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Het45 jaar oude Oostduitse vrachtwagentje van Reinder van der Veen reednietmee. (Foto: Henk Remerie)

Oudjes bij t Jopke

den) en Tuitman in Fraamklap.
Bijalle locaties moestendeplus
minus dertig deelnemers een
stempeltjehalenen een antwoord
zoeken opéén van devragenvan
deprijsvraag.
In t Jopke moesten de deelne
mers het jenevermerknoterenvan
een mooie oude reclameplaat.
De meesten vonden het jammer
omzosnel alweer uit Thesingete
vertrekken; reden om t Jopke bij
een volgende gelegenheid meer
aan het einde van de route te
plaatsen.

Volgens de organisatiewarende
deelnemers erg enthousiast en
zal dit initiatief volgend jaar zeker
herhaald worden.
Misschien kan Reinder van der
Veen dan meerijden met zijn 45
jaar oude Oostduitse vrachtwa
gentje, dat triomfantelijk gepar·
keerd stond tegen t Jopke; want
stiekem vonden we dát au tootje
het allermooiste.

E/isabeth Talenaar

Van alle merken, rangen en standen waren ze, maar één ding hadden alle automobielen die op
zondagmorgen 3 mei bij t Jopke in Thesinge parkeerden, met elkaar gemeen: hun gevorderde leeftijd.

Deze auto - een Morgen - lijkt oud,
maar ts het niet! (Foto: Henk
Remerie).

Een MG! (Foto: Henk Remerie)

Volkswagen, Volvo ." alleoudjes
waren er. De Thesinger "oudjes"
(de meesten ook boven de 25)
stonden aan de kant te gapen
naar al dat blinkend chroom.
't Was een fraai gezicht, dat
wonderwel paste bij de sfeer
rondom de haven en de kerk en
van t Jopke zelf. Daarom was
natuurlijk ook gekozen voor een
230 kilometer lange route langs
deauthentieke Groninger hulska
mercafé's.
De rit begon bij Vaatstra in Zuid
wolde, en ging daarna een hele
reeks huiskamerkroegen af:
t Jopke in Thesinge, Brakke in
Veenhuizen, Boschhuis in Ter
Apel, Tinusen Eke in Westerwijt
werd (maar die moestenwegens
ziekte de deuren gesloten hou-

gezelschap dat tussen half tien
en half elf door de ko m van
Thesinge tufte: Porsche. Opel
Kadet, Mercedes, Rolls Royce,

Vehikelsjonger dan25jaarmoch
ten aan de eerste "Grunneger
Krougen Rally" nietmeedoen.
Het was dus een eerbiedwaardig

Nummer 23: eenAustin Martin ". (Foto: Henk Remerie)



Aan hel rijtje van ereleden van de Vereniging van Dorpsbelangen
Thesinge is een derdepersoon toegevoegd. In de jaarvergadering
van27maart jol. trad Welly Boer na 18 jaar af als besluurslid. Sinds
1980 heeft zij zich voor zoveel dorpsaclivileilen ingezel, dat hel
bestuurbesloot om haarerelid te maken.

Erelid Welly
Boer-Oijkstra

bedenk dat ik daar op sommige
stoelen heb gezeten".

Hobby 's
Er liggen nog heel wat kranten
knipsels en foto's om ingeplakt te
worden. En ook een doos volperça
manokaartjes om af te werken.
Sinds de creatieve tour is Welly
gegrepen door deze hobby. Of ze
er binnenkort al aan toe komt, is
maar devraag. Haar man Gerrit is
netmet deVUT gegaanenzehou
den allebei van fietsen. 'Als het
mooieweer aankomt, zetten wede
fietsen achterop de auto en gaan
erop uit:
Een mooi boek is aan Welly beo
steed: de kast staat vol voorna
melijk (streek)romans. Aparte ge
rechten klaarmaken, vindt zij een
uitdaging;EddyVegter weet dat ze
voor bijzondere groenten en fruit
kiest om eens uitteproberen.Zoon
Reiniewoont nog thuis enisnetals
zijn vader een gemakkelijkeeter.
Dochter Sientje woont in Hooqe
zand.
Als ' veurzegster" van toneel
vereniging VIOD isWelly indewin·
termaanden ook een avond bezet.

Met dit rijtje hobby's hoeven wijer
nietover in te zilten datWelly zich
gaat vervelen. En' ik vermoed dat
men haar wel weet te vindenalser
hier en daar hand- enspandiensten
tedoen zijn.

Welly Boer met haar onderscheiding. (Foto: Wo/ter Karsijns)

vijf Dorpsbelangen·bestuursleden
uit de buitendorpen het nieuwe
Tweede Kamergebouw inDen Haag
bezichtigen. Uitgezwaaiddoor buro
gemeester Blok vertrokkenweper
taxi naar detrein. De hele dag was
goed georganiseerd en volledigver
zorgd. Alsikernut.v.·beeldenvan
zie, denk ik er even aan terug en

Dinsdag12mei 1998: Adam Por
wordt80jaar!
De zon schijnt, het is strálend
weer! Tegen tien uur gaat de
familienaarbinnen omOpa/Oom
Adam te feliciteren. Even later
verschijnt er een draaiorgel en
speelt een kwartier lang vrolijke
deuntjes.Totgrote verrassingvan
het feestvarken!
"Iedereen" wist het, behalve de
heer en mevrouw Por! Samen
met familie, buren en kennissen
genieten ze van de draaiorgel
klanken.
De volgende dagishetweerfeest:
dan wordt Mevrouw Por 80!
(Foto: Henk Remerie)

Tachtig is
prachtig!

stuur noemtzij zichzelf lachendeen
'manusjevan alles". Een kleine op
somming maakt dil ook duidelijk:
uitschrijven en innen van dekwitan
ties, uitzetten van de puzzeltocht
en de fietstocht en bemannen van
de contröleposten onderweg,orça
niseren van de55+ reis, touwtrek·
wedstrijden (waarvanzehet schriftje
nogbewaart),oudejaarsnacht, rnu
ziek voor de 'nijjoarsveziede", etc.
etc.
Echte piekenqua drukte waren de
creatieve tour, detentoonstell ing in
de kerk, de onvergetelijke feest·
week, de ontvangst van mevrouw
Vonhoff en hetspektakel deactie
dag 'Den doun wie t zuW!
Voor deSinterklaasintocht maakte
Welly · samen met Roelie· zo'n 150
snoepzakjes en op de dag zelf
zorgde ze voor soep en broodjes
voor Sint, Pieten en aanhang.

Mooie ervaring
"Als afgevaardigde van de ge·
meente TenBoer mocht ikmet nog

Eerste actie
"Er zat slechts één vrouw in het
bestuur van Dorpsbelangen toenik
gekozen werd. Aande bar werdal
geopperd dat er een vriendin voor
Roeliebij moest komen", herinnert
Welly zich.
In1980werd Pabbemeras geopend
door wethouder Jansen en mevr.
Keekstra van de Woningstichting.
Dit was de eerste activiteit waar
Wellyals bestuurslid bij betrokken
was. Er volgden nog veel officiële
gelegenheden,maar binnen het beo

Ditwerd bekendgemaaktdoorvoor·
zitter Irene Plaatsman en daarbij
werd een ingelijste skyline van
Thesinge (getekend doorAd v.lalk)
aan Welly kado gedaan, met een
fraai boeket bloemen.Achterinhet
café werd opgemerkt dateraanhet
'ereleden·tafeltje" nog wel plaats is
voor Welly.Vlakbij het toneel zaten
Roelf Jansen en Roelie Dijkerna.
diehun sporen al hebben verdiend
binnen devereniging.

TruusTop
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Stelftlften Iftet het handje Wist-u-dat ...

Opwoensdag 6mei 1998 togen wemetz'nallen naardestembusvoordeverkiezingvandeledenvandeTweede
Kamer der Staten-Generaal. Zoals u weet, doen we dat inde gemeente Ten Boer nog 'met het handje". De
procedure ging in Garmerwolde alsvolgt:
BertBuringa(W D)namdeoproep inontvangst engaf het nummer;dhr. Helmantel (CDA) lasdenaamvoor en
dhr.Buringa overhandigdehet stembiljet. In het stemhokje deed het rode potloodz'nwerk;vervolgenswerdhet
formulier in de stembus gedeponeerd. Carel Hazeveld turfde het aantal formulieren (het kán gebeuren dat
iemand het papier mee naar huis neemt).

Hebben andere gewichtsbeheersingsprogramma's gefaald en wilt U verant
woord etenenslanker worden enooknog uw favorietehapjes niet laten staan?
Dit alles istecombineren metvoedinggenaamdHerbaliIe. MijnmanDouween
ik gebruiken deze voeding ruim een jaar. Eerst hebben we het drie maanden
uitgetest of het inderdaad goed werkt. We voelen ons echt fit en gezonder.
Daarnazijnweermee gaan werken entotgroot genoegen loopthet geweldig.
Zozoudenwijhellijnvinden alsookmensen uitGarmerwoldeen Thesingeeens
kennis met deze produkten maken. 't ls voor jong en oud, alle vitaminen en
mineralen die een licham nodig heeft zitten er in. Ook geven wevoorlichting
zowel thuis en elders. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend. Heeft U interesse,
twijfel niet. bel of komgezelligeven bij mij langs. Ik leg Udanhelemaal uit hoe
dil werkt.
Annie Groeneveld. G. N. Schutterlaan 27. Thesinge. Tel. 050-3021887

• de E-tjes (GEOEl ) kampioen van
dit seizoen zijn geworden en op een
boerenwagen door onze dorpen zijn
getrokken?
• QuenHoekstra (1 3)en Boukje Zijlstra
(17) meegedaan hebben aan de
Groningse voorronde van 'De Kunst
bende" in de categorie muziek? De
groep waar Boukje in meespeelde.
behaalde de tweede prijs (eenzilveren
ratje) en Quen verdiende een eervolle
vermelding.
• Metaal-atelier Herbert Koekkoekaan
de Bovenrijgerweg 19 teThesinge op
vrijdag 1meiofficieel isgeopend?Alle
objecten zijn van eigen ontwerp! De
openingstijden zijn: vrijdag en zater
dag van 10.00 tol 17.30 uur en op
afspraak: tel. 050-30248 69.
• Mevr. A.Ganzeveld-Woldendorp van
de Oude Rijksweg 25 teGarmerwolde
is verhuisd naar: Bloemhol 1 kamer
232. 9791LA Ten Boer?
• de collectevoordeNed.Hartstichting
in Garmerwolde I 574 ,50 heeft opge
bracht eninThesinge f 575.50.
• PelaJurjenshaar paarddrachtig is
zonder hengst?
• JoopdeHaantweeezelsheeftaan
geschaft enFokljezedenamenBorus
enJet heeft gegeven?
• bijDorpsweg 46aeen "homobarrelje"
staat? EenItaliaanenPortugeeszijner
vasteklant!
• helinterkerkelijkkoorAmorCantandi
uitTenBoernieuweledenzoekt? Vooral
herenzijnvan harte welkom! Ze repe
teren op woensdagavoro vanaf 20.00
uur in Menorah. Wigboldstraat Ten
Boer. Informatie: Johanna Tonnis de
Graaf, tel. 050-302 1343.
• AlexMollemauitThesingewederom
naarhet voormaligYoegoslaviêisver
trokken en het erg leuk vindt post te
ontvangen? Zijnadres is:
Kpl 1A.H.Mollema
rnr. 75.04.21.1 19
42(NL) Mechbat.l.j
SsvostcieiHerstelpel .
Napo 80
3509 VBUtrechl

Hilfie Ramaker-Tepper

Els Knol-Licht neemt haar stem
biljet in ontvangst.
(Foto:Joske Knol)

zich; Carel Hazeveld werd voorge
dragen doorReint Jurjens (PvdA).

Stemcomputers?
De komst van stemcomputers zal
betekenen dat er minder stembu
reauskomen:ThesingeenGarmer
wolde gaan dan zekersamen.
Wellicht komt er ingeenvan beide
dorpen een bureau en moeten we
naar TenBoer!Volgens Bert Burin
gazal hetdeeerstevierjaarechter
nog wel zoblijven ...

kunnenzoweldames alsherenzijn.
De aanwezigheid van de heren
Helmantel en Buringaspreekt voor

Waarom zaten juistdéze herener?
Elke politieke partij geeft mensen
(leden ol sympathisanten) op; dat

'? .:tt

Gezondheidsprogramma

U wilt afvallen, aan
komen of meer ener 

gie voor uw sport,

~~~~-r

J~-?;Gi
~~ ~~

Bel Annie Groeneveld
050 - 302.887

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kool & zn
'= installati e b e drijf

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

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid · Ort Suzuki Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15· Garmerwolde
!lJ 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

HOF5TEDE-
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ZOlDeractiviteiten Thesinge
We hebbenna 14 dagenprachtigvoorjaarsweer met zomerse temperaturendezomer wel een beetje indebol,of niet?!Vandaardathetons ee~ goed
moment leekom u temelden wat deVerenigingvoor DorpsbelangenThesingevoor u inpetto heeft én omudegelegenheid te geven natuurlijk een
plekje vrij te houden hiervoor indeovervolle agenda!

Koolzaadfietstocht
Na het toch welbemoedigendeaan
tal deelnemers van vorig jaar,heeft
Dorpsbelangen besloten deze tocht
. dieenige tijdte lijdenhadvan erg
weinig belangstelling · ook in t998
weer te organiseren . Ofschoon er
anno 1998nietveelkoolzaadvelden
meerzijn, zie jeerhier en daartoch
nog enkele.RoelfJansen en Roelie
Dijkerna zijn er weer in geslaagd
een prachtige tochtuittezetten die
langs mooie plekjes en ook een
cafeetje voert, zodat ubijdelaatste
een.kleine hartversterking kunt
nuttigen.Voor goed weer zorgen de
weergoden en voor een goede op
komst hopelijk u!
Op vrijdag 19 juni a.s. kunt u tus
sen 18 en 19 uur starten bij café
Molenzicht: daar ontvangt u een
routebeschrijving. Inleg voor vol
wassenen is f 3,50, voorkinderen I
2,50. Vergeet niet onderweg goed
op decontrölepostte letten!
Wij wensen uveel fietsplezier!

Zomerfeest
Zaterdag 27 juni a.s wordt abso
luut een dag om in Thesinge te
blijven!Dorpsbelangen organiseert
diedag insamenwerking met ande
ren een heel programma dat de
kleinschaligheid én degezelligheid
van het dorp benadrukt.
Om tebeginneniser insamenwer
king met de gemeente Ten Boer, in
deochtend defeestelijke opening
vanhetnieuwe fietspad.Hetisde
bedoeling dat, mocht het niet te
veelgaanregenen,hetfietspadge-
opend wordt door Nee, dat

verklappen we nog niet! Onder be
geleidingvaneen muziekkorpsgaan
allegenodigden-endaar behoort u
natuurlijk ook bij - terug naar het
dorp,waar we ophet terras aan de
haven koffie drinken. Daar zal ook
een aantal toespraken gehouden
worden.
Meteen daarna wordt er aan de
haven een wagenspel opgevoerd,
waarin ook een aantal (ex) The
singers zullen optreden: Hennie
Reinders,Hans V.d.Brand en Rients
Hofstra (die het ook regisseert);
Elisabeth Tolenaar schreefdetekst
voor de liedjes.
Maar erwordt nog veel meer geor
ganiseerd.Zois ervanaf 10 uur in
deKloosterkerk eenexpositiedoor
drie Thesinger kunstenaars: Anja
Stuurman,Jozef Polgar en Herbert
Koekkoek vertonen dan tot 17 uur
hun kunstwerken,diezeerde moeite
waard zijn!
Ook kunt u die dag een bezoek
brengen aan de molen, want de
molenaar is al maanden bezig de
molensteen te restaureren. Hij zou
hetzeer opprijsstellen als udiedag
zijn noeste arbeid zou bewonde
ren.
Jolanda Haayer (Achter-Thesinge)
droomtal een tijdjevaneen bakke
rijtjeinhetdorp,om daarmetgraan
van het Thesinger land brood te
verkopen. Op 27 juni wordt die
droom werkelijkheid en kunt u tot
17 uur bij haar in de molen terecht
om brood te kopen. Zij is erg be
nieuwd wat u ervan vindt.
En ditisnogniet alleslPatricia Suér
issindskort eigenares vandeboer-

derij vanVanZwol engeniet lande
lijk grote bekendheid als poppen
speelster en theaterrnaakster. In
haar eentje maakt en speelt zij
prachtigevoorstellingenvoor jong
enoud!Alsgeschenkaan hetdorp
. envooral aanallekinderen-voert
zij 's middags aan de haven één
vanhaar voorstellingenop(bijslecht
weer in de Kloosterkerk). Tijdens
deopeningvan hetfietspad zal zij,
weliswaar in een andere rol, ook
zeer zichtbaar aanwezig zijn. Wij
vinden het fantastisch dat zij dit
voor Thesinge doet!
Vanaf 11uur kunnen jongereninde
leeftijd van 12 t1m 20 jaar in het
Trefpunteentheaterworkshopvol
gen bij een echte beroepsacteurt
regisseur,namelijkMenno Klooster
huis.Aan het eind vandedag laten
de jongeren zien wat zij geleerd
hebben. De plaats van optreden is
afhankelijk van het weer: bij de
Haven ol in de Kloosterkerk. Op
gavehiervoor vóór 10juni bij Irene
Plaatsman (tel. 302 19 27). Rea·
geer snel want erkunnen maar 14
mensen meedoen.
Misschienheeft ualtijdal gedacht:
' Ikzou die enormetuinvanMenno
enDineke aan deSchutterlaan 20
weleens willen zien!".Nou, dat kan
en wel tussen 10.00 en 17.00 uur.
Zij leiden u rond en vertellen van
alles over dewilde planten.
De Wingerd organiseert op27juni
ook het een en ander. De gehele
dag zalJozefPolgar daar aanwezig
zijn om te boetseren en hij maakt
portrettekeningen van u of uw kin
deren.Van13.30tot 15.00uur treedt

de Ierse Folkmuziekgroep Larry
Coogan op en u kunt er heerlijke
Italiaansehapjes nuttigen,diewor
den gemaakt door Claudio en
Jeanet uit de Bakkerstraat.
Gedurende degeheledag iscafé t
Jopke open en vanaf 16.00 uur
speelt daar, de u allen bekende,
Douwe Tichgelaar op zijn accor
deon.

Dorpsbelangen hoopt op veel be
langstelling uit het dorp. Nietalleen
uit Thesinge, maar ook uit Gar
merwolde, want het nieuwe fiets
pad is natuurlijkook voorhen aan
gelegd.
De juiste tijden en het definitieve
programma krijgtu nog van ons.

Vereniging Dorpsbelangen Thesinge

Onderhoud
Kerkhof
Thesinge
De plaatselijke onderhouds
commissiezoektvrijwilligers diebe
reid zijn een aantal keren per sei
zoen het gras van het kerkhof te
maaien. Men beschikt over een re
deli jkmodernemaaier en het iseen
prettige trimtocht, waarmee u te
vens een bijdrage levert aan het
fraaie en monumentale kerkhof bij
de Kloosterkerk. Vrijwilligers kun
nen zich aanmelden bij Piet Huis
man of Hans Weggemans.

groep
Beks Administraties
Burg .Triezenbergstraa t 30, 9791 CC Ten Boer (050) 3022191

27 maart 1998. Woedend e n
gestresst verlaat T.P. Lellens
he t 'acco unta nts' kanto o r van
de zwager van z'n buurman.

Denk je dat je papieren in goede
handen zijn, is die zwager met de
noorderzon vertrokken. En over een
paar dagen wil de fiscus de spullen
binnen hebben.
Beks brengt uitkomst. Ze vragen
uitstel aan en kunnen zo alle t ijd
nemen om je aangifte deskundig te
behande len.
Echte pro fs. oo k voor particulieren.

Hoe krijgt hij in twee dagen
de aangifte rond?

GOED VOOR UW GOED

Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

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

Fa. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 542225 2

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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050-30138 3 0
0598-39350 4

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

u
---------~

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

Klaas Jan Hofstedeprobeert de rodeostier inbedwang tehouden. Endat
vief zo te zien niet mee! (Foto: Wo/ter Karsijns)

Tijdens de zeskamp streden verschillendeteams om de eersteplaats.Hier
het teamvan de Mo/enweg inactie. Het team vande Schutter/aan werd
uiteindelijkwinnaar. (Foto: Wafter Karsijns)

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6, 9791CR Ten Boer
Telefoon (050) - 3022151

InGarmerwolde konden we genie
ten van eenheus muziekkorps:"de
Grunopoorters' uit Groningen. Dat
maaktedeoptocht van de kinderen
meteen een stuk gezelliger!
Ook de Garmerwolder koffietafel
was een succes: zo'n 110 eters
schoven aan in "de Leeuw' ...
Na devideo ging hetrichting speel
veldje; op de kindermarkt werden
heel wat spulletjesverkochten spel
letjes gespeeld. . •
DeKaraoke was best moeilijk:door
de zon viel de tekst nauwelijks te
lezen! Velen namen dan ook hun
toevlucht tot playback.

Ookmoederen dochterLade reden
mee op de wagen ... (Foto: Henk
Remerie)

laandB]~ lJnd e1'HBmh g

Stiefbeen en zoon

UJ HllU~bmdeflJemlHg

Stiefbeenen zoon
Ulgmmaw.g 141 - 913 1 5R Gro. ing.n
t. UIar050-5492 913 - ..I,I.\. 06-53423019

Hardhouten banken...... 119,
Tuinbeelden vanbeton
Bistrostoelen vla 10,-
Karpetten à 65,-
Tuin ge reedschap
Wasbakken enW.C.'s

Ul grrsma...g 141 - 9131 8R Groning..
(.L1u 050-5492913- aul'I .\. 06·53123019

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

Karaoke voor jong enoud, de mei
den hebben er zin in! (Foto: Jopie
Kappetijn)

De Thesingers vierdenophet sportveldjeineenongedwongen,gezellige
sfeer koninginnedag.Het Oranjecomitébood een afwisselendprogramma.
's Morgens kwamen de basisschoolkinderen in actie en 's middags
vertoonden de volwassenen hun kunsten op luchtkussen, rodeostierende
langelatten. Ookde spierballen werden geactiveerdbijhet trekkertrekken.
Als afsluitingvan de feestelijkheden waserop 1mei een kinderdisco en
een spetterende feestavond inOnsTrefpunt met de band Ten Speed.

Konin~edagI998
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Openluchtspel

Aanvang : 20.30 uur
Entree: f 7,50; kinderent'm 12 jaar f 5,-.
Kaarten in voorverkoop bij Janna Hazeveld, tel. 050·541 4777 en
Dienco Bolhuis, tel. 050-541 4424.

Opvrijdag 3 enzaterdag 4 juli a.s. geeft Rederijkerskamer "Wes·
ter" een voorstelling in het Openluchttheater, Dorpsweg 60 te
Garmerwolde.
Opgevoerd wordt: "Laifde, gelden aid papier"; een klucht indrie
bedrijven doorHansGnant,vertaaldenbewerktdoor Henk Karstens.

vrijdag 5juni
vanaf 17.00 uur: schieten op "dikke
Bertha". Met welke snelheid kun jij de
bal wegschieten?
19.30 - 21.30 uur: Officiêle receptie.

donderdag 4juni
17.00 uur:Voetbaldinic "GerrieMühren".
Voor iedereen bezienswaardigen met
actieve deelname van C- en D-jeugd.
(Hoofdveldw GEO)

woensdag 3juni
Van13.00 10t17.00uur:Feestprogram
ma voor de jongste GEO-jeugd met
spelletjes enkinderdisoo
18.45 uur: aanvang bedrijven-volleybal
toerrm op hetveld naast deleesttent
21 .00 uur:gezellige nazit m.m.v.Roots'66

zaterdag 6juni
vanaf 09 .00uur:jeugd voetbaltoernooi
met eeninlernationaal tintje.
vanaf 14.00 uur:reünieoud-GEOleden,
voetbalwedstrijdjes reünisten (7x7),
voetbalmuseumpjeinhet clubhuis.
19.00 uur: w GEO- w Appingedam
(Hoofdklasse).
21.00 uur:Slotleest m.m.v."TenSpeed"
en Wia Buze. Kaarten à f 10, . voor
deze feestavond zijn te verkrijgen op
de volgende adressen:
J.v.c.Tuuk,Oude Rijksweg2,Garmer
wolde. A. Sibma, Molenweg 34,
Thesinge. D. Bolhuis, Gerststraat 5.
Ruischerbrug.

Programma

GEO SO jaar

Ten Boer 050" 3022592 ·-Sint Annen 050 " 3021368 -

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

gezondheidszorg iseen stukarmer
dan dievanons;defamilie vande
patiëntbrengt eten ! De verpleging
loopt ingroene soepjurken van het
model rechttoe-rechtaan.
Ad brengt ooknog wat geld in:door
te klussen, als vervanger in een
fietsenzaak, met peren plukken en
tuinonderhoud. Hij wil ook nog een
poosje gaan druiven plukken en
vooral meekijken hoe de wijn ge
maakt wordt. Verder zijner natuur
lijkhuishouding en tuin. De productie
uit degroententuin is groot: toma
ten, komkommers en paprika'sdie
echtrood worden.Zoon Bram heeft
hetdruk met school (examenjaar,6
vakken) en een baantje bij de su
permarkt voor 24uur. Tussendoor
moet hijdan nog opdraven voorde
voetbaltrainingen, want inaprilstart
hel voetbalseizoen met een
scholentoernooi inAuckland.Bram
wil in september '99 aan een ver
volgstudie beginnen in Nederland;
welkestudierichting,dat is nog een
vraag. Vooraprilstaat ereenweekje
fietsen ophetprogramma endaarna
begintdeNieuwzeelandse"winter",
die in elkgeval opgeluisterd wordt
door visite: Christien Huizinge en
dejongenskomen injulien augus
tus, samen met een paar vrienden
van Bram, en alshet doorgaat ko
menHansV.d. Berg enJoanneV.d.
Meulen in november.
De groeten aan alle bekenden en
vooral de G&T-lezers, van
Margat, Bram enAd vanZalk.

Ad had een beetje heimwee naar
deDorpsbelangen-borrelinhetTref
punt. Margot zit nu opde dialyse
afdeling; eigenlijk hetzelfde werk
wat ze in Groningen deed. Mis·
schien kan ze ook nog een poosje
haar horizonverbredenopeenheel
andereafdeling, zoalsdeintensive
care.Wie weet. De Nieuwzeelandse

Wellington, 18maart 1998

"Eenhalf jaar is ernu omvande anderhalfjaar die we hadden gepland.
De kerstdagen en dejaarwisseling, diewe thuisalshoogtepunten bestem
pelen, liggenalweermijlenverachterons. De tijdgaat toch wel snel,maar
eris ook ontzettendveel gebeurden we beleven alles intenser,omdathet
allemaal nieuwe ervaringenzijn.
Geweldig hoeveel mensen in 71Jesinge en Garmerwolde reageerden op
het eerste artikel, waarin we ons adres hadden vermeld. Hartverwar
mende groetendieonshielpenhetnieuwe jaarwat makkelijker binnen te
stappen.Allemaal bedankt!Eenbijkomend feit is dat we dooralle berich
ten uitNederland -en datzijnerechtveel- ons niet los kunnenmaken van
de plek waarwe meer dan 20jaarhebben geleefd. We worden er als het
ware met de haren bijgesleept: zwangerschappen, sterfgevallen, GfO,
het weer, het nieuwe winkeltje De Wingerd, de smederij, verkie
zingsuitslagen, cultuur; wewordengoedop de hoogte gehouden."

De groeten uit
Nieu~Zeeland

Enditisnog maar het beginvande
zeven dichtbeschreven velletjes van
debrief die Ad vanZalkvanuit Nieuw
Zeeland stuurde! De rest hebben
we (metzijn toestemming)flinkinge
kort:
Hetgaatdefamilieheelbest,alwas
het met kerst en nieuwjaar wel
vreemd.metdatmooiewarmeweer;

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

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

LANDBOUW·
MECHANI5ATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

voor afspraken:
050-5424948

Kajurt 140
9733 eH Groningen
(Lewenborg)

\~I
r

Waarborg
Installateur

00 ~ooo .00 000 centrale verwarming
gg oogo elektrische instaflaties
00 0 00 sanitair
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B~ ~.•
Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06·52619071
Fax: 050 - 3010625
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Bel met één van onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (OSO) 3012848

Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd isuit
een lening en een verzekering. Enaf
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer welen? Ookdat kan.

Rabobank

..Wezijnopzoek naar een hypo
theek waar we later weer UIt kunnen
putten. Voor de studiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.
Uziet hel. Met denieuweOpMaat

Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgestudeerd en di
rect aan hetwerk.Mijnvriend wilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan .

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

..Wehebbeneenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerken omvoordekinde·
ren tezorgen.
Dan willen weminderaan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja. dat kan .

Het seizoen is weer aangebroken: de autocrossliefhebbers kunnen hun
hart ophalen! V.l.n.r.:MichelWinter, ReinierBuringa.Arne Tammeling en
Jel/e van der Veen met Wil/emen Hennie van der Schans.
(Foto: Henk Remerie)

Overblijfkracht(en) gevraagd
Op de O.B.S. Garmerwolde blijven tussen de middag steeds meer
kinderenover. Hiervoor is uitbreiding van toezicht nodig: wie kan/wil hen
opeenplezierige wijzebezighouden?Hetgaatomdemaandag. dinsdag,
donderdag en vrijdag. Inlichtingen bij Dick Groenhagen.

lES

Middenindenachtvindt-ergens
tussen Ten Post en Ten Boer 
een mysterieuze ontvoering
plaats. Een toevallige getuige
raakt verstrikt in een web van
leugens en intriges, zelfs zijn
vrouwweetnietmeerwiehij is ...
Er blijken enorme politieke en
zakelijkebelangen ophetspelte
staan; wat is de macht van het
bedrijlsleven en hoe corrupt is
de politie?
In een luchtig schouwspel komt
de onderste steenboven.

Plaats: Bovenrijgerweg 19,
Thesinge.
Speeldata: 18, 19, 25, 26 en 27
juni; 8 en 9 juli.
Aanvang 20.00uur.
Kaarten á I 10,. reserveren op
tel. 050·302 32 08 (lielst tussen
19.00en 20.00 uur).

"DeRijge"
Toneelgroep "De Rijge" uit
Thesinge speelt o.l.v. regisseur
RonvanLente"Geengezicht";
eenvrijebewerkingvaneenstuk
van de Italiaanse toneelschrij·
ver (ennobelprijswinnaar)Dario
Fo.

• Zoekt u oppas?
Olga(18) enSophie (1 6) Schijfwillen
graag oppassen in de namiddagen, 's
avonds en in deweekeinden. Heeft u
interesse,dankunt ubellen (050) 302
21 29, Lageweg 21 in Thesinge.
• Tekoop:
vouwwagen, merkCombi Camp (voor
zienvan nieuwe banden).
f 500,-; tel. 050-302 2181 .

Stoomfluit jes

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 . 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050·5493673

----#-.......-.B__U~RINGA

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Omalvast te noteren:
18 en19augustus
KinderactiviteitGarmerwolde:middenin
hetdorpverrijst eengeheimzinnigbos!
zaterdag 29 augustus
Feestdag Garmerwolde met: een boel·
tocht voor 50+, spelletjescircuit en de
band "Solidair"

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

1 mei Um 27juni
De Wingerd: ExpositievanAnjaStuur
man, Kapelsiraai 13 (illustraties en
schilderijen). Te bezichtigen tijdens
openingstijden enopafspraak.
woensdag 3 juni
Test alarrnsirenes: kunnen we ze nu
wél in Thesinge enGarmerwolde ho
ren?
3 Um 6 juni
GEO·feesl
zondag 7 juni
Kloosterkerk Thesinge: OSA-Slot
concert; aanvang 15.00 uur
8 l1m 11 juni
Avondwandelvierdaagse; inl. Oiena
Tichqelaar
woensdag 17juni
ANBO-dagtocht:Frieslandopz'n best
18en 19juni
Bovenrijgerweg 19: voorstelling "De
Rijge"
vrijdag 19juni
Koolzaadfietstocht Thesinge
zaterdag 20juni
Roefeldag gemeente TenBoer;opnaar
Winneweer!
woensdag 24 juni
Dagtocht Thesinger reisclub
donderdag 25juni
"De Tä"; Feestelijke afsluiting Kunst
project
25, 26 en27juni
Bovenrijgerweg 19: voorstelling "De
Rijge"
27juni
Zomerfeest Thesinge (incl. opening
fietspad Kardingermaar)
3 en 4 juli
Openluchtspel Garmerwolde

Agenda
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Koolzaadveldaan de Lageweg in Thesinge.Aande horizon de boerderij
van Goenze(nuwoonplaats Fam. Ypma). (Foto: WolterKarsijns)

Fotovandemaand

Het was gezellig druk tijdens de voorjaarsmarkt van de Wingerd in
Thesinge. Plantjes wisselden van tuin. schapen werden uitgekleed,
streekproducten - zoalskaas en wijn- werden geproefd en deresultaten
van wilgentenenvlechtenwerden getoond. In en rondomdewinkel deden
de eigenaressen goede zaken. Wanneer is devolgende markt... ?
PieterHoltman ontdoeteen schaap van zijn warme wintervacht.

(Foto:RoelieKarsijns)

REDACTIE

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 . 5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·541 53 35
Adm in istrati e:
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan36.050·3023896.
Abonnementsgeld f 20.00 p.j.
Postacomees f 29.50p.j.

Kopij inleveren uiterl ijk
donderdag 18 juni 19.00 uur,
indien mogelijk ee rder.

Kerkdiensten
31 mei
09.30uur SOW GKThesinge.
ds. S. Ypma
14.30uur ers. T.J. Oldenhuis!Coevorden
7 juni
09.30uur SOW GKThesinge
mw. Tinga·BosmaiGroningen
14.30uur ???
14 juni
09.30 uur HK Garmerwolce,
ds. G.O. Giethoorn
09.30uur GKThesinge ???
4.30 uur ???

21 juni
09.30uur SOW HK Garmerwolde.
ds. S. Ypma
19.00uur es, G.J. AbbasiOnderdendam
28juni
09.30uur SOW GKThesinge
ds. T. deJong!Hoogersmilce
19.00 uur dhr. H.J. DijkstralGassel·
ternijveenschemond

VAN81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050·3021227

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKE N- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
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Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoort oestellen

Ni euweweg 3
ro 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - ro 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraal 204 - ro 050 - 5771306


