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In de maanden mei en juni was Fred Ritsema even over
in Thesinge vanuit Texas. Fred (28 jaar) is één van de vijf
zoons van de familie Ritsema, die op de boerderij midden
in het dorp Thesinge wonen en die al jaren de G&T
Express rondbrengen in het dorp. Hij zit nu bijna vijf jaar
in Amerika en pakt het boeren daar voortvarend aan. Wij
waren dan ook erg benieuwd naar zijn wedervaren daar
en zochten hem thuis bij zijn ouders op. Fred heeft een
vriendin in Groningen (hoe zoekt hij het uit?!), Joke, en
dat is ook de reden dat hij toch geregeld even overkomt.
Wat je noemt een lange-afstands-relatie.

haast niet voorkomt. Met name in
Texaszijndeveeprijzenerg hoog,
waa rdoor veel boeren faill iet
gaan .

Andere bedrijfsvoering
Ook het boeren op zich gaater in
Amerika anders aan toe. Zo wor
den de koeien bijvoorbeeld drie,
en soms zelfs vier keer per dag
gemolken! "Vaker melken is be
ter voor de koe," vertelt Fred , "de
koe kan zo langer mee en geeft
meer melk."
Er wordt nauwelijks zelf gehooid
of ingekuild; in Amerika wordt
hooguit 5% van het veevoer zelf
verbouwd, tegen zo'n 60-70% in
Nederland.Hooiwordt ingekocht.
Het huidig e bedrijf van Fred, 150
hectare groot, bestaat dan ook
vo ornameli jk ui t rotsachtige
grond. De natuur is er prachtig ;
vlakbij is een meer waar je kunt
zwemmen . Maar het is er wel
uitkijken geblazen, want in het
gras huizen gevaarlijke slangen
zoals ratelslangenenmoccasins
langen - die soms ook in de bo
men hangen.

Er zijn af en toe ook Thesingers op bezoek in Goldtwaite, Texas!
V.l.n.r.: Jan Schuurman, Jan Bos en Fred Ritsema; in het midden
waarschijnlijk Bertha 795.

risico's met zich mee. Mensen
zijn daartoe bereid en aanvaar
den die risico's. In Nederland en
Europa heerst meer de mentali
teit van onzekerhede n zoveel
moge lijk beperken: alles regelen
en vastleggen en voor iedereen
gelijk, meer nivellerend beleid
dus. In Nederland brengtdemelk
nu vrij stab iel zo'n 75 tot 80 cent
per liter op ; in Amerika als het
goed gaat 50 cent, maar dat kan
ook minder zijn."
Erkomen de laatste tijd wat stren
gere eisen in Texas, wat het mi
lieu betreft; de eisen en normen
zijn in iedere staat weer ver
schillend. In Texas zijn ze niet
alleen erg zuinig op het water,
maar ook op de bodem. Mest
moet opgevan gen worden en er
moet boekhouding vanbijgehou
denworden. InKansas,waarFred
duswaarschijnlijk binnenkorteen
filiaal open t, zijn de bepalingen
op da t ge bied wee r minder
streng.EninGaliforniê,waarspra
ke isvan zeer intensieve veeteelt,
geldt zelfs gedeeltelijk een melk
quo tum , hetgeen in Amer ika

grenst aan Mexico) en twee Ne
derlandse jongens.
Juist op dit moment zijn eronder
handelingen gaande over een
vierde bedrijf in de staat Kansas.
Fred werd door een hooihan
delaar benaderd over dit bedrijf,
waar maar liefst plaats is voor
2500 koeien! De kans lijkt groot
dat deze deal doorgaat.Het is de
bedoe ling dat het bedrijf inTexas
aangehouden wordt, zodat daar
mee het aantal koeien op 3700
zou komen. Die kent hij vast niet
allemaal bij naam!

Ander mndbouwbeleid
Er zijn noga l wat verschillen tus
sen het landbouwbeleid in Ame
rika en dat in Europa. In Neder
land wordt de productie gere
geld en beperkt; de veestapel
krimpt in, maar door genetische
manipulatie worden de koeien
steeds beter en neemt de pro
ductie per koe toe.
In Amerika is het wel zo dat de
melkcoöperaties het aantal le
den willen beperken, maar elke
boer is vrij zoveel te produceren
als hij wil. De overheid pleegt
minder interventie op een vrije
markt, d ie uiteraard wel hard is.
Zoals Fred al zei is het alles of
nietsenveelkleinereboerengaan
over de kop. "Je moet toch een
vrij agressief management voe
ren om het hoofd boven water te
houden en uiteraard brengt dat

Wat zal ik worden?
Toen Fred vijf jaar geleden naar
Amerika vertrok, had hij een op
leiding aan de hotelschool vol
tooid ;wieweet konhijeen restau
rant beginnen?
Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan en het boeren zat
hem waarschijnlijk toch meer in
het bloed dan hij zelf dacht. Hij
werkte eerst voor een boer, maar
had daar al gauw genoeg van en
dacht: "Dat kan ik zelf ook."
Aangez ien het in Amerika vrij
makkelijk en geb ruikelijk is om
een boerderij en faci liteiten voor
koeien te huren, deed Fred dat
en had hij op een goed moment
veertig koeien. "Verrek," dac ht ie
bij zichze lf, "ik ben boer! " Het
was hard werken, in het beg in:
met 80 koeien die driemaal op
een dag gemolken werden ... en
alles zelf doen ! Zes uur slapen
per nacht en verder geen vrije
tijd .
In Amerika is het toch een beetje
alles of niets en kleine boeren
heb je er bijna niet. Er moesten
dus meer koeien komen en ook
eengroterbedrijf.Debank leende
het geld en de koeien dienden
als onderpand.Fred zit nuop zijn
der de bedri jf en hee ft 1200
koeien! Eigenlijk is hij meer ma
nager dan boer, maar hij werkt
ook geregeld mee in het bedrijf.
Hij heeft zes mensen aan het
werk: vier Mexicanen (Texas



De melkmach inerie van Fred Ritsem2 in Texas.

Perfect werk vv GEO
Zoals U in de vorige G&T heeft kunnen lezen, lag het werk aan het
nieuwe clubhuis van GEO goed op schema. En dit heb ben we
volgehouden! Precies 6 weken nadat de eerste heipaal in de grond
verdween , werd het eerste drankje getapt in het nieuwe huis ... op 10
juli.

Fred heeft zelf een melkstal en
een loopstal; over het algemeen
lopen de koeien in Texas buiten
in zogenaamde "corals (een
grote zandvlakte met een hek
eromheen),
Er wordt hard gewerkt; koffie-en
theepauzes zoalswij die kennen ,
worden er niet gehoud en, De
werkdag van Fred en zijn mede
werkers duurt zo'n tien uur, Fred
beg int 's ochtends om zeven uur
met een rondje lopen langs de
koeien tijdens het melken en voe
ren, Rond negen uur gaat hij beI
len: voer bestelfen en onder han
delen , Dan nog wat admin istra
tie, zonder computer! Op mijn
verbaasde vraag hoe hij dat doet
met zo'n groot bed rijf, antwoor dt
Fred dat hij met zo'n twee uur per
dag goed in staat is de gehele
boekhoud ing en adm inistratie
met de hand bij te houden . Hij
kent collega-boeren die drie da
gen per week achter de compu
ter zitten ! Fred houdt ervan de
zaken simpel en overzichtelijk te
houden en dat lukt hem goed ; je
moet oppassen voor overinfor-

Iedere dag werd er doorgewerkt
en vooral 's avonds waren velen
aanwezig om de handen uit de
mouwen testeken. lid of geen lid.
Tegelleggers, electrici ëns. sy
steemplafondbouwers, spuiters,
lassers, stoepleggers,schi lders ,
dakdekkers - beroeps en niet
beroeps - het was een drukte van
belang en allesverliep perfect én
vooral in goede harmonie.
Waren de sceptici vooraf in de

Installatiebedrijf

Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050 - 5416263

Engelbert
050 - 5416217

GAS-WATER
ELECTRA

2

matie.
Tussen elf en twaalf uur wordt er
gepauzeerd,vervolgens wordter
tot zes uur 's avonds doorge
werkt. 's Middags is hij vaak een
paar uur op stap om zaken te
doen ,vee kopen of verkopen Hij
helpt ge regeld bij het voeren en
waakt zo over de gezondheid
van zijn koeien .

En de boer, hij ploegde voort?
Over de toekom st staat voor Fred
nog niks vast. lijkt hij te willen
zeggen, Eerst de uitkomst van de
onder hande lingen over het be
d riJf in Kansas maareens afwach
ten . Waarsc hijnlijk kan hij echter
de komende jaren nog wel voor
uit in Texas én in Kansas.
Zijn vriendin Joke, die na een
pub lic relations- en marketing
opleiding een leuke baan in Gro
ningen heeft, voelt er nog niet
voor om naar Amerika te vertrek
ken . Wel voor vakanties, maar
niet definitief; begi n volgend jaar
gaat ze weer. EnFrcd komt gere 
geld naar Thesinge ,dat ond anks
zijn groot Amerikaans avontuur

meerderheid, allengs trokken ze
andere conc lusiesen zagen waar
toevelemensenmethetzelfdedoel
in staat zijn.Waren OOk de kleuren
van het geheel eerst aanleiding
tot de meest bizarre opmerkin
gen, al gauw bleek dat iedereen
het b ijzonder en mooi vond.
Natuurlijk wordt het clu bgebouw
reeds gebruikt. maar de officië le
opening zal in de eerste week
van september zijn .

Voor motoren, bromfiets
offiets I/aar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid· aft. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15" Garmerwolde
({) 050 " 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

blijft trekken. "Het is fantastisch
boeren hier, maar ik zal hier nooit
één worden met het land en de
bevolk ing . Op het Hagelan d is
het prachtig en in Thesinge voe l
ik me thuis. Ik ben vertrokken
omdat je eens wat wilt proberen,
je eigen kunnen wilt onderzoe
ken, maar nooit met het idee echt
te gaan emigreren. Ik zie dit nog

0 6k in september zal de w GEO
proberen vele mensen warm te
maken GEOte steunen door mid
del van het kopen van certifica
ten: niets anders dan het lenen
van geld aan de vereniging; geld
dat ook weerwordt terugbetaald,
zij het zonder rente.
Tot slot lijkt het mij op zijn plaats
iedereen van harte te bedanken
die -opwelkewijzedanook -z ijnJ
haar steentje heeft bijgedragen
om onze wilde plannen tot uitvoer
te brengen. Zouden er namen
genoemd moeten worden , dan
zou het een extra pag ina kostenI

GEO is letterlijk maar klein, doch
figuurlijk héél groot!

Bertho Top

INImerij ter Veer

Goederen gebracht in de
L. II.d . Veen straat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vriidaçavond
thu is gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

steeds als een uit de hand gelo
pen hobby of avontu ur. Ik voel
me niet vastzitten aan mijn bedrijf
en denk dan ook niet dat het
uitgesloten is dat ik mijn bedrijf
ooit van de hand doe om mis
schien toch terug te keren naar
Groningen."

Susan de Smid!

Wie trekt er
aan het
langste eind?

DorpsbelangenThesinge wileen
oude traditie in ere herstellen,
namelijk die van hetlouwtrekken .
Als er voldoende belangs telling
is, zodat er een aanta l teams
gevormd kunnen worden, zullen
de touwtrekwedstri jden op
vrijdagavond 16augustus a.sop
het sportveld plaatsvinden .Ukunt
zich opgeven bij: Korvan Zanten
jr., tel. 0503021874.
Zet uw hakken in het gras, laat de
spierballen rollen en geef u op !

Kano en noot
Verhuurbedrijf
6lmIIIElWeLDE

Verhuur van : Kano 's 
Visboot - Bootcaravan

Huifboot - ook voor groepen

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 5416252

Ligplaats:
Damst erd i ep b iJ Caf é J igerm a lat e,



Refrein

Refrein

Veiliger oversteek

is de eerstvolgende aanpassing
op de N 360 . (Ook met midden
gele ider?) Zoda t menook daar al
langzamer moet gaan rijde n. Het
gebeurt waarschijnlijk nog eind
dit jaar, uiterlijk volgend jaar. Het
gedrag op die hele weg zal hier
door veranderen .
De overheid kan er heel veel aan
doen, maar het komt uiteindelijk
op het gedrag van de burgers
aan; je moet elkaar er op aan
spreken.Zo co llec tief met de kin
deren erover is een goede, leuke
aktie: educatief !
De weg alleen kost al zo 'n f
350 .000; inclusie f electron ica zit
je op een half miljoen.Alles in het
hele noorden kost zo'n 5 miljard
gu lden. Het beleid van Het Rijk is
teleurstellend: er komt te weinig
geld uit Den Haag . Bovendien is
het een hele verkeerde situatie:
de wegbeheersers draaien voor
de kosten op en de opb rengst
van de bekeuringen gaat naarde
justitie (minister Kok) !"
De heer Fennema eindigt met
een felicitatie aanhet dorp .Moch
ten er nog kleine aanpass ingen
nodig zijn, dan kunnen we con-

Oe drie klaar-overs in gesprek met TVNoord. (Foto: Hans v.d. Brand)

Goede oplossing
Gedeputee rde Fennema (ver
keer en vervoer in portefeuille)
krijgt als eerste het woord : "De
aanpassing van het kruispun t is
een goede oplossing: verkeers
veilig ... plus doorst roming van
het verkeer. Beter dan verkeers
lichten Het geeft een veel rusti
ger verkeersbeeld : de infrastruc
tuur is zo ingerich t dat mensen
niet de behoefte hebben om har
der te rijden. Een veilige over
steek is heel belangrijk: niet al
leen voor de kindere n, maar ook
voor de ouderen. Het komt de
leefbaarheid van het dorp ten
goede.
Eind jaren '70 trok de bevolking al
aan de be l; na een periode met
ernstige ongelukken. Eind '95 is
de knoop eindeli jk doorge hakt.
Tegenwoordig is er veel meer
aandacht voor de verkeersvei lig
heid van de provinc iale wegen in
de bebouwde kommen. De doel
stelling is: min 25%ongevallen in
het jaar 2000. Het is een wis
selwe rking tussen de bewoners
en de bestuurde rs.
Het kruispunt bij de rioolzuivering

gecomponeerd lied (he t zgn.
ove rsteeklied), onder begelei
ding van ons aller Douwe op zijn
accor deon . Hierna gaan de kin
deren door naar ca fé Jägermeis
ter, waar ze een ijsje krijgen.
De over ige be langstellenden zijn
welkom in dorpshuis "de Leeuw",
alwaar zij een kop koffie en een
con sumptie kunnen nuttige n tij
dens de toespraken van de he
re n Fen nema , Boe ls en
Wigboldus.

Refrein:
Kijk goed uit, kijk goed uit
Als je oversteekt,
Let toch altijd wee r,
Op het snelverkeer.
Ook al kwam er een veiliger oversteek,
Kijk toch altijd goed,
Als je oversteken moet.

De N 360 , die dee lt ons dorp in twee
En als je ove rsteken wilt, valt dat lang niet mee .
De auto's racen langs , maar Je moet er over want:
De schoo l en ook je vriendjes vind je aan de overkant!

AI Jaren was de kruising een levensgroot gevaar,
Stopl ichten of een tunneltje, dat leek ons niet zo raar.
Maar allerlei instanties bekeken het secuur,
En wat er ook bedacht werd , alles was te duur!

Het oversteeklied

Meerdere commissies beten zich er toen in vast,
Na ve le jaren strijden , werd de snelheid aangepast.
Er kwam een beter uitzicht, een vluchtheuvel op straat
Wat hier vand aag geopend is, is het resultaat!

Het onderwilzend personeel en
de leer lingen krijgen allemaal
groene en gele petten op, waarna
de wandeling begint naar de
Rijksweg . Da ar aangekomen
staan gedeputeerde Fennema,
wethouder Boels en onze eigen
voorzi tt er van de dor psver
eniging,de heerWigboldus,klaar
in hun tijdelijke functie als klaar
over . Veilig aan de overkant ge
komen, zingen de kinderen een
speciaal voor deze gebeurtenis

Vrijdag 28 juni is het zover: het vernieuwde en veiliger
kruispunt wordt geopend. Het is een feesteli jke gelegen 
heid, welke samengaat met de laatste schooldag van de
OaS-Garmerwolde.

G.N. Schutterlaan 10
050 • 3021321

LANDBOUW
MECHANISATlEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

050-3013830
0598-393504

u

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thes inge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693
• Zink

• Dakbedekking

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

HOf5TEDE-

G.N. S ch utterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 30 21957
Fax 0 50 " 30 21574

-- SCHILDERS v.o.f.
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Herbert Koekkoek en Nellian Dijkema: twee vogelvrije gasten, die
zich hebben teruggetrokken in een oude boerderij. (Foto' KeesFaber)

BeaUty t.V.
Eind juni gaf toneelgroep "oe RIjge" uit Thesinge een
serie van zes voorstellingen in haar jaarlijks terugkerend
optreden in de monumentale boerderij aan de
Bovenrijgerweg. De eerste drie avonden speelde de
groep voor een matig bezette schuur, hetgeen altijd zijn
weerslag heeft op de sfeer en het spel. Desondanks
stond er een zeer lovende recensie in het Nieuwsblad
van het Noorden. De tweede serie avonden was nage
noeg uitverkocht; ook veel niet-Thesingers kwamen kij
ken,en er moesten nog heel wat belangstellenden teleur
gesteld worden.

Nog één kans
Voor de mensen die teleurge
steld moesten worden of die het
gewoon gemist hebb en, isernog
een kans om de talkshow bij te
wonen . Een kans die u, als u
graag zouwillenweten hoe het er
nu aan toegaat bij zo 'n tele
visieopname,of als liefhebbervan
een mooi stukje toneel, niet moet
laten voorb ijgaan .
"Vogelvrij" wordt op zes en op
zeven sep tember a.s. nog een
keer gespeeld aan de Boven
rijgerweg 19,aanvang 20.00 uur.
Reserveren via telefoonnummer:
050-3023208/30222 57.

. Tekoop:3eenpersoons kano's,
waarvan 1jeugdkano.A. vander
Meulen tel: 050 302 25 78
• Wij, twee meiden in Garmer
wolde. zoeken per 12 augustus
een gastgezin èf een oppas bij
ons thuis voor naschoolse op
vang. Het betrelt 2 middagen
vanafhalf4én 2middagenvanaf
kwart voor 12.Bijziekteeventueel
voor hele dagen. Nieuwsgierig?
Bel ons: tel. 050 54148 16

Stoomiluitjes

Susan de Smidt

doet voorkomen. En dan de gas
ten: drie in afzondering levende
mensen, die zich hebb en bevrijd
vande dagelijkse sleuren dwang
van de maatschappij, maar wel
met een hoop onderliggende en
smeu lende gevoelens en ge 
schiedenissen.
Alles bij elkaar uitstekende ingre
diëntenvoor eenonvervalst stukje
"reality t.v", waarbij emot ies de
vrije loop krijgen en niets meer
geregisseerd wordt. "De Rijge"
schetst karakters en sfeer zeer
overtu igend en met verve , tot en
met de ap plausopwekken de
charmante assistentes en pre
cies het juiste swingende intro
muziekje.

hand ge lopen situaties tijdens
zo'n talkshow: een verhitte dis
cuss ie die uitloop t op een hand
gemeen, een presentatrice die
de emoties niet meer in de hand
heeft, mensen die helemaal door
het lint gaan ...
In "Vogelvrij" gebeurt het alle
maal en het gaat zelfs een stap
verder ;de rollen worden volstrekt
omgedraaid! De zelfverzekerde
cameraman met de vlotte babbel
wordt belaagd, een van de gas
ten neemt de camera overenook
de, door de wol geve rfde, pre
sentatrice blijkt uiteindelijk een
heel ander mens dan ze graag

Eigentijds thema
Het verhaal dit jaar was zelf be
dacht en geschreven door "De
Rijge": een talkshow op locatie
(de boerderij) , genaamd "Vo
ge lvrij". Dagel ijks kunnen we kij
ken naartalkshowsofherhalingen
daarvan, met of zonder bekende
persoonlij kheden. We raken ver
zadigd en de makers van deze
shows moeten steeds verder
gaan om de kijkers nog te kun
nen boe ien. Waar ligt de grens,
vraagt menigeen zich af. Prec ies
hierover gaat "Vogelvrij" .
We kennen allemaal wel één of
meervoorbeelden van wat uit de

Ook het oversteken moet nog
leren: moest je vroeger blijven
staan zo gauw je maar een glimp
van een auto zag , nu kun je er
nog met gemak over heen. Voor
je gevoel komen de auto 's er aan
kruipen!

tact opnemen met de provinc ie.

Jopie Kappetijn-Veninga
Hillie Ramaker·Tepper

Piepsysteem
Wethouder Boelskomt alstweede
aan bod . Hij wijst o.a. op de con
stante aansporingen door het
dorp. "Snelheid,verkeerslichten,
tunne l ... er is steeds aandacht
voor de kruising gevraagd .Dat is
dè man ier! Han teer het
piepsysteem, bl ijf hameren, " al
dus Boeis.

Eindelijk l

Tot slot volgt Jan Wigboldus:
"Dorpsbelangen bestaat ruim 50
jaar; in al die jaren kwam de N
360 veelvuldig aan de orde . In
1978 richtten we al verzoeken
aan B&W en Rijkswaterstaat; in
1987 onde rnamen we weeraktie,
o.a. een handtekeningenaktie.
Om met de woorden van Boels te
spreken : we hebben 18 jaar ge
piept.
Op de Najaarsvergadering van
1989 werd de Commissie Over
steek opgericht. Met in 1990 als
doel: verkeerslichten ; daarna:
extra vrachtverkeer RWZI. Veel
bewoners stelden geld beschik
baar voor de rech tsaffer. Na de
aanpassing van de tweede krui
sing kan alle vrachtverkeer over
de N 360 en wordt ook de Oude
Rijksweg veiliger.
We hebben nu een heringericht
en overz ichtelijk kruispunt. Het is
wel even wennen : door het plot
seling stoppen, na het oplichten
van de borden,stonden vrachtau
to's in het begin dwars over de
weç! "

'oto '~Im

merema

••nkelcen.rum "Ie.enltor."
.eleMon 54.4779
.ron.n.en

fdunber
lUttieft

Gerard en Margreel Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meube len op maat gemaakt
(eiken, beuken , iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwoide

Tel. 050 " 5410576

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272
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Roefeldag
Voor de vierde landeli jke Jantje Beton Roefeldag - die in
de gemeente Ten Boer op 22 jun i werd georganiseerd 
werden ook een tiental bedrijven/instellingen in Thesinge
bezocht. Per bus werden de groepjes kinderen vanaf het
marktplein in Ten Boer naar Thesinge vervoerd.
In groepjes van vijf plus een begeleider kon een bezoek gebracht
worden aan:
-Fietsenreparaties S Blaauw
-Geitenhouderij Camprina
-Grafische vormgeving Pepping
-Landbouwmechanisatie bedrij f Oudman
-Molen Germania
-Motorvakanties Quantril l
-Postduivenhouder E. Otto
-RadiofTV/video service V.d. Ree
-Schildersbedrijf Hofstede
-Schoonhe idsspecialiste mevr. A Blaauw
-Sterrenkundige WA Zijlema
-Weerkundige 1. Ton
Ruim 460 kinderen in de leeftijd van 6 Vm 12 jaar - begeleid door 92
vrijwilligers -werden in de totaal 73 bedrijven , instellingen,winkels en
ook bij hobbyisten ontvangen om kennis te maken met werkzaamhe
den van volwassenen waar ze vaak geen weet van hebben.

Truus Top

Rik van der Woude, Klaas-Jan
Hofstede en z 'n grote zus Anne
lies Hofstede snuffelen bij de Ko
ninklijke Landmacht; de jongens
zijn inmiddels geschminkt.

Menko Heidema worsteltzichon
de r een camouflagenet door.
(Foro: Annelies rtotsteae)

Ten Boer050 - 3022592 - Sint Annen 050- 3021368

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

opdracht was onder een
camouflagenet door. Bij de
tweede opdracht moesten we via
banden over een mijnenveld. De
laatste opdrach ten waren over
de sloot en tussen de bomen met
palen. Na de Koninklijke Lucht
macht gingen we terug naar de
tent.
Op het kaartje stond dat we naar
camperbedrijfWiersma mochten.
Een meneervertelde onsover het
maken van een camper. Daarna
gingen we een ritje maken met
een camper. Menko Heidema en
Rommert Steenbeek werden af
gezet in Thesinge. Op het markt
plein kregen we een ijsje. Na het
ijsje werd er een auto-ongeluk
nagedaan.Datduurde een beetje
lang.
Roefeldag '96 was afgelopen .

stond een grote tent. Er begon
een mevrouw te praten. Daarna
kwamookburgemeesterBlokaan
het woord . We moc hten een
kaartje halen in de tent. Op het
kaartje stond da t wij naa r
installatiebedrijf Mossel in Ten
Boer mochten . We gingen een
dakgoot buigen. Dat was goed
ge lukt. Daarna gingen we sol
deren. Eerst moest het zoutzuur
er op gesmeerd worden. Met de
brander er over en ... klaar. Na
hetsolderenkekenwe inhetbusje
van dhr. Mossel. Na het kijken
gingen we terug naar de tent en
kregen een koekje en wat drin
ken.
Ondertussen haalde Annelies
een kaartje op .We mochten naar
de Koninklijke Landmacht. Als
eerste mochten we e lkaar
schminken en camoufleren. Van
Toot en Reitsma waren soldaten
die ons mee hielpen. De eerste

Op 22juni begonom 9 uur in Ten
Boer de Roefeldag . Met de
Roefeldag mag je allemaal be
drijven langs. Roefelen is het
Vlaamse woord voor snuffelen.
Elke Roefeldag kun je naar Ten
Boer en een ander dorpje in de
gemeente Ten Boer. Dit keer was
dat dor pje Thesinge. In ons
groepje zaten Menko Heidema,
Jan en Rommert Steenbeek, Rik
van der Woude en Klaas-Jan
Hofstede.De groepsleidster was
Annelies Hofstede .
Bij aankomst op het marktp lein

Ook uit onze dorpen deden
een aantal kinderen mee
aan de Roefeldag 1996. Rik
van der Woude en Klaas
Jan Hofstede uit groep 8
van " de Til " in Thesinge,
maakten onderstaand ver
slag.

Winke lcentrum Lewenborg Gron ingen 050 - 5410508

sanitair enverwarming

D

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

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergader ingen
Zalenverhuur
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Dick Groenhagen en Harry Dreise
helpen de kinderen in de rond
vaartboot.
(Foto: Willemien Bakker-Foekens)

Laatste
schooldag
Allekinderenmoestenom vijf over
negen bij school zijn en een petje
halen waarop stond: "veilig over".
Toen iedereen er was,gingen we
in een groep naar de kruising
waar we moesten wachten op
gedeputeerde Fennema, dhr.
Wigboldus en wethouder Boeis.
Na het oversteken gingen we bij
de weg het lied zingen , daarna
zijn we een ijsje gaan eten bij
Jägermeister.Toen zijnwe geza
menlijk naar het Eemskanaal ge
lopen en in de boot gestapt; we
zijn langs Ruischerbrug gekomen
en onder de Ringweg door naar
de stad gevaren. Tegenover het

station zijn we weer aan wal ge 
gaan . Daarna zijn we naar het
perrongelopenwaar detreinnaar
Bedumvertrekt Wemoesten lang
wacht en,want de trein had onge
veer een half uurvertraging . Dus
gingen sommige kinderen Ame
rikaans liften, anderen zaten op
een bankje en een aantal waren
met de kleuters aan het spelen.
Toen de trein er eindelij k was,

ging iedereen zitten en vertrok
de trein. We moesten nog vaak
stoppen: soms was het lang en
soms kort. Toen we in Bedum
kwamen , liepen we naar Boukje
toe. Zij stond ons al op te wac h
ten en vroeg waar we bleven.
Daarna zijn we in Boukjes tuin
een broodjegaan eten.Toen riep
Dick ons (groep 8); we kregen
een pap iertje waar een woord op

stond van een zin en ook nog een
stift. Tim uit groep 7 moest inval
len voor JeHry. Daarna moesten
we naar de plek lopen waar we
die maandag hadden afgespro
ken.
Toenwerden ergroepengemaakt
en mochten ze op jacht. De vos
sejacht ko n beg innen (een
vosselaent is dat mensen of kin
deren zich in een bep aald ge
bied verstoppen en dan moeten
de anderen hen zoeken en ze
krijgen dan een woord of een
zin). We hadden niet zoveel tijd
omda t de trein vertraging had .
Daarna zijn we gezamenlijk naar
de rotonde gelopen, waar de fiet
sen en de kar stonden.Groep 1V
m 3 ging op de wagen en groep
4 t/rn 8 op de fiets. Het was ge
pand om rond half drie weer op
school terug te komen , maar het
werd half vier! Daarna moch t je
naar huis om van je zomervakan
tie te genieten.

Riëtte van der Molen

Bedankt lu
Midden maai van dit joar kwam ik hail onverwacht in t
zaikenhoes te lande. Eerst hailemoal in Amsterdam nog wel.
en loater hier in Stad . Elk en ain dij mie toun n koart mit wat
oardegs der op stuurd het, of bloumen, of fruit, dij vruig hou t
ging of dij opbeld het om te vroagen hou t nou mit mie was ...
Elk di j miezulf loater in t d örp tegenkwam en vruig hou t nou
weer ging ...

LU, AllEMOAl HARTSTIKKE BEDANKT!

Zukswat helpt n mins echt om der weer gaauw bovenop te
kommen .Enthet Antjeen de kinder hulpen om t watmakkelker
deur te kommen.

Jan Noordhof
Hildebrandstroat 33, Gaarmwól

Openluchtspel
Rederijkerskamer "Wester" (sinds 1864) brengt op 16en 17 augus tus
a.s. voor de twaalfde maal een openluchtspel. Het gaat dit keer om
"De schat van Golden Annegie", een vrolijk stuk in drie bed rijven,
geschreven door Henk Karstens.
Bij het oefenen liggen de leden vaak dubbel van het lachen. dus het
belooft weer iets leuks te worden!
Aanvang beide avonden om 20.30 uur.
Als U wilt meegenieten van de opvoering van dit blijspel- inons eigen
openluchttheater naast de Openbare Basisschool in Garmerwolde 
kunt U kaartenbestellenbij de Rederijkerskamer.p{a Janna Hazeveld,
tel. 050 541 47 77.

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergst raal30
9791 CC Ten Boer

·T el.: 050 - 3022191
050 - 3023152

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

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 3012832 Fox 3014429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 - 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 s 78

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Kajuit 272
Winke lcentrum
lEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



De musical van groep 7 en 8; wat lijken ze opeens volwassen ' (Foto:
Hans Weggemans)

Susan de Sm id!

Musical de Til
Op 25 juni werd in Thesinge door de groepen 7 en 8 van "de Til" de
jaarlijkse musical opgevoerd. De musica l speelde zich af in het
wassenbeeldenmu seum van meneer Plumeau. Daar waren ver
schillende beroemdheden te zien, zoals Madonna, Napo leon, minis
ter Duitenberg en onze eigen koningin . Twee boeven hadden een
ingenieus plan bed acht, waardoor de beelden 's nachts tot leven
kwamen . Zo brak de minister in in zijn eigen kluis en stal Trix haar
eigen kroonjuwelen. Madonna zong de sterren van de hemel en
kreeg iets met Nappie . De di recteur , de bewaker en bezoekers
kregen de schrik van hun leven .
Een vrolijke musical met veel moo ie liedjes! Groep 7 en 8 (en ook het
team en sommige ouders): jullie hebben hard gewerkt. maar het
resultaat mocht er wezen!
Groep 5 en 6 voerden vooraf eigengemaakte en verzonnen poppen
kast op en in de pauze waren er heerlijke, zelfgebakken koekjes van
groep 3 en 4!

Sicco Laagland

Wistudat ...

wegen" ec hter aan. dat dit be
d rag bij lange na niet teereikend
is. Vanwege ernstige verzakking
en scheurvorming zal de ge hele
weg gereconstrueerd moeten
worden. De gemeenteraad heeft
besloten,datde kosten voordeze
reconstructie ad f 1634 28,- uit
het nog staande budget voor
1996 betaald zullen worden.

b. Riolering Thesinge
Momenteel wordt hieraan ge
werkt en zullen de werkza amhe
den in augustus worden afge
rond . Verwacht wordt dat het
beschikbaargestelde kredietvan
f 244.000,- voldoende zal zijn om
alle kosten te betalen.

a. Bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen voor de
do rpen Garmerwolde en Thesin
ge zijn in proced ure. Verwacht
mag worden dat de vaststelling
door de gemeenteraad in de
cember van dit Jaar plaats zal
vinden . Het deelplan Thesinger
park is in de algemene beleids
commissie van 10 juni behan
deld en zit nu in de vervolgproce
dure.

Het college heeft over het eerste
kwartaal van 1996 een be -
stuursrapportage uitgebrachL ln Urge ntielijst wegen
de laatste vergadering voor de In het rapport "5 Jaren raming
zomervakantie heeft de gemeen- wegen " is per dorp aangegeven
teraad deze rapportage uitvee- welkewegenenvoetpaden hoog
rig besproken. Op grond van de nod ig moetenworden aangepakt.
voortgang van het beleid kan de In Garmerwolde dienen de Oude
gemeenteraad bes lissen om het Rijksweg , de Grasdijkweg en de
beleid bij te sturen en zo nodig de Geweideweg op korte termijn
begroting aan te passen. Uit de voorz ien te worden van een
lang e wa sl ijst van beletos- nieuwe slijtlaag. De tegelbestra
aanpas singen waren enkele van ting van met name de Hildebrand
toep assing op Garmerwolde en straat dient spoe dig herlegd te
Thesinge: • worden.

In Thesinge moeten de trottoirs
aan de G.N. Schutterlaan en de
~~olenweg herlegd worden.Voor
d~ Molenweg betekent dit dat 17
bomen gerooid zullen worden.
De Dijk, de Molenweg (gedeelte
lijk)en het doodlopende deelvan
de Lageweg moeten urgent ge
reconstrueerd worden.
Vanwege de enorm hoge kosten
die hiermee gemoeid zijn, zullen
keuzesgemaaktmoeten worden.
Het college zal na de zomer met
een voorstel komen .

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

c. Herstel De Dijk
In de begroting voor 1996 was
een krediet van f 11.500,- opge
nomen voor herstel van asfalt en
fundering. De afde ling openbare
werken geeft in haar recent ver
schenen rapport "5 Jaren raming

• de scrcolvertaters (groep 8) in
de volgende krant aan bod ko
men?
• er in de Hervormde kerk van
Noorddijkeenunieke 17eeeuwse
tegelvloer is ontdekt en dal er In
heel Nederland nog slechts één
zo'n vloer meer is?

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Boekholt
OPTICIENS

Contactl enzen & Hoortoestellen

W oldweg 6-8, 9734 AC Gron ingen-Ruische rbrug
tlo w ijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

HOUTMARKT NIJDAM
Nieuweweg3
10050 - 3123301

Win kelcentrum lewen borg
Kajuit 285 - 10050 - 5414746

Wi nke lce ntrum Padd epoei
Dierenriemstraal 204 - 10050 - 577 1306
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Rabobank

Kopij inleveren voor donderdag
22 augustus 19.00 uur

weinig kusten mee gemoeid zijn.

Wij kunnen u bewijzen dat dil

geen loze woo rden zijn.

Wilt u weten wal een koop

sompolis u oplevert) Neem dan

snel co ntact o p en u weet precies

waar u aa n toe bent.

De kooosompohs \'01n de

Rabobank is één van de meest

aa ntrekkelijke aanbiedingen op dit

gebied . Uiteraard is er het fiscale

·voo rdeel. maa r behalve dal heeft

de Rabo Koopsompolis ook een

z«r hoog rendement , doord at er

De Rabo
Koopsompolis:

de moeite
waard om naar
te informeren.

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

25 augustus
9.30 uur SOW GK Thesinge
dhr. Kruyt (Leek)
19.00 uur: OPENLUCHTDIENST
Sportveld Thesinge

Bij ons voordeliger
dan u denkt!
Vraag v rijblijven~

een offerte aan. ~ J '
Woninginrichting

Slagter

ZONNE·
SCHER·
MEN ~).j

---

Stadsweg 63 - Ten Boer
Telefoon 050 - 3021383

1 september
9.30 uur SOW Geret. Kerk
ds. M. Mulder (Assen)
Na afloop koffie drinken

Geref. Kerk Theslnge/
Garmerwolde
4 augustus
9.30 uur SOW Garmerwolde
Ds. Struif (Oosterwolde)
Grunneger Dainst
19 .00 uur Ds. v .d Wo ude
(Middel stum)
11 augustus
9.30 uur SOW GK Thesinge
dhr.Dijkstra (Gass .nijv.mond)
19.00 uur Ds. Vaatstra (Opende)
18 augustus
9.30 uur SOW Garmerwolde
ds. Ypma
14.30 uur Ds. Wes tern eng
(Idskenhuizen)

Kerk diensten

Perfektie in haarmode

W.gh o h ls lr a" l 6 97 9 1 CR Ten Boer
Telc l oon (0 501 . J Ol :l1tt 1

Ned. Herv. Gem. Garmerwolde/
Theslnge
4 augustus
9.30 uur SOW Garmerwolde
ds. E.J. Struif (Oosterwolde)
Grunneger Dainst
11 augustus
9.30 uur SOW GereI . Kerk
dhr . H. Dijkstra (Gasselten ijveen
schemond)
18 augustus
9 .30 uur SOW Garmerwolde
ds. S. Ypma
25 augustus
9.30 uur SOW Geref. Kerk
dhr. D. Kruyt (Leek)
19.00 uur Sportveld Thesinge
Openluchtd ienst uitgaande van de
plaatselijke gez. kerken
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