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Zeilen op het Wad met de tjalk van Peter Havenga
Verslag Pinksterweekend 1999
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gelsbroeden en niet gestoord wor
den door het tij.
Het is ook zeer ongebruikelijk dat
hier een schip vaart van deomvang
vandeze tjalk.We hebben dan ook
best bekijks. In de haven wordt de
boot vakkundigaangelegd enishet
tijd voor een versnapering. De
FLESSEN arriveren bovendeks, te
weten:Schippersbitter,Beerenburg,
Jägermeister en bier. Onder het
wakend oog van vele passanten
worden ook nog de nodige nootjes
naar binnen gewerkt.
Er wordt naar de thuisblijvers ge
beid, er worden enige foto's ge·
maakt en erwordt wat afgelachen.
Als Peter dan ook nog blijk geeft
van zijn onkundigheid op het ge·
bied van Duits kleingeld aan de
havenmeester, ishet sfeertje com
pleet.
Om plm. 19.00 uur besluiten we
een eetgelegenheid te zoeken en
gaan we het stadjeverkennen.Mid·
den door het dorpje loopt een vieze
sloot met daarboven een soort buis
met een diameter van plm. 25 cm.
en een lengte van plm. 20 mtr. Jan
Feenstra stelt het volgende voor:
'Als Erik heelhuids en droog aan-

- komt aan deoverkant,dan betaal ik
stroef, maar het anker komt toch zijn eten."DitzietErikwel zitten en
boven water, zodat wij ook onze Johan,dieEriklangerkentdanvan
tocht kunnen voortzetten richting daag, geeft Jan weinig kans. En
Greetsiel. jawel hoor, onder aanmoedigend
Om plm. 17.00 uur komen wij aan gejoel haalt Erikzonder k1eerscheu
bijde sluis van Greetsiel. Wanneer ren en kurkdroog de overkant. On
wij door de sluis zijn,varen we door der grote hilariteit van vele toe
een prachtig natuurgebied. Dit iste schouwers wordt er voor Erik flink
danken aan de bouw van deze sluis geapplaudisseerd.
en het aanleggen van een kunst- We komen in een gezellig restau
matige geul, zo ongeveer 5à 6jaar rant waar we gezamenlijkrond één
geleden.Eerder was hier nog eb en tafel kunnen aanzitten. Iedereen
vloed. Nu ishet een plek waar vo- zoektwallekkers uitenvan het huis

De ljalk van Peter Havenga met de wind in de zeilen.
(Foto: Gerrit Wiekef) -

geklaard. GEWELDIG!!! Wat een
samenwerking.
De rubberboot wordt teruggetrok·
ken,de 'Christine"vaart langszij en
de beide heren worden overgezet
op de tjalk. PRIMA ZEEMANS
WERK!!!
Nu wordt het tijd om ons eigen
anker binnen te halen,wat hopelijk
beter en soepeler zal gaan. Hope
lijk hebben wij niet te vroeg gela
chen om andermans problemen.
Het ophalen van het anker gaat

Bemanning: PeterHavenga (kapitein),Ton Bouchier (1e stuurman),Johan Havenga (2estuurman),Harm Jan Havenga (roerganger),Erik (bootsman),
Jan Feenstra en Thea Bouchier (opstappers), Katja (kok/verzorging) en Marscha (koksmaatje).

Vrijdag 21 mei
Om 19.00 uur vertrekken Peter,
Johan, Erik, Katja en Marscha al
vast richting Delfzijl. Hier zullen zij
overnachten bij de zeesluis.

Zaterdag 22 mei
Om08.30 uur arriveert de rest van
hetgezelschap,teweten:Harm Jan
Havenga,TonenTheaBouchier en
Jan Feenstra.
Om08.45uurgaanwij door desluis
op de Eemshavenen varen richting
Waddenzee,opnaarGreetsiel.Het
iswindkracht5-6 engroteschuim
koppenzorgen er al gauw voordat
Jan Feenstra, dievoorophet schip
zit, een nat pak krijgt.
Om 12.00 uur gaanwe voor anker
inverband met de laagwater stand.
Tijd voor een hapjeen een drankje.
Achterons ligt ook een schip voor
anker,het isde "Christine"uit Duits
land.
Wanneer deschipper om 14.00uur
wil vertrekken, wacht hem een ver
rassing : het anker weigert zich te
laten ophalen,vindt het waarschijn
lijk wel gezellig hiermet die nabu
rige Hollanders. Harm Jan ligt stie
kem tekoekeloeren en heeft reuze
schik indeproblematiek aan boord
van de 'Christine".
Alsblijktdat de Duitsers na een half
uur het anker nog niet boven water
hebben, besluiten twee heldhaftige
leden van de tjalk, te weten: Peter
en Erik, hen een handje te gaan
helpen.De rubberboot wordt tewa
ter gelaten en met behulp van een
lang touw, de stroming en het
gepeddel van debeide heren, be
reikt de rubberboot de "Chrisfine".
Erik en Peter klauteren aan boord
en al vrij snel hebben zij het klusje



De - goedgeklede · bemanning heeft een fantastisch weekend.
(Foto: Jan Feenstra)

Opstapper Jan Feenstra

Wanneer ik terugkijk kan ik uit de
grond van mijn hart zeggen dat dit
een fantastische enzeergeslaagde
tocht was in alle opzichten. Een
Pinksterweekend om nooit te ver
geten. Bedankt dat ik hierbij aan
wezig mocht zijn.

weer. We varen nu richting
Lauwersoog. De helft van de
bemanning is aan dek en de rest
slaapt nog of is bezig wakker te
worden. Het isrustig en droog weer.
Om09.00 uur gaat demotor uit en
gaan de zeilen omhoog. Er staat
een lekker stevigwindje; dit is het
echte werk. Er komt echter weer
meer wind en het begint te mot
regenen . Wij varen langs de
Engelsmanplaat,onbewoond,maar
eriswel een overlevingshut en een
vogelkijkpost.
Om 10.00 uur naderen we
Lauwersoog en gaan we opde plof
naar de sluis. Als we door desluis
zijn, gaan de zeilen weer omhoog

I en gaan we richting Oostmahorn.
Hier komen we de boot van Gerrit
en Willy Wiekei tegen;Gerrit maakt
van ons gezelschap diversefoto's.
Wij varen verderrichting Zoutkamp.
Om17.00uurkomenwij bij de sluis
van Zoutkamp.Hetishier een drukte
van belang. Erg gezellig en een
heleboel volk op de been.
Vlaggetjesdag in Zoutkamp.
De spullen worden opgeruimd, de
zeilenopgerold,de bagage gepakt,
het afval van boord. Onze afhalers
komen inmiddels aan boord enkrij·
gen nog een hapje en een drankje
aangeboden. Hanny, Dina, Jan en
Bouchien zijn onze taxichauffeurs.
Alswe van boord zijnwordt ernog
geknuffeld, gekust en succes ge
wenstmet af te leggen examens.

een heleervaring midden op zee te
wandelen met alleen ruimteen rust
om jeheen en eenschipdat droog
ligt.
Om plm. 23.00 uur gaan we weer
aan boord. Een ieder die nog wat
wil drinken, kan dat doen. We zijn
eigenlijkbest moe en om 23.30 uur
ligt iedereenin de kooi.

Maandag 24 mei
Om OG.30 uur opstaan en anker
ophalen. DE ZEE IS INMIDDELS
WEER TERUG! De motor wordt
gestarten om07.00 uur varenwe al

nog plm. 80 cm. water rondom het
schip, maar verderop zien we al
zand. Benedendeks doen we ons
allen tegoed aan een heerlijkbord
macaroni; de saus werd door Katja
thuis al gemaakt. Werkelijk
heeeerlijk! Katja, de volgende keer
mag je weer mee hoor!!
Alsde macaronionderveelgenot is
opgegeten,gaanwebuiten deboel
verkennen. Rondom het schip is
het nu ook een zandstrand, dus
kunnen we gaan wandelen. Het is

intussen aan Peter wat erzoal ver
anderd c.q. verbeterd kan worden
voor wat betreft het touwknopen en
de tuigage. Onderwijl worden er
zeilverha!en verteld. Erg gezellig.
We liggen overigens tegenover
Noordpolderzijl.
Om 18.30 uur varen we weer. Met
de stroom mee; echter de wind is
aangewakkerd:?:N-WG-7.Dewind
staat voorop de boeg en dus de
volle laag water over hetschip;een
geweldige ervaring.
Om21.00 uur gaanwe voor anker
bij het Pieterbuurster Wad. Er staat

wind en golven,maardezon schijnt
wel lekker. Prachtig als er weer
boeggolven overhetschip slaan. In
de verte zien we Borkum.
Om 1G.30 uur gaan we weer voor
anker.Er is teveel tegenwinden te
veel stroom. Ton hoopt dat dewind
om plm. 18.30 uur wat zal gaan
liggenen danhebbenwe de stroom
ook mee. Dit scheelt in brandstof,
dus kunnenwe beter wachten. En
ja hoor, we gaanweergezelligaan
de borrelenaande teut.Ton vertelt

Zondag 23 mei
Opstaan om OG.OO uur (dit geldt
overigens niet voor iedereen) en
om 07.00 uur alweervaren,richting
Ned. Wad.
Het is kouder en er is veel tegen
wind zodat we op de motor (plof)
moetenvaren. Om 12.00 uur gaan
we voor anker bij een zandplaat.
We zien hier ook diverse zeehon
den. Prachtig. Johan en Ton gaan
van boord en lopen tot aan hun
middel in het water .
KOUOUOUOUOUOUD!! !!!!!! Peter
en Erik testende rubberboot; deze
blijkt in perfecte staat. Ook demo
tor doet het goed.
Om13.00 uur ishetetenstijd.Jawel
hoor, lekker!! !Erwtensoep met heel
veel worst. Dit hebben de dames
goed gedaan. Na het nuttigen van
de erwtensoep kan men lekker er
gens aan dek gaan liggen. Het is
welwinderig en eenbeelje fris,maar
we zijn goed gekleed.
Om 15.00 uur wordt besloten het
ankeroptehalen en weer verderte
varen op de plof (zoals Ton dit
steeds noemt). Helaas kan er nog
niet gezeild worden: harde tegen-

wordt ons een lekker borreltje aan
geboden. Het glaasje hoort erniet
bij ...maar dithaddensommige van
ons niethelemaal begrepen. In ie
der geval doen deglaasjes het ook
goed bij Peter aan boord. Ná de
nodige moppen enhet hebben van
een volle buik gaan we terug aan
boord.
Harm Janwileeeeevenlanguit.Heel
eventjes maar. Geeft niks hoor,
Harm Jan. Lekker toch: veel zuur
stof en een borrel, wat wil je dan
ook. Wij zullen in ieder geval niet
aan Hanny verklappendat jejetan
den niethebtgepoetst. Van ons zal
zij nieieieiets horen. HAPPY
DREAMS!!

LANDBOUW·

MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

PRAKTIJK
Wink elcentrum Setwerd

Te lefoon (OSO) 54 1 84 68
Lid SJ'.U . K.' .K. nr. 02:0"'9"'9~

verzorgde voete n
kom en verder

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boe r

Telefoon 050 - 3021905

Eerlijk t- lolAt \l.O.F.
Voo_heen KI"nde_ ;An tiek

Eiken tafels op maat
(of iedere andere houtsoort)
Gerard en Margreet Klunder

Dorpsweg 58
9798 PG Ganmerwolde

Tel. 050 - 5494580
Fax 050 · 5494579
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Kor enTitia

Slotconclusie
Het was een mooie route met mooi
weer. En achteraf viel het voor onze
moeders ook mee ... "Als je eerst
maareven op gang bent,"werd er
gezegd.
Roeit en Roelie, bedankt!

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95

Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a ......... 10,-
Karpetten nieuw à....... 55,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voor een toetJe prij5

Stalramen
Oud gereedschap

ij nmJ~b)jl ~j~me1l11HB

Stiefbeen en zoon
U1gmmaweg 147 - 9731 BR Groningen
lel. 050-549!913 • Fax 050-5491660
aulole!. 06·534!3019

Gas
Water
Electra

8= Fa. W. Kooi & zn
=- insta lla tiebe cirijf

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

Hier volgteen kort verslag van de
route, die gefietst moest worden:
Vanuit het café ging het richting
Sint Annen, daar linksaf richting
Bedum ; bij het viaduct omhoog
(waar de eerste opmerkingen van
achteren kwamen over "Waar zijn
weaanbegonnen...").Direct na het
viaduct rechtsaf ; op naar Mid·
deisturn. Bij de welbekende "Vast
Banket" moesten we linksaf. Hier
zagen we tot onze grote verbazing
dat onze plaatselijke makelaar nog
te bereiken is onder het oudetele
foonnummer,dat begint met 05902.
De route leidde ons verder naar
Fraamklap (onze snelheid in de
gaten houdend). In Fraamklap vlak
voordebrug, langs het water, naar
Onderdendam. Wewerdendoorhet
mooiste stukje van Onderdendam
geleiden vervolgden onze weg naar
Westerdijkshorn (zo kom je nog
eens ergens)_We gingen verder
naar Ellerhuizen; waar we via het
Krimstermolenpad naar Zuidwolde
fietsten. Daar zaten Roelf Jansen
en Roelie Dijkerna - debedenkers
vandeze route -ons bij caféVaats
tra (tevens controle) al op tewach
ten.
Na het nuttigen van een soft-ijsje
vervolgden we onze weg naar het
gewestplan Noorddijk. Waar we
doorheen fietsend uitkwamen bijhet
Boer Goensepad. Over dit smalle
paadjeging hetnaar Thesinge,waar
we ons papier weer inleverden bij
café Molenzicht.

FietstQcht DQrpsbelangen Thesinge
25 juni 1999
Daar we die avond nog andere verplichtingen hadden en we onze
moeders mee opsleeptouw namen (zoals ze zelf zeiden), vertrokken
we naeen dag klussen in onshuisom 18.00 uur.We waren deeerste
deelnemers van de- naar later horen zeggen - 21 , van deze avond.

HOFSTEDE-

Hillie Ramaker-Tepper

boekbinden. Een secuur en tijdro
vend werkje.
Een idee voor onze G&T's? Het is
later best leuk om een heel boek
over Garmerwolde, Thesinge en
omstreken te hebben!
Verder konden we er terecht voor
de speltproducten van de familie
Haayer, biologische kaas van
Jeanet Ubbensen prachtige hooi
en gipsfiguren van Marga Boswijk.
En datalles ineenontspannen sfeer
en vergezeldvaneen hapjeen een
drankje. Toen Douwe Tichgelaar
ook nog op z'naccordeon begon te
spelen, was het helemaal af!

Indegezellige zithoekjes werdover
van alles en nog wat gesproken.
Enkele heren waren druk aan het
discussiëren over de vele winkel
tjes vroeger in Thesinge. Zo rond
1930 -dus vóórdeTweedeWereld
oorlog-zijnerheel wat Thesingers
een winkeltje begonnen om het
hoofd boven water te houden. In
1950 waren er al weer verschei
dene verdwenen ...

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum lEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Vrijdag 25 juniwas hetvan 16.00 tot21.00 uureen gezeliige drukte bij
"de Wingerd".

Reparatie alle
merken fietsen

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Een heuseklompenmakeruitBeilen
liet zien dat er vroeger heel wat
moest gebeuren voordat een paar
handgemaakte klompen klaar wa
ren.
Marleen Verbeek uilWoltersum was
druk bezig met papierscheppen.
Na het scheppen met een raster
werd het meeste water uitdepapier
brij gedrukt; daarna ging het in de
handpers.(Kinderenmochten mee
helpen door bovenop de pers te
gaan staan.) Even losmaken van
de vloei en ...drogen maar.
Als basis neemt ze allerlei restjes
wol enkatoen en kniptdezein kleine
stukjes.
In tegenstelling tot wat meestal ge
beurt, gebruikt ze geen lompen of
oudpapier.Ookneemt ze zoweinig
mogelijkhoutpulp;zondercellulose
gaat het echter niet. Ook brandne
tel en vlas zijn prima grondstoffen.
Hoe langer de vezel,des testerker
wordt het papier. Met behulp van
o.a.bladerenenviooltjes bereiktze
een prachtig resultaat.

Haar buurvrouw - Carolien Schol
ten uit Ten Boer - was aan het
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Met een flinke dosis geluk kon ik nog naar de laatste voorstelling van de Rijge op vrijdag 17juli. Het
gezelschap had er toen al tien uitverkochte avonden op zitten. In hetdorpgonsde hetvande positieve
opmerkingen: Je mag dit niet missen, hoor! Het is echt énig! Heel verrassend en een prachtig
schouwspel!

De Rijge speelt Pension de Graaf

Bij aankomst opdeboerderij aan de
Bovenrijgerweg mag hetpublieknog
niet naar binnen. Een mooie gele·
genheidom de expositievan Herbert
Koekkoek en Agnes Bozsogi nog
eens te bekijken indeschuur en in
detuin rondom deboerderij .
Een knal,piepende remmen en een
hoop geschreeuw doet ons op·
schrikken en werealiseren ons dat
het stuk is begonnen. De auto van
Bob (Kees Faber) en Babs (Mar
grietvan Dam) staat met pech voor
Pension deGraaf en wijvolgenhen
naar binnen inditlouche etablisse
ment. Inhoogtempospelen erzich
allerlei verwikkelingen afinallehoe·
ken en gaten van de ruimte in de
grote schuur van deboerderij.

De gebochelde en kreupele beo
diende van degraaf is een gewei·
dige rol voor Herbert Koekkoek. Dit
geldt ook voor Jochum Admiraal in
derol van degraaf,dieeen vampier
blijkt tezijn.De grime van debeolen
dezieterangstaanjagend uit. Babs
ziet erook prachtig uit. Vooral later
inhet stuk alszijindeban isvan de
vampier. Dan is zij net een wilde
boskat. De vampier zelf iseen grie·
zei met overal bloedsporen.
Ertussendoor reddert een wereld·
vreemde archeologe (Nelian
Dijkema)op zoek naar onderaardse
gangenstelsels, die zich precies op
deze plek bevinden. Ook toevallig
bevindt zich inditpandde vermiste
dochter van Bob (Olivia Pater), die
in diepe trance rondwaart.

De boerderij leent zich bij uitstek
voor dit spektakel. Krakende deu
ren, rooknevelen, open haardvuur
(op video!), slaapkamer op zolder
met bedophellendvlaken badkuip
opdeomloop. De bouwploeg heeft
wel zeercreatiefwerk geleverd on
der leiding vanPeter Kruyt. Samen
met het licht en geluid (Nice de
Ridder) werden er speciale eftec
ten neergezet. Heel origineel was
demuziekkeuze bij deverschillende
scènes. Zo beklom debediende de
tribune om op het orgel een riedel
ten bestetegeven.De dansvan de
maagden (Olga Schijfen Sarah en
Olivia Pater) werd razend knap uit
gevoerd. Er werd door het publiek
smakelijkgelachen om degrappige
vondsten ("maagd·arm·kanaal" in
Thesinge).

Was het misschien de wissewer
king met het publiek, die ver
oorzaakte dat tijdens delaatstezin
nen degraaf zich nauwelijks goed
kon houden? Of kon hij na al die
keren de kop van zijn bediende en
diens intelligente tekst (0,dus) niet
meer harden?
Een staande ovatie voor regisseur
Ron van Lente, zijn spelersen alle
medewerkers is dik verdiend.

Vooraf, in de pauze en na afloop,
zorgde Joanne van der Meulen met
haar staf voor decatering.
Na het zomerreces start de Rijge
wegens overweldigende belanq
stelling weer op om nog twee .

alweer geheel uitverkochte · voor
stellingen neer te zetten. (Bellen
heeft geen zin. Wie volgend jaar
verzekerd wil zijn van een plaats,
kan "Vriend van de Rijge" worden;
aanmeldenbijeen van deacteurs.)

Truus Top

Nieuw pension
geopend
in Thesinge
Indeweidsevelden tussenSint AnnenenThesinge,palboven
het vervallen en in onbruik geraakte gangenstelsel van "Het
Oude Klooster", ligt sinds kort Pension de Graal.
Gelukkig zijn zij diehierstranden, zoals Bob en Babs, want het
is een bijzonder gastvrij pension. Wel merkwaardig is dat de
"Butler", die een sterke gelijkenis vertoont met de knecht uit
hetbekende verhaal van de Ierseschrijver Bram Stoker, henal
verwachtte.

Maar de eerste verbazing hierover van Bob en Babs is weldra
vergeten als hun hoffelijke gastheer De Graaf zijn opwachting
maakt. Alras blijkt dat deze edele heer, met zijn guitige Duitse
tongval, niet alleen adellijk bloed maar bovenal maagdelijk bloed
door zijn aderen heeft stromen. Maar dat weten Bob en Babs dan
nog niet. Babs, die volgens Bob "het uiterlijk met het innerlijk
verwisselt", is helemaal ondersteboven van de charmes van De
Graafen Bob is gefixeerd op het vinden van zijndochter Amy: een
schone maagd,dieal sinds enige tijd vermist is. Enhier inde buurt
van het pension is zij voor het laatst gezien ...

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

I \ /n ~

NIJDAAf
Wold weg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)

9734 AC Gron ingen-Ruischerbrug

050 · 5416135~'
Waa rbo rg

In stallateur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tb - 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06- 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Thesinge 1950 in 2000 gaat door!!
De plannen van de Vereniging van Dorpsbelangen en de Oranje
verenigingvooreen bijzondere Feestweek van29 apriltot 5mei 2000
gaan door. Uit de verschillende bijeenkomsten met de wijken in
Thesinge is gebleken dateen grootaantal mensen deschouders er
onder wil zetten. Het evenement kan bovendien nu al rekenen op
voldoende sponsors.

Aldus neemt toneelvereniging De Rijge ons mee naar de myste
rieuzewereldvan PensiondeGraaf. Een wereld dieweldra, met het
invallen van de nacht, een steeds bloedstollender karakter krijgt.

De prelude van de voorstelling start, voor het publiek volledig
onverwachts, metdeknallendeentree vanBoben Babs. Hun auto
rijdt, onderdonderend geraas eneindigend met een luideklap, het
erfopvan Pension de Graaf. Nadat het publiek uitgenodigd is het
pension tebetreden ('Neemt ualstublieft uw kopje meevoor inde
pauze; dat scheelt ons alwas.') gaat devoorstelling met dezelfde
vaartvoort. De dialogen zijnvaakhumoristisch,danweer spitsvon
dig en wordenop overtuigende wijze door deacteurs ver1londigd.
De rol van de zwaar mismaakte Igor is natuurlijk fantastisch en is
Herbert Koekkoek op het lijf geschreven. Behoudensdete lange
monoloog van Igor,wanneerhij zijn hartenwens openbaart aan zijn
meester, zit het publiek ademloos aan het verhaal gekluisterd. De
slotscène isnet zo spectaculair als deopeningsscène: hetpubliek
heeft feitelijk al afscheidgenomen van een treurende Bob die zijn
stervende dochter voor de laatste maal in zijn armen sluit, als
plotseling, indelaatste seconden van devoorstelling ...

Vermeldenswaard zijn ook de verschillende manieren waarop de
mystieke sfeer door bepaalde attributen ofscènes verstrektwordt.
Zoiserinde huiskamer van het pension een vurigbrandende open
haard die,ondanksdathij een paar keer met hout bijgestookt wordt,
geen spat warmte afgeeft. De zinneprikkelende badscène van Amy
• welke haar weliswaar voor het publiek ongrijpbaarder maakt •
draagt niet echt bij aan deverhaallijn, maar geeft een onschuldig
sensueel tintje aan devoorstelling. Een ander uiterste is het nach
telijkorgelspel vanIgor: De carnavalskraker van het komendejaar
'Maagdenbloed" als vrijeinterpretatie van "Wienerblud"van Strauss.

De gekozen locatie - deschuur enomgeving vandemonumentale
boerderij van metaalkunstenaar Herbert Koekkoek - is perfect.
Menig toneelgezelschap zal haar vingers hierover aflikken. Het
decor zit sober, maar functioneel inelkaar met hoogstandjes alsde
kast die openkJapt en uitkomt ophet onderaardse gangenstelsel,
het betoverende orgel, de in nevelen gehulde grafkist, de vele
speciale effecten, het haardvuur (3 uur video) en natuurlijk de
schmink. De belichting en geluid zijnuit dekunst.

Dit is (amateur?) toneel;ditisgrandioos. Komt allen volgend jaar in
groten getale. Demoderne mens kandigitaal contact opnemenvia
Rijge@hotmail.com.

De gemeente Ten Boer heeft be
slotenruim7000guldentoeteken
nen omdatdeorganisatoren dega·
rantie konden gevendat het festijn
een 'dorpsoverstijgend" karakter
heeft.Ookdeprovincie,deSchutter
stichting,het VSB-fonds,deRabo
bank en UNIVE hebben reeds be
sloten het evenement financieel te
steunen. Daarbij gaat het om een
bijdrage aan de algehele omvor
ming van het dorp naar de jaren
vijftig en deverschillende activitei
ten die van 13.00 tot 18.00 uur elke
dag zullen worden gehouden. Het
avondgedeelte voor demensen uit
het dorp (en uiteraard uit Garrner
wolde, onze beste buurman) zal
doorThesinge zelfopgebrachtmoe
lenworden.

Het programma is nog niet hele·
maal rond, maar het belooft iets
bijzonders teworden. Er wordto.a.
een gids samengesteld die de be
zoekers door het dorp leidt met
vermelding van de vroegere bete
kenis van een huis of plek, plus
enige uitleg. Ook zal een middag
speciaal aan delandbouw worden
gewijd. Een oudepersonenbusvan
het busmuseum uitWinschotenzal
tussen Ten Boer en Groningen, ui
teraard over Thesinge (vertrek en
aankomst), de hele weekeen lijn-

dienst uitvoerenom zoveel moge
lijk mensen vanhet evenement te
kunnen laten genieten.

In september is het beschikbare
budget bekend en zullen de plan
nendefinitievevormen gaan aanne
men. Dan kunnendewijken begin
nen met hun voorbereidingen voor
de verschillende activiteiten. Die
genen die nog oude foto's van
Thesinge hebben (of ergens in de
familie) worden verzocht zich te
melden bij Hans Weggemans (tel.
30230 45). Erwordt dan een kopie
gemaakt voor detentoonstelling enl
of de dorpsgids en men ontvangt
zelf ook een afdruk.
In november a.s. wordt een eerste
bijeenkomst georganiseerd in het
kader van de activiteiten van de
commissieTen Boer 2000.Op deze
Historische avond worden oude
films en video's vertoond door Dik
van der Ree.

Kortom, deplannen zijn aangesla
gen en dan leert de ervaring in
Thesinge dat gaandeweg het en
thousiasme groeit endeactiviteiten
haast vanzelf toenemen. Het be
looft duswat !!

DeFeestcommissie

Bernard van Galen

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer050·3021494

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

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage 5iem Bijman aan te vragen !!!

Op af onze reparaties
3 mnd, bor/aggarantie

Siem

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

!I:JImedi Ie' Vee'

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

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

GOED VOOR UW GOED
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De prachtige iotozui' van de G&T trekt volop belangstelling.

De Feest Tweedaagse

stelsel roldendegenummerde "ko
geis"naar het kanon,diezevervol
gens afschoot. De prijswinnaars
waren: 1. Fam. Riddering (met nr.
569) f 400,-; 2. Reinder v.d, Veen
(nr. 219) f 100,- en 3. Joke Spijker
(nr. 500) f 50,-.

De spelcarrousel op zaterdag
middaghadeen nat begin:om half

Rolf van der Tuuk blaast z'n partijtje mee.

Negerzoen·sjoelen bij de Buurtvereniging Hildebrandstraat; Aaltje
Steenhuis beproeft haar geluk.

optreden in "De Leeuw" van Sijtse
Scheeringa. De zanger/gitarist
speeldeEngelseen Groningselied
jesen wist inkortetijdeengezellige
sfeerop tebouwen.
In de pauze werden de uitslagen
van de diverse braderte-evene
mentenbekend gemaakt. Ookvond
de trekking plaats van de "kanon
loterij". Via een ingenieus buizen-

Na de braderie was er nog een

gen vlag en is als Europees dorp
klaarvoor detoekomst.

Het weer - een belangrijk aspect
voor een buitengebeuren· was uit
stekend en depublieke belangstel·
Iinggroot; tegen 19.00 uur was het
dan ook schuifelen tussen de kra
men ...
AI met alkunnen we terugkijkenop
een geslaagde braderie; tot 2001
zullen we maar zeggen.

de presence. De Vereniging van
Dorpsbelangen zorgde voor een
verrassing dooreenvlagteintrodu
ceren metdenaam Garmerwolde;
zo heeft Garmerwolde dus een ei-

En dan de modeshow. gebracht
door deGarmerwolder jeugd. Wat
eentalent!Mede door depresenta
tie van Betty Visscher ontstonden
soms ontroerende momenten.
De dansschool "Step by Step" uit
Ten Boer gaf enkele opwindende
demonstraties op een-voor ditdoel
opgezet - podium.
Voor de allerkleinsten was er aan
het eind van de Hildebrandstraat
een completekermis geïnstalleerd,
welke veelvuldig werd gebruikt.
Ook vele verenigingen gaven acte

Het Garmerwolder muziekkorpsde
"Harmonie" en de blaaskapel "De
Alpenjagers" - beide onder de be
zielende leiding van Roelof Stol 
gaven een overtuigend concert.

Medeopverzoek vanvele dorpsgenoten werd het planopgevat om
inhet laatste jaarvan deze eeuw nogmaals een braderieteorganise
ren. Op vrijdag2 juli was hetzover: deW.F. Hïldebrandstraat ende
L. V.d. Veenstraat stonden van ± 17.00 tot 21.00 uur vol kramen met
velesoortenhandelswaar.Ook deInwendigemens werd nietverge
ten; er was ruimschoots keus: van oliebollen tot Ijs.

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Koll erijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Dorpshu is

"D E LEEUW"
Voor uw : Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Za lenverhu ur

Oude Rij ksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Telefoon
06- 54 61 10 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Urn zaterdag
van 10.30 tot 18.00uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur
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Country line dancing o.I.v. Michel van Dijken en Lidia Westers Onder moedersparaplu ... De heren houden de moeder in; v.l.n.r. :
Wim Benneker, Jan van Dijk, (Laura van Dijk) en Gert Jan Stiksma.

Voor de
complete

•worung-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rangQUICK·STEP·

FLOOR

~~ de Ploeg

auplng
~
DbnlaPilld
MATRA.<;SE'I . ......rrtsecoea s . KUSSE~S

$irisette®

F/BI

drie regende het pijpestelen! Ge
lukkig boden de verschillende ten
ten enparasolsvoldoendebeschut
ting. Tot onze vreugde klaarde het
weer snelopen boodhetspeelveld
aan de Oude Rijksweg een gezel
lige aanblik.
De straten en verenigingen van
Garmerwoldewaren met tien spe
len vertegenwoordigd. De Feest
commissie had de carrousel ge
completeerd met een draaiorgel,
een stalletje met verkoop van eten
en drinkenen een gezelschapwaar
zeggers. Ankie Boekholt (Snert
verderrie, van wie zijn deze sleu
tels?) en Piet van Zanten (Mais
non; Oui, oui!) vervulden opwaar
dige wijzehun taak. De (on)geluk
kigen die een seance hebben mo
gen meemaken, zullendit nog lang
heugen.

De Feestcommissie wil alle men
sen, die zich hebben ingezet voor
het organiseren van een spel, van
harte bedanken!Dewinnaarvan de
prijs voor het mooiste spel is het
begin van de Dorpsweg geworden
met hun baäon-dartspel. Een eer
volle vermelding is op z'n plaats
voor de Garmerwolder jeugd met
hun "kegelspel".
De uitslag van dedeelnemers luidt
alsvolgt:
Heren:1.Marcel Jettinghof;2.Henri
Veninga
Dames: 1. Jantje van Bruggen; 2.
Geesje Santing.

Zaterdagavond was er een optre
den van "The Destroyers" in "De
Leeuw". Dezeband speelt voorna
melijk GO-er jaren muziek. Op de
muziek kon goed worden gedanst
endat gebeurde dan ook.
Zoals gebruikelijk is het weer heel
laat geworden ...

De f eestcommissie
WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

(foto's: Henk Remerie)
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Van Zeehond tot Wasbeer
AI dagenlang hadden de kinderen van groep 1 van "Benjamin"
voorprei: op24 junizouden ze opschoolreisje gaan. En nielzomaar
een schoolreisje ... nee, eerslop bezoek bij de zeehondjes in
Pielerburen endaarna op bezoek bij juf BeUina!

Het jaarlijkseuitstapje van de peuters: groep 1opbezoek bijjufBettina
in Baflo. (Foto: Kirsten van Galen)

Bernard vanGalen

groepsfoto'sgemaakt. Daarna ging
iedereen weer naar huis. Vieren
twintig juni 1999, het schoolreisje
van "Benjamin": een dag om nooit
tevergeten.

de schuur. Het was een waar para
dijs, daar in Balla.

Te koop aangeboden
• z.g.a.n. skelterkar; inl. J.V.d. Veen tel. 050-30226 89
• jongehondjes,Friese stabij;geboren 8juni 1999.Fam. vanden Bergh,

tel. 050-542 57 43
Gratis af Ie halen
• 78 grindtegels 40x 60, 60 grindtegels 40 x40. A. deGlee,

tel. 050-302 35 13

Het einde van een prachtige dag
naderde. Jut Bettina deelde rode
hartballonnen uit en erwerden nog

Stoomfluitjes

decrèche zitten, voor een toto, Dat
was reuzeleuk;en jekon ook goed
zwaaien naar iedereen !

Na Pieterburen gingen we met z'n
allen naar Batla, naar het huis van
jufBettina.Eerst waserkoffie,limo
nade,koek en suikerbrood voor ie
dereen.
Daarna gingen we de wasberen
voeren. Dat was een hele beleve
nis: de meeste kinderen hadden
nog nooit een wasbeer gezien! En
er waren niet alleen wasberen ...
nee, er waren ook ganzen, scha
pen, geitjes, konijnen, honden en
eendjes. Twee van de eendjes
moesten inbad. Een heel sjiekbad.
Inde tuin stond een lavet metwater
en kroos en daar werden de eend
jes in gepoedeld. Het water spet
terde in het rond;wat een pret!

Na al diedrukte waren er broodjes,
worst en soep voor aldie hongerige
buiken. Het was prachtig weer en
we konden het heerlijk in de tuin
oppeuzelen. Na het eten kon ieder
zijn eigen gang gaan: lekker spelen
in de grote tuin ot rondsnuffelen in

Op de grote dag stonden acht peu
ters - begeleid door zes moeders,
een oma, eenbroertje en eenzusje
- klaar bij de peuterspeelzaal. Met
vier auto'svertrokkenwe naar Ballo
om de juffrouw optehalen. Daarna
snel door naar de Zeehondjes.

Na aankomsl in Pieterburen ging
de hele groep lopend naar de
zeehondencrèche. Bettina vertelde
dalerzieke zeehondjes bij Lenie 'I
Hart logeerden. En die waren er
ook.Nadal we haddengenoten van
de zeehondjes die lustig rond
zwommen inhet grote bassin, wer
den ook de erg zieke zeehondjes
bekeken toen ze gevoerd werden
meteen Irechter. Ondertussen wer
den buiten drie zeehondjes - die
weer beter waren -inkisten gestopt
om naar huis - de waddenzee 
gebracht te worden.
De kinderen vonden hel prachtig.
Alleen was het wel erg moeilijk om
netjesachter de afzettingteblijven:
die zeehondjes warenook zo lief!

Ter afsluiting gingen alle kinderen
opde grote houten zeehond buiten

lES

sanitalr en verwarming

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

....,................B........U......RINGA

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

~' iBoel{holt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajui t 285 - !lJ050 - 5414746

Winkelcen trum Paddepoei
Dierenr iems tra at 204 - ro 0:;0 - 5771306

Nie uweweg3
!lJ050 - 3123301

8



Boek over 25 jaar Garmerwolde?
Heeft Uhet artikel inhet Nieuwsbladvan het Noorden d.d.8juli 1999 over
25 jaar G&T gelezen?
Het was uiteraard bedoeld als eenstukje promotievoorhetboek. Helaas
klopthet verhaalhieren daar niet helemaal;vooralover dekop zijnwe niet
erg te spreken. Toenwe Martijn van Leeuwen- deverslaggever - erover
opbelden, reageerde hijalsvolgt: "Ikvond het zelf ook een heel ongeluk
kigekop,maardeeindredactie heeftditervan gemaakt ..."Hij heeft hetnog
even voor ons nagevraagd, maar er ishelaas niets meer aantedoen:het
is weliswaar halve informatie, maar geen grove fout. Bij deverschijning
van het boek maken zehet weer goed. We wachten af ...

U weet in elk geval dat het boek over Garmerwolde, Thesinge en
omstreken zal gaan. We hopen er iets moois van te maken.
Mocht u nog iets hebben waarvan udenkt: "Dat moet erin ... daar heeft
ooiteens ietsover indeG&Tgestaan ..."meldthet ons.Ookfoto'se.d.zijn Mus,-cal "De T,-I"
van harte welkom.

Werkgroep 25 jaarG&T

1975 Wist U nog dat ...

De leerlingen uit groep 7 en 8 brachten dit jaar de musical "Happy
Landings". Woensdagmorgen 30 juni mochten alle kinderen van de
schoolen de juffen kijken; de volgende avond kwamen de oudersaan
bod. Het was een leuke voorstelling, waarbij erg vaakwerd gelachen.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

• erinjuli'75eenrookstoeltekoop
gevraagd werd?
• bakker Stol elke morgen voor
vers brood zorgde?
• depuzzel van deze maand ge
wonnen werd doorE.D. Post?
• de klassen 1, 2 en 3 van de
basisschool uit Garmerwolde op
schoolreis naar Slagharen gingen?
• Arnold Stollinga niet mee kon,

omdat hij een ongelukje had qe
had?
• HansOterdoombij het verzarne
len nog op eigen houtje door het
park liep?
• het zondagteam van Geo karn
pioen werd o.l.v. trainer Panne
koek?
• desfeer indeploeg zo goedwas,
datde jongens voor ennadewed·

DIEREN
SPECIAALZAAK

strijdbleven zingen?
• de rubriek 'In het dorp zeggen
ze," veel gelezenwerd?
• deze stukjes geschreven wer
den door Roelf Ganzeveld?
• Roelf het in deze maand had
over vrouwen,diezich steedsmeer
bij dewaterkant ophielden met vis
sen?

• deP.J.G.-ersweereen uäwlsse
ling hadden metdeDuitsejongeren
groep uit deomgeving van Kiel?
• ertoenincafé De Unie een Drive
in Showwas van deMagic Rve?
• er toen 's morgens om vijf uur
nog een ongehoordedrukte op de
Dorpsweg was?

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 · 3132453

Mercedes Benz
nieuwofgebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

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

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3013830
0598-393504
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Zomerfeest 'de Ti/": kletser Jeroen Ensink aan de schandpaal; links
Marcel Kol en rechts Jorren Nijmeijer. (Foto: Sertus Kol)

Het Geschiedenisfeest

In memoriam
Op donderdag 24 juni1999overleed na eenmoedig gedragen ziekte
op79·jarige leeftijd Anje Ganzeveld-Woldendorp; Ainke voor haar
vrienden. Een geboren en getogen Garmerwoldernaarster; in april
1995 vertelde ze ons bv. hoe het haar hier in de oorlog verging ...

Mevrouw Ganzeveldwaseenzorgzame vrouw,moederen grootmoe·
der; na de ziekte van haar man ontpopte ze zich als een echte
verpleegster. De kinderen en kleinkinderen kwamen er graag en
hielpenwaar ze konden.
Ze hieldvan haar huisjeaan deOude Rijksweg enwas altijd blij als
ik even binnenwipte. Na haar ziekte in januari 1998 ging het echter
niet meer en moest ze verhuizen naarBloemhof.
En nu is ze weer bij haar man ...

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Hillie Ramaker·Tepper

Het zomerfeest van CBS "DeTil" op14juli jl. met alsthema "geschie
denis" was een geweldig succes! Alle kinderen werkten enthousiast
mee.

He/een Ridder (11jaar)

Meester Ben ontmoelte Abraham
... (Foto:Sertus Kol)

Toen we naar huis gingen, kregen
we nog een leuke traktatie mee.
Het was een leuke dag.

Maandag 28 juni ismeester Ben 50
jaar geworden . Dat hebben wij
(groep7/8van basisschool 'deTil")
gevierd met cadeautjes, spelletjes
en traktaties.
Wij hadden allemaal een cadeautje
voor hem meegenomen. 's Mor
genswerdendieuitgepakt.Hijkreeg
vooral erg veel sigaren en drop.
Vanons allemaal kreeg hijeen soort
Abraham van marsepein en een
gedicht.
Latergingen we nog spelletjes doen
zoals schoteltie draaien, kranten
meppen en knipoog. 's Middags
gingen we gymmen. Omdat mees
ter jarig was, gingen we een leuk
spel doen, namelijk apekool.
Toen dat afgelopen was,was deze
feestelijke dag alweer bijna voorbij.

7 en 8 hield zich bezig met de
heksentijd en de tijd van Asterix en
Obelix.(Uitzonderingenbevestigen
de regel: Laurens Polgar was
Mozart, Michiel Weggemans indi
aan en Joost van den Berg oer
mens).
Omde kas tespekken, was ervan
alles te koop: van eten en drinken
tot leuke hebbedingetjes.

Maar liefst 170 betalende bezoe
kers passeerden de slagboom! De
netto-opbrengst bedraagt zo'n f
2200,.. De graag gewenste ge
schiedenismethode 'Wijzerdoorde
tijd" kan hierdoor worden aange
schaft. Van het gelddat over blijft,
worden waarschijnlijk CD rom spe
lersgekocht,zodat eriniedere groep
een computer met cd speler komt.

Groep 1en 2 hieldzich bezig met
het Wilde Westen; iedereen was
verkleed als cowboy of indiaan.
Groep 3en4ging over de riddertijd;
met prachtige jonkvrouwen en
stoere ridders (alleen Richard was
jonk).Groep 5en6keerde terug tol
de Romeinse tijd en voerde o.a.
een levendigeslavenhandel.Groep

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-tld • aft. Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
({) 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolonlstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'i'#','ledUUfii#i'?c:lit
Noorddijkerweg 13
973 4 A5 Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Uw ad re s voo rt

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomsten belasting

G.~ . Schutterl aan 46
9797 PC 11.esjnge
telefoon : (0 ';0) 314 44 04
fax: (OSO) 302 1I H2
pn ve: (OSO) 302 13 1')

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
+ Pallet- en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
• Pa lletwagens
+ Kantoorkaslen
+ Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prot. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 · 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 - 51581046
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De musical van groep 6, 7 en8. (Foto: HenkRemerie)

Opvrijdag 18 juni heeft in Garmerwoldeweerde jaarlijkse musical
uitvoering van school plaatsgevonden.

Willemien Bakker-Foekens

Beide gezinnen zijn gewoon met
z'n allen in de caravan getrokken
om vakantie te vieren en hierdoor
ontstondeneruiteraardweer komi
schegebeurtenissen.Aan heteinde
van de 'vakantie" werder met tra
nen indeogenafscheidvanelkaar
genomen.
Een geslaagdevakantie ineenge
slaagde musical dus,

Uitslag verloting
De geldprijzen zijn gevallen op de
lotnummers 2310 (f 200,-),2102 (f
100,-) en 2373 (f 50,-). De overige
prijzen waren voor de nummers:
1052, 1291, 1506, 1598, 1662,
1672, 1965, 2052, 2079, 2101,
2119, 2385, 2393, 2465 en 2489.

Feestelijke ouderavond

Nadat bekend was dat degroepen
3,4 en 5ineencircus gingen optre
den, hebben dekinderenspontaan
allerlei acts bedacht: grapjes die
clowns uithalen, kunstjes van
acrobaten, een sterke vrouw,
scherpschutters en zelfs een char
mante assistente en een echte
circusdirecteur. Ook hel publiek
werd nietvergeten,
Natuurlijk gingen er wat kleinighe
den mis, wat leidde tot enkele
hilarische momenten, De circus
artiesten echterbleveninhunrol en
hebben zelf geïmproviseerd en al
les tot een goed einde gebracht.

Groep 6,7en8speeldedemusical
' Inpakken en wegwezen". Dit gaat
over twee gezinnen die beide in
dezelfde periodedezelfdecaravan
hebbengeboekt; eenzogenaamde
dubbele boeking dus,Sicco Laagland

Cultureel evenement 2000
Thesinge
De Oranjevereniging Thesinge
wenst samen met de Vereniging
Dorpsbelangen in april/mei 2000
een groots cultureel evenement te
organiseren, onder het motto:
Thesinge, een levend monument.
Het is de bedoeling het hele dorp
een week lang telaten functioneren
alsof het eenweek in 1950betreft.
Debeideverenigingen hebben voor
hun uitvoerigplan ookdegemeente
benadert voor een financiële bij
drage in de fikse kosten voor dit
groots evenement.
De raadscommissieging vanharte
accoord met het voorstel van het
college omeen bijdrage van fl. 1,
per inwoner beschikbaar te stellen
(ongeveer fl. 7.200,-).

plaatselijke jeugd besproken wor
den.

Lichtkrant N360 Garmerwolde
Na enige discussie heeft de raads
commissieingestemdmet het voor
stel van het collegeom inGarmer
woldeaandeN360eenlichtkrantte
plaatsen, In totaal is hier een be
drag van 11. 50.000,-meegemoeid.
Een lichtkrant, zeg maar eengroot
scherm in een kast op een paal
langs de kant van de weg, waarop
tekstenkunnen wordenweergege
ven. De lichtkrant zal worden ge
bruikt voor het bekend maken van
sociaal-culturele activiteiten in de
gemeente Ten Boer, verkeersmel
dingenoverdeN360endergelijke,
Het ligt indebedoeling delichtkrant
zodanig commercieel te exploite
renmetreclameboodschappen van
bedrijven, dat de reclame-inkom
sten de kosten van de lichtkrant
(grotendeels) zullen dekken.

Zeer frequent staan erspecifieke
punten betreffende de bui
tendorpen op deagenda van de
raadscommissie entof de raad
vandegemeente Ten Boer. Inde
commissie-vergadering van7juli
jJ. washetweer raak: drieaqen
dapunten rn.b.t, Garmerwolde en
Thesinge.

Jongerenvoorzieningen
Het bureau SPRONG heeft in op
dracht vandegemeente Ten Boer
een onderzoek gedaan naar de
behoefte aan jongerenactiviteiten
en -voorzieningen in de buiten
dorpen.Onderzochtisoferbehoef
te is aan en draagvlak voor een
jeugdhonk in het dorp, of een ont
moetingsplek voor jongeren, ofac
tiviteiten voor jongeren. Gebleken
is dat de jeugd in Garmerwolde en
Thesinge hetaccent legt opde ac
tiviteiten voor de jeugd enhet reali
seren van een eigen accommoda
tie.
Zowel in Thesinge als in Gar
merwolde is er volgens SPRONG
een te klein draagvlak voor een
eigen jeugdhonk in het dorp.
SPRONG adviseertde jongeren uit
te nodigenom met een voorstel te
komen voor een locatie van een
jongerenontmoetingsplek (afgekort
een JOP). Een JOP kan variëren
van een bushokje tot een simpel
onderkomen.
Na de zomervakantie zal het rap
port van SPRONG met de vereni
gingen van dorpsbelangen en de
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Groningen· Telefoon (050) 541 6861/0651 355406

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.

• Advies enOntwerp van de tuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf, jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...



Foto van de maand Vakantiegevoel ... (Foto: Wolter Karsijns) Redactie
Fotograal Garmerwolde :
Henk Remerie 050. 5419630
Fotograal Thesinge:
Wolter Karsijns050·30220 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26. 050·541 53 35
Admin istrat ie:
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld / 20.00 p.j.
Postabonnees / 29,50p.j.
losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
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uiterlijk donderdag 19 augus
tus 19.00uur, zo mogelijk eer
der .

Wist-u-dat ...

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

..Wehebben eenprima inkomen.
Mifn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken omvoordekinde
ren tezorgen.
Danwillen weminderaan onzehypo·
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebei net afgestudeerden di·
rectaanhel werk. Mijn vriend wifmet·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

Uziet het.Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
eenleningen een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder momenl
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dal kan.

Kerkdiensten
1 augustus
09.30 uurThesinge,
dhr. L. Le Pair/Roden
19.00 uur
ds. G. LievaarVAduard
8 augustus
09.30 uur Thesinge,
dhr. H. DijkstraiGasselternijveen
schemond
15 augustus
09.30 uur Garmerwolde,
????
19.00 uur
ds. F. de Jong/Hoogersmilde
22 augustus
09.30 uur Thesinge,
ds. J.J. FranckiPaterswolde
29 augustus
09.30 uur Thesinge,
ds. L. KwasVLeeuwarden
14.30 uur
ds. L. KwasVLeeuwarden

• dokter Friezema vakantie heeft
van zaterdag 14augustus lJmzon
dag5september?Hetverstandigis
om de herhalingsmedicijnen voor
die tijd inhuis te halen?
• de Wingerd in de hele maand
augustus alleen op vrijdagmiddag
(van13.00- 17.00 uur)en zaterdag
(van11.00-17.00uur)geopend is?
Enmet eenverrassendebezetting!
• devrouwdieuren veelteschaars
gekleed op de braderie rondliep,
geestelijk niet volwaardig was en
dat niemand de moeite nam zich
omhaar te bekommeren?
• eropwoensdag11augustusook
in onze omgeving midden op de
dag een zonsverduistering plaats
vindt? De volgende zonsverduiste
ring in Europa is pas in 2081;een
totaleverduisteringinons landwordt
verwacht op7oktober21 35!

"DeSoos"
De klaverjas-avond in juli heeft de
volgende stand opgeleverd:
1. Mevr. M. Pops 7382
2. Dhr. M. Blink 7252
3. Mevr. W. Tammeling 6631
4. Dhr. J. Ramaker 6077
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..We zifnop zoek naar een hypo·
theek waar we later weeruit kunnen
puNen. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat~

Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Belmet éénvanonze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd Cats
teleloon (OSO) 3039494


