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Vrouger in Thaisn
Op31 oktober [J, werd Incafé MolenzIcht een gezellige avond van Dorpsbelangen gehouden met alsthema: Theslnge vroeger, door oudere Theslngers
enTheslnge delaatste vllftlen laar, doorJongere Theslngers. Onder debezielende leiding van onsaller Jopke Nalnhoes (Jaap Nienhuls, meest bekend
alsweerman van t.v.Noord) vertelden Hendrik van derWoude (schatgraver Indeaardbodem)Havlng Dijk (smidsknecht), Roelie DIjkema (caféhoudster
enwinkelier), Lult Oomkes (molenaar) enRoelf Jansen (boer) over vroeger. Roelie KarslJns, Rudl Bremer enJoanne v.d. Meulen vertelden overhun komst
naar Theslnge endelaatste vijftienJaar Inhetdorp.

Jan Koster in de stad; vertegenwoordiger in hoeden en petten (geen
damesrorsetten) en tevensgrossierinsigaren,zoalsonderaande ansichtkaart
-gemaakt door foto Kramer, ook"oetstad"-staat.Aan zifnfiets tevens twee
carbidlantaams.

Ondernemers
Een meer dan uitverkochte zaal ge
nool allereerst van de beelden van
eenzwart-witfilm dieomstreeks 1967
inThesingegemaaktwerd. Veeloude
mensen, waarvan eral vele nielmeer
onderons zijn,debakker nog aanhel
W9IX inThesinge, iemand die achter
uitkon fietsen, weinig ofgeen nieuw
bouw en wal vooral opviel was de
haast waarmee de 'vraauwfu" hun
schortatknooplenalsdecameraman
inzichl kwam.
Een bakker inThesinge? Jazeker, de
jongere Thesingers die zo'n jaar of
twintig geleden hier alwoonden,her
inneren zich bakker Wieringa aan de
Molenweg nog wel. Hij kon lekker
roggebrood bakken en eenmaal per
week (was hel nou woensdag ofdon
derdag?) had hij erheerlijk verse ge
vulde koeken Ie koop. Of slager
Havinga meI zijn eigengemaakte
droge worst (waarvan ervolgens zijn
recepl nog volop droge worsten btl
Joh. Manema inzijn wagen Iekoop
zijn) inhel kleine winkeltje achterom
aan deLuddestraat

. Roelf Jansen had zelfs voor ons op
papier gezel wal er rond 1947 zoal
aan bedrijvigheid inen rond ons dorp
was:
•7walermolens
- 7varkensboeren
· 3bakkers
- 3slagers
-2schoenmakers
• 1sle/maker (wagens)
• 1smid, levens hoefsmid
- 1fietsenmakerikelellapper
- 2timmermarVaannemers
• 1landbouwmachine

(tevens rep.)handel

• 1molenaarlveevoerhandel
·2 manufacturenwinkels/drogisterij
- 1fourage-en rondhouthandel

(o.a. hooiruiters en landhekken)
- 2 kleermakers
- 2 boderijdersbeurtschippers
-2schildersbedrijven
-4groenteboeren (ventten ook instad)
-4 melkboeren
- 2 kroegen
- 3kruidenierswinkels
- 1transportbedrijf
- 1dorsmachinehouder

(voorloper van helloonbedrijfj
-2petrolieboeren
• 1graanoommissionair
-2kappel'Slbarbier
- 1oommissionair invlas en stro
- 1acrountantlboekhouder
- 1turlschipperikolenboer
- 3dominees
- 2hoofdonderwijzers
-2veehandelaren
en voor de oorlog zelfs nog een

garagehouder en een machinela
briekje.

Dat brengt het totaal op zo'n vijftig
ondememers indietijd !Iedereen ver
diende dus gewoon zijnbrood in het
dorp.Erwas de hele dag door allerlei
drukte en bedrijvigheid op slraat en
veel meer verlier.
Luit Oomkes vertelt over de graan
oontroleur,diehet meel kwamcontro
leren. Omdat de vereiste papieren
niet voorhandenwaren,kreeg hij een
boete van f 235,-; een heel bedrag
voordielijd!De zaakkwam zelfs voor
't gerecht Er werd I 25,- algelos~ de
rest werd kwijtgescholden omdat
Oomkes de oontroleur aan petrolie
hielp (1was oorlogstijd).Omkoping is
van alle tijden!

Ofhet ongeluk dat Roelf Jansen had
metzijnpaard;hijweet het nog als de
dag vangisteren. Hijwasopweg naar

de smid metde aardappe/stomer,die
gerepareerd moest worden. Op de
hoek van wat nu de BakkerstraaI is,
stond een klein huisje. De
electriciteitsdraden liepen van een
mast naar het huisje toe en hingen
dus vrij laag.En zokon hetgebeuren
dat de pijpvan de machine tegen die
draden aankwam en het paard ele
ctrocuteerden, waardoor het dood
neerviel. Een he/e schrik!

Wie wel eens een rondje Klunder
Ioop~ weet daterachterde boerderij
van Jansen (Sleerwolde) een oude
stoommachine staat. Een machine
zoals die wel gebruikt werd voor het
dorsen van graan ," waarmee de
dorsmachine werd aangedreven.
Maar Jansen heeft de machinezo'n
20jaarlanggebruiktomaardappelsin
gaar testomen voor de varkens, die
dan ingekuildwerden. Tien mud per
uur werd er zo gaar gestoomd!

Sterkeverhalen
Na de eerste borre/ inde pauze ko
men ook de sterke verhalen los;over
de scheerkamervan DerkRoos inde
Schoolstraal, waar altijd wel een re
den was om ergens eenborrel opIe
drinken en dan na dietijdsoms nog
een ottwee na int Jopje(caféSchip
per) aan de Kapelstraat."Laatmijhier
maarsterven,"verzuchtteHendrikv.d.
Woude eens toenhij tijdensde terug- ,
tocht door een dik pak sneeuw naar
Achter-Thesinge van zijn fiets viel.
OverdestormopdeZuidlaardermarkt
ongeveer 30 jaar geleden, toen ook
de molen Germania ophol sloeg en
met manen machtophetnippertje tot
staan kon worden gebracht Anders
was hijzeker inbrand gevlogen. Over



datdeeerste indrukvan onze nieuwe Jeugdtafeltenm-s leeft"
burgemeesterhier ook positief is! ••

De tafeltennisvereniging Garmerwolde bestaat nualheel wat jaren, maar
heUsnognooitvoorgekomen daterzo'n 30 jeugdspelersactief lidzlln. Elke
vrijdagavond krijgen deze fanatieke tafeltennissers training van Menne
Vliem,Robopong 2000 (dil Iseen ballenmachine) en Mallhijs Welling.

LuitOomkes weet heel wat te vertel·
len overdeze oudemoleninThesinge

Jan Koster, die met zeven grote
carbidlantaarns aan de fiets van
Thesinge naar Utrecht reed; waarom
werd niet geheel duidelijk. Toen hij
terugkwam,ook weer metzijn zeven
lantaams, gaat het vernaai dat hij zo
hard reed dat hij de afslag bij
Garmerwolde miste en over
Bovenrijge weer terug moest naar
Thesinge.

Burgemeester
De nieuwe burgemeester (A1ssema)
prees de zelfwerkzaamheid van de
Thesingers, en vond dat we hier heel
wat voorelkaar kregen. Hijwerd sa
men met zijn echtgenotestevig aan
detandgevoeiddoorlrenePlaatsman.
Hem werd onder andere gevraagd ol
hij nogoverwogen hadom inThesinge
tegaanwonen? Waarophetantwoord
luidde dat de woning van de burgEr
meestertochaleen beeije eenglazen
huis was en hij dat dan liever in een
wat grotere plaats zag staan.
Zijn eerste indrukken van Thesinge
waren echter zeer positief en ikdenk

Stadse fratsen
Daarna was het de beurt aan de jon
gere Thesingers.Rudi Bremer kwam
uit het grote Amsterdam· via de stad
• naar Thesinge en had het eerst
moeilijk om de gewoonten hier teIEr
ren kennen. Zo ging hij naar de kap
per hier inThesinge (kun je nagaan
hoe lang hijhier al woont!) en moest f
2,50 betalen. Hij gaf vijf gulden en zei
dat de rest maar moest blijven zitten.
Maar Der!<.gaf hem keurig f2,50terug
en zei dat ze hier niet gediend waren
van zulke stadse fratsen.
Joanne was een stoere naam voor
Thesingers en werd algauwJohanna
en Roelie Karsijns leerde mensen al
gauw kennen omdat ze 'puutholder"
(penningmeester) werd van de
zangvereniging.

Age V.d. Velde, de John Denver van
Groningen,zong tenslotte nog mooie
liedjes over mooie oude plekjes "in
stad"enoverde"baistenmaar1<.t".Jam
mer dat zijn liedjes wat verloren gin
gen inhet geroezemoes, want van al
die verhalen kwamen vanzelf weer
nieuwe verhalen!
Het was dus een zeer geslaagde
avond, diezeker voor herhaling vat
baar is; misschien dan voor al die
andere Thesingers diegeen kaarije
meer konden krijgen!

Susan deSmid!

Wij zijn begonnen met een klein
groepje jeugd en dan gaven we een
uur training, maar nu hebben we elke
vrijdagavond viergroepen.De eerste
met dejongstespelers om18.15 uur
en de laatste metde oudsteledenom
21.15uur. Hoeditsuccesteverk!aren
is, weten wij ze~ ookniel Welvinden
wij dat op zo'nvrijdagavondgezellig·
heid en fanatiek spelen moet samen
gaan. Omdat het voor de meeste
spelers een tweede sport is naast
bijvoorbeeld voetballen, is het nietde
bedoeling omrompetitie tegaan spe
len.
Dit wil niet zeggen dat het er niet
lanatiek aantoe gaat.Voorde vakan
tiezijnwij uitgenodigd doorTIC Tor
nado 74 uitTen Boerommee tedoen
aan een tafeltennistoernooi. Aan dit
toernooi deden verschillende corn
petitiespelendeverenigingenmee.Wij
als niet rompetitiespelende vereni·
ging hebben toen best goed gepres
teerd.
Doordat wij in positieve zin indruk
hadden gemaakt, kregen wij insap
temberweereenuitnodigingominde
'Tiggelhal inTen Boerop 18oktober jJ.
mee tedoen aanhet

len.Er moesten maar liefst 230 wed·
strijden in drie uur speeltijd worden
afgewerkt! Alle tafettennissers wer·
den ingroepen ingedeeld. Erwerden
9groepenvan 7of8spelersgemaakt,
oplopend insterkte;groep 1was dus
de sterKste groep.
Voor de tafeltennissers uit Gar
merwolde was het even wennen om
metzoveelanderetafettennissersaan
een toernooi mee tedoen. Er ismet
veel strijd en plezier gestreden.

AI met al een leuk toernooi en voor
onze tafeltennissers weer een erva
ring en een stimulans om verder te
trainen en om op het volgende toer
nooi teproberen nog beter tepreste
ren.
Er zijnbij een aantal grOepen op de
vrijdagavond nog wat plaatsen vrij,
dus lijkttatettennis jeleuk:kom gerust
eens een keer kijkenofneem rontacl
op met Matthijs Welling (541 4737).
Ouders enthousiast geworden? Op
de maandagavond vanaf21 .30 uur is
ertafettennis voor senioren en deze
senioren zitten tespringenom nieuwe
tegenstanders. Kom gerust eens
langs.

Mal1hijS Welling
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Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

1ePupillel1lWelpen-Toemooi van het
seizoen 1997-1998
Maar liefst 14vanonzespelersdeden
hieraanmee.Detafeltennisvereniging
Garmerwolde had degrootsteafvaar
diging. Het toernooi is een succes
gebleken, want erwaren maar liefst
70inschrijvingen. Voordeorganisatie
is het een karwei geweest om een
wedstrijdprogramma samen te stel-

groep
Hek s Verzekeringen
Burg.Tr iezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

Het leven kan soms niet snel
genoeg gaan. Als je broertjes en
zusjes veel langer mogen opblijven . ~ .. ~
Als je nog twee jaar moet wachten ~ "' fI.. .~ _ - ~
op je eerste rijles. Of als je een ..,....,..~ ",, ' 0 .~ tl~<t'......,.- ~_

liifrenteverzekering hebt afgesloten ~ ...
bii de Beks Groep. "7'-"

Dan zou je wel van alles willen proberen om zo snel L
mogelijkvan je pensioen te genieten.Want de belasting-
adviezen en de netto effect doorberekeningen van Beks
garanderen een maximale zekerheid voor later.

~t. 1Át mt-r ~ ~~{... Be 5

27 november 1997. A. van T hes inge
trac ht z'n t oeko mst in e ige n
hand te nemen .

Waar wil hiJ va n genieten?

acveç-nd - 011. SUluki Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

VOOl' motoren, bromfiets
offiets naar

Rijksweg 15 • Garmerwolde
!() 050 • 3021624

MOTORENHANDEL
JOOP NDDRDHDf

Gas
Water
Electra

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

HFa. W. Kool & zn
"5" instal/atlebedrijf
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Waarborg

Installateur

Hillie Ramaker-Tepper

Slolindruk
Een leuke, gezellige avond met een
grote opkomst en duszekervoor her·
haling vatbaar. Alles is stipt op tijd
afgewerkt. Jammer dat ertijdens de
optredenswerd getapt en gekletst; er
was toch voldoende tijd indepauzes?

allemaal best. Na het officiële ge
deelte isde beurt aan de band van
Wim, René en André. Er wordt volop
gedanst; sommigen doen het zelfs
heel creatief.

ijsverenIging "De ScMlNei' bij hetoprichten
van het nieuwe clubgebouw? Midden lussen
destieren· zittend opslrobalen . werd de
snert mei smaak verorberd.
• hetleam van 'Oe nl ' inThesinge per 1
december as, drastisch wordt veranderd?
Ben BollwOfdt directeur engroepsleerkracht
van groep 7en8enNellie Tel neemt groep 1
en2van Wya Kloosterhuis over.
• u zich elke vrijdag van 9 - 21 uur en
zaterdag van 9- 17uur opkunt geven bijde
Wingerd voor dediverse cursussen? Telefo
nisch kan ook: 3021753.

00 I: 0 0 Gil centrale verwarming
(j)(j) 0 (j) @
(j) Gil... .• el@ elektrischeinstallaties
Q@ .@@ "ta"e Ei) eJH;HI) sam If
Q@Q@ @ loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

V:A·AJ: I

Oosterseweg tb" 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 -3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625

Wist U dat ...
• deantiekelantaarnpaalophetpleinljevan
deKoningsheertaft<omslig isuitdestad Gro
ningen?Hijstond\'OOrhetHarmoniegebouw.
• Sinterklaasopzaterdag 22november per
boot in Garmerwok:le is gearriveerd? Vele
kinderen -enook ouderen- hebben Sint en
z'nPietenverwelkomd;deledenvan deHar
moniekregen koude vingers bijhetblazen!
Fijn. zoalsdeoudere kinderenbij zo'ngele
genheidspontaan\'OOr dek1einljeszorgen!
• Mevrouw Ritsema een hele dikke pan
snertheeft gekooktvoor devrijwilligers van

1ichgelaar(accordeon) en GerritWie
kei (orgel) verzorgenom beurten de
instrumentalebegeleiding. De stem
ming zit er goed in; de zaal zingt
enthousiast mee!
Het sloloptreden wordt verzorgd door
de band "Franky be true". In
deze beginnende groep zitten twee
mensen uit Garmerwolde: Francien
Broekhoven en RiekVermeulen, beide
van de Dorpsweg nr. 49. Hoewel de
kamer vol ve~aarsv isite zit, treden ze
toch op;als dat geen echte artiesten
zijn! Door afwezigheid van de gitarist
ishet wal improviseren,maar hel lukt

Snoeks (gitaar).Hoewelde lestijd va
rieert van twee jaar tot slechts twee
weken, speelt iedereen mee.Matthijs
geeft op een rustige manier aanwij
zingen en doet gewoon mee,zonder
op de voorgrond te treden. Leuk, zo
als zo'n jonge jongen met die kinde
renomgaat!

Hierna komt Rederijkerskamer
"Wester"; met weinig hulpmidde
len (een paar blokken en een kapstok
met wat kleren) brengen ze een knap
stukje toneel! Met: Ineke Ebeling (als
de betweterige moeder), Simon van
Weerden (de sullige vader), Jan
Groenhagen (een opstandige puber
met een klein hartje: hij zegt wat ie
denkt!), Natasja van der Kolk (het
volgzame zusje) en Foktje de Haan
(manusje van alles: regisseurlbuur
vrouw/pompbediende/politieagent).
Ze rijden echt ineen aulo, doen het
portier open en dcht, leunen uit het
raam,enz."Endindattoallje!tDutmie
deugd dat ook de jeugd zo goud
Grunnegs ken:
Het laatste deel wordt geopend door
hel Gemengd Mannenkoor
o.l.v. Djoake de Boer. Zijzingen drie
liedjes over liefde en geluk. Jos
Mocking kondigt de boel aan;Douwe

Winkelcentrum Lewenborg
Ka juit 285 - {() 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - (() 050 - 5771306

oekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg 3
rlJ 050 - 3123301

Volop talent

De winnaars van de kinderplay
backshowop30 april jJ.bi~en de spits
af. Helaas komt de act van The
Blues Brothers niet zo goed lot
z'n recht als op hel veld: ze missen
een verhoogd podium, van waaraf zij
het publiek kunnen bespelen!
Als tweede zijn Quen Hoekstra
en Gert Jan Kattenberg aan
de beurt; zij brengen een geweldig
stukje saxofoonmuziek.
Nummer drie zijn de Jodi's, alias
Joke en Dick Groenhagen, begeleid
doorGerritWiekel (orgel).A1s 'oudere
garde" beginnen ze met het toepas
selijke lied: Zilveren draden tussen
hetgoud. 'Zekennen hal mooi zingen
... en ook nog twijstemmegI"

zaterdag 1november Ishetfeest In"oe Leeuw";diverse artiesten van eigen
bodem treden op voor eigen publiek. ErIs volop belangstelling; dezaal
str66mt voll Presentator Hans K1amer houdt deboel goed Indegaten.

Het tweede blok wordt geopend door
MatthijsWellingen leerlingen;oftewel
deeersteGannerwolderSax
band, bestaande uit:
Matthijs Welling (aMenor sax), Gert
Jan Kattenberg (alt-sax), Aury
Hoekstra(aIt-sax),Quen Hoekstra(alV
sopraan sax), CindySchoonbeek(so
praan sax) enJosé Huisinga (aH-sax).
De begeleidingsband wordt gevormd
doorTheun Supheert (drums),Michiel
van den Oever (piano), Sander
Vermeulen (basgitaar) en Matthijs
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Landbouwbobo in Thesinge
Woensdagavond 15 oktober was ereen bijeenkomst Inhet Trefpunt teTheslnge met als thema: de mens leeft biJ
meer dan geld alleen. Dhr.Herman VerbeekuitGroningen(pastor en politicus;hijheeft o.a.Jarenlang debelangen
van milieu en landbouw Inhet Europese Parlement behartigd) hield een gloedvol betoog over de uitvinding van
het geld en de gevolgen voor onze maatschappij

Geld maakt macht!
"Oe taakvaneenpredikantispreken,
de Bijbel tot leven brengen. Maarje
mag de mensen niet naarde mond
praten; een scherp woordje ter wille
van eenopen eneerlijke discussieis
soms nodig.
Deuitvindingvangeldishetallerergste
watonsooit isoverkomen:geldmaakt
macht!En degenediede machtheeft,
maakt uitwat ietswaard is.
Hetmakenvanwinst(woekerrente) is
in alle religies (joods, christendom,
islam ...) verboden. Aristoteles (een
Griekse wijsgeer) zei al: Iemanddie
rente neemt op geld moeteenmon
ster zijn.En van Mozes lerenwe:Als
jeiemand iets leent mag jenooitméér
terug vragen. Hoofdstuk 14 Um 1B
(het Lucasevangelie) is één groot
eronomischbetoog.TotLulherisrente
pervers (woeker).
Doorde opkomstvanstedenmethun
handel en scheepvaart isgeld nodig;
de eerste banken ontstaan: Neder
land wordt steenrijk. caMjngaatdoor
deknieën: we moeten de Leer her
zien,we moeten rentetoestaan!
Niets draait meer in onze moderne
eronomie als er geen winst wordt
gemaakt. Als we zo doorgaan, bou
den we nog slechtséén boerover:de
Rabo;de restzijnlijfeigenen.Hetgeld
(de winst rente) isvoor de bank, de
risico'svoor de li~eigenen .

Geld moet groeien!
Watbetekent rente?Datdatgenewaar
jehet geld voor geleend hebt, meer
moetopbrengen danhetgekostheeft;
het geld moet groeien! Dit kun je
bereiken door:

•bezuinigen oparbeid/milieu
-prijsverhogen
-meeromzetten;meermelk, meer....
Door het rentesysteem moet onze
economie minimaal 3% per jaar
groeien; dat betekent 100% - een
verdubbeling! . per 20 tot 22 jaar.
Groei ishet grote probleem vanons
productiesysteem, de permanente
crisis van onze maatschappij. Kijk
maar naar de geschiedenis: door de
industriëlerevolutiegroeideallesveel
tesnel! MeI als gevolg:de crisisvan
de dertiger jaren;door overproductie
waser geen afname meer ...

DeGodgeld iswreed ...
Detegenhanger van groei isstagna
tie!Waar moet hetuiteindelijkheen?
Rentemaakt de hele boel kapot!Die
geldheeft, wordt rijker;diearm is,nog
armer!
Onze moderne maatschappij isvol
strektatheïstisch: de enigewaaraan
gehoorzaamden geofferd moetwor·
den is GELD! Maarde god Geld is
wreed en vraagt drie offers:de aarde,
arbeid en armoede. De aarde is de
meest uitgebuite diewe hebben; de
enige arbeidskracht. de grond waar
allesuitgroeit...A1bertHeynlégtgeen
ei, C&Amáákt geenwol,de Gasunie
geengas,Shellgeen benzine... Maar
kan de aarde ons consumptieniveau
aan???
Arbeid kost geld! Dat geldsysteem
maakt mensen kansloos; in Europa
zijn ± 30miljoen werklozen.

Immoreel enonhoudbaar
Demachtvan de god Geldbiedt geen
uitzicht en moet vastlopen. Je kunt

nieteeuwig doorgaan!Deblijde bood
schap is:winst!
Nederland is een van de allerrijkste
landenterwereld. Endanleesjeinde
krant datergeen geldisvoor gezins
zorg!!!
Er moeten catastrofes komen; deze
verdelingvan arm en rijkmag niet: is
goddeloos,immoreel enonhoudbaar!
De mensiseen ontzettend gevaarlijk
wezen;vooral samen! Die tien gebo
den zijnerniet voor niets;zonder die
wellen kan een mens niet leven! Het
zijn de allersterkste benen diede vrij
heden kunnendragen.

Isereen altematief?
lets wat zo machtig is en zo
doordendert,kun jemoeilijk verarde
ren.Hetbroeikaseffect zal erger wor
den;dataantal hittegolven ...datmoet
broeikas zijn.
Individueel kun jenatuurlijkbesluiten
soberder tegaan leven en bv.de auto
wegdoen;oollectief luktdatniet!Hetis
ongelooflijkmoeilijk om het systeem
teveranderen.
Er moeten eerst rampen gebeuren!
Neemdevarkenshouderijen. Dieboe
ren háddengeen keus! Maar nu het
vastloopt. krijgen zij de schuld en
moeten ineensinkrimpen. Dat mag je
volgensmijnietdoen:jezegt toch ook
nietlegen Philipsdatzeeenkwart van
hunbedri~ moeten inleveren?
Die varkenshouderij zou het begin
kunnen zijnvan de verandering van
een stukje eronomie. Maar dat kost
geld!Alswe nu eens twee kwartjesop
een kilo varkensvlees leggen; dat
merkt de consument nauwelijks. Dat
wordt 600 miljoen gulden per jaar; uit

Dhr. Herman Verbeek houdt een
gloedvol betoog ... (Foto:Peter Kruijt)

dat fondsbetaalje f 15.-premieper
geslacht varken.

Zoveel ISernietl
We moetennaar:
. duurzaam produceren, geen
overschotten
-goedkoperearbeid
- een kortere werkweek
Minderproducerengeeftmindervolle
stallen;dooroverproductieishetvoed
sel veeltegoedkoop! Wewilleneerst
een nieuwe auto, vakantie, enz.;ons
eten komtopdetweedeplaats:slechts
14% van de koopkracht wordt be
steed aan voedsel!
Het begint allemaal bij de kostprijs;
een vrijemarktzal albïdbezuinigenop
aarde, arbeid en armoede. Pas op
voor het grootschalige bedrijf; zoek
het niet involume, maarinkwaliteit!
Dieproducties,dieveel energieslur
pen, zullen moeten minderen!
Ons welvaartsniveau ismondiaal on
houdbaar!Zoveel iserniet! Wijm0e

ten terug!

In de Bijbel komt alles toch goed?
In onze maatschappij worden de
zwakkeren niet meer geholpen en
misbnuik makers niet meer gepakt;
het systeem wordt als geheel

;0::---:::- SCH ILDERS v.o.f.

HOF5TEDE-

.~
' . ~o ;C,. '_• I" L .

e ~o

G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3 0 21957
Fax 0 50 - 3021574

Perfektie in haarmode

W'9boldstraaI6. 9791 CR Ten Boer
T~eh>on I050) · 302215 1

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

FA.GEERT BELGA
FIETSEN
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Luchtge~eer sch i e t en

Op21 okIober 1997 had s.v. "De Buurschutters' s.v. "I ha Cartwrights" uitgenodigd voor de
eerstegezellige onderlingeschietwedstrijdindorpshuis"DeLeeuw".

050-3013830
0598-393504

Uitslagvan denovemberavond:
1. A. Mulder 6777
2. J. Ramaker 6734
3. G. Bouwman 6706
4. H. V.d. Molen 6495
5.J. Reinders 6468

"De Soos"

M"Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - te l.

Sieb-Klaas Iwema

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. OSO -3024S36
• C.V FaxOSO-3024693
• Zink *
• Dakbedekking

Hetvereni9ingsgemiddeidevanGarmeIWolde
is 104.8 p. en vanTen Post 102.8p.
Na een geslaagde avond werd voor deel 2
begin1998afgesproken.

Nieuwe sponsor GEO

Dehoogste schuttersvan sv'The Cartwrights":
Jon Bosker 111 p.
G.V.d. Leest 110 p.
E.Tamminga en E.Sterenberg;beide109p.

Staandv.l.n.r.:H. Gorter(trainer), D.Bolhuis(bestuurslid).K. Poel,M. Huiskes,
J. Ypey, K. Teunis, A. Ruiter,A. KoenesenJ. Nijdam (sponsor).
Gehurkt:K. Ganzeveld,B.ten Cate,M. Ypey, D.deValk,E. Koster,A. Sto/lenga
en A. de Jong.(Foto: HenkRemerie)

De vv GEOheeft een nieuwe hoofdsponsor. "Doe het zelf markt" Nildam"
keuken en vloeren" uit Ruischerbrug zal de komendedriejarende verenI
ging ondersteunen, Het eersle zaterdag team slaat op de foto in de nieuwe
tenue's.

De hOO9Ste schutters van sv "De Buur
schutters' zijn:
J.Tammenga 114 p.
L. V.d.Molen 114p.
W.Offringa 113 p.

Geert en Ettie Bouwman

Hierbijwillen wij iedereenbedan
kenvoordebloemen,kaarten enz.
voor ons 40 jarighuwelijk.

Hillie Barnaker-Tepper

Bedank t

Stoomiluitjes

• Tekoop:
1paar schaatsen. Noren maat 39. in prima
staal. Prijs f 40.-. Tel.050-541 4472

• Te koop:
lageNoren.Nijdam.maat-s t :metbescherm
flapover deveters.z.g.a.n.,geen roest' Tel.
050-3022194

• Te koop:
1 paar skealers maat 40 a f 10.-: 1 paar
hallhogenoren maal40á145.-en1paarlage
noren maat38à 125.-.Tel. 050-5413045
• Tekoop:
babykamer (wieg,commode.plank.ledikant.
kast):kleur witeneen cv-ketelCR Hemena.
Tel. 050-5421951 (bellen tussen 17.00en
20.00uur)
• Gezocht:
flinke hulp in dehuishouding. drie uur per
week. voor wer1<end stel in Garrnerwolde.
Tel.050-542 5530(bellenna 18.00 uur)

Er werd ademloosgeluisterd;hetwas
muisstil.Dochikgameteen enigszins
onbevredigend gevoel naar huis: dhr.
Verbeek levertgeen alternatief. Hoe
het eindvan de wereld is,wééthijniet:
erzaleen roosbloeien in de woestijn,
kan ookbetekenendat wij woestijnen
máken ...

... Iaten ze eenbrood némen!
Rentejs-volgens mij -een vorm van
stelen; dan houdt het op! Politiek en
evangelieis: je beginselen niet verlie
zen;dat isvoor mijde kern."

Agenda
zaterdag 29 november
14.00uur:
aankomst Sinterklaas inThesinge
20.00 uur:
ledenvergadering ijsvereniging -Presto" mei
o.a. een videoover de Noorder Rondritten
1997;plaats:dorpshuis "DeLeeuw"
zondag 30 november
15.00 uur:
OSA·concert Klooster1<er1< Thesinge
maandag 8 december
20.00uur:
Vergadering Feestweekcommissie in "De
Leeuw". De groep kan nog wal verster1<ing
gebruiken; wie denkl er mee over het pro
gramma voor 1998? Inl. Pia Paps. Iel.050
541 6587
zaterdag 13 december
optuiging van dekersl!JoominThesinge
20.15 uur:
Kerstmuziek in deGarmerwolcer kerk. De
Harmonie, het Gemengd Mannenkoor Gar
merwoldeenhelEmmauskooruitLewenborg
zulleneen gevarieerdprogramma metkerst
liederentengehore brengen;de toegangis
gratis
maandag 15 december
19.45 uur:
Kerstavondmet kerstverhalenen zang bijde
Plattelandsvrouwen; plaats: dorpshuis 'De
Leeuw".Mevrouw O.BosscheruilTermunlen
vertell hoe zevroeger thuisKerstvierde.
dinsdag 16 december
19.00uur:
deWingerd: helmakenvaneenkerstkrans.
Kostenf 45.-(incl. materiaalenkoffie)
woensdag 17 december
09.00 uur:
deWingerd. Hetmaken van een kerststukje;
kostenf 30.- (incl. materiaal enkoffie)
14.30 uur:
Kerstmiddagplusbroodmaallijdvoor55+ in
GarmelWOldeenThesinge
20.00uur:
deWingerd. Kaarsen trekkenvanbijenwas;
tijdensdekoffiemetkerstlekkernij verteltIrene
Plaatsmaneen kerstverhaal.Koslenf 17.50.
donderdag 18 december
Kotfiemorgen inKerkhOrn.aanvang 10.00uur
zondag 21 december
15.00uur:
OSA-eoncert Kloosler1<erkThesinge
31 december/1 Januari
0.30"3.00uur:
Nieuwjaarwensen inhetTrefpunl
zate rdag 10 Januari:
"Nijjoarsveziede in Thaisn' m.m.v. de
Boetenbain~es

"Niiloarsveziede"bij de PlattelandsVlOJWen
m.m.v.deWaddenzangers uit Den Andel.

onbeheersbaar.Alsdeze maatschap
pij is:Hebben ...ennog meerhebben
...dan isJezusverweg.Hetejndgoed
al goed ontneemt mij niet van mijn
menselijke verantwoordelijkheid.
Wellicht veroorzaakt het broeikas
effect nog eenseen mondiale Holo
caust en branden we de aarde ge
woon op!
Maak met elkaar verboden, afspra
ken, overeenkomsten ... ik ben erg
bang dat de mens verwildert!
Alsikérgenstrotsop ben,ishetwel de
Raad vanKerkenmet hun kerkasiel:
mensendiegeenbrood meerhebben
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Bericht uit Nieuw-Zeeland

Sint-Maarten

Hans Klamer en Ruud Delissen

De Vrouwenraden van Garmerwolde
en Thesinge organiseren weer een
gezellige kerstmiddag plus
broodmaaltijd voor 55+ op woens
dag 17 december a.s.
Aanvang: 14.30 uur; kosten: f5..p.p.

Aanmelden voor (olop) 12 decem
ber.
VoorThesingebtj AukjeGroothoff,tel.
302 16 34 en voor Garmerwolde bij
TrijnHavenga, tel. 54164 25.

Kerst
voorss+

De Theslngers kunnen terecht in
'het Trefpunt", alwaar Mevrouw
Waninge u~ Roden voor hen opzal
treden. Ook wordt er een spelletje
bingo gedaan.
DeGarmerwoldenarenworden
verwacht in dorpshuis 'De Leeuw";
dhr. AIco Mulder zal voor een geva
rieerd programma met dia's, zang,
enz. zorgen.

een negen voor techniek en interpre
tatie lijken de 'Alpenjagers" de con
ClJrrentienog goed aan tekunnen.Ze
hebbenmet hunspel juryen pub6ek
van goed gespeelde muziek laten
genieten!

Jubilea
Helaas was erook d~ jaar inde regio
nale pers slechts minimaleaandacht
voor het Blaaskapellenconcours. Te
hopen isdat d~ inde toekomst beter
wordL zeker gezien het volgend jaar
te vieren 75-jarig jubileum van de
muziekvereniging enhet25-jarig jubi
leumvan de 'Alpenjagers".Ter gele
genheidhiervanzal op 25en 26sep
tember 1998 een muziekfestivalwor
den georganiseerd, waar onder an
dere de internationaal befaamde
Tsjechischekapel 'Tûfaranka",onder
leidingvanJan BiIek, zal optreden.

Stevige concurrentie
Opvallend was dat het gemiddelde
niveauvan dedeelnemende kapellen
in de afgelopen tijd steeds hoger is
geworden. Door de sterk toegeno
men concurrentie word! er steeds
vaker geoefend, wat niet onderschat
moet worden. Indeze tijd van 'druk,
druk, druk" vinden de 'A4>eAjagers"
tegenwoordig toch nog wekelijks de
weg naar de repeti1ieruirnteI
Vorig jaarwerd doorde'A4>enjagers"
met317puntennog een bronzen plak
verdiend. Jekuntjedan ook afvragen
hoe zij de hevige concurrentie de
baas kunnen blijven en nog beter
worden. Spelen in en dirigeren van
een blaaskapel moet een (serieuze)
hobby blijven. Professionalisering is
danookuijden boze.Metscoresvoor
de diverse onderdelen van 8,5, tot

Op 1en 2november werd het 22e Blaaskapellenconcours 18 Munlendam
gehouden. Verdeeld Indrieverschillende niveaus deden 25 kapellen uit
binnen- en buitenland mee. De "AlpenJagers"leverden ookdilJaarweer een
opmerkelijke prestaUe, en nietalleen opmuzikaal gebied: omdat het al de
20e keer was datdekapel meedeed,werdende muzikanten en hun dirigent
gehuldigdI

De'A4>enjagers" isallanggeenlokale
kapel meer. De muzikantenkomenu~

diverse plaatsen met een grote on
derlinge afstanel. Des teopmerkelij
ker is de prestatie die ze wisten te
leveren.Ze behaaldenmet 31 2pun
ten op zondag een verdienstelijke
eersteplaats.Indeeindrangschikking
werden de'Alpenjagers"zesde.

Deprocedure
Omdat niet iedereen vertrouwd zal
zijnmet deblazerswereld iseen korte
uitlegvande proceduresopzijnplaats.
Elkedeelnemende kapel speelt drie
nummers: één verplicht nummer en
twee keuzenummers uit eenvooraf
vastgestelde lijst. De jury,diebestaat
u~ twee deskundigen,beoordeelt de
presentatie op zes onderdelen:zui
verheid, klank, techniek, ritmiek. dy
namieken interpretatie.Opelkonder
deel zijn tien punten te verdienen,
waarna voorallenummersdepunten
per jurylid worden opgeteld, wat de
maximale scoreop 360 brengt. Een
soore van meerdan 288 punten geeft
recht op een 'eerste prijs" in de
middelsteklasse,de'Bergklasse".
Het isduidelijk, dat naast de indivi
duele inbreng van de muzikanten, de
dirigenteenbelangrijke rol heeft. Hij
(of zij) moet zorg dragen voor goed
samenspel. Een originele, vakkun
dige inbrengvan de dirigent geeft de
doorslag bij hetonderdeel 'nterpreta
tie".

Alpenjagers vallen
op in Muntendam

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

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

NIJDAAf

Wij hebben inmiddelsberichlon1vangen vandeVan zalken;hetgaatgoed met
Ad,Margot en Bram.Ze wenseniedereen alvast een prettig kerstteesL goede
jaarwissefing enveel gezonde voorspoed in 1998.
Ze vinden hetheel leukom post la krijgen; hunadres luidt:
113 bMlramar North Road
Mlramar
Wellington New Zealand

Ook dit jaar maakten de kinderen
weerprachtigelampions op de sch0
len; hier twee voorbeelden uit
Garmerwolde. Driekinderen zongen
een heel toepasselijk Iiecfe:
Wat jammer, wat jammer,
hetregent vandaag.
Toch lopenwijIIch~es,
wijzingenzograag.
Leuk, zo'n zelfgemaakte tekst; het
bewijsthoe levendSint-Maarten is!
(F%'s:Hen/( Remerie)
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Rolt ter Sluis

lijk doel hel kampioenschap stijldan
sen heeften de rest die erhunstatus
aan willen ontlenen.Binnen dit gege
ven speelt het thema hartstocht een
centrale rol. Echter, gaat het om de
echte passie ol slechts de glitter en
schijn van de Ballroomwereld?

Zondag 21 december om15.00 uur
inde Kloosterkerk Thesinge
OSA-<Xlncert:kathedraalkoorvan de
Sint Jozefkerk teGroningen

Toch een echl kerstconcert bij het
ingaan van de leestdagen. Rudy
Bremer's Stichting OSA heeft een
koor gestrikt dat de kerstdagen op
traditionele, dus voor het helegezin
aantrekkelijke, wijze inluidt En nog
leuker, ukunt natuurlijk meezingenI
Kerstliederen indeknusse Klooster
kerk, bijdezoemendepotkachel.Mis
schien ligterwel sneeuw!

Bel met één van onze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of 5joerd Cals
telefoon (050) 3012848

Uziet het Met denieuwe OpMaat
Hypotheekvan deRabobankkaneigen
lijkalles. Het iseen nieuwehypotheek·
vorm,die opgebouwd isutsenleningen
een verzekering. En alhankelijkvan uw
wensen kunt Udussparen ofbeleggen
voor UW eindkapitaaL Zodanigdatualtijd
maximaal fiscaal voordeelheeft Uniek
isdatude OpMaat Hypotheekopieder
moment kuntaanpassen aanuw wen
sen enomstandigheden.
Meer weten?Ookdatkan.

..We zijn opzoek naar een hypo
theek waar we later weer uil kwnen
putten. Voor de studefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dar?
Ja, dat kan.

Rabobank

..We hebbeneenprima inkomen.
Mijnvrouw wilstraks eenpaarjaarslIJp'
pen met werken om voordekinderente
zorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo
theel< betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

..Allebeinelafgestudeerdencfjrect
aan heIwerk. Mijnvriendwilmeteeneen
huis kopen. Kan datnual?Want echt
gespaard hebben we niet
Ja, dat kan.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

Zondag 30november om15.00 uur
inde Kloosterkerk Thesinge
OSA-<Xlncert:Vocaalensemble 'Blos"
meI madrigalen

De CVgTB in de
koude kersttijd
Ondanks dat dedagen kort,de nachten lang zijn en bu~en de wind om hethuis
waait kan in cu~ureel opzicht een behaaglijke decembermaand tegemoet
gezien worden. De CVgTB heeft diverse voorstellingen inde gemeente Ten
Boer voor uinpetto.

Eentoneelstukvandebekendeschrij·
ver Botho Strauss. AI jaren wonen
eenaantal mensen ineenbijna failliet
hotel:een echtpaardal als gezamen-

Vrijdag 12december om 20.30 uur
in"deSchool" in Ten Boer
"DeRrma"met: "Bekendegezichten,
gemengde gevoelens"

Vocaal ensembleBlos,gevonmddoor
Marlies van Bemmel (sopraan),
Jeanette van Lanen (alt), Frank
oertemans (tenor) en Theo Smits
(bas), zingt veel madrigalen: korte
gedichten dieop muziek zijn gezet.
De leden van Blos zijn zo gechar
meerd van deze liederen dat die de
oorzaak van de oprichting van het
ensemblein1993waren.

DeVereniging voorPeuterspeelzalen
Ten Boer en Thesinge krijgt extra
subsidie ter compensatie van de stij
gende loonkosten.
De subsidie voor Muziekvereniging
Harmonie uit Ganmerwolde zou bij
toepassingvandeoonmengehalveerd
gaan worden. Vanwege de op han
den zijnde viering van hun 75-jarig
beslaan zal tot 2000 de subsidie op
hetzellde niveau blijven. Het bedrag
voordeoudejaarsactivite ~en (11 .500,

per dorp)blijftongewijzigd.

Sicco Laagland

De bedragen voor de Dorpsver
enigingen blijven11.000,-perdorpen
13,- per inwoner.U~ gesprekkenmeI
de VerenigingenvanDorpsbelangen
isgebleken dat ergeen aanleiding is
de toegepaste verdeelsleutelsaan te
passen.

Bij de activiteiten van Welzijn
Ouderen werd tot nu toe alsuit
gangspunt genomen,datperdeelne
mer niet meer dan 11 ,25 inrekening
werd gebracht. Volgens het nieuwe
systeem zal het exploitatietekort wor
den gesubsidieerd, minus een bij
drage per deelnemer van t 50,-dan
wel een subsidie van f2,-per bezoe
ker.Dehogere eigen bijdrage van de
deelnemers is volgens hel college
gerechtvaardigd,aangezien de deel
nemers verjongen (SS-plussers Lp.v.
65-plussers) en de draagkracht van
de groep verbeterd is.
Voor Garmerwolde gaat dit beteke
nen: Meer Bewegen voor Ouderen
van I 1.151,85 naar I 1.064,-; de
Volksdansgroep vanI 946,50naar
1797,-en de Ouderensoosvan f140,
naar f 256,-. Voor Thesinge gaat d~
betekenen: Meer Bewegen voor
Ouderenvanl 1.185,45 naarl1.1 17,
;de Volksdansgroep van 1927,-naar
1832,-en deOuderensoosvan 1450,
naar t560,-.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

WinkelcentrumLewenborg
Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 • 54 t 5222

Ook te vinden In deWinkelcentrum van Beyum en Selwerd

Fietspad 7hesingerlaan
Bij de behandeling van de beleids
begroting voor 1998 zijnde slechte
onderhoudsslaat van zowel fietspad
Thesingerlaan als het fietspad langs
de Stadsweg door diverse fracties
aan de kaak gesteld. Beide fietspa
den zullen volgens de planning in
1999 worden gereronslnJeerd. On
danksdiversepleidooien was hetcol
lege niet bereid de broodnodige re
constructies een jaar eerder u~ te
voeren.
Volgens de CDA-fractieverkeert het
fietspad Thesingerlaan in een derge
lijkedeplorabelestaatvanonderhoud,
dat openhouden niet meer verant
woord is.Zij hebben daarom voorge
steldomu~ veiligheidsoverwegingen
tot tijdelijke afsluiting over te gaan.
Wethouder Boals heeft aangegeven
de nodige stappen daartoe te zullen
ondernemen.
Ofhet nu ookzo ver komt? We zullen
maar eens afwachten, old~ echt zo
hard gespeeld gaat worden?

Welzijnssubsidie
Met ingang van 1998 komt ernieuwe
subsidiesystematiekvoordewelzijns
instellingen. Sedert 1988 wordt de
nullijn gehanteerd,waardoorde vere
nigingenweliswaarzekerheidoverde
toetekennensubsidieshebben,maar
anderzijds liet d~ beleid niet toeom
bepaalde andere keuzes Iemaken.
De nieuwesyslematiekbrengt(lichte)
wijzigingen in de subsidiebedragen.
Voor verenigingen en instellingen in
Ganmerwolde en Thesinge zal het er
alsvolgt gaan uitzien:
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Wllemien Bakker·Foekens,
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Vorig jaarkwam Sintmetde koets inThesinge enwerdzijnstafgestolen. Hoe zouhetcitjaargaan?? (Foto:PeterKruift)

Kerkdiensten
~proep!!

Voorde kerstnacht zangd ienst
in Thes inge . op24 december om
20.30 uur-Willen we een gelegen·
heldskoor(tje) tormeren. ·., elke IIJ
densdediensteen aantalkerstliederen
zal zingen.
Iedereen kanhieraan meedoen. Wel
Willen we vooraf ca. drie keer repete
ren, onderleiding vanorganist Bertus
Kol.
Kun iezingen,zingdan mee.
Opgavevoor7decemberbij Koos van
de Belt tel, 302 3432

De gezamenlijkekerkenraden

SAMEN OP WEG
30november
10.00uur SOW GKThesinge
dIS. H. LeysenlBalk
7 december
10.00uurSOW GKThesinge
ds.S.Yprtla
14december .
10.00uur SOWGKThesinge
ds.S.Ypma
21 december
10.00uur SOW HKGarmerwolde
dIS. J.H.MulieriNoordhom
24december
20.30 uurHKThesinge
Kerstnacht zangdienst
22.00uur HKGarmerwolde
Kerstnacht zangdienst m.m.v. het muziek·

korps 'Harmonie" en het Gemengd
Mannenkoor Garmerwolde
25december
09.00uur SOW HKGarmerwoide
ds.S.Ypma.m.m.v.hetkoor 'tovIlndeStem
men"
26december
10.00uurGKThesinge
Gezinsdienst m.m.v. leidingenkinderenvan
dekindernevendienst
31 december
t9.30uurSOW HK Garmerwoide
ds. Ypma

NED. HERV. GEMEENTE
2Bdecember
10,00uur Garmerwolde
ds.W. V.d. VeenlGroningen

Geen krant ontvangen olwilt U exn
kranten? Bel Peta.lljens:
050 3023896.

Kopij Inle_n voor cIoncIer
dag 11 december 1'.00 uur,
liefst eerder.

GEREFORMEERDEKERK
30november
t 4.30lIJ' ds.G.IJevaattIAduanl
7 december
14.30uurdIY. H. HoekshIErnmIn
14december
14.30 uurdIS. D. WeslemelllttdskeMuizen
21 december
14.30 uurds.K. Meijer/Groolegasl
2Bdecember
09.30uurdIS. H.LIysellI1laIl
14.30uurds.G.de.J0t-9 Heerenveen

§.rulu t

8

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum LewenborgGroningen 050 - 541 0508

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en 0"0 Groningen
Dorpsweg 28 • 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050·5493950 • FAX 050-5493673

Stoepemaheerd in Beyam
Telefoon 050 - 5411877

Wij zijn geopend
van 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pizza's worden gratis
bij n thuis bezorgd.


