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Op naar Huizen
Meester Gert de Boer, directeur van C.B.S. de Til in Thesinge,
gaat ons verlaten. Na tien jaar dienstverband heeft hij een
nieuwe aanstelling als directeur gekregen aan de Van der
Brugghenschool in Huizen, Noord-Holland. Samen met zijn
vrouw Hllda, zoons Chrisliaan (17), Richard (16) en dochter
Miriam (13) verhuist hij in de loop van augustus naar hun
nieuwe woonplaats.

Meester Gen de Boergaat Thesinge na tienjaar verlaten ...(Foto:Peter
Kruijt)

matie-uren,de zogenaamde R.T.
(remedial teach ing) , voor
vrijgehouden. Zo'n vijf jaar gele
den, hetgeen nauw samenhing
met de komst van juf Wya op
school, werd het Ervarings Ge
richt Onderwijs (E.G.a .) inge
voerd. Wya had hierin al enige
scholing en training gehad en
leverde daar met name in de
eerste groepen een belangrijke
bijdrage aan. Deze vorm van
onderwijs gaat veelal uit van de
interesse van de kinderen. Als er
bijvoorbeeld de vorige dag een
hevig onweer geweest is en een

Hij heeft in die tien jaar toch weer
heel wat veranderingen meege
maakt.
Ten eerste is het leerlingtal flink
toegenomen:op 1augustus 1987
zaten er 49 leerlingen op De Til,
nu zijn dat er 78. Daardoor kon
ook het personeel uitgebreid
worden en kon er in plaats van
met comb inaties van drie groe
pen, met combinaties van twee
groepen gewerkt worden. Wel is
er door de jaren heen altijd aan
dacht gebleven voor individuele
bege leiding van leerlingen en
werden daar altijd een aantal tor-

Ontwikkelingen
Op 1 augustus 1987 begon Gert
op De Til, per 1 september 1997
eindigt zijn dienstverband hier.

Hilda verliest haar baan aan het
van Hall Instituut en zal naar een
nieuwe baan moeten uitkijken.
Maar dat zijn nu eenmaalde con
sequenties als je man een an
dere baan krijgt, vindt ze zelf en
ze heeft er wel vertrouwen in dat
dat goed komt. Tenslotte is er
relatief meer werk in die omge
ving en er zijn nogal wat grotere
scho len en ook veel volwa s
senenonderwijs in de buurt.
Wat ze wel echt zal missen is
haar vrijwilligerswerk voor de
blindenbibliotheek inGroningen,
namelijk het inlezen van boeken.
In Huizen is geen blindenbibli o
theek in de buurt en ze deed dit
werk altijd met zeer veel plezier.
Richard en Christiaan zijn mo
menteel een maand in Engeland
om aardbeien te plukken, maar
Hilda weet dat Richard het alle
maal wel ziet zitten en er zin in
heeft. Miriam en Christiaan heb
ben er meer moeite mee en zijn
nog nietenthousiast Maar Miriam
is al op haar nieuwe school ge
weest en heeft het nieuwe huis
gezien, waardoor alles toch wel
een beetje mee lijkt te vallen. De
school lijkt leuk, ze gaan daar
alledrie heen en ze kunnen de
afstand lopend afleggen!
Bovendien worden er de ko
mende tijd een sporthal en een
zwembad naast de school ge
bouwd, zodat de fiets er nauwe
lijks aan te pas hoeft te komen!
In het nieuwe huis heeft ze al een
kamer voor zichzelf uitgezocht
met allemaal rechte wanden en
genoeg ruimte voor heel veel
posters!

Voorde overigegezinsleden ver
anden er ook nogal wal hebben
die er wel zin in?

Grote verschillen
Op een zachte zomeravond zit ik
bij de familie de Boer in de tuin.
Het is vakantietijd en bijzonder
rustig in het dorp. Een enkele
brommer knettert voorbij. een
voorbijganger steekt zijn hand
op en een paar schapen blaten
wat.
Als ik vraag wat ze het meest
zullenmissenop hunnieuwe stek,
is het antwoord de rust,Thesinge
zelf. waar iedereen elkaar kent
eneen prettige,open sfeerheerst
Maar ook de tuin, want bij het
nieuwe huis zit heel wat minder
grond.Eennieuw huiswordtvoor
lopiç gehuurd, dan kunnen ze
rustig uitkijken naar wat anders.
Maar verder zijn er nog wel wat
verschillen. Huizen heeft zo'n
45000 inwoners, Thesinge 600.
De nieuwe school telt 250 leer
lingen op twee locaties, op de Til
zitten er 78. Dat laatste is voor
Gert ook de uitdag ing: een gro
tere school waar hij op een an
dere manier invulling kan geven
aan het directeursschap In zijn
nieuwe baan zal Gert zich voor
name lijk be zighouden met
managementtaken en nog maar
één dag per week voor de klas
staan, in de groepen 5 Vm8 om
de ADV dagen van andere leer
krachten op te vullen.
Hij verwacht daarom dat de
werkdruk voor hem anders zal
zijn: in de nieuwe functie kan hij
zichvolledig concentrerenop het
runnen vande school,terwijl hij in
Thesinge die twee taken van én
directeur zijn én de volledige
verantwoordelijkheid voor een
groep moest zien te combineren .



van de kinderen begint daar
over, dan kan de les daarbij aan
sluiten.Erworden dan gelijknneer
dere vakken bij betrokken, zoals
aardrijkskunde en kennis der
natuur . Uiteraard worden alle
vakken in devereistehoeveelheid
gedoceerd , want een bepaalde
bas iskennis moeten alle kinde
ren hebben na de basisschool.

Ook de fusie met de scholen in
Ten Post en Ten Boer zijn natuur
lijk een be langri jke ontwikkeling
geweest die veel tijd hebben
gekost.
Tenslotte heb ben er de afge lo
pen jaren ook de nodige wetswi j
zigi ngen plaatsgevonden; wijzi
g ingen die de kwaliteit van het
onde rwijs lang niet altij d ten
goede kwamen' Iedereen heeft
nog vers in het geheugen de
benoeming sp er ikelen van
nieuwe leerkrachten : eerst de
wachtgelders, dan de RDDF'ers
en dan de TVVAO bak . Leverde
dat niets op, dan kon je met vee l
geluk via de media werven of in
slechter geva l van voren af aan
beginnen.

Herinneringen .
Gert wil graag benadrukken dat
hij zijn baan hier niet op zegt om
dat hij het niet meer naar zijn zin
heeft. Hij heeft in Thesing e altijd
met veel plez ier gewoond en
gewerk t en neemt dan ook een
schat aan herinneringen mee
naar Huizen.
Wat zijn zijn leukste herinnerin
gen?
De mus icals die ieder jaar op
school worde n opgevoerd door
de hoogste groepen vind t Gert
een hoogtepunt. Hijweethet jaar
tal niet meer precies, maar om
streeks '90( 91werd er een musi
cal over het milieu uitgevoerd
waarin een tijdm achine voor
kwam. De musical was geschre
ven door Ria Lubbers,vrouw van
onze voormal ige minister-presi
dent. Hij is twee keer opgevoerd
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in Het Trefpunt en een aantal
liedjes zijn ook tijdens andere
feestelijkheden (zoals in het ge
meentehuis van Ten Boer) later
nog gezongen. Dat was een bi j·
zonde r leuke musical.
Maar ook de Floralia- en lente
feesten waren altijd heel gezel ·
lig !
lets dat niet direct met de school
te maken heeft, maar er wel heeft
p laa tsgevond en, is de les
marathon zo'n zes à zeven jaar
ge leden. Het betrofeen actie van
de Stichting Vluchteli ngenwerk
om geld in te zamelen en alle
deelnemendeouderswerden per
uur gesponsord . Het enthou
siasme en de betrokkenheid in
onze dorpen waren groot en uit
alle hoeken meldd en zich leer
krachten. Er werd zestien (I) uur
achter elkaar lesgegeven, van
ach t uur 's avonds tot twaa lf uur
de volgende dag. Er werd volop
koffie aangesleept en omst reeks
middernacht leve rd e café
Jägermeister een flinke port ie fri
tuur! De kinderen hielden een
sponsorloop en al met al bracht
de act ie maar liefst f.14000,- op!

Betrokkenheid
Maar ook de betrokkenheid van
ouders bij de school en het vele
werk dat door hen verricht word t.
vindt Gert fantast isch . Ieder jaar
in de laatste schoolweekwordt er
als dank een koffie-och tend ge
organ iseerd en ook al zijn het
vaak dezelfden: het is toch een
flinke club die samen heel veel
werk heeft verzet!
Als ik vraag wat Gert het moeil ijk
ste vond in deze tien jaar op
school blijft het even stil.We den
ken echter be iden aan hetzelfde.
Als er een leerling overli jdt, met
name op zo'n kleineschool ,grijpt
dat d iep in.Je wordt er plotseling
mee geconfronteerd enweet niet
meteen hoe je het beste kunt
handelen. Gelukkig gaven de
ouders van Remko heel goed
aan hoe ze het graag wilden en

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - Olf. Suzuki Dealer

Alfe merke n onderd elen
en accesoires leve rbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
ro 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

bet rokken alle kinderen van het
dorp erb ij; de deur stond bij hen
echt open, hetgeen het verwer 
ken beter mogelijk maakte en
door iedereen zeergewaardeerd
werd.

Centrale plaats
Als ik Gert vraag welk advies hij
zijn opvolger zou willen meege
ven, zegt hij dat deze zich goed
bewust zou moeten zijn van de
centrale plaats die de school in
ons dorp inneemt: zeker nu er de
afgelopen jaren vele voorzienin
gen uit het dorp zijn verdwenen.
Verder vindt hij het belangrijk dat
de drempe l laag blijft, zodat
ouders het gevoel welkom te zijn
op schoo l ervaren en hun betrok
kenheid bij de school groo t kan
blijven .Je moet als school ope n
staan voor alle zaken die er van
uit het dorp op je af komen .
Ook het eigen karakter van de
school moet behouden 'blijven,
zeker waar er alleen maar van
meer schaalvergroting sprake is.

Na de vakantie loopt Gert nog
een dag ofwat op De Til rond; er
is ook sp rake van een afsche ids
feest. Hilda vertrekt met de kin
deren half augustus al, zodat zij
daar op hun nieuwe school kun
nen beginnen. Wij wensen hen
vee l ple zier en geluk in hun
nieuwe woonomgeving en Gert
veel succes in zijn nieuwe baan!

Susande Smid!

StoomDuitje

• Vermist: Een lichtblauwbad
laken met de naamJoost erop.
Per ongeluk meegenomen uit
het zwembadvanTen boerd.d.
26 juni 1997om± half elf.Graag
terug bij Joost Behrendt, G.N.
SChutterlaan 16teThesinge.Tel.
050-302 32 17

Telefoon

06 - 54 61 10 91

Dagelijks geop end van :

Dinsdag t/m zaterdag
van 10.30

tot 18.00 uur

Zondag
van 13 .00

tot 18.00 uur

,
y

Onze grijze container is )
sinds woensdag 16 juli op
vakantie en we weten niet
waarheen. Als u hem ziet ,
wilt u dan even tegen hem
zeggen dat ie snel weer
thuis moet komen? We heb
ben hem hard nod ig ! Hij is
herkenbaar aan een sticker
van de brandweer op z'n
buik.
Alvast bedankt!
Fam. Hartog, Dorpsweg 32,
Garmerwolde.

Reis 55+
Thesinge
In samenwerk ing met de Gado
organiseert Dor p sbelan gen
Thesinge wederom een reis voor
de 55+.
Bijvoldoende deelname zal deze
reis word en gemaakt op woens
dag 3 september. Deze keer is
het de bedoeling om richting
Staphorst te gaan, waar ook kle
derdracht zal worden getoond.
Na een broodmaaltijd wordt in de
middag nog een g lasblazerij be
zocht. Oe dag wordt afgeslote n
met een warme maaltijd.

Rond half augus tus zal hierover
nog een stenc il doo r het dorp
gaan. Houdt U echter de datum
alvast in de gaten.
Mocht U zich nu reeds op willen
geven dan kunt U dit doen (tot 23
augustus ) bij Mevr. Welly Boer,
tel. 302 28 76.

Groeten van het bestuur van
Dorpsbelangen Thesinge

LANDBOUW
MECHANISAllEBEDRUF

Oudman
Thesinge

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

G.N.Schutlerlaan10
050 • 3021321



Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

druk aan het haventje en was
iedereen in afwachting van Wia
Buze. Zonovergoten trad Wia op
en we hebben er van genoten!
Cor besloot de dag rond een uur
of acht en met man en macht
werdhetfeesttafereelopgeruimd;
de doorzakkers konden terecht
in t Jopke.

Begin van een lange traditie?
Wat valt er verder nog te zeg
gen?De kanodag isalweerver le
den tijd en voor velen van ons

door herinneringen aan verre
vakantiereizen uit onze gedach
ten verdreven. Als hamburger
bakker heb ik van deze dag ge
noten en wat mij betreft is deze
kanodag hetbegin van een lange
traditieom op de laatste dag voor
de grote vakantie als dorp bij
elkaar te komen , elkaa r een
goede reis te wensen of zo maar
even een bab beltje te maken als
onderbreking van onze drukke
bezigheden het hele jaar door.
Henk Busscher

Natgereg end, moe maar voldaan, komen de kanoërs (Groningers én
Duitsers) weer in Thesinge aan. Cor van Zanten help t bij het uitstap
pen. (Foto' Peter Kruijt)

Kanodag Thesinge
D

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

050-3013830
0598-393504

InstallaJt~pedrijf
ThesÎng~;rY;o.f
• Electra Kerkstraat 1
• Gas '979T PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking "

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

Hij zal een kaartje of een brief zeer op prijs stellen. Zijn adres is:
Kp!. Huisman, P.G 74.03.04.047
42 (NL) Mechbat R.H.P.O. SFOR
A-team Knezezo 4e peloton
NAPO 80 3509 VB UTRECHT

Vanaf eind juni verblijft Peter Huisman als militair in het voormalig
oorlogsgebied van Bosnië-Herzegowina om daar samen met zijn
collega's van de SFOR de vrede te bewaken . In z'n brieven en
telefoontjes aan het thuisfront (de fam. Huisman aan de Dijk in
Thesinge) meldt hij o.a. de toestand in dit gebied:
De sporen van de oorlog zijn nog steeds duidelijk zichtbaar. Op
patrouille rijden ze door uitgestorven en verlaten dorpen , geruïneerd
door de strijdende machten.De aanwezighe idvan de soldaten wordt
niet door iedereen op prijs gesteld; met name de aanhangers van
Karadzic zijn behoorlijk vijandig. Maar er zijn ook mensen die,
ondanks hun schaarse levensomstandigheden, de soldaten met
zeer veel gastvrijheid ontvangen.
De aanstaande verkiezingen in september zullen extra spanning
geven. De sfeer in het legerkamp zelf is gelukkig zeer kame
raadschappelijk en over de ervaringen kan goed gep raat worden.
Peter hoopt in ieder geval in oktober met verlof thuis te komen;
misschienkomthij inaugustusookeven overom de huwelijksdag van
zijn zus Harmie mee te maken.

Uitgezonden naar Bosnië

Na regen komt zonneschijn
De tweede ploeg kanovaarders
vertrok dus onder minder gun
stige wee rsomstand igh eden,
maar ikgeloof niet dat de deelne
mers er minder plezier aan be
leefd hebben. In de loop van de
middag verdween de regen en
liet de zon zich wederom zien.Zo
rond zes uur was het gezellig

isnietgelongen ."Corvan Zanten
Jzn. heette de Duitsers officieel
welkom namens Thesinge en het
was opvallend hoeveel overeen
komsten plat Duits en ons eigen
Groninger dialect hebben. Cor
had in elk geval geen enkel pro
bleem om met onze vrienden uit
Hesel te praten, hetgeen maar
weereensaangeefthoekunstma
tig onze grenzen zijn.

t ,.,~ "
Bij de muzikale afsluiting van het waterfestijn was het ouderwets
meedeinen en -zingen met de "Grunneger teiaies" van Wia Buze.
(Foto: Peter Kruijt)

De dag begon stralend en de
kinderen genoten zichtbaar van
de kanodobbeltocht op hetmaar.
DehamburgertentencafétJopke
deden goede zaken en de dag
leek niet meer stuk te kunnen.De
eerste ploeg kanovaarders ver
trok rond twaalf uur voor de tocht
over het Thesingermaar richting
Eemshavenweg om vervolgens
via het Harrn Westerkanaal on
der de gevreesde duiker bij de
Lageweg door weer bij het ha
ventje aan te komen. Vanaf twee
uur druppelden niet alleen de
kanovaarders binnen, maar ook
de eerste regen. En toen het dan
echt plensde, kwam en onze
DuitsevriendenuitHeselmetstra
lende gezichten aan; luidkeels
roepend: "We hebben versucht
de zonne met te nemen,maarhet

Dagen, misschien wel weken voor de grote kanodag op zater
dag 21 juni, zat het bestuur van Dorpsbelangen Theslnge In
angst en spanning. Gaat het regenen of niet; wordt de kanodag
een top of een flop. Een dergelijk evenement valt of staat
immers met het weer. Achteraf kunnen we zeggen: '''t Had
minder gekund."
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Feestin
Garmerwolde
De Feestdriedaagse heeft dit keer een wat andere opzet dan
voorgaande jaren. Er Is niet één feestweek, maar meerdere
keren feest; en wel op 20 en 21 Juni, 6 en 7 augustus en 1
november. Ook de samenstelling van de commissie Is veran
derd: zaten er voorheen vn l. afgevaardigden van verenigingen
In , nu zit vrijwel Iedereen er op persoonlijke t itel; voor zover
mogelijk van Iedere straat twee of meer. Ook de jeugd Is
gevraagd mee te doen; gelukkig zijn Jannette Ganzeveld en
Geke van der Molen bereid gevonden mee te denken.

DeKaraokeshow bij JtJgermeister: alleen optreden is best eng, maar
met een groep durven ze wel. Roei Veenstra &Friends veroveren
uiteindelijk de derde p laats. (Foto Henk Remerie)

Water/otto
Tussen de bedrijven door vindt

maakt de gekste capriolen! Joop
zit - als oude rot in het vak - veel
steviger.
Ook de tweede ronde wordt met
z'n tweeën begonnen; doordat
een der motoren het begeeft,
moeten de laatsten echter alleen
overhet parcours.Omdat dit veel
gemakkelijkeris(detegenstander
zit niet in de weg!), krijgen de
eersten een herkansing.

Touw- en vlotbrug
Speaker Hans Klamer moedigt
de toekomstige deelnemers aan
met de woorden : "We worden
door de regen geteisterd; doe
dus maar gerust mee, nat word!
ben je toch al!" Na enig aandrin
gen laten de meeste badkuip
race rs zich overhalen tot het
tweede spel. Dat valt nog niet
mee! Er moeten heel wat lach
wekkende capriolen worden uit
gehaald om heelhuids aan de
overkant te komen ! Diena
Tichgelaar heeft pech en plonst
bij de vlotbrug in het water; zij
vervolgt de reis zwemmend.

voormalig klein poortje (stads
poort) en twee blokken huizen
met allemaal verschülerïde ge
vels: er zijn geen twee gelijk!

Doordat we beide keren zonder
oponthoud door de sluis komen ,
zijn we alom een uur terug. De
algemene geluide n zijn : een
mooie tocht met duidelijke uitleg,
goed verzorgd , voor herhaling
vatbaar maar dan een andere
route bv. richting Appingedam,
Schildmeer ...

Badkuiprace
Om tw ee uur begint het
watersp ektakel; de prachtig
geconstrueerde,gemotoriseerde
badkuipen zijn heteerst aan bod.
De eerste ronde wordt twee aan
twee afgelegd; de deelnemers
zitten elkaar soms danig in de
weg en botsen frontaalop elkaar!
Het is de kunst om het gas op de
juiste manier te doseren; achter
uit mag ook, volgens de speaker.
HilkoDuursemaenJoop de Haan
halen en brengen de deelnemers
en moeten steeds op en af de
vlotten. Het is een wonder dat
Hilko niet in het water kukelt: hij

mooie trapgevels. De oudste
bewoner van het Lekkerbekjes
gasthuis (goed eten!) werd maar
liefst 110 jaar oud! Door middel
van spionnetjes (luie kijkgaten)
kon men zien wat er op straat
gebeurde. Wist u dat de stad
Groningen nog maar 400 jaar bij
het Koninkrijk der Nederlanden
hoort? Dat het smalste huisje
beneden slechts één raam en
één deur heeft en onder Monu
mentenzorgvalt?Spilsluizenniets
anders betekent dan: een sluis
met deuren, die om een spil (as)
draaien, aan de Turfsingel vroe
ger turfschepen werden gelost,
deSteentilbrug gewooneenvaste
brug (til) van steen is en de
Maagdenbrug herinnert aan het
Maagdenklooster?Deze wasooit
de residentie van de prinsen; de
rozentuin met de oude zgn.
jenevermuur is er nog . De Duit
sers namen de steentjes mee
naar huis omdat ze dachten dat
ze naar "schnaps' roken!
Bij pakhuis ' De lege opslag' zien
we een hele mooie uitbouw met
car illon. Verder worden we o.a.
opmerkzaamge maaktopde laat
ste poortvanGroningen,hetklein
ste schiereilandje dat onder de
natuurbescherming valt(hetgras
mag er nietgemaaid worden) ,de
GroningerStadsschouwburg met
760 zitplaatsen, het Pannekoek
schip, hetvoormaligveerhuis,het

Karaoke
Vrijdagavond 20 juni is voor en
door de oudere jeugd. Jannette
en Geke organiseren een gezel
lige Karaokeshow bij Jägermeis
ter; het is daar wat kleiner en
knusser dan bij de Leeuw. De
opkomst is goed ,maar de animo
voor de Karaoke valt wat tegen .
Het is best moeilijk om de liedjes
goed mee te zingen: het refrein is
vaak wel bekend, maar de rest
niet!
Op een gegeven moment zijn er
net zo veel bezoekers binnen als
buiten. Wat wil je ook als je naam
plotseling wordt opgeroepen en
je weet nergens van; vooral die
kleintjes dûrven niet! Ook Wilma
Tammeling en Geesje Santing
zijn de pineut; ze schrikken zich
rot. maar zijn wel zo sportief mee
te doen.

Boottocht 50+
De festiviteitenop 21 juni worden
geopend met een boottocht voor
50+ .Klokslag tien uurvertrekt de
luxe partyboot van de Firma Kool
richt ing Gron ingen ; Douwe
Tichgelaar zorgt voor gezellige
accordeonmuziek.
Zo'n 60 mensen genieten van de
rondvaartdoor de stadenontdek
ken heel wat wetenswaardighe
den.
Groningen barst van de brug
gen, heeft vele pakhuizen en

HOf5TEDE-
r----=- SCHILDERS v.o.f.

Perfektie in haarmode

Wl gl)<) h l~ l r" "1 G 97q I en TCII 8Ul' I
t orr-t o o n ttJ~U. JU ll l ~ l

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

.Garrnerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thu is gebracht

GOED VOOR UW GOED

reven.:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

r
Gazelle fletsen

Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding

Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
te l. 050 • 5422252

FA.GEERT BELGA
FIETSEN
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Peter Havenga doet verwoede pogingen omde Sterkste Man van het
Jaar te worden;z 'n broerJohan gaat echter met de titel strijken. (Foto:
HenkRemerie)

Stoeldraaierstraal 35
Groningen
Tel. 050 - 132453

Alle winnaars van het waterspektakel ontvangen een prachtige
beker.

Sterkstevr
Annette Ramaker

Sterkste man:
Johan Haveng

Badkuiprace
1. Jan van Dijk 51.78
2. Johan Havenga 54.37
3. Rob Vos 54.75

Parcoursrace
1. Luuk van Schaick 32.21
2. Marcel Jett inghol 34. 14
3. Johan Havengà ' A 1.08" .. 'J ~-

Karaokeshow
1. Ronnie Teu & vriend
2. Sophie Buringa. Madeion Kiel &Friends
3. Roei Veenstra & Friends

Uitslagen Feest
Garmerwolde

Waterlotto '
De i e prijs à 1400.-gaat naar lotnummer 1204 (Moe Tichgelaar);
de prijs komt goed van pas en wordt besteed aan een nieuwe
accu voor de boot . ;
De2e prijs à f 1 oo.~vàlt op nummer 1180 (Farrt Por) en de3e prijs
à 150.- is voor nummer 309 (Mevr. A. FöÊlkeris-Drenth).

cV~x.:x< -

de vlotbrug: doordat haar been
tjes nog te kort zijn. kan ze de
overstap niet maken en laat zich
pardoes op het volgende vlot
vallen.De groterekinderen wach
ten geduldig tot zevergenoeg is.
Prachtig toch. zo'n mentaliteit!
En als je er nog te klein voor bent?
... ook gewoon stampen in de
plassen is erg leuk!

In het water ...
Nadat de vlotten zijn verwijderd,
komt de touwbrug aan bod. De
beide opstapjes liggen er wel
lastig tussen: doordat ze tege n
de touwen op gaan staan. moe
ten de kinderen er om heen
manouvreren! Na afloop van het
prog ramma hangt er een hele rits
kinderen in het touw. Eitje van
Huis rijdt de tractor een eind je
achteruit en laat de brug zakken:
alle kinderen belanden in het wa
ter ... een gegi l! !! "Dat willen ze ja
toch!",aldusEitje.Langzaam trekt
hij de touwbrug weer omhoog ...
maar het valt niet mee om met je
zware. kletsnatte plunje over de
wiebelende brug te klauteren! Tot
slot trekt Eitje het touw strak en de
helemeutegaateraf.Eindewater
festijn!

de water lotto p laats . Alle
pingpongballetjes worden tege
lijk in het water gekieperd. Hoe
wel balletje nummer 14 1angetijd
op kop ligt. valt ie toch buiten de
prijzen.

Sterkste man/ vrouw
AI roeiend moet je proberen een
jerrycan. gevuld met water, zo
ver mogeli jk omhoog te trekken.
Aan de verbeten gez ichten te
zien, valt het niet mee! Het is een
combinatie van kracht en behen
digheid . Als Johan Havenga ook
dit onderdeel beter doet dan z'n
broer. verzucht Peter: "Auhoer,
gunst mie ook niks!" Eén troost
Peter: jouw broer is ook de an
dere heren de baas!
Helaas doen er bij dit onde rdeel
maarweinig dames mee;de strijd
is dan ook gauw beslist.

Dolle p ret voor de jeugd
Ook de schooljeugd vermaakt
zich best; in de pauzes en na
afloop van de wedstrijden maken
ze volop gebruik van de vlotten
en de touwbrug. Af en toe kukelt
er eentje in het water. maar dat
mag de pret niet drukken. Eén
kleintje looptheelvoorzichtig over

centrale verwarming
elelctrische installaties

@ • •o samtalr
o loodgieterswerk
zinkwerk en dakbedekkingen

Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2832 b.g.g. 06 - 52619071Johan Havenga en Marion van 't Riet in de tot racemonsters omge

bouwde badkuipen. (Foto: Henk Remerie)
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Jeannet Miedema in actie op de
vlotbrug . (Foto: Henk Remerie)

Feestavond
Het feest wordt beslotenmet een
gezellige avond in "de Leeuw".
Ondanks de concurrentie is er
toch een leuke opkomst. De
"Daze band" brengt goede mu
ziek en speelt tot ± kwart voor
twee.

Rond elf uur worden de prijzen
vanhetwaterspektakeluitgereikt;
helaas is niet iedereen aanwezig
om zijn/haar prijs persoonlijk in
ontvangst te nemen.

Hillie Ramaker -Tepper

Groep 8 vliegt uit
Van de o.B.S. in Garmerwolde stromen d it jaàr acht kinderen door
naarhet vervolgonderwijs.Jaap gaatnaarhet Wessel Gansfortcollege;
Niels en Marieke naar het Zern ikeco llege; Marten en Suzan naar het
Praedinius Gymnasium en Tim, Quen en Bram naar het H.N.
Werkmancollege. Uiteraard wensen we hen veel succes op de
nieuwe school!

In augustus is er geen kaarten; de eerstvolgende keer is op de
tweede vrijdag in september (de 12e).

sanitair en verwanning

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

TEL. 050-5416049 " FA X 050-5424784

v.l.n.r. Achteraan: Suzan Benneker en Quen Hoekstra ; midden: Tim
Spijker, Marieke Kattenberg, Jaap van Zanten, Niels Werdekker en
Bram Woppenkamp; vooraan : Marten van Dijk. (Foto: Henk Remerie)

Oe Til in Thesinge zwaait maar liefs t tien kinde ren uit! Silvia, Emma,
Esther, Diederik en Thijs gaan naar het H.N. Werkmancolfege;
Marijke, Annet en Minke naar het Wessel Gansfortcollege; Liesa nne
naar de Groene School in Winsum en Corjan naar het Gomarus
College. Ook hen wensen we veel succes!

v.l.n.r. Bovenste rij: Silvia Westra, Emma Weggema ns, Annet Sneek,
Marijke van Zanten, Esther Sibma, Minke Ridder en Liesanne van
Houten. Onderste rij: Corjan de Lange, Diederik Top en Thijs de Raad.
(Foto: Peter Kruijt)

Bel met éé n van onze
hypotneekadviseurs:
J . Arends ol mw. A.M.S. Kool
tel.: 050-3012848

U ziel het. Met de nieuwe
OpMaat Hyp otheek van d e
RabotJankkan eigenlijk alles.Hel
is een nieuwe hypotheekvorm,
d ie opgebouwd is urt een lening
en een verzekering . En afhanke 
lijk van uw wensen kunt u dus
spareno lbeleggenvooruweind
kapitaal. Zod anig dat u altijd
maximaal fiscaal voordeel heeft .
Uniek is dat u de OpMaat Hypo
theekop ieder moment kunt aan
passen aan uw wensen en om 
standigheden.
Meer weten? Ook dat kan .

Bedum-Ten Boer

. Allebeinetafgestudeerden
direct aan het werk. Mijn vriend
wilmeteeneen huis kopen. Kan
dat nu al? Want echt gespaard
hebben we niet.
Ja, dat kan.

..We hebben een prima in
komen.Mijnvrouwwilstrakseen
paar jaar stoppen met werken
om voor de kinderen te zorgen.
Dan willen we minder aan onze
hypotheek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waarwelaterweer uit
kunnen putten. Voor de
studiefinanciering van onze
dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek ook...?

De klaverjas-avond in juli heeft de volgende winnaars opgeleverd:
1. Dhr. M. Blink 7072
2. Mevr. D. v.d. Molen 6517
3. Dhr. A. Mulder 6403
4. Mevr. T. Mulder' 6277

,"De Soos"
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V"uwedstrijden voor jong en oud

.• Hengel sportveren iging "de Goede Vangst" organiseert op dlns
dagmorgen 5 augustus een viswedstrijd voor de jeugd uit Gar
merwolde , Thesinge e.o.; inleg I 3,- p .p .
Dee lname vanal 8 jaar ; je moet kunnen zwemmen .
Melden bij calé Jäge rmeister tuss en 09 .00 en 09 .30 uur.
Na afloop prijsuitreiking ; einde om ± 12.00 uur .

Opgave Vm 4 aug ustus bij de heren F. Ganzeve ld tel. 542 05 45 of M .
Blink tel. 541 60 93.

De Feestwee kco mmissie orga niseert op woensdag 6 en donderdag
7 augustus een Middeleeuws gebeuren voor alle Garmerwolder
kinderen in de basi ssc hoolleeftijd op het terre in naast Dorpsweg 36
(Wigboldu s). Ridders, jonkvrouwen, tovenaars ... maar ook het ge
wone vo lk (landarbei ders, een smid, timmerman, koopman, heks,
kruidenvrouwtje , enz .) mogen niet ontbreken!
Je hoeft niet verkleed te komen (dat doen we samen), maar trek we l
klere n aan die vies mog en worden .

• Op zaterdag 23 augustus wordt de jaarlijkse gemeentebeker
vervi st. De organisa tie voor 1997 berust bij hengel sportve reniging
"de Goede Vangst" uit Garmerwolde .

Er wordt gevist va n 05. 30 tot 12.00 uur; aanmelden bij c afé
Jägerme ister .

De tijden zijn als vo lgt
• woen sdag 6 augustus : van 10.00 tot 14.00 uur
kosten I 2,50 p .p., brood + schaar (me t naam!) meenemen.
• donderdag 7 augustus : van 15.00 tot ± 19.30 uur
kosten I 5 ,- p .p.

Ook als je je nog niet opgegeven hebt, mag je toch mee doen!

Alle leden van de vijl gemeentelijke hengelsportverenigingen worden
hierb ij opgeroepen deze dag aanwezig te zijn .

De activiteite n worden besloten met de opvoering van een Middel
eeuws theaterstuk o.l.v . theater "Benjamin";aanvang voorstell ing ±

19.00 uur.
We rekenen op veel publiek! (Toegang gratis ).

Wist U dat •••

• Jan en Beppie Wessels en hun
kinderenPeter,Rik,MatthijsenHanna
sinds eind mei mei verlofover zijn uit
Botswana? Tot 13 augustus blijven
ze in Nederland; daarna zullen ze
hun zendingswerk in Gantsi (Bots
wana) voortzetten.
• we met ingang van dit nummer
voor Ruischerbrug e.o. een nieuwe
bezorger hebben? Johan Dijkhuis
stopt er meeenFrank Bolhuisneemt
het van hem over.
• Catharina Veenstra het heel fijn
vindt dat er zo veelmensen aanhaar
hebben gedacht?
• vakantie in Garmerwoldeook heel
leuk kan zijn? Ouen Hoekstra. Gert
Jan Kattenberg en Roei Veenstra
hebben heelwatafgeraust in hun tot
racemonsteromgebouwdebadkuip.
Helaas is het houtje aan de achter
kant (waardemotoraanvastgezeten
heeft) er inmiddels afgebroken.
. deanderebadkuip isbelandbijde
Fam. v.d. Tuuk?
• een groepje Garmerwolder kinde
renvrijdag 25juli een dode poes(kat

of kater) in het Damsterdiep heeft
gevonden? Het dier is opgehaald
door de Dierenambulance; nadere
inlichtingen: tel. 525 71 20.

Openluchtspel
Garmerwolde
Rederijkerskamer ·Wester" (sinds
1864) brengt op 29 en 30 augustus
a.s. een opvoering van het blijspel
"Vromd volk op hel art", een stuk in
drie bedrijven van Herman van der
A.
Aanvang beide avonden om 20.30
uur.

Het is voor de 13e keer dat de
Rederijkerskamer een dergelijke
opvoering geeft.

Als U wilt meegenieten van de op
voering inhetopenluchttheaternaast
de Openbare Basisschoolschool in
Garmerwolde,kuntUkaartenbestel
len bij Janna Hazeveld, tel. 050-541
4777.

Info: Anneke Kattenbe rg , tel. 541 40 35 en Reini van de r Gieze n, tel.
541 8557

Zomertraining voor schaatsers

Presto , de ijsveren iging uit Garmerwolde , begint in augustus met een
zomertraining voo r jong en oud.
In het seizoen 1996197 is Presto actiel geweest met een trainingsgroep
op Kardinge en Presto is van plan om ook in het komende seizoen
wee r met schaatstraining te beginnen. Nu zullen er wel niet veel
mensen zijn, die al de nken aan de barre w inter van 97198, toch staat
hij al wel voo r de deur. In ieder geval zal Kardinge zo omstreeks eind
september de ijsvloer wee r klaar hebben voor het nieuwe seizoen.
Alle reden dus om met de voorbereid ing van het schaatsen te
beginnen . Trainen op het droge is niet allee n leuk, maar ook nuttig
omdat je sommige schaatsbewegingen op het droge veel çernakke
lijker leert dan op het ijs, ook al omdat je minder bang hoeft te zijn om
te val len .

De droogtrain ing is Iedere vrijdag, vanaf 8 augustus 1997; verza
melen b ij dorp shuis "De Leeuw" om 16.45 uur.
Inlormatie over de training isverkrijgbaar bij:J.Hartog , tel. :541 97 34,
ol bij één van de andere bestuursleden.

Over belangstelling had hij niet te
klagen. Kijkers zat. maar kopen wilde
niemand. "Ga nou naar Beks",hadzijn
vrouw hem gezegd. Die taxeren het
huis, bepalen een gunstige verkoop
prijs, regelen kijkdagen voor geïnte
resseerde kopers. beantwoorden moeilijke vragen
over achterstallig onderhoud en verborgen gebreken
en verkopen het huis in ee n mum van tijd.
Hij wist het nu zeker: dat adviesginghij maar es op
vo lgen.

Zou hij deze keer slagen?

groep
Beks Onroerendgoed-bemlddellng
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

28 juli 1997. Voor de vierde achter
eenvolgende keer brengt huls
eigenaar W.W.W. Ten Post zijn
huis geheel zèlf op de markt.

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

I.\~
NIJDAM
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Wink elce ntru m Lewenborg
Kajuit 285 -1fJ 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - (() 050 - 5771306

Redactie Theslnge :
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top. Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidl.
Fotog raaf:
Peter Kruiit 050-3021936
Eind-redactie:
Elisabeth Totenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Abonnementsgeld f 18,50 p.j.
Post abonees f 29,50 p.j.

Kop iJ Inleveren voor do nder
dag 20 augustus 19.00 uur.

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

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

REDACTIE
ADRESSEN

Adm in istratie:
.Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garrnerwolde.
rek. nr. 32.07.05 .749

Nieuweweg3
(() 050 - 3123301

Samen Op Weg
3 augustus: 11.00 uur
s a w GK Thesinge,
ds. A. v .d . Zw aag/Wilderv ank
10 augustus: 9.30 uur
s a w HK Garmerwolde,
ds . G . de Jong/Heerenveen
17 augustus: 9.30 uur
saw GK Thesing e,
mevr. Siepel-BosN eendam
24 augustus: 9.30 uur
s a w HK Garmerwolde,
ds. E.J . Struif/a os terwo lde
Grunn eger dains t

Gereformeerde Kerk
10 augustus: 14.30 uur
d s. Th. Hesling a/S iddeburen
17 augustus: 14.30 uur
drs. T J . Otoenhuis/Coevorden
3 1augustus: 9.30 en 14.30 uur
drs . H. Li jesen /Ba lk

Ned. Herv. Gemeente
3 1augu stus: 9.30 uur
Garmerwo lde,
ds. S. Ypma . H. Avondma al.

Kerk
diensten

~\\). fRis/
~~ Q~

Iy ->->.... ."..- ..
,
:mn g,rnln'

Stoepemaheerd in Beyom
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 oor

Onze Pizza's worden gratis
bij n thuis bezorgd.

Foto van de maand

Terwijl de Thesingers e Garmerwolders dorp en stee verlaten om in
het verre Zuiden de zon te zoeken, blijkt Stad en Ommeland ook
Zuiderlingen wat te bieden te hebben. Molenaar Jacob Gerkes laat
hier aan Dix van Dam uit Sabie (Zuid-Afrika) zien hoe de molen
Germania de wind in de zeilen krijgt. (Foto: Peter Kruijt)
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