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het bestuur op. Gelukkig stond ook
toen. als in 1954. een reanimatie
team klaar. Ditmaalwashet de her·
stel commissie. die je weer op de
beenhielp.Na hunbemoeieniswerd
het huidige bestuur geinstalleerd.
De zes bestuursleden hebben elk
een duidelijk taakgebied. Er wordt
nog aan een zevende lid gedacht.
met als taken P.R. en fondsen
werving.Enkelejaren geleden werd
door ditbestuur de GEO feest·drie
daagse georganiseerd. Deze was
vooral bedoeld om geld voor een
clubhuis bijelkaar tebrengen. Wel
GEO, het staat er! Degelijke bak
steen.

• .Ol

Eenduidelijk taakgebied
Ook besturen isvrijwilligerswerk. In
1990 liephet spaak. Na een aantal
conflicten. die voor een belangrijk
deel te maken hadden met ondui
delijl<etaken.wiedoetwat? stapte

Het huidige bestuur van GEO. V.l.n.r. zittend: Jan van der Tuuk, 8ertho
Top enDienco Bo/huis;staand:Arend Koen es en JacobArends.Oe zesde
man - Aries Sfbma - ontbreekt. (Foto:Henk Remerie)

als vrijwilliger actief. AI met al een
dertig man. Zehebben door de ja
renheenalsjeugdleider.grensrech
ter.verzorger,als monteur. repara
teur enaldieandere taken dieeen
vereniging heeft. gewerkt. Zonder
hengeenverenigingsleven.zonder
hen geen GEO. Wat meer vrijwil
ligers bij de senioren. hoorde ik je
laatstverzuchlen.datzoumooizijn.

Met je gezondheid is het na de
crisis van 1954/1958 weereentijd
lang prima gegaan. Het aantal le
den is gestaag gegroeid en daar
mee natuurlijk ook het aantal elftal
len.Momenteel zijn er200 leden. 4
senioren elftallenen8jeugd teams.

nog leven injezat. Jarenlang bleef
hijalseniglidhelbestaan vanGEO
verdedigen. Hij verkocht alles: net
ten, ballenenzovoort om deKNVB
contributie te kunnen betalen. Je
vraagtjeaf.waarBerendWierenga
het geloof in je wederopstanding
vandaan haalde.
De voetbal toto betekende uitein
delijk de redding. Met het gelddat
Berend met detoto voor GEO bin
nenhaalde,kon nieuw materiaalge
kocht worden. Hij blies je nieuw
leven in. De toekomst leek vei lig
gesteld, omdat de toto voor een
vaste inkomensbron zorgde. De
vasthoudendheid van Berend. zijn
visie. heeft jegered (zijnvisieblijkt
eenvoorbeeldvoorhet huidigebe
stuur, dat een beursgang over
weegt! Wist je nog niet?)

Vrijwilligers maken de vereniging!
Zoals veel verenigingen in Neder
land draai jij,GEO,vooralopvrijwil
ligers.Alleendehoofdtrainer iseen
betaalde kracht; in de nabije toe
komst komt erwellicht ook een be
taalde jeugdtrainer.Vrijwilligers ech
ter maken devereniging. Door de
jaren heen heb jeook andere "Be
rend Wierenga's' gekend. Mensen
die met hart voor de vereniging
actief geweest zijn. die de echte
motorvan jeverenigingsleven zijn.
Vooral ouders van jeugdleden zijn

BESTE GEO,

Felicitatie-briefaan GEO
I
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Dieptepunt
In de eerste helft van de jaren 50
bereikte jeeendieptepunt. Weet je
nog, hoe het ledental langzaam te
rugliep, tot ergeen elftalmeerop de
been tebrengen was. Ikkan meniet
indenken, dat je zelf nog een toe
komstzag.Jebleef echter bestaan.
Eénlidnamelijkweigerde zichover
te geven. Hij bleef geloven dat er

Van harte gefeliciteerd metje SO-jarig jubileum. Een vereniging op
leeftijd dus, maar enthousiast enjeugdig als op18mei 1948, dedag
van oprichting. Nogmaals: van harte!

Eigenlijk speelden jullie in 1937 al
voetbal. Inpaars-blauw tenue. later
afgekeken door die Spaanse club
van Van Gaal. F.C. Barcelona. Na
deoorlogwerden de kleurenrood·
wit. Goedgekeurd en indeadmini
stratie opgenomendoordeGronin
ger Voetbal Bond.
Kun jejenog dieeerstejarenherin
neren? Er werd gevoetbald opeen
veldbijdekwekerijVeenstra. Geen
onderkomen. geen beschutting bij
slecht weer, zodat de theepauze
eerder straf dan welverdiende rust
was. Eén elftal had je toen. Later
meldden zich nog enkele ledenaan.
Er konden ook reserve spelers in
gezetworden. Nadat het speelveld
verhuisd was naar een andere
locatie en weer terug naarVeenstra.
werd jeuiteindelijke definitievestek
"Stadion Dijkzichr. Daar werd tot
1973gevoetbald.Stadion Dijkzicht!
Bij elke GEO wedstrijd stond het
publiek op de dijk van het Eems
kanaalde spelers aantemoedigen.
Na de wedstrijdmet z'n allen naar
café Kort, het latere café Jäger
meister.Hetwasclubhuis en kleed
ruimte.Laterwerdhetingeruild voor
een eigen houten onderkomen bij
hetspeelveld. Vooruitgangof werd
deoude stek gemist?



Opbrengst collectes

De collectevoor het Nationaal Reumafonds heeft inGarmerwolde
f 495,25 opgebrachten inThesinge f 706,50.
Tijdens decollecteweekvan Simavi (22Um 28 maart 1998)werd er
gecollecteerd voor deblindheidbestrijding inontwikkeli ngslanden.
De collecteinGarmerwoldeheeftf546,70opgebrachteninThesinge
f 660,-

Het modderigeoefenveld ... (Foto:Henk Remerie)

ATELIER-KUNST·
CULTUUR ROUTE

De redactie

Voor deperiode van het voor
jaar '99 zijn webezig met het
organiseren van een Atelier·
Kunst-Cultuur Route. Ditvindt
plaats in deomgeving van de
gemeenteTen Boer. Hiervoor
zijn we nog op zoek naar en·
thousiaste deelnemers uit di
verse disciplines.
Wil je hieraan meedoen en je
werk exposeren of je atelierl
werkplaats openstellen, dan
kan je contact opnemen met
Anja Stuurman (tel: 050·302
15 15) of met deWingerd (tel:
050·302 1753) in Thesinge.

Oproep!!!

Beste lezers,

Mededoor destijgendepapierprijs
zijn wij gedwongen de abonne
mentsprijs teverhogen van f 18,50
tot f 20,- per jaar. Dankzij deze
minimale verhoging kunt u elke
maandweergenietenvan een krant
met nieuws over onze dorpen.

Bij dezen willen wij onze trouwe
adverteerdersheelhartelijkbedan
kenvoor hunfinanciëleondersteu
ning;ook denieuwe adverteerders
heten we vanharte welkom.
(Vanwegedevele kopij hebben we
de aprilkrant gebombardeerd tot
een dikke krant,inmeikomt erweer
eendunne.)

Allenveel dank!

De luinkeuringscie

De tuinkeuringscommissie Garmer
wo lde bestaat dil jaar uit Betsy
Havenga,AnneBenneker enVeravan
Beers. Zoals beloofd in de naiaars
vergadering 11. maken we dit jaar de
data van derondesvoorafbekend.Om
nog een slag om de arm te houden
(vanwegehetweer?) geven we de qe
plande week aan:
·18Urn 22 mei
• 29 juniIJm3juli
· 24Urn 28 augustus
Dit jaar zullen we hettuinplan,debeo
plantingen hetonderhoudbeoordelen.
Vanwege de jubilea van GEO en de
Harmonie leek het ons leuk om als
extra thema de fleurigste/feestelijkste
tuin tekiezen. Hierbij denkenwe niet
aantuinverlichtingenvlaggetjes, maar
meer aan planten. Bijvoorbeeld in de
vorm van bloembakken, ·potten en
hanging baskets. De beplanting kan
variëren van vrolijke knalkleuren tot
stijlvolle pastels. Wanneer u dit leuk
vindt, kunt u eenjarigen nu nog (bin·
nen) voorzaaien; dan heeft u na ijs·
heiligen (11. 14mei) eengoede start.
Alsuzelf zaait. heeftu vaak veel van
dezelfde soort: doorde plantjesterui
len metde buren,krijgtumeer variatie!
Wewensenueen goed tuinjaar.

Tuinkeuring '98

Namens deG& T Express,
Ruud Delissen

De feestavondop6junibelooftwat.
Ten Speed, met top 10 muziek, en
-niettezuinig · WiaBuzeindetent.
Wie wil er nu nog thuisblijven !

GEO, ikben alweer telangaan het
woord en de aardappels moeten
nog geschild. Ik wens je heel veel
plezier met de feestelijke viering
van 3 tim6 juni in de feesttent op
jullie terrein. Veel verenigings· en
voetbalsucces voor de komende 
tig jaren gewenst.

Beste GfO.
Nogevenenhetiszover.De 50-ste
verjaardagstaatvoor dedeur.Inde
fraai uitgevoerde uitnodiging,
kompleet met jubileum-logo. lasik,
dat er een grote reünie georgani
seerdwordt. Ook komtereen jubi
leumboek.
Het feestprogramma ziet er prima
uit! Natuurlijk veel voetbal en een
clinic door degebroeders Mühren.
Gestart wordt erop3 juni met een
bedrijven·volleybal-toernooi.

De volgende taak?
Laatst zat ik in debestuurskamer.
Het was een regenachtige dag in
april. Vanuit het raam zag ik de
volgendetaak inhetkunstlichtglim
men: het modderige oefenveld. Ik
vroeg me af, ofhier niet een mooie
taakvoor de gemeente ligt. Te zor
gen,dat eenoude,vitale vereniging
als jij, GEO, inelk opzicht defacili
teiten krijgt.diehetverdient.Waar·
uitwaarderingblijktvoor debelang
rijke plaats die je in het dorpse
leven inneemt. Als jubi laris kun je
natuurlijkniet om cadeaus vragen,
maar wat let de wethouder je iets
moois aan tebieden?

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

'Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouw/71achmes
'Onderhoud van uw
meetune en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 - 3021321

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kool & zn
'= installa t iebe drij f

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
te l 050- 5416263
fax 050 - 5419969

Voor motoren , bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid . Ott . Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg15 - Garmerwolde
(() 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

HOF5TEDE-
".----"'>SCHI LDERS v.o.f.

~ ~ ~t1r

.\ ...~~-
G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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U1 &mmawe& 141 - 9731 BA Groni.&n
lel/fax050-549291 3- aatotel. 06·534230 19

Hillie Ramaker-Tepper

IIanüelsonderneming

Stiefbeen en zoon

Hardhouten banken ...... 179,
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen v/a 10,-
Karpetten à 65,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

}j!mde!som!~m~mjng

Stjefbeen en zoon
UJ&mmaweg 147 - 9731 BA Gronin&en
tel/fax 050-5492913 •aatetel, 06-534230 19

bestaan Muziekvereniging in sep
tember, noten schieten op tweede
Paasdag en hetOpenluchtspelop3
en4 juli) heeftde commissie geko
zen voor een bescheiden pro
gramma: de kinderactiviteit op 18
en 19augustus pluseen feestdag
op29 augustus. Volgendjaar gáán
ze erweer voor!
Tot zover het officiële gedeelte.
Hierna wagen we nog een kansje
bij het Rad van Avontuur.

Roger ging uit Thesinge naar ...
Appingedam! Zijn adres is:
P. Bieremastraat 5. 9901 f A
Appingedam; tel. 0596-680 559.

ietsgroters I Indetoekomst moeten
alle overstortenworden gesaneerd;
in Garmerwolde kan dat nu al, dan
ben je van alle problemen afl De
provinciebiedt mogelijkheden;denk
bv.aanmestbassinsboven degrond
(dat is nog goedkoper ook!) of een
groot bad onder deparkeerplaats."
Dhr. Wieringa: "Jemoetvoldoende
oppervlaktewater hebben en vol
doende in de omgeving van het
rioolstelsel zitten. Zoals wij hetwil·
len maken, komter maximaal drie
keerper jaareen overstort. Boven
dien wordt deinstroom van regen
water in 2002 beperkt. Het is een
bergbezinkriool :hetvuil wordt mid
delspompenteruggeblazen en komt
weer in de riolering terug. Bij vol
doende doorstroming is er weinig
reden tot zorg over dekwaliteit van
het water. De overstort komt uit op
dehoofdtocht (de sloot tussen het
trainingsveldenhethoofdveld). Bij
bewegend water heb je geen baco
teriegroei; in doodlopende sloten
wel: hoe meer doorstroming. hoe
minder loca le vervui ling! Die sloot
is een waterschapssioot!"
Blijftdevraag waaromdegemeente
geen contact heeft opgenomenmet
de belanghebbenden (GEO, Jan
Spanninga enAlbertHavenga).Dan
hadden zemisschien van te voren
een oplossing kunnen bedenken.
De standsorganisaties gaan waar
schijnlijkbezwaar aantekenen.dus
die termijn (vóór de GEO-feesten)
zalwel niet worden gehaald .

Rondvraag
Zoalsaltijd komen weer de nodige
punten aan deorde:
. Opgang kru ising Dorpsweg/Rijks
weg
Die fietsers hebben nu weer voor
ra ng;datislinkesoep,voora lalsze
zonder licht rijden!
-Voorrang verkeer van rechts vanaf
deKoningsheert?
Een 30 km zoneringsgebied kruist
met een50km weg; er hoeft geen
voorrang verleend teworden, mits
er een bord 'woonerf' staat (bord
wordt toegezegd door dhr. Wierin
ga).
- Verkeer Hildebrandtstaat/v.d.
Veenstraat
Wat is het beste? Eénrichtingsver·
keer, richtingbordenvoor het GEO·
verkeer (wil Alko Mulder wel ma
ken), parkeerverbod en/of 30 km.
zone? Dhr. Wieringa zal er eens
naar kijken.
-Wiezorgt vooreen nieuwnet voor
het basketbalgebeuren? De oude
is stuk! Voor degoede orde: het is
nietdebedoeling dat je erin klimt.
- "Kleintje Feestweek"
Dooral dieandere activitei ten (50
jarig bestaan GEO in juni, 7S-jarig

MEUBELMAkERI]

taten van het overleg tussen B&W
en Dorpsbelangend.d.10maartj.l.
deed Geesje Santing al verslag in
hetmaartnummer.

Reconstructieriolering plusvergro
ten bergingscapaciteit
De heer Siert Wieringa (sinds 1
januari 1997hoofdOpenbare Wer
ken Ten Boer) geeftuitleg over de
plannenvandegemeente:"Dehui
dige rioleringsstrengen vertonen
nogal wat lekkage ende overstort
aan deW.F. Hildebrandstraat is te
klein, erkan te weinig water in. De
overstortzalworden verplaatst naar
een locatie achter de sportvelden ;
erkomt68 kuub bij en het regenwa·
ter van de Van der Veenstraat en
Hildebrandstraat zal in 2002 (aan
legnieuwerioleringplusbestrating)
losgekoppeld worden van het sys
teem. Er wordt een sleuf van 4
meter diepte gegraven voor een
buis van 90 cm doorsnede. Hier
door zal de parkeerplaats gedu
rende vijf tot zes weken moeil ijk
bereikbaar zijn; de woningen blij
ven wel bereikbaar.Starteind april/
begin mei; vóór deGEO·feesten is
hetweer toegankelijk.
Albert Havengavraagt waarom het
juist opdieplek- eencentraleplek
in het dorp l - komt (GEO·trainen,
jeudeboulesbaan...j."Zijnerstraks
kinderen die eczeem krijgen? En
hoe moet het met de koeien : kun
nendienoguitdeslotendrinken???
Die68kuubisniettoereikend:bouw

sanitair en verwarming

WONINGINRICHTING

Dorpsweg 28 • 979 8 PE Garm erw old e
TEL . 050 -5493950 • FAX 050-5493673

~............B........U_RINGA

Het W'el en wee
van GarmerW'olde

Stad sweg 63 Ten Boer 050 302 1383

'L_oer SLAGTER

Op de voorjaarsvergadering van de vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde d.d. 23 maart j.1. passeren o.a. devolgendeonderwer
pen de revue:

· Mogelijke parkeerhavens langs
deOude Rijksweg. Door al die au
to'sbijdeLeeuwkun jeersoms met
eentractorlvrachtwagen niet lanqsl
Er is iets fout gegaan bij de ge·
meente; ze gaan alsnog uitzoeken
hoe het zit met de elçendorns
rechten.
· Dejeudeboulesbaanwordtnogin
1998aangelegd(degemeentever
leent assistentie) ;detennisbaan is
nog onzeker (declub in oprichting
werkt een aantal opties uit) en de
speeltuinvoorziening aan de W.F.
Hi ldebrandstraat blijftwaar ie is (er
is een klein huisje voor depeuters
geplaatst, welke druk wordt beo
zocht).
· Er is inmiddelseen startgemaakt
met deactiviteiten voor en door de
jeugd van13 - 18jaar:gisteren (22
maart) zijn ze met 21 kinderen op
defietsnaardestad geweestom te
lasergamen. Er zal 6 - 8 keer per
jaarietsworden georganiseerd;vier
jongeren bedenken de volgende
activiteit.
- De kerstboom voorhet dorp werd
dit keer beschikbaar gesteld door
de Familie Groenhagen; wie heeft
voor het komende jaar een ge
sch ikte boomhebben?

Ook de slechte toestand van de
aanwijspaal.het boek van deCultu
rele Vereniging over de gemeente
Ten Boer (komt uit inhetjaar2001 )
en het rei len enzeilen vanhetdorps
huiskomenaanbod.Overderesu l-
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Progranuna
Koninginnedag
GARMERWOLDE
10.30tot 11.30 uur:
Optocht van versierdewagens;dekinderen van groep 1en 2op de
wagensen dekinderenv.a, groep 3 verkleed op hun fletser achter
aan. Begin· en eindpunt bij dorpshuis 'DeLeeuw' .

11.45 tot 13.30uur:
Garmerwolder koffietafel; bij mooi weer buiten, andersin het dorps
huis.
Aansluitend:
Videofilmvan 5 mei 1995 (de optocht van onzezelfgemaakte praal
wagens). Voor dekinderenzijnerrollen behang omop te tekenen.

14.30 uur:
Karaoke enkindermarkt ophetspeelveldjeaandeOude Rijksweg.
Einde programma rond18.00 uur.

THESINGE
08.45 uur:
Opening met muziek.
Aansluitend spelletjes voor dekinderen van groep 1- 8.

13.30 uur:
• Rodeostier-wedstrijden voor dejeugd van 12·18 jaar.
• Spectaculairestratenzeskamp voor volwassenen.
• OudHollandsche spelen voor SO'plussers

(dieniel meedoenmeidezeskamp).
Dit alles zal plaatsvinden ophet sportveldje.
Catering aanwezig - De geheledag wordtdemuziekverzorgd door:
Discotheek Rrst Move- Terras open - Springkussenvoor dekinde
ren.
Naafloop prijsuitreiking inCafé Molenzicht;muzikaleomlijsting door
Piet Beukema.
Dit hele feestgebeurenwordt op 1 mei In het Trefpunt afgesloten
met:

• van 19.00tot 20.30uur:
eengeweldige kinderdisco (toegang gratis)

• vanaf 21.00 uur:
deTop 100band 'TenSpeed'. Bestel optijd kaarten;op=op!

Tijdens de jaarvergadering van Begrafenisvereniging Thesinge en
omstreken werden twee mensen inhetzonnetje gezet. Dhr.Smitvan
het federatie bestuur overhandigdeaan Hendrik van derWoude een
oorkonde omdat hij vijfentwintig jaar als drager bij de vereniging
betrokken was. Thomas deVrieskreeg een onderscheiding wegens
twintig jaarbestuurslidmaatschap.
V.l.n.r.: Th. deVries, dhr.Smit enH. v.d, Woude. (Foto:WafterKarsijns)

Op 1april 199B neemlhelteamvan'DeTil'oudersen kinderen bijdeneus!
Prof. dr. E.N.A. Pril onderzoekt speeksel op o.a. kleur, smaak en
slijmerigheid. Veel kinderen leverden een potjemetspeeksel in. Dal was
driedagen na de maallijdspugen!Op woensdag 1aprilmoeslhetworden
ingeleverd. Het was een geslaagde grap en prof. dr. E.N.A. Pril komt
vo lgendjaar zeker weer! (Tekst:Willy Havinga; foto: Lueie Kol)

FA, GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Gannerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
5uede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode

Wigbolostraat 6. 9791CR Ten Boer
Telefoon (050) . 3022151

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321



Baaide Roe/ven aan depimpel. (Foto: Wo /ter Karsijns)

Toneeloetvoeren W.W.K.
t Haar niks om hakken. t Verhaal steldeniks veur. Toch hebben hail wat
mensenzakvernuverdop detoneeloavendsvan W.W.K.oet Thaisn. Wat
hebbenze zakdebuutseoet laagdom Rengerde Vriesen Roeit Jansen.
twijaibels mooie vrouwlu. Wat was Edward Oudman n bonk vann kerel;
Saskia Vaatstra haar t wel stoer bie hom. Wat was Coby van Huisweern
nijsgiereg wiet. En Roelf Koopman? Dij was asvanoldsnkerelop leeftied
met kriebels in t liefwat vrouwlu aangai!.Trieneke Schuppert was npinneg
wicht endeurn swaardepreek haar ze n hall aander gezicht. Achier t toneel
zörgden Ida Oomkes enAnnede Glee derveur dat alles goudverluip.

S.K. lwema

RoelieKarsj ns

De hoogste schutter van de lwee
wedstrijdenwasJ. Tammenga van
"De Buurschutlers" met l 13.5pun
ten gemiddeld.
De wedstrijd werd uiteindelijk ge
wonnen door s.v. "De Buur
schutters' met 104.8 punten (28·
10·'97)en102.58(14-04-'98); 'The
Cartwrights"behaalden 102.8pun
ten (oktober '97) en 103.75 (april
'98).

Dehoogste schuttersvan"DeBuur
schutters" zijn:
1. J. Tammenga 113 punten
2. J. Haringa 11 1 punten
3. L. v.d, Molen 110 punten

De beste schutters van "The
Cartwrights" zijn:
1. J. Boven 113 punten
2. G. Werkman 11 1 punten
3. R.J. Ronda 11 0 punten

zondag 17mei
10.00 uur
HK Garmerwolde: jeugddienst, voor
bereiddoor declubSalomo (12 tot16
jarigen) i.s.m. ds. Ypma. Aan deze
dienst wordt medewerking verleend
door de gospelband Young Spirit uit
Ulrum.IEDEREENiswelkom.UfJe mag
een knuffeldier meenemen naar de
kerk.
woensdag 27 mei
De Wingerd: Cursus wolvilt figuren
(aardbeivrouwtje). Opgave bij deWin·
gerd.
De Leeuw: 19.30 uur.
Lezing plus dia's door "naluurbeest"
Jan Doevendans: iedereeniswelkom.
Entree f 5,- (organisatie luinclub)

Luchtgeweer

Op 14 april 1998 had s.v. "The
Cartwrights" s.v. " De Buur
schutters" uitgenodigd voor het
tweede deel van de onderlinge
schietwedstrijd in "t Holt" te Ten
Post.

schieten

Om alvast tenoteren:
3t/m 6 juni:
GEO·feest
8 tlm 11juni:
Avondwandelvierdaagse
27juni:
jaarlijkse zomeractiviteit Thesinge plus
opening fietspad Kardingermaar
3en4 juli:
Openluchtspel
18en 19augustus:
Kinderactiviteit Garmeroolde
zaterdag 29 augustus:
Feestdag Garmeroolde
25 en 26 september:
FeestHarmonie i.v.m.75-jarigbestaan

Agenda
zaterdag 25 april
van 10.00 - 16.00 uur:
Voorjaarsmarkt bij "de Wingerd" met
o.m.demonstraties schaapscheren (om
11.00 en 14.00 uur), verkoop inge
brachte tuinplanijes en demonstraties
wilgentenen-v1echlwerk.
woensdag 29 april
19.45 uur
De Leeuw: dhr. J.H. Wiersma uit IJlst
vertelt over de Euro (Plattelands
vrouwen)
donderdag 30april
Koninginnedag (zieprogrammaelders)
vrijdag 1 mei
Trefpunt:
19.00 - 20.30uur: kinderdisco
vanaf21.00uur: "Ten Speed"
1 mei tlm 27 juni
De Wingerd: ExpositievanAnja Stuur
man, Kapelstraat 13. (illustraties en
schilderijen). Te bezichtigen tijdens
openingstijden en opafspraak.
zaterdag 2mei
De spullen voor de rommelmarkt in
Thesingeworden van huis gehaald.
zondag 3 mei
Kroegentocht door de provincie Gro
ningen met ± 35 oldtimers (langs ±
acht oude huiskamercafés)
Startom 10.30 uur bij café Vaatsira.
Zuidwolde. Rond 11.00 uur zijn ze bij
café t Jobke in Thesinge.
Inl. Fedde Dokter,Noordwolde en Tiddo
Havinga, Zuicwolde.
vrijdag 8 mei
20.30uur
Kloosterkerk Ten Boer: Solisten Col
lectiel Expression metpianoals beçe
leiding (musical, operette en opera re
pertoire): toegang f 10,- (CVgTB'ers f
7,50)
zondag 10mei
15.00 uur
Kloosterkerk Thesinge:OSA:Driewerf,
een programma met liederen en noc
turnes voor zang en piano
zaterdag 16mei
RommelmarktThesinge (Iet op folder)

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 • 5418610

PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwerd

Telefoon (050) 541 8468
Lid :".P .O . K l-.K . nr. tl20~9~'lI 5

verzo rgde voeten
komen verde r

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244
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-Fietsen. fietsen veur de 101...-Bijgestaan door Iddr Munstra en Jan Veenstra trapt Ankie Boekholt erop los. (Foto: Els Knol·Licht)

Pasen
Pasen is het feest der Opstan
ding, vernieuwing, begin van
nieuw leven ...
In deloop dertijden zijn er heel
wat gebruiken ronddit gebeuren
ontst aa n; ook bij ons in
Garmerwolde werderuitgebreid
aandacht aan besteed. De kleu
ters versierden een mooie
palmpaastak (hoantjeopn stok
je), twaalf kuikentjes kropen op
de OBS uit het ei, SS-plussers
genoten van een gezellige mid
dag in "De Leeuw" met noten
schieten enBingo ...

En dan Paasmaandag!
De paashaas had maar liefst 300
eieren verstopt! Zo'n 60kinderen(0
- 12 jaar) gingen er - tussen de
buien door - op een kletsnat veld
naaropzoek! Als beloning ontving
iedere deelnemer een zakje
chocoladeëitjes.
Daarna washet notenschieten ge
blazen: jong en oud deed er aan
mee. Buitenwas het koudenguur,
doch dankzij een hete-Iuchtkanon
heerste er indeschuurvandefam .
Spanninga een aangename tem
peratuur.
Enkelen lukte het zelfs omalle 16
noten er in één keer af te gooien;
dat leverdedubbelepuntenop !
Na afloopwashet feest bij Willem.

Sijtse Scheringa zorgde voor een
optimale sfeer; kinderen - en vol
wassenen - deden volop mee! Bij
het liedje: Fietsen, fietsen veur de
lol ...kregen ze AnkieBoekholtzelfs
zo gek om - midden inde zaal - op
de fiets te stappen!
De wisselbokaal kwam in handen
van Gerrit Wiekel; na negenbeur
ten scoorde hij duidelijkhet hoogst.

De Fledderbosscherwisselbokaal
clubisblij met degrote opkomst. Ze
vinden het hartstikke leuk om te
organiseren, maar zonder deelne
mers zijnze natuurlijknergens! Door
de massale belangstelling blijven
zegemotiveerd om doortegaan...

Noten schieten ss+
Woensdagmiddag 8 april organiseerde de Vrouwenraad Garmerwolde
noten schietenvoor 55+. Er waren 25deelnemers.
De spelregels luiden als volgt:
• mis gooien: min tien punten
• dik-en-dun gooien: 0 punten
• dik gooien: zoveel minpunten als jedik gooit
• alleen "goed gooien" levert pluspuntenop (vandaardat er zo weinig
pluspunten zijn).

Naar de Gasunie
Op maandag 31maart gingenwe met een groepjevan 20 perso
nen uit Thesinge bij de Gasunie op bezoek. Dat was georgani
seerd doordeVerenigingvan Dorpsbelangen.We werden verwel
komd door eenaardige mevrouwen naeenkopje koffiebegonde
rondleiding.
Het gebouw telt I S verdiepingen; maar omdat er op maandag
altijd vergaderd wordt op de l Se, mochten wij maar tol de 14e
verdieping. Wegingen met delift omhoogentoenper verdieping
metdetrapomlaag . Het uitzichtwasprachtig; jammerdat we aan
de verkeerde kantzaten,we konden Thesingeniet zien liggen.
Tussentijds kregen we nog een dia-serie en een film tezienover
winning en distributie vanhetgas. Als je indehalstaaten jekijkt
omhoog, dan zie je dat het gebouw in een punt uitloopt en de
kleuren langzamerhand van felblauw naar groen en rose over
gaan.
Net een regenboog. In het gebouw werken 800 personen, maar
daar merk je niets van. De rondleiding duurde 2,S uur en allen
vonden heteen kijkje waard.

Roelie Dijkema

Er lagen ± 30 noten opeen rij. Na
15 keer "schieten" was deuitslag:
groep 1
1. Mevr. W. de Vries + 15 punten
2. Mevr. T. Mulder + 1
3.Mevr. T. tenCate - 13
Poedel: Mevr. A. Steenhuis .- 120

groep 2
1. Dhr.J. Reinders - 8
2. Dhr. A. Mulder - 21
3. Mevr. E. Bouwman - 24
Poedel : Dhr. H. Havenga - 171

groep 3
1. Dhr. A. Steenhuis - 4
2. Dhr. H. van Dijken - 34
3. Mevr. H. Ramaker - 76
Poedel: Mevr. T. Havenga - 163

De hoogsteplusgooiers zijn:
1. Mevr.W. de Vries 112punten
2. Mevr. E. Bouwman 83
3. Mevr.T. Mulder 75

VAN DIJKEN
Autoschade

Telefoon
06- 54 61 1091
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Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Dagelijks geopend van:

Dinsdag t'mzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Oude Ri jksweg 11
tel.: 050 54 16 501

BOUW v.o.i,

9798 PA Garmerwalde
Fax: 050 5419268



In het voorjaar werd ik aangesproken door jul Boukje (groep drie
O.B.S. Garmerwolde); de jul van onze dochter, die weet dat wij
vleeskuikens hebben. Ze wilderondom Pasen ietsmeteieren doen.
Haar vraag was ol het mogelijk was om in de klas eieren uit te
broeden. Zo'n idee moest toch doorgaan!

2. Laura van Dijk
3. Saskia van Bruggen
4.Suzanne Kressin

Noten schieten indeschuur van de
Fam. Spanninga: een gezellig ge
beuren voorjong enoud!(Foto:Henk
Remerie)

Er waren 104 betalende deelne
mersvanaf 12jaar.Opelkebaan(8
stuks) lagen 16 noten. Na een ge·
zellige. sportieve strijdontstond de
volgende uitslag:
1.Gerrit Wiekei + 63
2. Iddy Munstra + 48
3. Luuk Knol + 38
4. Haily Hoekstra + 36
5.JosMocking enGeesjeSanting,

beide + 32
poedel: Douwe Tichgelaar

Degroep van Anneke Kattenberg:
1. Liza vander Tuuk

Degroep van Catharina Veenstra:
1. Erik van Bruggen
2. Erik Kappetijn
3. Herman Hoekstra
4. Janine Arends

Eieren zoeken
1. Bart vander Tuuk
2. Judit Mocking
3. JoHen Hoekstra
troostprijs: Herman Dreise

Noten schieten
19 kinderen Urn de basisschool
leeftijdstredenintweegroepen om
deprijzen. Maar ook deheleklein
tjes dieevenkwamenkijken,moch
ten heteenkeertjeproberen !

Annelieke Hoekstra

55%.Ookmoesten deeierentwee
tot driekeer per daggedraaid wor
den. Juf Boukje en meester Dick '
ontpopten zich als echte kuiken
broeders door zelfs op zondag
ochtend omhalf acht! Ouf Boukje)
en 'savonds laat (meesterDick)de
eieren tedraaien.
Na 17 dagen draaien werden de
eieren de 18edagplat neergelegd
en anders verdeeld in de broed
machine. Het wachten op de kui
kentjes kon nu echt beginnen!

Het uitbroeden van eieren in de
klas was geslaagd,leerzaam, span
nend en heel erg leuk!

De eerste piepjes ...
Het was erg spannend omdat je
tijdens het broeden nietkunt zienof
je het goed doet.
Op de avond van de20e dagwer·
dendeeerstepiepjesgehoord. De
volgende ochtend (de 21e dag)
belde een zeer verheugde juf ons
dat er alvier kuikentjeswaren. Die
dag kwamen ernog acht bij.Helaas
gingen er tweedood.
De 22e dag brachten de kinderen
van groep drie en juf Boukje de
kuikentjesbij onsindestal. bij hun
broertjes en zusjes.

~.

. I
:::J""'--~r'-C

I
- «

~
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Minibroederij
OBS Garmerwolde

De eerste kuikenqes zijn uit het ei
gekropen...(Foto:AnneliekeHoekstra)

Het broeden kon beginnen!
De eieren moesten liggen bij een
temperatuur van 3rC en bij een
relatieve luchtvochtigheid van 50-

Broedmachineopgescharreld, eie
ren besteldbijbroederijZandbergen
in Bakkeveen en informatie ge·
vraagd aandeze en gene.
Dinsdag 17 maart is de broed
machineindeklas gezet enwoens
dag 18 maart werdende eieren er
ingelegd, onder toeziend oog van
groep drie.

BOVAGAutobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer oso ,3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto 's in topconditie te houden en te brengen.

Op at onze reparaties
3 mrrd. bollafj
qa rantie

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

Als uw auto

'dure'reparaties nodifJ. heeft..

Siem
."
c=>Kapelstraat 13

9797 PJ Thesinge
050 3021515

Atelier A~a Stuurman

· Schilderijen
"l llustraties

·Objecten
· Beelden

· Opdracht en

ct.s

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(()050 - 5421615

o\N1.STUD;
"-~ 0

~:~~
TOMMY

Voorvakkundigebehandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

7



Boottocht Zonnebloem
Elk jaarorganiseert "DeZonnebloem" een geheel verzorgde boottocht voor ouderenengehandicapteninheel Nederland. De gemeente Ten
Boer was opvrijdag3april aan debeurt.Uit onze dorpen gingentienpersonen mee: zevenuil Garmerwoldeendrieuit Thesinge. De "Eureka
111" lag klaar voor de start ...

Jantje Ganzeveldbracht ons-mevr.
Ganzeveld. mevr. Tepper en on
dergetekende -naarRuischerbrug.
achter de Esso opslagplaats. We
kwamen gelijk aan met deandere
vier reisgenoten uit Garmerwolde:
mevr. Paps. fam . Wolt en dhr.
Pelleboer. Er was boven nog een
tafel voor acht personen vrij. Daar
aangekomen gingenomaBou.oma
Elsje en ik naar links; de anderen
volgdenwel. dachten we. Doch die
bleken ineensrechtsgeorinteerd te
zijn en namendaarplaats.
We vertrokken nogal gauw. want
volgens de kapitein zou het een
lange tocht worden: via Leer naar
Emden. Laat ik nou altijd gedacht
hebbendat Leer bij degrensover
gang Nieuweschanslag.
Hier woon je soms ook zomaar in
een andere gemeente; misschien
is dat in Duitsland ook het geva l?
We merkten dat we aan de ver
keerde kant- deregenkant -zaten.
Omdat we boven zaten. keken we
overalles heen. Veel waserechter
niet te zien.
In het Eemskanaal mag jeniethar
der varendan6-9krn.:dat ligtaan
degrootte van het schip en of het
geladen isof niet.

Even een sjekkie
Na de koffie kwamen er vrouwen
naarboven om te roken. Beneden
mocht dat niet; boven was "het
roksrshol". Met de deur open viel
dat genoeg mee. Aan één van de
vrouwen kon je merken dat ze

smachtte naareen sjekkie.Ze smeet
shag en aansteker op tafel, deed
nog een greep in de tas en toen ...
eerst alles naar links, toen naar
rechts, sjaal er uit. sjaalerin, sjaal
erwéér uit. kadetjespatsoptafel ...
Wijzaten tegniffelen !Ze heeftwaar
schijnlijk gedacht: "Hèlekker. even
een sjekkie ... en toen:
verdikkemeI

mijnvloei. mijnvloei.
waar laat ik nou mijn vloei?
ik raak door die vloei
nog inde knoei !"
Wij hadden het haastniet meer en
raaddenhaaraandetasopdekop
te houden. dan kwamen de vlo
eitjes wel tevoorschijn. En zowaar:
ze lagen onderin. Hé. hè!

Lekkerfris!
De anderen hadden het gelukdat
ze iemand aan tafel kregen. diede
restjesopat: hijkeerdealleschalen
leegboven z'nbord.Ook een schaal
vol appelmoes ging er zo in. "Ge
zonde eetlust ...of lintworm?". vroe
genwij ons af.
Aan een tafel naast ons zaten zes
mannen en twee vrouwen: daar
háddenze toch een lol! Sterke stuk
kenwerdener verteld. Ze kregen 't
er warm van. De ene vrouw legde
eendeodorant-rol leroptafelen liep
even weg. Eén van de mannen
pakte dat en vroeg: "Waar is dat
voor?" Zegt deandere vrouw: "Om
je op te frissen: Hij bedenkt zich
niet en strijkt er eens flink mee
langs kinenhals."Lekker fris,moe-

ten jullieook doen," zegt hij tegen
de anderen. De één na de ander
smeert zich er mee in. Komt die
anderevrouw terug en vraagt:"Wat
doen jullie?" Ze leggen het uit en
meteenliggen beidevrouwenkrom
van 't lachen. De mannen kijken
elkaar onnozel aan ...
Als de vrouw uitlegt dat het onder
dearm moet en nietom hals en kin,
lachen ze maarmee.

Op naar Emden
Ondertussen waren we langs
Niestern.SanderenRadio Holland
gevaren; richting zeesluizen. Daar
moesten we een tijdje wachten
omdat ereengrootschipindesluis
lag:deTransmar uit Bergen(Noor
wegen).
Zo kwamenwe inde Eemsterecht
- later Ems geheten. Er was niet
veel vaart: buiten een éénmans
motorbootje. een Duits jachtje en
een tanker isons niets gepasseerd.
Dichter bij Emden kwam ons twee
maal een veerboot voorbij, We zijn
het industrieterrein bij Emden ge·
passeerd en vlak voor de haven
van Emdengedraaid.

Bukken!
Inmiddels moesten we ons even
vertreden; je kon gebruik maken
van een elektrisch plateau, dan
hoefde je geen trappen te lopen.
Omhoog was ernietsaande hand:
maar naar beneden moest je je
bukken, anders stootte je jehoofd.
Een paarmijbekendedames bléven

maar gebukt staan tot zebeneden
waren, terwijl wij riepen; "Hethoeft
niet meer!"
Op de Eems/Ems voeren we vol
gens deassistent-kapiteinmet een
snelheid van 13 - 15 km. per uur.
Toen we gedraaid waren, hadden
we een beteruitzicht: ook dáár kra
nen in de haven en langs de Ems
windmolens ... het gras was net zo
groen als hier.
Dichtbi j de zeesluizen passeerde
ons een groot schip (waarvan ikde
naamben vergeten)uitWillemstad.
Aan de voorkant getrokken door
een sleper; dwars achter hing een
sleper om af te remmen.

Buitengaats
Op de terugweg zochten we alle
maal oriëntatiepunten. Net als 's
morgens kregen we ook nog een
drankje aangeboden. Dat is alle
maalprima inorde; alleen delaat
ste kopkoffie smaakte of iedehele
dag achter opde kachel had staan
pruttelen.
Dichtbij huis kregen we nog een
plak krentenbrood aangeboden,
waarna we - ongeveer waar brug
twee geweest is - zijn gedraaid:
terug naar de Esso opslag bij
Ruischerbrug.
JantjeGanzeveldwas eralenvroeg
waar we geweest waren. "Buiten
gaats," zeiden we.

Janna Star

ftluuber
tlutieft

Gerard en Margreel Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken , iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwo lde

Tel. 050 - 54 1057 6
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Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. ged iplo meerd

Examentra ining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 ..3021905

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 .. 5415222

Ook tevinden in het Winkelcentrum van Beyum en Selwerd



Donderdag 9 april was het weerzover: de Feestelijke Ouderavond
mettweemusicals ende trekking vande prijzen. Hetwasweer een
zeer geslaagde en gezellige avond.

Jaarlijkse Musicals
OSS Garmerwolde

Spannend hoor, zo'nopvoeringvoorpubliek! Nog even ... enhetalfabet
zit erop. (Foto:Henk Remerie)

Willemien Bakker·Foekens

avond, solo of gezamenlijk, prach
tighebben gezongen.Kinderen van
de basisschool Garmerwolde: het
was me weer een waar genoegen!

tijdens of na de voorstelling heeft
meegeholpen.

Complimenten
Mijn complimenten aan alle zan
gers en zangeressen die deze

'Vlieg op'
Oe musical vandegroepen6tlm8
gaat overeen reisbureaudat heel
slecht loopt:hetmoetverkochtwor·
den!Nadat hetbijnaisverkocht aan
driecriminele meiden - eenliefdes·
verklaringenallerlei spraakverwar
ringen-komt het tochallemaal nog
goed.

Bloemen
Na afloop kregen alle kinderen
prachtige rozen van Rozenkwekerij
deRosa-rie. En natuurlijkwaren er
bloemen voor een ieder die voor,

"Het A, B, C. ·
Vanuit een heelandererichting dan
verwacht, kwamen degroepen 3 ti
m5 opmet hetAlfabel-Iied. Nadat
alle kinderen apart entof samen een
leller hadden behandeld (met een
quiz tussendoor enwat improvisatie)
werd geëindigd met het ABC-lied.

Opening
Na hetopeningswoord zongen de
groepen 3 tlm8 het0, zo bekende
openingslied: 'Kom bij ons op de
Basisschool",onder leidingvan Oick
GroenhagenenOouwe Tichgelaar.

Op de NationaleBoomfeestdag regelden
Wissevanden Berg en Regina en Patriek
vanZanten de verkoop van360 buxussen
àte.-.Doordezeactie werden hetWereld
natuurfonds en de organiserende basis
scholengeldelijk gesteund. Én de kinde·
ren leerden spelenderwijs de tafel van
zes!
(Tekst + foto: RoelieKarsijns)

Stoomiluitjes

• Vakantie in Tsjechië (omge
ving Praag): kamers metdouche
en wcingastvrijpension;uitgangs·
puntvoorwandelingen en bezich·
tigingen. Tel. 050-541 65 87

• Te koop: tv/VideomeubeJ
59x120x50 (bxhxd) met3 laden,
kleur wit. Tel. 050-542 07 29

• Oppas gevraagd:vanaf 25mei
zoekenwijeenlieveoppas dieop
maandagmiddagoponze school
gaande dochtervan 4jaarenonze
zoon van4 maandenkan passen.
WillekeHuistraiGeerleV.d.Veen,
Thesinge; tel. 050·3021984.

Uitslag verloting
OBS Garmerwolde
d.d, 9 april 1998
Ie prijs f 200,.:2463 (T. v. Huis)
2e prijsf100.-:1814(Fam.Spanninga)
3eprijs f 50,.: 1686 (Fam.V.d.Molen)

De overige prijzen zijngevallen oplot
nummers:
1001,1 01 8, 1058. 1071 , 1093,1136,
1156, 1320, 1327, 1354, 1363. 1385.
1448, 1502, 1507, 1519, 1562. 1584.
1730, 1774. 1890, 1949,2000,2003,
2009,2079,2100,2113, 2119.2170,
2431 , 2436 en 2442

De prijzen kunnen worden afgehaald
bij de Openbare Basisschool in
Garmerwolde.

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

groep

Hoe krijgt hij in twee dagen
de aangifte rond?

Beks Administraties
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

27 maart 1998.Woedend en
gestresst verlaatT.P. Lellens
het 'accountants'kantoor van
de zwager van z'n buurman.

Denk ie dat ie papieren in goede
handen zi jn. is die zwager metde
noorderzon vertrokken. En over een
paar dagen wil de fiscus despullen
binnen hebben.
Beks brengt uitkomst. Ze vragen
uitstel aan en kunnen zo alle tiid
nemen om je aangifte deskundig te
behandelen.
Echte profs.ook voor part iculieren.

050-3013830
0598-393504

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat1
• Gas 9797PO Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024S36
• C.V . FaxOSO-3024693
• Zink
• Dakbedekking-
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DorpsbelangenThesingebericht ...
Op 27 maart heeft deVerenig ing DorpsbelangenThesingehaarJaarvergadering gehouden,waar - zoals gebruikelijk - verslag werd gedaan
vandegeorganiseerdeactiviteiten,definanciële stand vanzaken en deresultatenvanhetvoortdurendeoverlegmethet gemeentebestuur.
Ook werdafscheid genomen vantweebestuursleden dieveel voor devereniging hebben betekend, namelijkWelly Boeren Henk Busscher.
Welly is voor haar langeenbijzondere staatvan dienstzelfsbekroond methet ere-lidmaatschapvandevereniging. Hun plaatsen worden
ingenomen door Alwya Kol en Hans Weggemans.

De scheidende en nieuwe bestuursleden van Dorpsbelangen Thesinge.
V.l.n.r.AlwiaKol.Welly Boer,Hans Weggemans enHenk Busscher.(Foto:
Wolter Karsijns)

WethouderBoelsverrichtte deope
ningshandeling (Foto: Lucie Kol
Slachter)

Hans Weggemans

Dorpsbelangen heeft de opening
van het nieuwe fietspad aange
grepen omop27junihaarjaarlijkse
zomeractiviteitteorganiseren.Over
de invulling van het programma
wordt u later geïnformeerd. Het zal
beslistweereengezel lige dag wor
den.

•degemeentestaat positief tegen
overhetplaatsen van "nostalgische"
lantaarnpalen, alsdie opbepaalde
plaatsen inhetstraatbeeld passen
(bijv. aan de Dijk) en als de meer
kostenniettehoog zijn. Inhetkader
vanhet verlichtingsplan worden de
komende tijdnogalwat lampen ver
vangen en ook bijgeplaatst.

~'
Waarborg

tns ta üate ur "

meente. die het gevoel van veilig
heid moeten verhogen ("oog- en
oorfuncne",zoalsdeburgemeester
dat uitdrukte) .
• het nieuwe bruggetje aan de
Moeshorn wordt deze zomer ge
plaatst.
• in mei zal deaanleg vanhet fie ts
pad Kardingermaarbeginnen (wet
houder Boon wilde de definitieve
naam nog niet onthullen); deope
ning is gepland op 27 juni.
• erisvoortdurendoverleg over de
restauratie van de Smederij, zodat
de bouw binnenkort kan starten ;
men gaat nog steeds uit van reali
satie in 199B.
• met de plannen van Dorps
belangen voor hetopknappen van
deHaven moetworden gewachttot
2001 .want dangaat heelThesinge
tochopdesch op i.v.m.deriolering .

00 ~ooo I .00 000 centra e verwarmmgss ,)880 ~/e~trische installaties
00 000 samtatr
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050·3010625

Andere zakendieinhetoverlegaan
de orde kwamen:
• op 12september worden deactio
viteitenvan degemeenteTen Boer
in het kader van Monumentendag
inThesingegeconcentreerd: Dorps
belangen heeft op zich genomen
een interessant prog ramma tema
ken.
• er zijn problemen met het uit de
grondhalenvan deboomstammen
aandeMolenweg.vanwegedeaan
wezigheid van leidingen: de ge·
meentehoopt de klus toch binnen
kort te klaren. Ook hebben wij ge
vraagd naar de technische moge
lijkheid vandeaanleg van parkeer
havens: de gemeente zal dit na
gaan en eventueel met voorstellen
komen.
• in de nieuwe woonwijk komt ook
een nieuwe speelvoorziening (di
rect achterde Molenweg).
• er zal een onderzoekwordenuit
gevoerd naar debehoefte aan een
Jeugdhonk voor de jongeren in de
leeftijdscategorievan 13tot1Bjaar:
de gemeente zou willen bijdragen
aan de oprichting van een derge
lijke accommodatie.
• degemeente bestudeert rnomen
teel deaanstelling van een tweetal
Dorpswachten voor de gehele ge-

de aanwezige media hebben die
taak overgenomen. De bouw kan
dus eindelijk beginnen en dat is
voor Thesinge in het algemeen en
de nieuwe bewoners in hetbijzon
derzeer goed nieuws.

Start uitbreidingsplan Molenhorn
Dinsdag 7 april heeft het nieuwe
bestuurvanDorpsbelangenhethalf
JaarliJkse overleg gevoerd met het
"oude" college van B&W van Ten
Boer. Diverse onderwerpen pas
seerdenderevue.waarvandestart
van het bouwrijp maken van het
uitbreidingsplan Molenhorn hetbe
langrijkste was. Wethouder Boels
kon meedelen dat hij twee dagen
later (donderdag 9 april) de start
handeling zou verrichten. Dieplot
selinge voortvarendheid was voor
onszoverrassenddatwijgeen kans
meerhebbengezien hel geheledorp
daarovervoorafteinformeren.Maar

net even iets anders

\.
BEKKEMA

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Sl ijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjesen bittergarnituu r.
• Fruit manden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4 04 1218

De vergadering ging akkoord met
de verdeling van de Welzijns
subsidies. Naast desubsidiesvoor
Dorpsbelangen (o.a. Kerstboom,
Sinterklaas,Ouderenreis)isaan de
sportverenigingen GEO en De
Scheuvel elk f 500, - toegekend en
aan het Oranje comité f 350,-.
Ve rder is besloten in de herfst van
dit jaar een bijeenkomst te organi
seren voor nieuwe bewoners in
Thesinge. ominformatie uit te wis
selen over het reilen en zeilen van
het dorp.
Nadepauze heeftonze eigen weer
manTeunTon (werkzaaminEelde
bij het KN MI) uitleg gegeven over
het kunnen herkennen van
weersveranderingen (mensen. Iet
op de wolkenI) en de
(on)mogelijkheden van weer
voorspellingen.
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Geslaagd! Nienke Busscher, Chris Rosman enJurre van den Berg.
(Foto: Hans Klamer)

ExamenJeugd-EHBO

Uziethet.MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een leningeneenverzekering. En af
hankeliik van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeel heeh.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

. Allebei net afgestudeerd en d,
reetaanhet werk. Mijnvriend wil met
een een huis kopen. Kandat nu al?
Want echt gespaardhebben weniet.
Ja, dat kan .

_. Wehebben een prima inkomen.
Miin vrouw wij straks een paar jaar
stoppenmetwerkenomvoordekinde
ren te zorgen.
Dan willenweminder aan onzehypo
theek betalen, kan dat?
Ja, da t kan.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

De Rosa-rie
Tijdensde "open kas"op zaterdag4 april j.l. geeftJan Veenstra tekst en
uitleg aan de bezoekers ...
Velenkochtenal regelmatigrozenbij de Fam. Veenstra.Maar toch waser
nog vaak een drempel: "Komenwe niet ongelegen?'Metde opening van
"deRosa-rie" is deze drempelhopenlijk opgeheven.
Alles is bij hetoude gebleven;maariedereenweet nudat men dagelijks
van 09.00 tot 17.00 uur welkomis voorhetkopen vanrozen, versuitde
kas. Alleen op zon- en feestdagen is "de Rosa·rie"gesloten.
(Foto: Henk Remerie)

Hans Klamer

van deexaminatoren: de kandida
ten helpen slagen.

Direct na hun examen had ik een
kort gesprek met Chris Rosman,
NienkeBusscher enJurre van den
Berg. Alledrie een rood hoofd van
despanning!"Ikben vást gezakt -ik
wist niets", zuchtte Nienke. Zij en
Chris vonden het hartstikke span
nend, Jurre vond het eigenlijk toch
wel meevallen. Halverwege de li
monade en de koek kwam Henk
Griever binnen: "Het waseenzeer
moeilijke vergadering (dat zeggen
ze altijd!) - jullie zijn alledrie ge
slaagd!"

GarmerwoldeenThesinge kunnen meteen gerust hartgaan slapen:
dejeugd staat klaaralser ietsmis mocht gaan. Vrijdag 3aprildeden
negen kinderen uit groep acht examen jeugd-EHBO.
Nou moet uniet denken : "Hetzijnmaarkinderen,dus dat examenzal niet
veel soeps zijn!"Er waren 151essenvan een uur nodigomde kandidaten
de basisbegrippen vandeEHBObij tebrengen. Het examenbestond uit
driepraktischeonderdelen (beademing,stabielezijligging vanaf de rugen
verbanden leggen), en een spervuur van pittige theoretische vragen
("Waar bestaat hetzenuwstelsel uit?"). Bij de praktijkonderdelenwerden
de kandidaten ondersteund door "slachtoffers", moedige kinderen uit
groep zeven die wel eenuurtje les konden missen.

Volgens slachtoffer Bart van der
Tuuk viel het nog niet mee,want er
wordt op allerlei plekken in je ge
knepen; en als bewusteloze moet
jebehoorlijksti l kunnen liggenI Als
het soms een beetje mis ging (bij
voorbeeld als een rolletje verband
op de grond viel), dan hielpen de
examinatoren (m/v) de kandidaten
weer op degoedeweg: "Wat moet
jeinzo'ngevaldoen ...7"Juist!Een
nieuw, steriel rolletjepakken! "Wat
moet je niet vergeten te vertellen
aan de politiealsjeze aande tele
foon hebt ...?" Vertellen waar je
precies bent!
Volgens EHBO-controleur Henk
Griever is dat een belangrijke rol

Drogisterij . Pariumerie
Reiorm . Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 541 0508

..We zijn opzoek naar een hypo
theek waar we later weer uil kunnen
puffen. Voordestudiefinanciermg van
onzedoch/er bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum·Ten Boer

Bel met éénvan onze hypotheek
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd Cals
Ielefoon (050) 3012848
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Foto van de Jnaand REDACTIE

Noodbrug over het Damsterdiep; als alles naar wens gaat. wordt de draaibrug eind week 16 teruggeplaatst,
(Foto: Henk Remerie)

Kopij inleveren uiterlijk don
derdag 21 mei 19.00 uu r,liefst
eerder.

Abo nnementsgeld f 20,00 p].
Postabonnees j 29.50 p.j.

A dm in istratie:
Peta Jutjens.
GN. Schutterlaan 36.
9797PCThesinge. 050-30238 96.
Rabobank Garrnerwolde.
rek. nr. 32,07.05.749

Geenkrant ontvangen ofwi lt Uextra
kranten?Bel PetaJurjens:
050-30238 96.

Red actie Garmerwolde:
Wi llemien êakker-Foekens. Ruud
Dëlissen. Karel Drabe, Carel
Hazevelc, Jopie Kappelijn, Hans
Klamer. Dettav.d. Molen, Harry
Stuut. Bineke Veninga
Fotograaf :
Henk Remerie 050 . 5~19630
Eind-redactie
Hillie Bamaker-Iepper
Dorpsweg 26, 050·54153 35

Red actie Thesinge :
PelaJurjens. RoelieKarsijns. Lucie
Kol-Slachter. Peter Kruilt.
Metha Nijkamp. Susan deSrnict.
Truus Top.
Fotograaf :
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie :
Elisabelh Tolenaar,
De Dijk4, 050·3023795

"DE SOOS"
Uitslagvandekaartavond inapril 1998:
1, Jannes Ramaker """ " " """ '" 7106
2, Annette Ramaker " "." " ,,.,, "" 6861
3, Dhr. J. Reinders ".,,""""" " " . 6780
4, Delta vanderMolen "" "." "", 6156

17 mei
10.00 uur SoWHK Garmerwolde
ds. S, Ypma : Jeugddienst
m.rn.v. club Salomo en Gospelkoor
Young Spiriluil Ulrum
14,30uur drs. Hf-loekstra.Ernrnen
21 mei Hemelvaartsdag
09.30 uur SoW GKThesinge
????????
24 mei
09,30 uurHK Garmerwolde
dhr.Y. Luinenburg
09,30 uur GKThesinge
ds. s.vprna
14,30 uur drs. J. Timmerman/Bedum
31 mei Pinksteren
09.30uur SoW GK Thesinge
ds. S, Ypma
14,30 uurers.T.J,OldenhuisiCoevorden

Kerkdiensten
26april
09,30 uurHKGarmerwolde
os. H, Schuur Zuidwolde
09.30 uur GKThesinge
dhr. Bronsema Ulrum
14.30 uur drs. D, Westerneng lesken
huizen
3 mei
09,30uur SoWGKThesinge
es. S. Yorna
1 ~ 30 U, r ds. I . de JongeVries
10 mei
0930 uur Hl':Garmerwolde
prof. dr. H, te Velde
09,30 uur GKThesinge
es. L.H. KwasIleeuwarcen
14.30 uur es. L,H, Kwast Leeuwarden

NIJDAM
HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Boekholt
O PTI CI ENS

Contactle nz en & Hoo rtoestellen

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

050 · 5416135

Ni euweweg 3
!lJ 050 - 3123301

Win kel centrum Lewe nborg
Kajuit 285 - !lJ 050 - 5414746

Winkelcen trum Paddepoei
D ierenriem straa t 204 - !lJ 050 - 5771306
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