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·Een verborgen stukje natuur ...
De G&T was deze maand op bezoek bij Menno Ooste rhof en Dlneke L1nzel aan de Schutlerlaan 20, waar achter een klein huls
een tuin vol verrassingen en van onvermoede omvang verborgen ligt.
Zes jaar geleden kwamen Dlneke en Menno naar Theslnge. Het huls aan de Schutterlaan had toen een tuin met voor en achter
een grasveld, wat bloemen en coniferen. Ze kochten ergelIjk een stuk land achter het huls bij. Daar moest een wilde plantentuin
komen met vijvers, een moeras, heuveltjes en een bosje. Dit plan werd In een paar jaar uitgevoerd.

Alfons de haan voor zijn "residentie ". (Foto: Peter Kruijt)

Allereerst werden zowel het huis
als de oorspronkelijke tuin voort
varend aangepakt. Zo voortva
rend dat de buren al dachten:
"Datwordt nooitwat."Ergvreemd
was die gedachte niet want het
eerste jaar stonden huis en tuin
volledig op hun kop. Het huis
we rd gron dig verbouwd en
tegelijkertijd werd in de tuin een
kleinev ijver aangelegd ,hetgras
veld en de tegelpaden door
bloemborders vervangen en de
coniferen gerooid. Van de oude
tuin is alleen een rijzige Japanse
Kers blijven staan, die op dit
moment de hele omgeving be
dektmetz ijnafgevallenrozebloe
sems. Opzij van het huis - langs
de slootkant - staan schaduw
minnende planten, die de sloot
het aanzien van een bosbeek
geven . Rondom het huis zijn
halfverborgen hoekjes; met op
de ene plek klimmende planten
en op een andere houtstape ls,
die in de loop van de tijd met
planten en pad destoelen be
groeid zijn. Achter het huis staan
verschillende vaste planten rond
een klein zelf gegraven vijvertje.
"Dit gedeelte van de tuin is nu
zo'n beetje af," zegt Menno. Het
hoekje direct achter het huis bij
voorbeeld kost hem nog maar
een paar uur per jaar; zo nu en
dan iets weghalen,waardoorwat
kleinere planten de ruimte krij
gen, is al voldoende.

Alleen wat getekend
Vanuit de oude tuin lopen we
naar achteren. Recht vooruit ligt
hetgedeeltevanhetaangekochte
land dat het eerst werd ingericht.
Daar heeft Nico Groothof met zijn
graafmachine een vijver ge
maakt, heuvels opgeworpen en
kronkelende slootjes gegraven.
Even verder op - aan je linker-

hand • is het net alsof je in een
andere wereld stapt: rondom een
grote vijver liggen verhoging en
met kris-kras-paadjes er tussen
door. Middenin de vijver ligt een
klein eilandje. Het vijverwater is
zo helder, dat je tot op de bodem
kunt kijken en ook de verschil
lende waterplanten goed kan
zien. Aan één zijde van de vijver
ligt een langwerpige heuvel met
langs de oever een pad. Aan de
andere kant is de grond op ver
schillende hoogtes afgegraven
waardoor een aantal stroken zijn
ontstaan, waarvan de één wat

vochtiger is dan de andere. Dit
deel van de tuin werd drie jaar
geleden aangepakt. Net als de
eerste keer werd de hulp van
Nico Groothof ingeroepen. Een
echt plan was er niet. "We had
den er wel over nagedac ht en
wat getekend, maar dat stond
allemaal op één A-viertje", zegt
Dineke. Voor Nico was dat vol
doende: die wierp een blik op het
papierentoog aande slag.Eerst
werd over het grootste gedeelte
de toplaag afgegraven. Deze
laag is rijk aan voedingsstoffen
en daarom voo r een wilde

plant entuin minder geschi kt.
Daarna werd de grote vijver ge
graven ; een grote waterplas van
enkele tientallen vierkante me
ters, die op hetdiepste punt twee
meter diep is. Met de vrijgeko
men aarde werden verhogingen
gemaakt.

Natuurlijke ontwikkel ing
Daarna kreeg de natuur de vrije
hand.Menno laat foto's zien. Een
foto genomen in het voorjaar, di
rectna de graafwerkzaamheden,
toont een woest en leeg mini
landschap. Op een foto die een
half jaar later werd genomen, is
alles groen en kun je de eerste
bloeiende plantenzien."Eerst zie
je de pioniers verschijnen, plan
ten waarvan het zaad inde grond
heeft liggen wachten totde grond
braak kwam te liggen. Die wor
den later opgevo lgd door plan
tendiehetgoed op minderwoeste
grond doen."Zozieje op een foto
die in het tweede voorjaar werd
genomen het Barbarakruid als
grote gele vlekken de tuin vullen.
Het Barbarakruid staat er nog
steeds, maar allang niet meer in
zulke grote bossen als destijds.
Dit deel van de tuin is nog steeds
volop in beweg ing .Eerst groeide
er veel gras, daarna volgde de
Ratelaar, een plantje dat als pa
rasiet op het gras groeit.Doordat
de Ratelaar parasiteert,verdwijnt
het gras en wanneer het gras
verdwijnt, verdwijnt op zijn beurt
de Ratelaar, om ruimte te maken
voor nieuwe planten. Zo ontdek
je elk jaar, en elk seizoen, weer
iets nieuws. "Het blijft elk jaar een
verrassing om te zien hoe de tuin
zich ontwikkelt." Ditwiloverigens
niet zeggen dat ze alles op z'n
beloop laten. Veel van de bo
men, zoals de Parkboom. de
Hemelboom en de Bandwilg ,



De tuin, gezien vanaf een heuveltje; op de achtergrond de uitkijkto
ren. (Foro: PererKruijr)

hebben zezelf geplant.Ook heb
ben ze de natuur een handje
geholpen door van De Cruydt
hoeck, een gespecialiseerde
zadenleve rancier, zaden te ko
pen en deze uit te zaaien.Verder
wordterelkjaarmeteenhandzeis
gemaaid. Het maaisel wordt af
gevoerd of als bedekking van de
paden gebruikt. Op deze manier
wordt de grond armer en krijgen
planten als orchideeën, echte
koekoeksbloem en sc herpe
boterbloem een kans zich in de
tuin te vestigen.

Allerlei d ieren
Ook het dierenleven in de tuin
ontwikkelt zich vanzelf. De kik
kers kwamen er zodra er water in
de vijvers stond. AI na een korte
tijd zagen ze de eerste baarzen
en vorig jaar zwom er ineens een
snoek in de grote vijver. Hoe die
daar gekomen is, blijft raadsel
achtig; een verbinding met de
sloot is er allang niet meer. Mis
schien hebben eenden, die kuit
aan hun poten hadden zitten,wel
voor het transport gezorgd . Vo
gels komen er ook steeds meer
en meer in de tuin. Merels en
mezen voelen zich hier allang
thuis. In een grote nestkast aan
de rand van de tuin broedde het
afgelopen jaar een paartje toren
valken en ook de grote bonte
specht liet zich regelmatig zien
en horen.Dineke heeft het biJge
hou den; al mee r dan vi jftig
vogelsoorten heeft ze in de tuin
gezien.
Geduld en afwachten hoe alles
zich ontwikkelt, zijn maatgevend
in de tuin van Menno en Dineke;
de natuur regelt alles vanzelf.
"Van mij mag ieder tuinieren zo
als hij wil: zegt Menno, "een ie
der wil per slot zelf vormgeven
aan zijn eigen tuin. Ik vind het
juist pracht ig om te zien hoe alles
zichzelf regelt. Kijk naar de voor
tuin: nog maar twee weken gele
den was alles hier geel, nu zijn
het de blauwe tinten die de kleur

bepalen. Als Je het natuurlijk laat
verlopen, wordt het nooit lelijk."

Kippenhok
In de loop der tijd verrezen aller
hande bouwsels in de tuin. Eén
van de pronks tukk en is de
kippenren en het kippenhok: een
klein Hans-en-Gr ietje huisje .
Doordat er van oude materialen
gebruik gemaakt is, ziet het er uit
of het er al tijden staat. Menno
kon balken uit de inmiddels ver
dwenen Kon in gsheert van
Stollengaovernemenen bouwde
daarmee ondermeer dit onder
komen voor de kippen . Het dak
op het kleine blokhutje is met
dakleer bedekt en daarover is
kleigelegd . Inmiddels groeien er
allerlei planten op het dak, waar
door het kippenhok nog meer
een deel van de tuin wordt. In het
kippenhok en ervoor zijn bankjes
gemaakt; Menno en Dineke zit
ten er regelmatig. De kippen zijn
leghorns, een kippenras dat er
om bekend staat niet zo makke
lijk op een broedsel te blijven
zitten.Hierzitechter een broedse
kip op haar eieren en is daar niet
weg te slaan. De beide kippen

worden op hun beurt bewaakt
door Alfons de haan; een wel
zeer fier en trots exemplaar, die
als Menno hem naar buiten haalt
- zijn veren opzet en stat ig
rondstapt om ons te tonen wie
hier de baas is. De kippen waren
overigens niet gelijk zo broeds;
het eerste jaar wilden ze niet op
de eieren blijven zitten. Menno
had al een apart hok voor de
kuikens gebouwd. Voor de eie
ren leende hijeenbroedmachine;
één met rode lampen. "Als je 's
avonds langs "Villa Kuikenhof"
met z'n kleine raampjes liep ,
waande je je in de rosse buurt:

Bevruchting van bloemen
Achter in de tuin staat ee n
bijenstalmet daarineen bijenkast
en een bijenkorf. Na een biolo
gisch-dynamische cursus te heb
ben gevolgd , zijn Menno en
Dineke met bijenhouden begon
nen. Ze zijn - helaas - de laatste
imkers in Thesinge. Ze houden
de bijen niet om de honing; be
langrijker dan het winnen van
honing vinden ze het om de twee
volken,dieze hebben,gezond te
houden. De bijen hebben vooral

een functie in het bevruchtenvan
de bloemen van bomen en plan
ten. En dat doen ze niet alleen in
de tuin van Menno en Dineke;
bijen vliegen tot drie kilometer
van de kast. Wat dat betreft mag
een ied er in Thes inge, d ie
vrucht bomen in de tuin heeft
staan,dankbaar zijnvoor hetwerk
van deze ijverige werkers uit de
Schutterlaan.

Uitzicht en stilte
Schuin tegenover de bijenstal
staat een "prairiehuisje". Het is
een schuur, die aan één kant
open ismet een veranda ,waarop
twee oude stoelen staan . Dit
huisje is net als het kippenhok,
Villa Kuikenhof en de bijenstal,
opgebouwd uit oude balken en
planken uit de koestal van de
Koningsheert . Op het dak van dit
schuurtje is turf gelegd , waarop
vooral vetplantjes groeien. Aan
de zijkant zijn de wilgen, die daar
al groeiden, geb ruikt als stut
palen; het hout van de planken
en de wilgen is inmiddels geheel
met elkaar vergroeid. Ook hier
lijkt het alsof het bouwsel er al
vele jaren staat.
Ook in het prairiehuisje zitten
Menno en Dineke regelmatig,
soms eten ze er ook. Wanneer je
de sfeer van de tuin echt wil
proeven , moet je even op de
veranda gaan zitten en van het
uitzicht en de stilte gen ieten. Je
waant je er dan op een afgelegen
plekje op één van de waddenei
landen of missch ien wel - zoals
Menno het zichzelf bij het bou
wen voorstelde - als pionier, er
gens ver weg van alle bescha
ving , in het Amerika van de vo
rige eeuw. Het is hier in ieder
gevalniet moeilijk je inte beelden
dat je ver van Thesinge vandaan
bent! Echt stil is het er overigens
niet; de kikkers kwaken dat het
een lieve lust is. Ook de vogels
latenzich alom horen,waarbij het
heldere lied van de tuinfluiter de
boventoon voert.

Gas
Water
Electra

Voor motoren , bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid · Otf. Suzuk l Dealer

Als uw auto 11

dure'îreparaties noditj heeft..
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen !!!

Siem

Siem Bijman heeff moderne apparatuur
engoed opgeleide monteurs in huis om à.11B merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer OSO, 3021494

Op al onze reparaties
3 mná. 60fla'l 'Iarantie

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima serv ice en repara tie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Rijksweg 15 • Garmerwolde
ffJ 05D • 3D21624Harkstederweg 37

9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

HFa. W. Kool &zn
"'= i n s ta lla t i e b e cir ij f
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Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elect ra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

Sieeo Laagland

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRUF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 • 3021321

toereikend om alles te doen wat
er zou moeten gebeuren. Voor
het jaar 2002 is er gekozen voor
de molen Germania in Thesinge
(f 36.711,-), het kerkorgel van
Garmerwolde (f 19 .174,-) en de
molen Fram in Wolter sum (f
10.784,-). Op het wensenlijstje
staat o.a. nog boerde rij Bo
venrijge 19 te Thesinge. Op 28
mei stelt de raad de aanvragen
vast.

De restauratie van het toren
uurwerk in Garmerwolde ligt op
schema; ook klokkenspecialist
Appelboom uit Middelstum weet
het: 21 junf fngebrufkstellfng!
(Foto: Els Knol-Lichr)

• Gratis af te halen: hout voor
open haard . Tel. 050-54165 87.
• Gezoc ht oude nummers G&T
Express: 1975 - no. 1, 2 en 9;
1978 - nov. en dec . Frouwke de
Vries, tel. 541 63 94.

Stoomfluitjes

050-3013830
0598-393504

tel.
tel.

MeerjarenprogrammaMonumen
ten
Jaarlijks moet door de raad wor
den vastgesteld welke rijksmo
numenten in de gemeente Ten
Boer over vier jaar voo r een
onderhoudssubsidie in aanmer
king komen .Jaarlijks is daarvoor
f 70.000,- besch ikbaar . Dat klinkt
veel, maar is bij lange na niet

Fietspadenplan Ten Boer
Om het gebruik van de fiets te
stimuleren, heeft de provincie
Groningen de gemeenten ver
zocht een fietspadenplan op te
stellen. Voor de gemeente ten
Boer is dit plan nu klaar en in de
Algemene Belei dsc ommissie
besproken. Niet dat alles wat
wenselijk geacht wordt nu ook
direct kan worden uitgevoerd,
daarvoor vergt het plan te veel
geld . Wel ligt er nu een plan met
prachtige fietsroutes door onze
gemeente klaar om op het juiste
moment de mogelijke subsidies
aan te vragen . Omdat lang niet
alles in een keer kan worden uit
gevoerd, is er een prioriteiten
volgorde aangegeven . De mo
ge lijke nieuwe fietspaden in
Thesinge en Garmerwolde heb
ben de hoogste prioriteit gekre
gen.Het gaat om drie routes.Ten
eerste langs de Thesinge rmaar
tussen de Karding ermaar en de
Lageweg; ten tweede het asfal
teren van het onverharde deel
Lageweg richting Eemshaven
weg en ten derde het asfalteren
onverhard pad Geweide tot de
Lageweg . Een fietsroute vanaf
de Lageweg via de Langeland
stermolen en langs de maar naar
Thesinge zit in fase 3. Naast de
nieuwe fietspaden wachten ook
nog veel bestaande paden op
een flinke onderhoudsbeurt. De
Thesingerlaan en de Stadsweg
zijn twee van die voorbeelden .
Over de aanpak hiervan is jam
mer genoeg nog geen duidelijk
heid .

~'<)

M. Rltsema'~ :'Bedum 
K. v.d. Veen - Kolham -

Woningbouw buitendorpen .
Omleegloop van de stad Gronin
gen tegen te gaan en volbouwen
van plattelandsdorpen te voor
komen, heeft de provinc ie de
woningtoewijzing voor het platte
land stevig beperkt.Ookten Boer
heeft daar de gevo lgen van on
dervonden. ln de periode 1997 ti
m 2000 mogen in het dorp Ten
Boer nog maar 20 woningen ge
bouwd worden.Aanvankelijkkre
gen de buitendo rpen niks. Een
stevig pleidooivanu itdegemeen
teraad heeft ervoor gezorgd,dat
er in de periode 1997-2000 in
Thesinge 6 en in Woltersum 4
woningen mogen worden ge
bouwd .Voor de periode na 2000
moet worden afgewacht wat dan
alsnog wordt toegewezen. In
Garmerwolde zijn net 10 wonin
gen gebouwd op de Konings
beert: de laatste kavel mag nog
bebouwd word en. Indien het
spee lterrein aan de W.F. Hilde
brandstraat kan worden ver
plaatst, dan kunnen er pas in het
jaar 2001of later 1of 2 woningen
worden gebouwd . Dit geldt ook
voor het terrein achter de huidige
woning van Stollenga.

Laat niemand ooit meer zeg
gen dat de bultendorpen In
Ten Boer geen aandacht kriJ
gen. Drie forse onderwerpen
die met name de dorpen
Thesinge en Garmerwolde
aangaan, stonden in mei op
de agenda: woningbouw,
fietspaden en monumenten
subsidie.

Peter Kruijt

Wist U dat ...

Wondere wereld
Hoog boven de tuin steekt de
uitkijktoren uit. "lk had nog een
aantal balken overen het leekme
wel aardig daarvan een toren te
bouwen," zegt Menno. Dat uitkij
ken relativeert hij overigens zelf
di rect. "Het land is hierzovlak dat
het weinig uitmaakt of je in de tuin
staat of daarboven in de toren
zit." "Maar", vult Dineke aan ,
"daarboven heb je wel een heel
mooi overzicht over de tuin." Ik
klim maar niet naar boven; maar
-wanneer ik later bij een kop thee
een luchtfoto van de tuin zie - kan
ik me preciesvoorstellen watvoor
uitzicht je daarboven hebt.
Bijna twee uur hebben we rond
gelopen door de tuin en heb ik
vele verhalen aangehoord over
de talloze planten die er staan;
sommige al jaren, andere nog
maar sinds kort. Als je dan zo'n 
in vogelvlucht genomen - foto
ziet, lijkt alles nog veel groter.
Op de grond zie je voortdurend
nieuwedoorkijkjesenonverwachte
verrassingen in kleine hoekjes. Uit
deluchtl ijkthetgeentuin,maareen
stukjelandschap op zichzelf, inge
klemd tussen de huizen van de
Schutlerlaan en de weilanden van
Klunder.Enwanneerjedanlaterop
straat staat, kun je je al bijna niet
meervoorstellendatachterditkleine
huiszo'nwonderewereld verscho
len ligt.

• het 20 en 21 juni weer feest is
inGamnerwolde?Vrijdagsavonds
kan de oudere jeugd terecht bij
Jäge rmeister (meto.a. Karaoke),
's zaterdags is er een rondvaart
voor 50+, een waterspektakelop
en rond het Damsterd iep (met
waterlotto!) en een feestavond in
"de Leeuw". Let op het program
maboek je!
• Jolanda Spraakman donder
dag 1 mei afscheid heeft geno
men van de Rabobank? Zij werd
"gek" van het alleen zitten! Na 14
jaar bij de Rabobank beg int ze
aan een nieuwe carrière! Voorlo
pig wordt het gat opgevuld door
derden , maar zodra Corine Pe
tersen weer beter is, zal zij ons
vaste aanspreekpunt worden.
.JannaHofstedeeenprimagast
vrouw is?AlcoMulderkan erover
meep raten!
• er op zaterdag 14 juni voor de
vijfde keer geroefeld kan wor
den?
• de collecte van de Ned. Hart
stichting inGarmerwolde f544 ,75
heeft opgebracht?
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Jeugdvissen
Ook dit jaar organiseerde hengelsparlvereniging " De Goede
Vang st " uit Garmerwolde een v iswedstrijd voor de Jeugd. De
wedstri jden werden uitgesmeerd over vier avonden, te weten:
16,23 en 29 april en 7 mei.

Hillie Ramaker-Tepper

Jeugdkampioenschappen
Zaterdag 17 mei zijn Johan Tam
meling , Stephany Buwalda en
Robert, Sandra en Inge Gan
zeveld naar de rayonkampioen
schappen in Onderdendam ge
weest. Johan en Stephany had
den pech en vingen niets, maar
Inge had een grote brasem aan
de haak! Helaas verspeelde ze
hem doordat het schepnet van
de begeleiding te kort was . Sneu
voor haar ... anders was ze zeker
eerste geworden in haar groep
en afgevaardigd naar de provin 
ciale jeugdkampioenschappen.
Sandrawerd vierde in haar groep
en Robert ism etz'ntweede plaats
geselecteerd voor de jeugd
select ie Nederlandse kampi
oenschappen . Zaterdag 28 juni
kan hij z'n ge luk beproeven aan
he t Hu nsingokanaal , tussen
Leensen Ulrum .We wensen hem
veel succes!

eerst, maar ook de pechvogels
krijgen iets leuks. Dankzi j een
aanta l gu lle sponsors is er volop
keuze!

Groep A (de ouderen)
1. Daniélle Kuipers 66 punten
2. Robert Ganzeveld 56,5 p .
3. Stephany Buwalda 31,5 p.
4 . Jan Peter Schaatsberg 15,5 p.
5. Suzan Benneker en Jaap van
Zanten, beid e 13,5 p.
Groep B (de jo ngsten)
1. Sandra Ganzeveld 89 p.
2. Harm Tichoelaar 87 p.
3. Inge Ganzeve ld 32 p.
4. Tim Kress in 30 p .
5. Rolf van der Tuuk 25,5 p.

Algemeen Kampioen (het hoog 
ste aan tal centimeters) word t
Sandra Ganzeveld met 89 pun 
ten. De grootste vis (20 cm) is
gevangen door haar zusje Inge.

Het kan niet op
Omdat het dit keer het vijfde jaar
is dat er iets voor de jeugd wordt
gedaan, is er voor alle dee lne
mers een leuke medail le! Ook
krijgt iedereen een CD-plaatje,
horloge (yes! yes!) ,madendoosje
met sn oe rtje e n peillood je,
stripboeken, stickers ... Het kàn
niet op! Tot slot mag iedereen
nog een cadeautje uitzoeken :die
het mees t gevangen hebben het

Viswedstrijden 'in het Damsterdiep; Frits' Suurhoff, een der trouwe
ieugdbegeleiders, helpt waar hij kan. (Foto: Henk Remerie)

Nette groep
Het is niet bepaald warm aan het
water : veel kinde ren hebben last
van koude handen; sommigen
staan gewoon te klappertanden
en zien grijs van de kou ! Tegen
acht uur wi llen de meesten dan
ook maar wat graag naar binnen .
Maar er blijft geen rommel aan
het water liggen, alles wordt net
jes opgeruimd!
Bij "Willem" is het lekker warm .
Bovendien is er voor alle jonge
hengelaars een bakje warme pa
tat: zie ze eens smullen! Het is
een nette groe p: die iets heeft
gemorst, ruimt het zelf op !

Twaalf bekers '
Danvolgt deprijsuitreiking ;Fokko
eist abso lute stilte, hij wil een
spe ld horen vallen!
Door de grote opkomst dit jaar
(een dikke dertig !) zijn er maar
liefst twaalf bekers ; deze worden
als volgt verdeeld:

speciale tactiek: ze strooit wat
visse nvoer in het water, werpt
haar hengel er precies tussen in
en ... de vis hapt in de made ! (Hij
ziet geen verschil tussen het voer
en de made aan het haakje) . En
zij kan het weten: ze vangt dit
keer maar liefst drievissen: 1van
10 en 2 van 17 cm (en ook nog
eentje buiten de tijd).
De vissen worden niet lang van
hun vrijheid beroo fd : ze worden
zorgv uldig van het haakje ge
haaid , gemeten en meteen
teruggezet in het water. Zou het
weleens gebeuren dat één vis
zich meerdere keren op één
avond laat vangen?

Specia le tactiek
Zo'n laatste avond is het altijd wat
feestelijker. Halverwege de wed 
strijd worden de kinderen getrak
teerd op een beker ranja; dat valt
er lekker in!
Helaas wil het niet erg bijten,
maar toch slagen een aantal kin
deren er in een (of meerdere)
visjes boven water te halen. Hoe
lang zou ie zijn? 10 cm? De meet 
lat brengt uitkomst: wel 15 cm! Is
dat even gelu k; weer 16 punten
er bij! (15 voor de lengte van de
vis plus 1 voor elke gevangen
vis) Daniélle Kuipe rs heeft een

De 2ge ruik ik even aan de sfeer,
maar 7 mei ben ik van beg in tot
eind present. Om half zeven wor
den de kinderen bij "Willem" ver
wach t. Ze zijn dui deli jk onder de
indruk van de prachtige bekers;
wie zouden er straks mee naar
huis çaa n?"?
Nadat Fokko Ganzeveld de no
dige instructie s heeft gegeven,
gaan we met z'n allen naar het
Damsterdiep.Sommige kinderen
kunnen alles zelf: de hengel in
elkaar zetten, het snoer losma
ken, de made aan het haakje
doen De meesten moeten
ech ter worden geholpen. "Eng
hoor, zo'n made !" De begelei
ders hebb en het druk : pas als
alle hengels visklaar zijn, begint
de wedstrijd . Eén snoer zit totaal
in de war, dus het duurt dit keer
wel erg lang voord at iedereen
klaar is. Door een misverstand
beginnen een aantal kinde ren al
eerder te vissen , maar de vangst
wordt onverb iddelijk afgekeurd :
afspraak is afspraak!

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

u:ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3

.Garmerwolde (050-413045)
worden vr ijdagavond
thu is gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wl g h() l d ~ lt è'tal 6 979 1 CR Teil BON '
t o to to o n ( O~ U) JUn l ~ l

HOF5TEDE-
".--- SCH ILDERS v.o.f.

S' ' 0 ';C" .• ~ L "

g ..... 0

..
G.N. Schutterlaan 28
9797 PC fHESINGE
Telefoon 050 - 30 21957
Fax 050 - 30 21574
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Zeven jaar
toneelgroep De Rijge
Het is weer bijna juni, tijd voor het jaarlijkse optreden van
toneelgroep De Rijge inde grote boerenschuur aan de Bovenrij·
gerweg nummer 19. Hieren daar hangen al opvallende, felroze
affiches in het dorp en iedereen heeft een aankondiging in de
bus gekregen . In het verleden plachten de optredens nog wel
eens gepaard te gaan met vreemde gebeurtenissen in het
dorp, die de hele bevolking op de been bracht , zoals het
ongeval in het Maar in 1992, waarbij de politie voor een raadsel
stond.
Maaromdat De Rijge inmiddels In Thes inge (maarook daarbul
ten) een aardige bekendheid geniet , is het verrassingseffect
wat verdwenen en heeft de groep besloten voorlopig de rust
te bewaren in het dorp tot de werkelijke optredens van start
gaan.

meer in de maatschappij pasten.
Zonder al te veel afbreuk aan de
zelf bedachte karakters te doen,
rolde daar toch weer een mooi
verhaal uit.

Ge~genheidsoplfedens

Sinds een jaar verzorgt De Rijge
ook optredens op verzoek, zoals
het opluisteren vaneen congres,
een personeelsfeest, de nieuw
jaarsvisite van de gemeente Ten
Boer, afscheid van de burge
meester en de jaarvergadering
van Dorpsbelangen. Het optre
den tijdens de officië le opening
van DeD ijk inhet najaarvan 1996
ligt ons nog goed in het geheu
gen. Dan lijkt het allemaal heel
makkelijk en als vanzelf te gaan.
Een vas tstaande tekst is er
meestal niet voor zo'n gelegen
heidsoptreden , maar het is toch
heel hard werken en goed op
elkaar letten en een perfecte ti
ming. Ofschoon de groep en
thousiast is over dergel ijke
producties en ze dit graag zou
den uitbouwen, is de factor tijd
een groot probleem. De spelers
hebben meestal een baan en
bezigheden elders, waardoor ze
zich niet volledig op het spelen
en bedenken van nieuwe plan
nen kunnen storten,
In aprilvan dit jaar deed De Rijge
mee aan een eenakterfestival in
onze provincie waarbij ze zeer
positiefbeoordeeld werden door
de jury en uitgenodigd om op te
treden in het Prinsentheater in de
stad in juni. Dat laatste gaat he
laas niet door, omdat dan de
jaarlijkseop tredens ineigen dorp

trouwens nog steeds hun optre
dens; wie wel eens een ouder
avond of vergader ing op school
bijwoont waar toevallig net de
Rijge dezelfde avond aan het
oefenen is, zal denken dat het
eind van de groep nabij is: de
stukken vliegen er af.
Er volgde elk jaar een optreden;
sommige zeer gedenkwaardig
zoals "The show must go on" in
1992 en "Een droom van een
huwelijk" in 1994. In 1996, tijdens
dé feestweek was er een optre
den in de feesttent samen met
WWK (een ande re toneelver
eniging uit Thesinge) "Boldern
op Boer'nstee".Aandeze samen
werking denken de spelers van
De Rijge met veel plezier terug.

Even voorstellen
Op dit moment bestaat De Rijge
uit de volgende spelers: Herbert
Koekkoek,NellianDijkema,Kees
Faber, Gonnie Pater en Jochem
Admiraal, allen uit Thesinge af
komstig. De catering wordt door
Joanne V.d . Meulen (ook uit
Thesinge)georgan iseerd envele
vrijwilligers helpen jaarlijks mee
met decorbouw, de schuur
inrichting of als figurant. Anke
Riebau, de regisseuse, woont in
Ruischerbrug en de beide tech
nici , Reint Dijkema en Nico de
Ridder, komen uit "Stad".
Speelde de groep tijdens de eer
ste jaren van haar bestaan voor
namelijk bestaande stukken, te
genwoordig worden de verhalen
zelf gemaakt door de regisseuse;
zij put uit het rijke leven en weet
voor elke speler een passend
karakter te vinden . Voor het op
treden van vorig jaar,detalkshow
op locatie "Vogelvrij", kregen alle
spelers in hun vakantie het jaar
daarvoor de opdracht om zelf
een personage te bedenken dat
ze wilden spelen. Aan het eind
van de vakantie bleek dat er ei
genlijk vijf gekken waren; types
met een stevig verleden die niet

het eerste uur - Nellian Dijkema
en Herbert Koekkoek - waren al
actief op toneel- en zanggebied.
Er werd da t jaar een gele
genheidskoor gevormd rondom
het thema "Vluchtelingen", dat in
meieen succesvoloptreden ver
zorgde. Nellian en Herbert had
den veel plezier in het optreden
en de voorbereid ingen en zo
ontstond het idee om door te
gaan met dergelijke activiteiten;
erwerd gekozen voor toneel.Het
zoeken naar enthousiastelingen
in eigen dorp begon, maar dat
viel nog niet mee. Uiteindelijk
werd gestart met drie Thesinger
spelers:Nellian,HerbertenRients
Hofstra (die inmiddels niet meer
in Thesinge woont) en drie spe
lers van buiten het dorp. Nellian
had een vrie ndin die de
regisseursop leiding volgde en
die nog een eindexamenproject
zocht en zo was de samenwer
king metregisseuseAnkeRiebau
een feit. De groep ging aan het
werk en in 1991 volgde hun eer
ste optreden, een stuk van Alan
Ayckborn getiteld "Met mes en
vork" waarin het er soms heftig
aan toe ging. Die heftigheid en
oplaaiende emoties kenmerken

Een optreden van deze toneel
groep is trouwens toch altijd ver
rassend; heel wat mensen be
zoeken de jaarlijkse uitvoeringen
maar hebben ieder jaar weer dat
spannende gevoel:wat zouer nu
weer gaan gebeuren en hoewor
den we ontvangen? Want bij het
betreden van het boerenerf en
de schuur Zit je er meteen mid
denin ; het stuk is als het ware al
voor het begin begonnen , de
spelers zitten in hun rol en de
sfeer is direct voelbaar .

Sinds 1990
De tonee lgr oep is aan de
Bovenrijgerweg ontstaan, van
daar ook de naam De Rijge en
niet de Reiger zoals soms ge
dacht wordt. Twee mensen van

-Ten-Boer 050 '·'3022592 ·-Slnt "Annen USO-·-3021368

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur,..

Exameritraining
per computer

Aytorijschool
VRIESEMA

i:"or:

Vamor L.M,I, gedlpl6tneerd

Wigboldstraat 20
• Ten Boer .

Telê100n 050 - 3021905;;

LOONBED RIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050·5418610

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staa n
wij al tijd voor u klaar.

~''''·• .I,

MEUI BMAKfRIIWONINGINRtCHTING

Stadsweg 63 Ten Boer 050 3021383

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

'1 eer SLAGTER
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Musicals OBS Garmerwolde
Op 25 april was het weer zover: de feestelijke ouderavond van de OBS Garmerwolde. En
natuurlijk weer de mus icals.
Om klokslag acht uur opent Jan v.d. Tuuk het evenement en vraagt de aanwezigen in de
bomvolle zaal van dorpshuis " de Leeuw" om In elk geval to t na de laatste musical niet te roken.
Jan vertelt dat de kinderen daar zo van moeten hoesten. Prompt klinkt er vanachter het gordijn
- waar de groepen 3 tlm 8 alvast klaar sta an voor hun eerste gezamen li jke optreden - een
spontaan en vooral luid Uche-Uche-Uche concert.

Luilekkerland

Van Luilekkerland reizen de kin
deren, dankzij weer een andere
toverspreukvan de juf, naar Doe
land . In Doe- land wordt "De
Minirock "gezongen.Alhoewelde
kinderen het erg leuk vinden in
Doe-land , wi llen ze op den duur
toch wel weer graag naa r
Garmerwolde.
Natuurl ijk heeft de jul nog een
toverspreuk voor handen en zo
doende komen ze allemaal weer
in Garmerwolde terug . Iedereen
is blij om weer thuis te zijn en de
musical wordt geëindigd met het

Mus ical groep 4 en 5
De kinderen van de bas is
school uit Garmerwolde ma
ken met hu n juf een uitstapje
en wi ll en wel eens naar een
bijzondere plaats. Gelukkig
kan de juf een beet je toveren
en na een toverspreuk vol
sp innen en eng e beesten,
komen ze uiteinde li jk in .........
Lu ilekkerland.
"Luilekkerland , zo lui dat land/e r
staat niet eens een wekker/Lui
lekkerland, zo lui dat land/zo lui
en toch zo lekker."
In Luilekkerland zijn allerlei leuke
dingen aan de hand . Zo zijn er
koks die op aanwijzing van de
L u i l e k k e r Ia n d - k i n d e re n
pannenkoeken bakken . (Leuk
detail: hier hoorde het opeten
van ec hte pannenkoeken bij ;
maar die waren nogal taai en het
duurde even eer er überhaupt
weer gepr aat kon worden .)

De kon ing en koningin zijn ten
einde raad . Ze kunnen toch niet
zo'n vies klever ig burgerjongetje
met hun prinsesje laten trouwen?
Gelukkig weet de minister raad :
Jeroentje wordt op het pa leis
ontboden en krijgt van de konink
lijke wasvrouw een goede was 
beurt én een schone nieuwe
mantel.
En zo kunnen ze toch nog trou
wen : prinses Fide ldide i krijgt van
Jeroe n een echte zoen !

Dorpshuis '

"DE LEEUW"

kan didaat voor hun pri nsesje
gevonden: een Rijke man .
Maar prinses Fideldidei wil hem
niet en zingt: "Ik wil Jeroen, ik wil
Jeroen , ik wil Jeroentje Poetska
toen! "
De koning en de kon ing in hou
den hun hoold koel en vinden
een nieuwe kandidaat:een Sterke
man.
Maar pr inses Fideldidei weigert
opnieuw.Nuwordtdekoning toch
wel boos en waarschuwt de prin
ses dat ze nog één kans krijgt ...
en daar komt de Knappe man.
Maar prinses Fideld ide iroept nog
steeds om "haar" Jeroentje.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244

Deze musical van groep 3 werd
door het enthousiaste publiek
beloond met een daverend ap
plaus, dat zeer lang duurde. En
de 6- en 7-jarigen heb ben het
verdiend: zonder steun van de
groepen 4 en 5 even een mus ical
opvoeren voor zo'n enorme me
nigte; geweldig!

Voor uw: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Gagelijks geopend
van:
Dinsdag Vm
zaterdag
van 10.30
tot 18.00 uur
Zondag
van 13.00
tot 18.00 uur

Telefoon
06 -54611091

Als het gordijn weggeschoven is,
openen de kinderen de avond
met hun "eigen "basisschoo l lied :
"Kom bij ons, kom bij ons op de
basisschool/z ie je elke keer, alle
kinderen weer./Kom bij ons, kom
bij ons op de basisschool/heb je
vriend jes zat en je leert er ook .
nog wat."
Nadat alle kinderen weer van het
podium af zijn en groep 3 klaar
staatvoor de eerste musical ,gaat
het gordijn weer open.

Prinses Fideld ide i en Jeroen vin
den elkaar wel aardig. Maar de
prinses moet weer naar het kas
teel en de koning en zijn vrouw
hebben inmiddels een geschi kte

Jeroentje Poets
katoen
Musical groep 3
Ju f Boukje vertelt het verhaal
van een koning, een kon ingin
en hun dochtertje prinses
Fldeldidel. De kon ing en ko
ning in zoeken een man voor
hun dochter. Ondertussen
heeft prinses Fldeldldei het
pale is verlaten en speelt met
haar bal in de straten van de
gewone burgers.
Daar ontmoe t ze Jeroen ,een vies
kleverig ventje. Hij zingt: "Ik ben
Jeroen, ik ben Jeroen, ik ben
Jeroentje Poetskatoen./ lede reen
die ik liel vind, krijgt van mij een
zoe n./lk be n Jeroen , ik ben
Jeroen, ik ben Jeroentje Poets
katoen ".

VAN DIJKEN
Autoschade

ge pland staan.

Susan de Smid!
foto's: Kees Faber

Schadeherstellen,
datlaat je toch aan
devakmanover!
Kollerljweg 14 Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Oe Noeste Hoeve
Dat is de titel van de nieuwe
productie van De Rijge. Het ver
haalt over de samen werking in
een werkgelegenheidsproject
van ondernemer Noest en de ge
meente Ten Boer. Er heerst veel
werkloosheid onder de jeugd van
ten Boer, met name onder de
meisjes. De heer Noest runt een
nette nach tclub en kan nog wel
wat gas tvrouwen gebruiken. Het
showe lement komt ook aan bod
in het stuk, met zang, dans en
een heuse travestiet. Wanneer u
nog nooit eerder een nachtclub
bezocht , is dit een pracht ige ge
legenhe id .De prijs voor dit optre
den is wat verhoo gd - van I 7,50
naar I 10,- - maar u wordt voor dit
bedrag uitstekend verzorgd en
krijgt zeker waar voor uw ge ld !
De voorstellingen worden drie
ac htereenvolgende weken op
vrijdag en zaterdag gespeeld :
617 ju ni, 13114 juni en 20/21
juni.
Kaarten zijn vanaf heden te be
stellen via Joc hem Admira al, tel.
302 32 08. Het is trouwens ook
mogelijk om lid te worden van
"Vrienden van De Rijge " voor I
25- per jaar. Voor dit geld ont
vangt u twee vrijkaartjes voor een
voorstelling en tenminste een
maal pe r Jaar een bulletin "Bij
gepraat met Rijgepraat" .
Wij wensen De Rijge succes bij
hun op tredens en u een heerlijke
avond vol zwoel zomergevoel!
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Feestelijke ouderavond: groep 6, 7 en 8 in actie . (Foto: Henk Remerie)

lied: "Weer thuis".

Natuurlijk krijgen ook groep 4 en
5 een geweldig applaus.
Er wordt een pauze van onge
veer 15 minutengehouden;hierin
kunnentegelijk de laatste lotente
koop worden aangeboden .
Om klokslag negen uur gaat het
gordijnweer openvoorde laatste
musical.

Raadsels rond

het ruime sop
Musical groep 6, 7 en 8
Dit verhaal speelt zich af op
een Love-boat achtIg cruIse
schip waar een st renge
douane paspoorten en ba
gage controleert terwijl het
openlngslied wordt Ingezet:
"Pas op de plaats, niemand
mag passeren/Pas op de
plaats,even blijvenstaan/Laat
eerst je paspoort en bagage
controleren/en dan pas kun je
langs de douane gaan."

Als alle passagiers aan boord
zijn en het schip is vertrokken,
worden allen welkom geheten
door Rob, de Stewart.
Overigens: wegens bezuinigin
genop het personeel isde Stewart
ook de Kok: en de Kok - Rob dus
weer - ook de Kapp er.
Enfin, zoals op elk cruiseschip
zijneralierleiverwikkelingen, toe
valligheden en raadsels tijdens
de reis.
De gasten hoeven zich echter
geen zorgen te maken, want er
zijn vier Tai Tai mannen uit de
Himalaya aan boord: Toki, Joki,
HokienPoki.Er isookeenverste
keling aan boord, maar hij blijkt
undercover tewerkenals recher
cheu r.
Dat er zelfs supermodellen aan·
wezig zijn, blijkt tijdens de mode
show: vooral Robèr heeft een

g lansr ijke toekomst als dres
smann voor zich en krijgt nog
eens extra app laus.

Het gaat uiteindelijk allemaal om
eendiamantsmokkel,waarinzelfs
Neptunus verwikkeld is.
De diamantsmokkel heeft plaats
gevondenviaeenstukzeep,maar
die is inzoveelverschillende han
den terecht gekomen dat ie weg
blijkt te zijn. En dat alles doordat
iemand het briefje met het num
mer van zijn hut op de kop heeft
gelezen: 86 moest zijn 98'
Gelukkig komt het cruiseschip
weer veilig in de thuishaven te
rug.
Na het slotlied "Tot ziens" is ook
deze musical alweer afgelopen
en krijgen ook deze talentvolle
spelers een daverend app laus.

Er wordt weer een korte pauze
gehouden. Van versch illende
kanten wordt opgemerkt da t
vooral bij de laatste musical het
geluid welerg slecht was;helaas
hadden wij dit zelf ook al onder
vonden. Dit is natuurlijk erg jam
mer, maar niet altijd te voorko
men want de kinderen praten nu
eenmaal niet allemaaleven hard.

Na de tweede pauze worden alle
kinderen die heb ben rneeçe 
daan, het podium weer opge
vraagd en ontvangen allemaal
een mooie rode roos van een ons
bekende kweker. De leerkrach
ten worden beloond met een
mooie bos bloemen;en natuurlijk
wordt niet vergeten ook Ton
Werdekker, de inmiddels vaste
grimeur van de jaarlijkse musi
cals, te bedanken met een soort
gelijk boeket.

Na een iede r nogmaals een da
verend app laus te hebbe ngege
ven,volgt de verloting 1e prijs (f
200,-): Regio Projekt; 2e prijs (f
100,-): Titia Arends; 3e prijs (f
50,-): Titia Kauw.
De kleinere prijsjes vallen op de
volgende nummers: 1061, 1181,
1466, 1730, 1777, 1805, 2263,
2268, 2299,2371,2379 en 2480.
(Prijzen af te halen bij de OBS
Garmerwolde)
Even na elven sluit Jan het offi
ciëlegedeeltevandeze zingende
en swingende avond met zeer
talentvolle leerlingenvan deOBS
Garmerwolde.

Willemien Bakker-Foekens

Naar de VAM
Donderdag 15mei zijn we met de
hele klas en nog kinderen van
"De Poort" naar de VAM (Vuil
Afvoer Maatschappij) geweest.
Eerst moesten we drie kwartier
met de bus; dat was best gezel·
lig . Toen we daar aankwamen,
gingen we een kantoor binnen.
Daar mocht jechocolademelk en
een stuk cake pakken. Toen ver
telde een mevrouw iets over de
VAM en het afval; ze stelde daar
bij ook vragen Later gingen we
dia's kijken of beter gezeg d een
film op een diascherm . Daarna
vertelde ze nog wat en toen kre
gen we in de bus een rondle iding
over het terrein. Ze vertelde van
alles over de gebouwen en het
afval; soms stonk het heel erg .
We kwamen langs hopen com
post, pallets, bomen en takken,
as en grind ... en ga zo maar
door.

Een berg van 40 meter
Op een gegeven moment gingen
we op een berg afval, waar ze
gras over heen hadde n laten
groeien en een weg op hadden
aangelegd ; er liepen ook scha
pen rond. Die berg was 40 m.
hoog en daarbij het hoogste ge
deel te in Drenthe. Daar gingen
we uitstappen. We zijn er onge
veer 15 minuten gebleven; toen
zijn we weer naar beneden ge
gaan met de bus. Daar beneden
stapte de mevrouw uit de bus en
gingen wij weer weg

Verrassing
Maar toen we bij Groningen wa
ren, gingen we naar de Mc 00
natc's . Dat was leuk. Iedereen
kreeg co la met een Happy Meal;
dat was heel lekker. Daarna gin
gen we weer naar school met de
bus. Iedereen ging naar huis.Het
was een leuke dag .

Tim Spijker
OBS Garmerwolde

Oude Rijksweg 11
lel. : 050 5416501

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

r
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Wij voor de reparatie !!!

ALLROUND
LEDER- EN MEUBELSERVlCE

J.E.G.Ruiter
Oude Rijksweg 20. Garmerwolde
tel.050~ / 5425049
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Muziek en benzinedampen

Misschien was het 's morgens nog wat koud, maa r verder
heeft niets een " warme" Koninginnedag in de weg gestaan ;
het was gewoon weer ouderwets gezellig, vanaf het optreden
van de Th ais ner Bloazers tot en met Plet Beukema 's avonds.

Koninginnedag
Thesinge:

Na afloop was er een feestelijke
prijsuitreiking in café Molenzicht,
waar Dora Westra had gezorgd
voor een muzikale omlijsting , in
de persoon van Piet Beukema.
Het bier smaakte best en Piet
speelde er lustig op los, en dat
was een waardige afsluiting van
een ges laagde Koninginnedag .
Deactiviteitencommissieheefter
een boel werk aan gehad , maar
het was weer de moeite waard.

Elisabelh Tolenaar

Kart-races
On dertussen wa ren aa n de
Kerkstraat de voorbereidingen
voor de spectacu laire kart-races
al druk aan de gang. Maar liefst
195 pakken stro waren aange
voerd van de boerde rij van
Veenkamp op Achter-Thesinge.
Dat is om de veiligheid te waar
borgen, zowel van de deelne
mers als van het pub liek. Vol
gens Appie Ridder waren die
195 pakken maar ampe r vol
doende voor het hele c ircuit; een
volgende keer mogen het er best
250 zijn. Niet dat er ongelukken
gebe urd zijn, hoor, maar je moet
voorzichtig zijn. Vandaar ook dat

de vier kart-autootjes (afkom
stigvan de fietsenmakeruitLop
persum)afgesteldwaren op een
snelheid die bij het parcours
past. Op een rec hte baan rijden
ze wel 50 of 60 km per uur; nu
gingen ze niet harder dan zo'n
30, 35 km. Dat lijkt misschien
niet zo snel, maar ga er maar
eens inzitten!
Die middag hebben 58 deelne
mers dat gedaan, een zee r
goede opkomst dus. Officiee l
mocht de Kerkstraat (als door
gaande weg) niet afgesloten
worden , maar gelukkig diende
zich weinig verkeer aan. De or
ganisatie had zélf maar een
bordje "Kerkstraat afgesloten
voor doorgaand verkeer" neer
gezet bi j Garmerwolde . Dat
hielp .
Na een middag luid geronk en
benzinedampen waren er vier
kampioenen. Eerste pr ijzen
voor: Menco Heidema in de
klasse Vm 17 jaar, tot 53 kilo,

Mark van Ruler in de klasse Vm
17 jaar, van 53 kilo en zwaarder,
ErwinMeijer in de klassevanaf 18
jaar en tot 81 kilo, en tenslotte
Wim Holtman in de klasse vana f
18 jaar en vanaf 81 kilo.

talent in je dorp, hoe moet je daar
nog een eerste prijs bij uitreiken?
Gelukkig was er in elk geval voor
álle dee lnemers een herinne
ringsmedaille en die werden dan
ook het eerst uitgedeeld. De be
ker ging - duideli jk met instem
ming van het publiek - naarMarco
Borsato.Heleenmocht haarnum
mer nóg een keer doen en weer
hielpen de danseressen fantas
tisch mee.
Dat was een mooi slot van een
mooie ochtend .

H. Westerstraat 18 Ten Boer OSO" 3021227

VAN &leen's
5AKKEQIJ

Heleen Ridder, met één van de
ach tergrondzangeressen Reg ina
van Zanten, met het nummer "Ik
leefniet meer voorjou". (FotoPeter
Kruijt)

sengroep Regina,Roosen Marja,
zong volstrekt professioneel het
nummer "Somebodyelse's lover"
van Total Touch . Heel knap , om
aldieemotiesz6tevertolken.Het
zal vas t niet lang meer duren of
we hebben in Thesinge onze ei
gen meidengroep.
Tot slot zongen Femke Ton en
Elsbeth Balkema een heel leuk
liedje,namelijk "Klerewekker"van
Kinderenvoor Kinde ren. Ze had
den zich helemaal als wekker
verkleed en het zag er vrolijk uit.
Daar kom je echt wel voor uit je
bed .
De jury had dit alles wat zorgelijk
zitten bekijken. Want met zovee l

schien van bewondering naar
adem te happen , maar de
zangeressen zelf hadden daar
geen last van. Het leek nel echt.
Net als bij Ellen ten Cate, die
eenheelmoeilijk nummer deed,
namelijk "I will survive", hele
maal in het Enge ls. Bij het
tweede gedeelte van het lied
hoefde ze gelukkig alleen maar
inhaarhandente klappen,maar
ook dát ging zo aanstekelijk dat
iedereen meedeed.
Nummer vier was Onzichtb aar.
Tenminste, dat zong ze. Maar
terwijll nge Sibma dat leuke Kin
deren-voor-Kinderen lied ver
tolkte, en daarin klaagde dat ze
nou nooit eens opviel , viel ze
natuurlijk héél erg op. Want ze
deed het gewoon prachtig .
Daarna kwam, onder flink ap
plaus, Marco Borsato oftewel
Heleen Ridder, mét de dan
se ressen Roos Plaatsman ,
Regina van Zanten en Marja
Heidema. Het nummer "Ik leef
nietmeer voor jou"ging van een
leiendakje,enzo goed getimed,
dat had Marco zelf niet beter
kunnen doen.Eenmuzikaal op
treden van de bovenste plank .
Tochkwamenerdaarna nogmeer
hoogtepunten. Inge Sibma en
Marjan Kits zongen"Achter in de
tuin" - ook van Kinde ren voor
Kinderen - en je zág de worteltjes
gewoon omhoog komen. Marijke
van Zanten, geholpen door de
inmiddels beroemde danseres-

:::~ : :WI~I!rr ~
verzorgde voeten

komen verder

ingegroeide nagels ieeltvorming
likdoorns

voor
voelanamnese

massage
reflexzöne-

therapie

MARLEN
OSSENTJUK

Dorpsweg 18

:~rmerwo lde

'::i
OSO- S41846~

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576

kluube!!
lUttiek

Meubelen op maat
gemaa kt

(eiken, beuken, iepen,
kersen, enz.)

Verkoop
oude grenen meubelen

Gerard en Margreel Klunder

Playbacksho w
Daarna moesten de wachtende
artiesten er toch echt aan gelo
ven. Gelukkig was Reini Boer er
met zijn microfoon, om de aan
kondigingen te doen. Eerst kwa
men Femke Ton en Inge Sibma
met een zeer knap pe vertolking
van "Hé ho, mijn huiswerk maak
ikzo".Volgens mij hadden Femke
en Inge wekenlang geen huis
werk gemaakt, zo goed zagen
hun danspasjes eruit. Daar heb
ben ze flink wat uren op staan
oefenen.
Roos Plaatsman, Regina van
Zanten en Marja Heidema ver
schenen daarna in adembene
mend mooie pakjes,om het num
mer "Ademnood" te doen. Nou,
de toeschouwers zaten mis-

Op het schoolplein knoeiden de
kleintjes dapper met lepels water
en deden ze allerlei andere leuke
spelletjes, terwijl een paarvan de
groteren zich alvast zenuwach
tig maakten voor de playba ck
show. Maar eerst mochten de
kinderen van groep 1-4 nog een
trad itioneel rondje dorp maken,
met z'n allen op de kar, die dan
ook flink uitpuilde . Als je dat
gekrioelziet. hoeven we onsvoor
10pig nog geen zorgen te maken
over het voortbestaan van onze
school. Kinders zat. Ze hadden
zich natuurlijkook mooi verkleed ,
met veel oranje en rood-wit
blauw.
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Het publiek kijkt ademloos toe. (Foto: Henk Remerie)

Jopie Kappetijn en Hillie Ramaker

Op de kindermarkt wisselen heel
wat spulletjes van eig enaar
(Foto: Henk Remerie).

karbonades op het vuur gelegd
en is het Koninginnefeest van
1997 weer voorbij.

Installatietechniek

VAAliSTRA B ~ Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2832 b.g.g. 06 - 526 190 71

lóggg centrale verwarming
00 elektrische installaties

00 00 't'00 000 sant alf
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Harm en Wil/eke Tich gelaar met "Hoornse Plas". (Foto: Henk Remerie)

AI die activiteiten kosten een he
leboelenergie.waardoormen be
hoorlijk honger en dorst krijgt. De
eerste bonnenvoor de barbecue
zijn danook al snel verkocht. Ook
de grote taart (gewonnen bij de
playbackshow)wordtop het veld
soldaat gemaakt: lekker toch???
Dick heeft het druk als barkee
per; Simon, als je nog eens hulp
nodig hebt!
Om half zeven worden de laatste

Terwijl de ouderen zich verma
ken bij het volleybal . kunnen de
kle intjes genieten van een
poppenkastvoorsteiling, ver
zorgd door Truuska den Hertog
uit Losdorp .
Bovendien wordt er dankbaar
gebruik gemaakt van de aanwe
zige speeltoestellen.

voor de trad itionele Koning in
nedagwedstrijd . Er hebben zich
uiteindelijkzesteamsaangemeld.
te weten: Oude Rijksweg . W.F.
Hildebrandstraat. The Carpen
ters, Last Minute, Fledderbosch
en Ongeregeld Zooitje.
Na een sportieve strijd gaat de
W.F. Hildebrandstraat met de
beker strijken; tweede wordt het
Onge regeld Zooitje.

Inmiddels zijn de volleyballers
gearriveerd en lopen zich warm

Het juiste aantal erwten is 1624.
De prijzen gaan naar:
1. Alexander ter Veer
2. Jas Mocking
3. De Familie Hoekstra.
Marion van 't Riet zit er met haar
125 wel heel erg ver naast ! Zij
krijgt een troostpr ijs. evenals Erik
Kappeti jn,AnnekeSpanninga en
Geesje Santing .

Nadat de prijzen onder de win
naars zijn verdeeld . kan een ie
der nog wat kopen op de markt.

Het was heel leuk om te zien;
volgend jaar weer?

nig gedroomd" door Rik en
MariekeZijlstraen EdwinStiksma.

Alle overige deelnemers verdie
nen een vierde plaats! Hier ko
menze. in volgorde vanopkomst:
• Eternal met "Don't you love me·'
door Pauline Benneker en Judit
en Usa Mocki ng.
• Pé Daalemmer en Gré met
"Hoornse Plas" door Harm en
Willeke Tichgelaar.
• Nasty met "Een moment zonder
jou" door Sarah Veenstra.
•Marco Borsatoen UndaMichelle
met "As love beg ins" door Suzan
BennekerenMariekeKatlenberg .
• De Bende van Baflo Bill met
"Duddelip" door Marten. Sander
en Laura van Dijk.

Aan de playbackshowdoenacht
formaties mee. waaronder één
soliste die volgens mij een pro
fessional is: doordat de techniek
haar in de steek laat, moet haar
optrede n later plaatsvinden en
dat doet ze zonder prob lemen.
De grote winnaars zijn de Blues
Brathers met "Everybody needs
somebody to love" door Quen
Hoekstra,TimSpijkeren Bart van
der Tuuk. Zij krijgen het hele pu
b liek met zich mee ; ook de
saxofonist doet het erg goed .
Klasse hoor!
De tweede prijs is voor Irene
Moorsen de smurfenmet "Laat je
maar gaa n"door Daniélle,Stefan
en Marije Kuipers.Zelfs het trom
melen gebeu rt precies op de
maat!
De derde prüs gaat naar Kinde
ren voor kinderenmet "Waanzin-

De dag begint om 9.00 uur met vrolijke klanken van een
draaiorgel. Het weer is ons gunstig gezind, alhoewel het niet
warm is; maar het regent gelukkig ook niet.
Om 10.30 uur wordt de draaiorgel gevolgd door twee versierde
wagens met daarop prachtig uitgedoste kleuters en peuters. Achter
de wagens komen de kinderenop hun versierde fietsen: allerlei leuke
creaties trekken aan ons oog voorbij.
Om plm. 11.30 uur is de stoet terug bij het sportterrein, waar ze ook
gestart zijn. Alle kinderen krijgen een beker ranja en een dropsleutel
aan een lintje.

's Middags wordt het Kon in
ginnefeest voortgezet op het
speelveldje aan de Oude Rijks
weg. Er is een playbackshow en
een kindermarkt.
Heel wat spulletjes wisselen van
eigenaar. Maar er is nog veel
meer tedoen:grabbelen,dobbel
steen gooien, enveloppen trek
ken, erwten raden, schminken,
een heuse waarzegster ... Zelfs
aan de inwendige mens is ge
dacht middels de verkoop van
lekkere (zelfgeba kken?) koek en
bekert jes ranja. En dat alles voor
een zacht prijsje. Als dat geen
echte kindermarkt isl

Koninginnedag
Garmerwolde
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Boottocht Zonnebloem
Ook dit Jaar organiseerde " de Zonnebloem" een geheel ver
zorgde boottocht voor alle oudere enlof gehandicapte men
sen In de gemeente Ten Boer. In onderstaand verslag kunt U
lezen hoe het de mensen uit Garmerwolde Is vergaan.

Maandag 28 april jl. moesten we
om negen uur aan boord zijn van
de Eureka, afkomstig uit Deven
ter.We. datwaren:Mevr.Tepper.
Mevr.Pops,TinievanAlco.Manny
met Jopie als bege leidster en
ondergetekende,uitGarmerwol
de. Door Francien van Huis en S.
Veninga werden we gebracht en
gehaald.
Omdat een aantal rolstoelers op
zich liet wachten, vertrokken we
pas om half tien. Via brug één in
het Eemskanaal richting Tromp
brug (Trompet zoals iemand op
merkte. maar er stond toch dui
delijk Trompbrug op), Oester
wegb rug, Heerewegbrug , langs
het Museum (wanneer halen ze
die cadeauverpakking er af?).
Dan Emmabrug, Museumbrug .
A-b rug , Visscherbrug . Plant
soenbrug, Prinsessewegbrug ...
en we zijn in het Reitdiep. Daar
krijgen we nog te maken met de
Spoorbrug aan het eind van de
Stachouderstaan , en de Plei
adenbrug.Deze laatste tweever
oorzaakten een langdurig opont
houd.

Droog en warm
Toen we er goed en wel door
waren, was het kwart voor elf.
Intussen was het gaan regenen;
maar wij zaten droog en vooral
warm. AI spoedig hoorde je vra
gen: "Waar zijn we ongeveer? "
Hetwaserg jammerdat geen van
de gastvrouwenhetantwoordwist
en de kapiteinvanhetschip even
min enige uitleg gaf.
Het ging nog niet zo erg snel.
maar toch was Vinkhuizen te her
kennen en later de achterkant
van hetZernikecomplex.Wevoe
ren tot de driehoek bij Dorkwer
dersluis - van Starkenborgh
kanaal en gingen richting Gro
ningen.Nu zagen we het Zernike
van de andere kant.
Ondertussen waren we voorzien
van koffie met cake en vond er
een verloting plaats.Jopie zocht
voor ons allemaal enveloppen
uit; latenwij vieren nueen kleinig
heid winnen. maar Manny en
Jopie zelf niets!

Herkenn ingspunten
Dichter bij de stad ziet iederweer

Rabobank

herkenningspunten . Door de
nieuwe Oostersluis en langs de
Woonschepenhaven varen we
naar het Eemskanaal. Er werd
ons inmiddels ook een drankje
gebracht. Diemevrouw zei tegen
mij: "U kunt van alles krijqen",
maar ik zei: "Ik hoef maar één
glas cassis."
De warme maaltijd viel er goed
in; bovendien is het ook wel eens
leuk dat je nergens voor hoeft te
zorgen en niet hoeft af te wassen.
Wanneer er behoefte aan is. kun
nen een aantal mensen na het
eten gaan rusten; er zijn bedden
aanwezig.
Ruischerwaard hebben we ook
van een andere kant bekeken,
maar veel waardering voor de
kleurenwaserniet.Garmerwolde
wordt gepasseerd ... maar in het
dorp merkt niemand iets.

Bekende gezichten
Langzamerhand wil men zich
eens vertreden; dan ziet men in
eens allemaal bekende gezich 
ten en moet er gepraat worden.
Hier en daar zijn rimpels bij geko
men of er moet ineens een stok
worden gehanteerd.
Nog altijd is het wel bekend : Zui
ve ring . Lageland . Blokurn.
Woltersum ... En dan krijgen we
het! Feitelijk had de boot even stil
moeten liggen.want ... dat huisje
hè. daar is Jop ie geboren!
Dan door de Bloemhofbrug(waar
nog steeds aan gewerkt wordt)
naar Overschild. Evenvoorbij de
GroevesluisbijAppingedamdoor
de Woldb rug en dan zijn we ter

hoogte van de kabelfabriek met
in de verte de molen en toren van
Farmsum. Dan wordt er met een
machtige gier gedraaid en gaan
we weer richting Groningen .

Terugtocht
We zien het nu van de andere
kant. Erwordt ons nogmaals een
glassterkeof minder sterkedrank
aangebode n. ('S Morgens heb
ben we ook nog een bitterbal
gehad.)
Langzamerhand nade ren we
weer Woltersumen de één na de
anderwordt stil.Ontroerend hoor,
om nogmaals Jop ie haar ge
boorteplaats te passeren. De
anderen durf ik niet aan te kijken
- bang dat de emoties te hoog
oplopen - daarom richt ik mijn
aandacht op de beschoeiing. Er
blijkt een soort biel langs de wa
terkant te liggen met daarop ge
perste pakken kiezelstenen en
daar over heen gaas. Dat is heel
wat anders dan in de tijd dat m'n
man Jan bij de provincie was ...
en geeftweerstottot praten thuis.
Als laatste wordt nog koffie rond
gebracht met krentenbrood; en
dan naderen we Marktkauf. Men
maakt zich ongerust. want even
als vorig jaar staan de auto's bij
brug één te wachten. Iemand
van de boot gaat ze waarschu
wen en dan is het leed gauw
geleden.

Eenmevrouw uitWinneweer heeft
de hele reis in dichtvorm vastge
legd.

J. Slar-Wassens

De Rabo
Koopsompolis:

de moeite
waard om naar
te informeren.

Open ochtend
Zaterdag 7 Juni a.s. houdt peuterspeelzaal " Benjamin'" in

Thesinge een open ochtend van 10.00 - 13.00 uur.
In en om de peuterspeelzaal worden diverse activiteiten gehou

den met een hapje en een drankje.
Ook voor infonmatie bent U van harte welkom!

Drogisterij. Parfumerie
Reform· Sehoonheidssalon··

sanitair en verwanning

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

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Winke lcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

geen loze woor den zijn.

Wilt u weten wat een koo p

som polis u oplevert! Neem dan

i nti een race op en u weet precies

waar u aan 10(' bent.

aan trekkehike aa nbiedingen o p dil

gebed. Uiteraard is er het fiscale

voo rdeel. maar behalve dat heeft

de Rabo Koopsompolis ook een

ut' [ hoog rendemem . doordat er

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

De koocscmpohs van Ik weinig kosten mee gemoeid zijn.

Raboba nk Î,; één van de ~[ Wij kunnen u bewijzen da r dit
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Ten Boer
en het milieu
Jong geleerd Is oud gedaan. Met dit gezegde In het achter
hoofd verzocht de gemeente alle leerlingen uit groep 8 van de
basisscholen In de gemeente Ten Boer een opstel te schrijven
over " een duurzame samenleving",
De zeven winnaars brachten een bezoekje aan de Commissa ris van
de Koningi n. Hans Alders. Minke Ridder en Suzan Bennek er maken
ons deelgenoot van hun ervaringen.
Alle 150 leerlingen kregen een excursie aangebode n bij het
afvalverwerkinçsbedriit VAM in Wijster;Thesinge ging op dinsdag 13
meien Garmerwolde op donderdag de 15e. Tim Spijker vertelt wat ze
die dag zoal hebben gez ien en gehoord .

Het helewaterfestijn duurt tot ± 18.00 uuren wordtafges loten met
een live optreden van de welbeke nde Wia Buze.

Kanoclag in Thesinge

Op de foto
Ondertussen werd en we veel
gefotog rafeerd. We kwamen o.a.
in het provincie krantje. Een me
vrouw heeft ons ook nog een
andere za al la ten zien (de
Statenzaal),Eigenlijkmochtenwe
daarna naar huis. maar de foto
grafen vroeg en of we nog even
naar de zaal, waar we eerst za
ten. wilden gaan. Daar mochten
we ons cad eautje uitpakken. Er
zat een t-shirt en een een pet in.
"Er gaat niets boven Groningen "
stond er op . We moesten met
onze t-shirt en pet op de foto.
Toen dat klaar was konden we
naar huis gaan en konden we
terugkijken op een leuke mid
dag .

Minke Ridder

nog niet openmaken.Daarnakre
gen we een boekje waar alle win
nende opstellen instonden. Me
neer Alders kreeg er ook één.
Toen moest hij al weer weg ,want
hij moest nog ande re dingen
doen.

ren, de vloer en het plafond wa
ren van hout. Aan de wand hing
een groot schilderij van Herman
Collenius. Ook in de Statenzaal
hing een schilderij van deze me
neer.

zaterdag 21 juni a.s. organiseert Dorpsbelangen Thesln
ge een kanodag voor Jong en oud.
Voor de jeugd wordt er 's morgens vanaf 10.00 uur een kano
dobbeltocht georganiseerd: dit duurt tot ± 12.00 uur.
Vanaf 12.00 uur is erge legenheid om een ± 7 km-Iange route per
kano af te leggen.
Vanaf 15.00 uur krijgen we bezoek van onze "Samtgemeinde
Hesel", waarvan ook enkele personen mee zullen peddelen.
Aan het kanogebeuren van 'smorgens en 'smiddags zijn pr ijzen
verbonden.

Voor nadere informatie en opgave kunt U terecht bij Kor van
Zanten Jzn , tel. 302 18 74 en Luit Oornkes, tel. 302 27 71.
Er komt nog een stenc il.

Oe beste adviseurs van het mi
lieu
Na een poosje wachten kwam de
Commisaris van de Koningin.
meneer Alders.binnen en ging in
de grote stoel zitten. Iedereen
werd stil en toen begon meneer
Boon (loco-burgemeester van de
gemeente Ten Boer) te praten.
Hijvond dat de kinderen de beste
adviseurs van het milieu waren.
Meneer Alders vond dat ook. Hij
zei ook dat je van een stukje afval
nog vee l dingen kan maken.
Meneer Boon lasook nog stukjes
uit onze opstellen voor en toen
dat klaar was kregen we elk een
VVV-bon ter waarde van maar
liefst dertig gulden. Van deze
dertig gulden gaat 25% naar
Unicef. Ook kregen we nog een
cadeautje,maar dat mochtenwe

Op bezoek in het

Provinciehuis
In april mochten wi j, school
" De Til " met nog zes andere
scholen uit de gemeente Ten
Boer, een opstel over het mi
lieu schrijven. Een paar we
ken later werd dewlnnaarvan
onze school bekend gemaakt,
en dat was Ik!

telde over afval. regenwouden,
etc .Toen hij daa r mee klaar was,
deelde hij aan ied ereen een
cadeaubon uit. Verderkregen we
nog een pakje met een t-sh irt en
pet waarop staat: "Er gaat niets
boven Groningen." Ook kregen
we een boekje waarin alle win
nende opstellen staan. Daarna
moest de commissaris weg en
kregen we nog een kleine rond
leiding door het gebouw. Toen
was het afgelopen en gingen we
naar huis.
Ik vond het een leuke, geslaagde
middag

We werden op woensdag 14 mei
om 15.30 uur bij het provinc ie
huisverwacht. Toenwe erwaren.
werdenwebinnengelaten en naar
een oude zaal geb racht. De rnu-

Suzan Benneker

WIJ (groep 8) moesten voor
school een opstel maken over
duurzame samenleving. Dat
had Iedereen dus gedaan. Ik
vond mijn opstel helemaal niet
goed ; maar daar dacht de jury
anders over, want Ik was eer
stevan onze school (OB5 Gar
merwolde).

Van alle zeven scho len uit Ten
Boer moc ht een kind met ouders
en leerkracht op woensdag 14
mei naar het provinciehu is ko
men voor een ontvangst door de
Commissaris van de Koningin.
Dat deden we dus; op de heen
weg stond er een lange file. de
brug was open en we konden de
parkeergarage niet vinden .

Aan een deft ige tafel
Alle zevenkinderen mochtenaan
een deftige tafel gaan zitten, ik
recht tegenover de comm issaris.
De comm issaris was tien minu
ten te laat. Toen hij erwas. gaf hij
alle kinderen een hand en zei
wat. Wethouder Boon hield eerst
een toespraakje waarin hij wat
dingen over het milieu zei. Ook
las hij een klein stukje uit elk
opstelvoor.Toengafhij hetwoord
aan de commissaris, die iets ver-

Opstelwedstrijd

Beks Administraties
Burg.Triezenbergstraat JO. 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

, -
"

I .~~
NIJDAM

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ru ischerbrug

050 · 5416135

27 mei 1997.
Startend ondernemer
L. Ten Boer tast diep in de
buidel voor welluidende
bedrijfsadviezen.

Deed hij daar verstandig aan?
"f,J"-- \ ';'-- ~.~

re f.), "l'.'" --
(o' lÄÏ'oCI
....0(2 (:;,

~) c.;. ..~ (

De weg naar succesvol onder
neme n ligt vol hinderlijke
ho bbels. Deskundig bedr ijfsadvies
kan die weg aanzienlijk
ve rgemakkelijken.
Bij Beks Adrninst raties wete n ze
er alles van. Die geven hun
adviezen op basis van reële toe
komstverwachtingen.Als u als
starte nd ondernemer uw jaar 
rekening doo r hen laat doen. zijn
die adviezen zelfs gehee l gratis.

"-lt z,lt uktr ~ 6d~f...

BeLs
groep
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Redactie Theslnge:
Peta Jurjens , Rooie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter. Susan
deSmidt.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
Eind-redactie :
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4, 050-3023795

REDACTIE
ADRESSEN

Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld , Jopie
Kappetijn, Oettav.d . Molen,
Harry Stuut .
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Geen krant ontvangen of wilt U
extra kranten? Bel Peta Jurjens:
050 302 38 96 .

Abo nnementsgeld f 18,50 p.j.
Post abonees f 29,50 p.j.

Kopij Inleveren voor donder
dag 19 Juni 19.00 uur.

Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutter laan 36,
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05 .749

8 jun;
9.30 uur Garmerwolde,
ds. S. Ypma
15 juni
9 .30 uur saw Garmerwolde,
ds . S. Ypma
22 juni
9.30 uur Garmerwolde,
dhr. HW . SloblGroningen
29 juni
9.30 uur Garmerwol de,
ds. E.J. Struyl /Oosterwolde

§.rnln t

Stoepemaheerd in Beyom
Thlefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 nur

Onze Pizza's worden gratis
bij D thuis bezorgd.

Ned. Herv. Gemeente
1jun i
9.30 uur sawGarmerwolde,
Prof. LA Hoedemaker/Rasquert

Gereformeerde Kerk
1juni
9.30 uur sawHK Garmerwolde,
ds. Hoed emaker/Rasquert
19.00 uur ds. DeelstraIBa fio
8 juni
9.30 uur ds. de JonglHeerenveen
14.30 uur ds. HeslingalSiddeburen
15jun;
9.30 uur saw HK Garmerwolde,
ds. S. Ypma
14.30 uur drs. HoekstraIEmmen
22 jun i
9.30 uur ..
14.30 uur d s. ZijlstraiAmsterdam
29 juni
9.30 en 14.30 uur ds. LeysenIBa lk

Kerkdiensten

De klaver jas-avond in mei heeft de
volgende stand opgeleverd :
1. K. Wierenga 6650
2. T. Muld er 6588
3. H.o. Tammeling 6517
4. J. v.d . Molen 6233

"De Soos"

Winkelcentrum Lewenborg
Kajui t 285 - q; OSO - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraa t 204 - q;050 - 5771306

Nieuweweg3
({) 050 - 3123301

~& Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestell en

Reisclub Thesinge e.o. heeft nog
een paa r plaatsen vrij voor de dag
tocht naar de Vechtstreek op woens
dag 18 Juni a.s.
Opgave bij E. Havinga. Dorpsweg
29.Garmerwoldetel . 050-54 16516.

Dagtocht
Vechtstreek

Oe onthulling van het nieuwe bord voor de P.C. Basisschool de Til in Thesinge; het oude was niet meer
zo goed leesbaar. (Foto: Merha Nijkamp)

Foto van de maand
I
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