reniging "De Harmonie" uit
Garmerwolde werden vijf leden gehuldigd . Van links naar rechts: de
heren H. Havenga en A. Terpstra (beiden 50 jaar lid), dhr. R.K Stol
(40 Jaar lid), mevr.w.G .Tammeling (25jaar lid)en dhr. H.Westers (25
jaar muzikant). Dhr. Westers woont in Siddeburen en is nog niet zo
lang bij de vereniging; zijn vrouw vond het zo leuk, dat zij ook bij het
korps is gekomen als leerling corhoorn. Dhr.Terpstra woont thans in
Ruischerbrug , maar komt oorspronkelijk uit Garmerwolde .
Alle leden van de vereniging hebb en inmiddels op een gezellig
avondje afsche id genomen van hun dirigent, dhr. Weghorst; na de
vakantie wordt zijn taak overgenomen door een jongere collega, dhr.
Piet Urf. Uiteraard zijn nieuwe muzikanten van harte welkom.

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d, Veen - Kolham - tel.

HOF5TEDE-
-- SCHILDERS v.o.f.
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Fax 050 - 3021574
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LANDBOUW
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Oudman
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reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321
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BOBO-toer Thesinge
Op 14 juni jl. heeft de BOBO-toer tussen Groningen en
Thesinge plaatsgevonden en werd de navelstreng tus
sen Stad en Ommelanden bevaren door een aanta l pro
vinciale BOBO's. Vanwege het overli jden van Andr ies
Westra had het bestuur van Dorpsbelangen Thesinge
besloten de BOBO-toer een minder uitbund ig karakter te
geven dan gepland. Wij vonden het als bestuur belang
rijk dat de BOBO's niet alleen het pittoreske Thesinge
zagen , maar dat ze in dit bijzondere geval ook kennis
maakten met de gemeenschapszin , zoals die in een klein
dorp nog bestaat.

Eenaangepaste BOBO-toerdus .
Vanafhel moment dat de BOBO
toer genoemd werd in het over
leg tussen Dorpsbelangen The
singemetdeGemeenteTenBoer,
heb ik mij afgevraagd wat een
BOBO is. Toen Truus Top me
vroeg of ik een stukje voor de
G&TExpresswilde schrijvennaar
aanleiding van mijn ervaringen
tijdens de BOBO-toer, en of ik er
spec iaal op wilde letten "wat
BOBO's zeggen " raakte ik lichte
lijk in paniek. Het leek me een
onmogelijk verzoek, immers ik
wist niet eens hoe een BOBO er
uitzag! Hetwoordenboek maakte
me niet wijzer, want het woord
BOBO stond er niet in. Op de
lagere school, zo herinnerde ik
mij, scholden we elkaarwel eens
uit voor DODO. Zou een BOBO
een soort DODO zijn? Hoe zou
den de BOBO's ons behande
len? Zouden ze ons aanzien voor
een stelletje DODO's of SOSO's?
Op hondententoonstellingen,
noemen ze de beste hond van
een ras BOB ("best of breed ").
EenBOBOzou dus vasteensoort
"beste" zijn.

Handig, zo 'n BOBO-toer
Vrijdagm iddag 14 juni om kwart
over twaalf mocht ik namens
Dorpsbelangen Thesinge met
drie BOBO's in een koets van de

Grote Markt in Groningen naar
Thesinge rijden. Mijn eerste ont
moeting met BOBO's,en welmet
de wethouders Pijlman (Gro
ningen), Baels en Boon (beiden
uit onze Gemeente). Het werd
een gezellige tocht, alleen kan ik
niet alles rapporteren wat de
BOBO's zeiden, want ik leerde al
snel dat niets menseli jks de
BOBO's vreemd was. Ze rodde
lennamelijkoverandereSOBO's!
Wethouder Boon merkte fijntjes
op dat ik een afgevaardigde was
van Dorpsbelangen Thesinge,
die vereniging die van die leuke
brieven aan de Gemeente Ten
Boer schr ijft. (Onlangs hadden
weeenbriefaanWethouderBoels
geschreven om hem er op te
attenderen dat de vorst uit de
grond was en wij eigenlijk ver
wacht hadden dat het voetpad
Schutterlaan al gerepareerd zou
zijn). Handig , zo'n BOBO-toer,
even vragen aan de wethouder
hoe het ermee staat. Wethouder
Boels verzekerde me dat hij er
persoonlijk werk van zou maken
dat het voetpad binnenkort gere 
pareerd zou worden! Mijn dag
kon niet meer stuk!

Dat moet toch kunnen
"Zijn jullie dan dat dorp, dat in
Van Gewest tot Gewest geweest
is?",vroeg wethouderPijlmanmij.

"Prachtig initiatief, leuk gedaan
die "Doe het zelf dag". Zoiets zou
vaker moeten in de kleine dor
pen!" Sommige BOBO's wisten
dus al iets over Thesinge!
Wij naderden nu Noord dijk en
ineens sloeg de schrik mij om het
hart. Bij het Hoogholtje, dat de
verbondenheid tussen Stad en
Ommelanden symbo liseert, zou
den we met zo'n twintig andere
BOBO's in kano's overstappen.
Ze zouden toch voor deze ene
dag dat akelige hek wel verwij
derd hebben, dat midden op het
Hoogholtje staat?Zo discreet mo
gelijk, opdat wethouder Pijlman
van Groningen het niet zou ho
ren, probeerde ik aan wethouder
Boon te vragen of ze het hek
weggehaald hadden. Maar ojé,
wethoude r Pijlman hoorde het en
vroeg waar we over praatten .
"Och,zo'n fietspaad jetussen het
Hoogholtjeenjulliedorp,datmoet
toc h kunnen". zei hij vriendelijk
en begrijpend tegen wethouder
Boon."Kom binnenkort nog maar
even langs op het gemeentehuis
in Groningen, dan praten we er
nog een keer over" . Ik zag wet
houder Boon een knoop in zijn
zakdoek leggen . Zijn dag kon
ook niet meer stuk!

Een barre tocht ?
Bij het Hoogholtje werd de molen
van Noorddijk bekeken en kre
gen we allemaal een glaasje
berenburg. Na twee korte toe
sprakenvan dewethouders Boon
en Pijlman konden we de kano's
in. Burgemeester Blok werd door
de heer Stollenga in een lekke
kano geplaatst en probeerde uit
alle macht te hozen, maar helaas
gaat dit niet zo snel met een
berenburg glaasje en moest de
heer Blok nogmaals de riskante
overstap maken naareen andere
kano. Wethouder Boels hield het
na 20 seconden voor gezien en
g ing liever lop en . De heren
Kappenburg en Mathijsse zaten

gezamenlijk in een Canadese
tweepersoons kano en hadden
voor een ruime voorraad glaas
jes en berenburg aan boord ge·
zorgd. Ze verwachtten kennelijk
een lange en barre tocht naar
Thesinge. Na een half uurtje
kanovarenkwamenwe bij de dui
ker aan de Lageweg. Nog niet zo
lang geleden heeft Dorpsbe
langen Thesinge met en ige
moeite de Gemeente Ten Boer
overtuigd van de noodzaak ook
hier twee steigertjes aan te leg
gen, hetgeen inmiddels gebeu rd
is. Desalniettemin demonstreer
den diverse BOBO's dat je er wel
degelijk onderdoor kon varen en
ging de heer Free, hoofd open
bare werken van de Gemeente
Ten Boer, midd en onder de dui
ker ondersteboven. Een beter
bewijs dat de steigers nodig wa
ren, konden we ons als Dorps
belangen Thesinge niet wensen!
De kano tocht was ronduit gezel
lig . Vanaf het begin zat de sfeer
er goed in; er werden wedstrijd
jes gedaan, er werd met water
gespetterd, boten werden mid
scheeps geramd en er werd ge
sproken met Thesingers op de
wal. Sommige Thesingers, zoals
onze Marenvlot bewoner Eppo
(een spe ler vantoneelvereniging
"OeRijge")vonden hetmaarniets
dat hun rustwreed verstoordwerd
door dit BOBO volkje en staken
hun ongenoegen nietonder stoe
Ien of banken, tot groot plezier
van de BOBO's.

Toeristische ontwikkelingen
Eenmaal in Thesinge aangeko
men werd het programm a weer
wat serieuzer, en werd er ge
trac ht belangstelling bij de
BOBO's te wekken voor een aan
tal lopende projecten, zoals het
die middag geo pende weekend
terras bij de molenGermania, het
café-museum 't Klapke,hetkloos
terwal projecten de smederij.Als
trekker bij de smederij was daar

foto f~lm

merema

w~nkelcen.rum"Iewenltorg"
.elelOOn 5414779
.rOn~nllen
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A.P. vd MOLEN
Traditionele bungalowbouw - Zelf meewerken bespreekbaar
Volgens ons of uw ontwerp - Tevens onde rhoud en renovat ie

van bouwaanwaas tot sleutelklaar!

Meeuwstraat 2A 9791 GE Ten Boer
FaK050 .. 302 40 81
Autotel. 06 .. 52 632 384 Tel. 050 . 302 46 43



Een kijkje in de oude smederij van Thesinge; zo te zien zijn er nog heel wat specifieke materialen
aanwezig! (Foto: Henk Remerie)

een echte hoefsmid bez ig met
het kappen en beslaan van de
paarden. Diverse genodigden
hadden grote interesse in het
smederijproject, enwieweetkomt
er nog eens een BOBO met een
zak vol ge ld over het Hoogho ltje.
In de NederlandsHervormde kerk
trad De Rijge op met een aange
paste vers ie van het toneelstuk
Vogelvrij, een interactieve praat
show,waarinvoor-en tegenstan
ders van de toeristische ontwik
kelinge n in Thesinge aan het
woord kwamen . Op bijzonder
knappe wijze werd nog eens be
nadrukt dat we in Thesinge dol-

, graag de kanovaarders en fiet
serswelkom willen hetenmeteen
natje en een droogje, maar dat
het - wat Thesinge betreft - daar

bij moet blijven.We hopen dat de
dames en heren toeristen geen
lege cola blikjes in het Maar zul
len gooien.

Free-publicity
De middag vloog voorb ij en rond
vijf uur werd de kanoroute offici 
eelgeope nd met toespraken van
onze eigen wethouder Boon en
wethoudster Pieters-Stam van
Groningen. Mooie woorden die
in het niet vielen bij de geweldige
plons waarmee de stunt- kano
vaarder vanaf 't Klapke het Maar
in dook.
Wethouder Boon noemde in zijn
toespraak de BOBO-toer een
stukje "free-publicity" voorde Ge
meente Ten Boer en Thesinge in
het bijzonder. Ikdenk dat dit zon-

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon OSO - 5418610

der meer waar is.Hetmooie weer
en de gezel lige, ongedwongen
sfeer van deze middag hebben
ongetw ijfeld indruk gemaakt op
de BOBO's en we hopen natuur
lijk allemaal daar in de toekomst
als dorp en Gemeente Ten Boer
ons voordee l mee te doen . Tot
slot wil ik benadrukken dat ik
deze middag iets heelbelangrijks
geleerd heb, namelijk wat een
BOBO is. BOBO's zijn gewoon
aardige mensen, met wie je ple
zier kunt maken en met wie je
kunt lachen, maar met wie je ook
een serieus gesp rek kunt voe
ren.Eigenlijk zijnwe dus allemaal
BOBO's

HenkBusscher.

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
gediplomeerd

voor koeien en schapen

Meerdere behandelbo xen
en vangh ekken, levens

koeien en schapen scheren

GARMERWOLDE
050 - 5424962

N.B. De aktiviteiten die
Dorpsbelangen na de BO
BO-toervoor deThesingers
gepland had, zijn verscho
ven naar vrijdag 6 septem
ber en vinden plaats 'rond
de Haven en in het Maar. Er
zullen niet alleen een aan
tal kanodemonstraties te
bewonderen zijn, U kunt
ook zelf een kanovaartje
maken.
Het terras bij de molen is
inmiddels in gebruik geno
men en in de weekenden
geopend van 13.00 t/m
17.00 uur (het wordt be
mand doorvrijwilligers). De
koffie is er erg lekker, dus
als U deze zomer eens aan
het fietsen bent ...
Namens Dorpsbelangen
Thesinge hele zonnige
zomerweken toegewenst. U
krijgt nog nadere informa
tie over vrijdag 6 septem
ber .

De moderne garage
die aUes voor uw
auto kan doen ...
... Dm!!2l u ookkOlllt!!!

I
·::;;:;:~- tS·!· "",,.,.,,., l~_ '---.. -.
• • G'o_ ,lItiIfbttNn CJ IJl (HUt

• • Vtfi:oot:l ocr.MotII rt~rtltltS

• E~hlflelook. "..".aAos ~.""'ItW...
• . ~lÎ(M ,...",..

•••••••
5iem SluW.,

BOVAG Autobodrijf

D.imsterweg 2 Siddeburen 0598 • 43 1994
Groene Zoom 1 Ten Boer 050 ·3021494

BIj SiemBijman iskwaliteit betaalbaar

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.1. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Feestdriedaagse

Het Rad van Avontuur: Wie wordt de gelukkig e eigenaar van deze
prachtige beer?De poedelprijs bestaat uit een gratis ritje op de pony.
(Foto: Henk Remerie)

Aan het eind van de middag
mochten de kinderen, die trek
hadden in een warme hap, zelf
een broodje roosteren of een
warm worstje prikken uit de pan.
Dit vonden vooral de kleinsten
superspa nnend:mochten zeook
een keer "spelen met vuur".
Terugkijkend op deze middag
kunnen we wel stellen dat het
prima georganiseerd was en dat
het mede daardoor een groot
succes is geworden. App laus
voor de orga nisatie.

Om half zeven begon de Zes
kamp met leuke spelletjes voor
jong en oud. Helaas zat het weer
ons tegen: de lucht was egaal

door de oudste kinderen van de
basisschool;zijgingeneen echte
SALOON bouwen.
De saloon was nog maar amper
klaar of hij werd al in gebruik
genomen. De kinderen en hun
begeleid(st)ers konden hier de
zo nod ige verfrissing halen. li 
ters ranjagingen er dezemiddag
door. Het was dan ook behoorlijk
warm. Maar ondanks dat werd er
hard gewerkt en was iedereen
enthousiast.

's Zaterdags werd er voor de
jeugd van Garmerwolde een
knutselmiddag georganiseerd
met als thema : cowboys en
indianen. Dal er ook Mexicanen
en echte Hollanders tussen lie
pen , mocht de pret niet drukken.
Zo zie je maar weer dat verschil
lende nationaliteiten prima sa
mengaan.
Om half twee begon het spekta
kel. Er hadden zich ontzettend
veel kinde ren aangemeld. Het
was dan ook een drukte van be
lang. Na het opening swoord van
Anneke Kattenberg werden de
kinderen indriegroepen verdeeld
nl. groep een, drtwaren de kleu
ters,zijmochten een stokpaardje
maken. Dan hadden we groep
twee, deze mochten kiezen tus
sen een stokpaard of een pijl-en
boog . Groep drie werd gevormd

Carel Hazeveld in de stand van de G & T. (Foto: Henk Remerie)

goden ons goed gezind en trok
de buigrotendeels aan ons voor
bij.
Na de prijsuitreik ing zorgde
RamblinEddyvoorpassendemu
ziek en diende de Oude Rijks
weg als dansvloer. "Het was
beregezellig" , aldus een der be
zoekers.

Vanaf zeven uur konden we te
recht op de Fancy Fair. Door de
extreme hitte vond het hele ge
beuren in de buitenlucht plaats:
rond de Leeuwen op het terrein
van de Fam. Por. Best gezellig,
met al d ie spelletjes . Tegen acht
uur hielden we ons hart vast:
donkerewolken,eenhardewind,
dikke regendruppels, gerommel
... voorspelden niet veel goeds!
Maar gelukkig waren de weer-

moesten voor de ontknoping zor
gen. Na tien minuten werd de
eerste vlaai reeds gedeponeerd
en ruimeen uur laterproduceerde
dezelfde koe nog een vlaai.

De Feestdriedaag se in Garmerwolde op 6,7 en 8 juni jl. werd dit keer
geopend met een gezellige middagtochtmet de janpleziervoor50+ .
Het werd een groot succes; de passagiers zongen als lijsters! Zelfs
het weerwerkte mee; alleen in het bos was het wat benauwd .Eénder
deelnemers verwoordde het als volgt : "Ik heb al hal wat feestweken
metmokt.mor dit is nog mien mooiste ...es wat aans! Zo'n tocht isveur
herhoalen vatboar. Wie gonnen zo weer met, t dut niks woar hin: om
mien pad van Gaarmw61naar Thaisn en weerom."

's Avonds was er een auto
puzzeltocht; door de hitte de
den er slechts weinig mensen
aan mee. De reacties spreken
voor zich: "Wie bennen nou langs
wegen kommen, woar we nog
nooit langs kommen bennen."
"Eenhele mooie rit." "Wie gonnen
voak in Drènt rieden, mor hier is t
ook mooi." "Mooie plekjes, daar
kom je anders nooit."
"Dij metdoan hemmen, vannen t
hartstikke mooi; mor om ze der te
kriegen .,"

Vrijdagsavonds om zes uur be
gon de Clou van de Koe: drie
koeien van Maatschap Havenga

M ODE

~C 'ltlttbCGtal
mntiquitdten

Inglid Ruslhoven
H. Weslerslrool 26 Ten Boer
CO OSO -3022333

in· en verkoop ran
mafrûllÏ!, eiken, oud- ennieuw grenen
enlu.e bdo-arlih len

Ruimekollektie sleerverlichnng

looh kroonluch/en I"
en slaand. schemeriampen , ' ~

grotekollektie J' :." "'
.andspiegeh en :111,.: ;:;
Iraoiglaswerk

Uw "enige"
kleoingzaak
in Ten Boer.

~-;;;
~é'~

V
Harma Dijsle iberge
Hendrik Westerstraat 26
9791 CT Ten Boer
TeL 050·30234 17

Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwalde
Fax: 050 5419268
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Bij de Platte/andsvrouwen wordt met hoefijzers gesmeten.
(Foto: Henk Remerie)

Mandema (hoed) ; 3. Tim Spijker
(stokpaardje)en 4. Cathelijn Spij
ker(hobbelpaardje).Devolgende
zes kinderen ontvingen (na lo
ting) een ster:Jan Zijlstra, Robert
Ganzeveld,Marieke Kallenberg,
Suzanne Benne ker , Haily
Hoekstra en Aicha van der Mo
len.

Knobbelen (Dorpsbelangen)
1. Rolf van der Tuuk (taart) ; 2.
Annie Frankot-Klei,Ruischerbrug
(r ib -eye-steak) ; 3 . Mar ce l
Jettinghof (fles whisky).

Krantje raden (G & T)
Het juiste aantal was 431.
1. Ankie Boekholt: 430 (rollade);
2.WollieWolters:400 (appeltaart)
en 3. Bieneke Venin ga: 307
(mandje met petunia's)

Koeien wippen (Sportvereniging)
volwassenen: Henri Veninga
kinderen: Mandy Kappetijn

Koge ls raden (Vrouwenraad)
Het juiste aantal was 531. De
roll ade werd gewonnen door
Greet Kol,Oosterhoogebrug met
535.

p ijltjes gooien.·
Reini Boer uit Thesinge werd on
betwist winnaar met 27, 26, 26
punten; hij ontving een rollade
pluseen slagroomtaart.De derde
prijs (een snijworst) stelde hijweer
beschikbaar en g ing na loting
naar Antje Havenga (22 punten)

1.Johan Dreise: 109punten (bak
ijs) en 2. Roei Veenstra en Johan
Dreise: beide 50 p. (zak snoep)

Hoefijzer gooien
(Plattelandsvrouwen)
Volwassenen:
Wolliewouerswerdonbetwist win
naar met maar liefst 4 hoefijzers;
hij ontving een echte cowboy
hoed.Roei Veenstra,Jan Bakker,
HarmJanHavenga,AnnieEbeling
en Henri Veninga kregen twee
hoefijzers op de juiste p laats; zij
ontvingen allen een ster. Velen
kwamen slechts tot een hoefijzer;
na loting ontvingen de volgende
personen een rode zakdoek:Bert
Harms,TonWerdekker,JanSpan
ninga, Marcel Jetti nghof en
Frouwke de Vries.
Kinderen:
1.QuenHoekstra (hoed);2.Freek

AI met al kunnen we terugkijken
op een gezell ige feestdri e
daagse .Suggesties voor het vol
gend jaar zijn van harte welkom.

Sommige mensen waren prach
tig verkleed; ook de details vroe
gen de nod ige aa ndacht
(schmin k, pruik, sheriffplaatje,
(houten) pistooltje, enz.)

Clou van de Koe
f 300,- op kavel 92 (GEO) en f
200,- op kavel 4 (Ed Welling)

Uitslagen Feestdriedaagse

Auto-puzzelrit
1. combina tie Reinders/Span
ninga (rollade); 2. co mbinatie
WigbolduslBoekholt (rollade); 3.
Fam. Werdekker (paardeworst):
4. Fam. B. Harms (leverworst).
Poedel: combinatie HavengaNe
ninga (speklappen).

Bestgeklede man/vrouw;
WillemienBakker-FoekensenJan
Havenga

grijs en het begon al gauw te
regenen . De inzet was er niet
minder om, doch het publiek liet
het wat afweten.
Na afloop was hetgoed toeven in
de "Saloon van cowboy Simon".
Cowboys, indianen, sjieke da
mes, animeermeisjes, sherrifs,
enz. genoten tot in de kleine uur
tjes van de country en western
band Cimmaron. Ook werd er
volop gedanst.

Het iden titeitsplaatje van Gerrit Darten (Vrouwenraad)
WiekeI. kleefba/:

Dina Tichgelaar helpt Arne Stiksma en Wil/eke Tichge/aar bij het
maken van een pijl-en-boog. (Foto: Henk Remerie)

"'...

LEDER- EN MEUBELSERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20, Garmerwolde
teL050~ / 5425049

VAN &leen's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 - 3021227

sanitair enverwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784
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Anna Kressin. de jongste "deelneemster: aan de kindermiddag.
(Foto: Henk Remerie)

Dorpsfeest Ruiseherbrug Op 15 juni

Uitslag jury
Ereboog :
1e prijs: Free Willy (Noorddijk).

Tina Bolhuis

Fietsen :
1e prijs : De Oscars; 2e prijs: Star
Track ; 3e prijs: Kwak.

Straten en pleinen :
1e prijs:Country &Western (Klein
Harkstede); 2e prijs: Sterren van
Hollywood Boulevard (Woldweg);
3e prijs:Flintstones (Roggeplein).
Eervolle vermelding:Pocahontas
(Boekweitstraat).

mensen de tent binnen om de
zeemansliederen van het shanty
koo r "Westerstorm" uit Weste r
broek te beluisteren . Het muzi
kale gedeeltevan de avon d werd
verzorgd doo r "Flash-Light" uit
Harkstede en als klapper kwam
"Arie Ribbens" de fees tvreugde
vergroten . AI met al een feest om
met plezier op terug te kijken .

Wagens ;
1e prijs: Sound of music (Rijks
weg); 2e prijs: The making oH
(jeugd Klein Harkstede); 3e prijs:
De trein (Klei n Harkstede). Eer
volle vermelding : Peter Pan (de
Woldweg) en Pipo de clown
(Noorddijk) .

Figurantenprijs:
De Hollywood wives en body
guard s.

HOLLYWOOO

Om de zes jaar wordt er in Ruischerbrug een schoolfeest geor
ganiseerd . Enkele jaren ge leden heeft er een fusie p laatsgevonden
tussen de bas isscholen van Engelbert en Ruischerbrug . Aangezien
de bovenbouw in Engelbert en de ond erbouw in Ruisc herbrug zijn
ondergebracht,kunnen we niet mee r spreken van een schoolfeest en
is door de school voorgesteld om er een dorpsfeest van te maken.

Het feest begon op zaterdag
morgen met een optocht in Holly
wood-stijl. Het middagprogram
ma was voor de schooljeugd met
een voorstel ling van het mini 
circus "Banus en van Brake l" in
de ten t bij het ACM terrein. 's
Avonds stroomden er zo'n 350

Het thema "Hollywood" werd ge
kozen, zodat straten en pleinen
het hoofd bogen over versierin
gen . Klein-Harkstede werd om
gebouwd tot een waar "Western
dorp" met echt alle bijzonderhe
den , zoa ls:een echt spoorrails in
de tuin, een woonhuis omge
toverd tot een country & western
saloon, smederij, bioscoop etc ..
Prac htig om te zien . Geweldig
wat een eenheid in dit streekje.
Profic iat !!

De wagen vande Woldweg "Peter
Pan" (foto: Tina Bo/huis)

slagen); 3. Flip van 'I Riet (6 sla 
gen) en 4.BertBalkerna.Thesinge
(7 slagen).

Zeskamp
1. team Mark Huiskes (30 pun
ten); 2. team Jan Bakke r (25 p .):
3 . Eitje van Huis (22 p .); 4.
Ruisc herbrug ; 5. Thesinge en 6.
Joop de Haan.

VAN DIJKEN
Autoschade

~
Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman over!
Kollerl)weg 14 Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Sp ijker slaan (Feestdriedaagse)
1. Jelle van de r Veen, Thesinge
(4 slagen) ; 2. Arne Tammeling (5

Schieten a la Lucky Luck
(de Buurschutters)
1. Marcel Jettinghof; 2. Jo han
Tammeling;3. Foktje de Haan en
4 . Gert Kattenberg .

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzeker ingen
Hypotheek·advlezen
Financie ringen
NMS Bank
Admin istratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg . Triezenbergslraal 30
979 1 CC Ten Boer
Tel. : OSO - 3022191

050 - 3023 152
Fax: 050 - 3023365

VAATSTRA B. V.
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 30/2832 Fox 30/4429
Thesinge - Singel/
Tel. 050 - 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 s 78

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kajuit 272

Winkelcentrum

LEWENBORG
tel. 050 - 5422252

GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen
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HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

In memoriam

Truus Top

AI enkele ja ren was And ries Westra niet meer akt ie', in
het dorpsleven . Door zi jn longaandoening moest hij
vaak opgenomen wo rden in het revalidatiecentrum
Beatrixoord in Har en . Aanv ankelijk knap te hij daar
steeds goed van op , maar de laa tste maanden werden
de perioden tussen de opna me s in he t zie ke nhuis
ste eds ko rter . Toc h hield Andr ies zich op zi jn eigen
ka lme wijz e nauwkeur ig op de ho og te van alles wat er
in zijn gezin gaande was . Oo k de zaken van het ca fé 
be drijf rege lde hij voor ee n de e l, ze lf s vanuit zijn
ziekenhui sbed . Andries West ra wa s een geboren en
g et og en Thesing er . Hij werd geboren op de Bo
venri jgerweg en groeide op in de Bakker straat. Hij g ing
naar de openbare lagere school in de Ka pels traat.
Toen hi j trouwd e me t Dora Bos ve rhuisde hi j naar
Nieuwolda en daar werd hun zoon Denni s geboren . Op
1 se ptember '83 namen Andri es en Dora het ca fé over
in Thesinge . Dochter Silv ia we rd in Thes inge geboren .
Tot dat het lichamelijk te zwaa r we rd . com binee rde
And ries het café-bed ri jf met zijn ve rkoop vanuit de
sna ckwag en . De laatste jaren na m Dora steeds meer
van zijn taken over in het be d rijf . naast haar hu ishou
ding me t twee kinderen . Andri es hield van zij n ge zin en
genoot van he t v ie ren van ve rjaardagen en jub i lea. Het
jon ge gezin moet nu zon der hem verder : op 8 juni is
Andries toc h nog onverwacht overleden in he t zieken
hu is. Vanu it het dor p ondervinden Dora , Dennis en
Silv ia veel steun in deze zware tijd . Wij we nsen hen alle
ste rkte toe .

om het bestemmingsplan achter
de Molenweg te kunnen laten
ontwikkelen.
In de raadscommissie van okto
ber vorig jaar presenteerde het
architectenbureauRetende plan
uitwerkingvoorThesingemetacht
geschakelde en elf vrijstaande
woningen. Dit plan kon echte r in
de ogen van de polit ieke partijen
en de Thesingers geen genade
vinden . In hoofdzaak betrof de
kritiek niet alleen het gebrek aan
variatie in woningtype en prijs
klasse, maar ook het ontbreken
van vrije kavels. Het gevolg van
ditalleswas dat wethouder Boels
zijn huiswerk moest overdoen .

Sicco Laagland.

Op tienjunij .l.was hetdan zover.
Wethouder Boels presenteerde
de nieuwe opzet: acht gescha
kelde woningen en de rest vrije
kavels. Een prettige bijkomstig
heid was een aanmerkelijk la
gere kave lp r ijs dan in het
oorsp ronkelijke plan van Fieten.
De m2-prijs zal (exclusief b.t.w.)
voor de half vrijstaande wonin
gen 100,- in plaats van 145,
bedragen en voor de vrijstaande
woningen geen 160,-maar 11 0,
. Op verzoek van de fractie van
de PvdA zal de wethouder pro
beren de half vrijstaande wonin
gen in verschillende type s te la
ten uitvoeren enzo mogelijk meer
spreiden over het bouwplan. De
wens van de Christelijke Gerefor
meerde Kerk voor een nieuwe
parkeervoorziening ac hter de
kerk en de mogelijkheid tot een
geringe uitbreidin g van de kerk
zal worden ingewilligd . Het ver
zoekvan Dorpsbelang enThesin
ge om een groenstrook te creë
ren tussen de huurwoningen aan
de Molenweg en de nieuwe be
bouwing werd om planolog ische
en procedureleoverwegingen af
gewezen.

Thesingerpark
Na de structuurvisievanTen Boer
kwam de woningbouw van Tha
singe in de raadscommissie van
tien juni aan de orde. Om nieuwe
woningen in Thesinge te kunnen
bouwen, heeft de gemeen teraad
al in februari van vorig jaar grond
aangekocht van de famil ie
Ritsema te Thesinge. Het ging
om een aantal percelen gras
land, ge legen achter de Molen
weg teThesinge, ter totalegrootte
van ruim 12.500 m2. Om daar in
de toekomst ook te kunnen ko
men, dienden er nog enke le
strookjes grond van de Bouw
vereniging en de Christelijk Ge
reformeerde Kerk teworden aan
gekocht. Vervolqens heeft de
raad in mei 1995 een krediet van
80000,- ter besc hikking gesteld

Stoelendans?
Het lijkt wel of de raad van Ten
Boer een oud spel heeft her
ontde kt: de stoelendans . Lang
niet alle gekozen raadsleden sla
gen er namelijk in de volle vier
jaarvan een collegeperiode uit te
dienen.Gedwo ngen door ziekte,
verhuizing of werk zijn er de laat
stejarendiverse raadsledenvoor
tijdig opgestapt. Zo maakte een
paar weken geleden de W O'er
Van Renssen uit Garmerwolde
zijn vertrek bekend; vervotçens
kondigde ook de CDA'er Van der
Laan zijn aftreden aan.De opvol
ger van Van der Laan wordt de
agrariêr Joling uit Thesinge, Van
Renssen zal waarschi jnlijk wor
den opgevolgd door Buringa uit
Garmerwolde.

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

.....Boekholt
OPTI CI EN S

Contactlen zen & Hoortoestellen

HOUTMARKT NIJDAM
Nie uweweg 3
({) 050 - 3123301

Winkelcentrum Lew enborg
Kajui t 285 - !() 050 - 5414746

Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
tJa wijk Lewenbo rg -tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - ({) OSO - 577 1306
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De olt/cle/e opening van de teestdrIedaagse. Een prachtig gezicht: die wagens, getrokken door paarden en
omringd door cowboys en Indianen . Op de toto zien we cowgirl Sophle Surlnga, cowboy Roei Veenstra en
opperhootd Jas Macklng (met een schitterende verentooi). (Foto : Henk Remerie)

Rabobank

wt'inig kos ten mee gemoeid zijn.

Wij kunoen u NWÎIZt'n da t dit

geert loze woo rden zijn.

Wilt u weten wat een koo p

sompolis u oplevert ! Neem dan

snel contact op en u WC'M precies

waa r u aan roe bent.

Kopij inleveren voor donderdag
18 juli 19.00 uur.

D~ koopsompolis van de

Rabobank 1$ één van de meest

aamrekk elijke aanbiedingen o p di t

gebied. Uitera ard ts er het fiscale

..oordeel. maar behalve dat h« ft

de Rabo Koo psompoli s ook een

l«r hoog rendement. door dat er

De Rabo
Koopsompolis:

de moeite
waard om naar
te informeren.

I Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BAWigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272

Wie zoekt,
kent slager Slegers niet.

B.A. Siegers
Uw slager

Wie slager Siegers kent ,
zoekt niet.

Geref.Kerk
Theslnge/Garmerwolde
7 juli
9.30 uur sawGarmerwolde. ds.
Ypma
14.30 uur ds. Weste meng (Idsken
huizen)
14)ull
9.30 uur saw GK Thesinge. dhr.
Doom (Appingeda m)
19.00 uur ds. Leysen (Balk)
21 Juli
9.30 uur sawGarmerwolde. ds.
Postma (Veendam)
19.00 uur ds. Leysen (Balk)
28 Juli
9.00 uur saw GK Thesinge.
dr. De Vries (Kampen)
19.00 uur dhr . Venema (Ond erden
dam)

Perfektie in haannode

Kerkdiensten

W.gbolds lraal 6 979 1 CR Te n Boer
t e te too n tO ~U) JOnl ~1

Ned. Herv. Gem.
GarmerwoldelThesinge
7)ull
9 .30 uur sawGarmerwolde
d s. S. Ypma
14 Juli
9 .30 uur sawGeref. kerk
dhr. P. Doom (App ingedam)
21 juli
9.30 uur sawGarmerwolde
ds. H. Postma (Veendam)
28 )ull
9.00 uur sawGeref. kerk
dr . E. de Vries (Kampen)
4 aug.
9.30 uur sawGarmerwolde
ds. E.J. Struif (Oosterwold e)
Grunneger dainst
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