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Thesinge, een levend monument
Een week lang terug naar de jaren vijftig

De voorbereidingen
"Beste Dorpsgenoten. De Oran
jevereniging en de Vereniging
Dorpsbelangen hebben besloten
gezamenlijk weer een feest te
organiseren in hetjaar2000, van
30 april tot en met 5 mei. Het
voorstel is ietsbijzonders teor
ganiseren: een week lang Thes
inge laten functioneren alsofhet
een feestweek In1950betreft. Op
27meinodigen de wijkvertegen
woordigers uuit vooreen bijeen
komst van de straten om te ho
ren watuvan deplannen vindt en
om te peilen of er voldoende
steun in het dorp is voor zo'n
opzet. "
Aldus een brief gedateerd mei
1999.

Janna Holstede isjarig;ze heeft een plak koek op de arm gebonden. Sjoukje Joling en Kor van Zanten willen er
het fijne van weten.De steun wordt gegeven, eerst nog

wat aarzelend, maar gaandeweg
steeds enthousiaster. Een voor
proefje innovember 1999 -het SOer
jaren huwelijk- wakkert het vuurtje
bij de Thesingers, sponsoren en de
pers al een beetje aan. De stem
ming komt er helemaal in als in
februari 2000 rekken vol kleding uit
die tijd bezichtigd, gekocht en ge
huurd kunnen worden. De hoedjes
en attributen vinden gretig aftrek.
Ideeën worden opgedaan. Nog la
terisADO inEelde,een kledingver
huurbedrijf, een trekpleister. Menig
jurkje,pruikje,manchesterbroek en
boezeroentje omhult tijdelijk een

inwoner van Thesinge.Oma'skas
ten worden overhoop gehaald. En
ook nu blijkt weer:wie wat bewaart,
heeft wat! Enkelingen hullen zich
na jaren weer inhun trouwpak of in
het pakof jurk vaneen (voor)ouder.

De activiteiten in de wijken komen
ook op gang. Elke wijk heeft zijn
eigen bijzonderheden en moeilijk
heden. De Lageweg. AchterThes
inge en Bovenrijgerweg beschik
kenover relatiefweinigmensen. Zij
bouwen maar liefst drie erebogen,
die de grens van Thesinge marke-

ren. Het meest voorkomende be
roep van de straatgenoten wordt
gebruikt voor het thema, waar hun
activiteiten rond verweven zijn: het
boerenleven uit de jaren vijftig.
De Schutterlaan neemt de grote
voorjaarsschoonmaak,enkele win
keltjes en velekilometers vlag voor
haar rekening.
Aan de Dijkwonen inde jarenvijftig
veelkleine neringdoenden.Panden
ondergaan uiterlijk een metamor
fose.
Het Dorp heeft als opvallend pro
ject de Openbare Lagere School.

De gevel van het gebouw wordt van
een vijftiger jaren jasje voorzien en
een klaslokaal wordt in stijl inge
richt. Dit vergt avondenlang schil·
der- en voorbereidingswerk.
De wijk Molenweg, Kerkstraat en
Molenhorn kent indevijftiger jaren
verscheidene bijzondere panden.
De molen,een bakkerij, boderijder,
brandweerwagenstal ling en mid
denstandswoningen.Ook deze wijk
moet van enkele kilometers vlag
worden voorzien.

Het organisatiecomité vergadert



Roe/ie Karsijns

Gedeputeerde Miriam de Meijer en Irene Plaatsman bij de officiële
openingvan de feestweek.

Zaterdag 29 april: Koninginnedag

Speelse bezigheden
Na het middageten begeeft een
groot deel van het dorp zich naar
"het land vanHeiderna". Daar wordt
het spelprogramma voortgezet. Nu
zijn de deelnemers wat ouder.Maar
de pret is niet minder. Spelen als
kruiwagenlopen, zaklopen en
stoelendans blijken nog altijd ver
makelijk en spannend. De stoelen
dans wordt begeleidt door enkele
ledenvanJuliana,hetaloude melo
dietjewordt gespeeld. Wist u trou
wens dat dit deunije "nieuwe ha
ring" als titel draagt?

Even uitblazen
In café Molenzicht liggen ondertus
sensigarentewachten om aange
stoken te worden. De deelnemers
aan de rookwedstrijd steken hun
sigaar zorgvuldigaan,nemenvoor
zichtig een trek en blazen de geu
rende rook weer uit. Wie heeft het
meeste geduld en houdt de sigaar
het langst brandende? Christiaan
Balkema is uiteindelijk de sigaar.

streng toegesproken. De gast ver
dwijnt gedurende enige tijd in de
school, alwaar zij zich tooit in een
langgewaad en grote hoed. Na een
korte toespraak door de gedepu
teerde gaat de stoet van genodig
den op verkenning door het dorp.
Ze latendevijftigerjaren sfeer goed
op zich inwerken.De burgemeester
enechtgenotezijngeheel betoverd
en worden pas na een week fees
ten weer wakker, zo lijkt het wel.
Bakkersvrouw "Wieringa' probeert
een brood teverkopen aan Miriam
de Meijer, maar helaas, zij heeft
geen cent bij zich. Stadse fratsen,
aldus de bakkersvrouw. De verte
genwoordigster vanonze provincie
kri jgt daarna een roggenbol mee,
opde pof. Isderekening inmiddels
voldaan?

toneelspelers met hun huizen en
straten als een prachtig deoor.

Hoog bezoek
Dekoningin komt nietopbezoekin
Thesinge. Zij verblijft in het Zuid
HollandseKatwijkenLeiden. Maar
Thesinge heeft haar eigen hoog
heid. Hareedelwelgestrengehoog
heid mevrouwIrenePlaatsmanver
welkomt omeen uur of elfeen pro
minent gezelschap. De sponsoren,
het gemeentebestuur van de ge
meente Ten Boer, deburgervader
en burgermoeder. Allen in stijl ge
kleed.Wat schetstonzeverbazing:
degene diede officiële opening zal
verrichten isnietingepastekleding
verschenen! Gedeputeerde Miriam
deMeijer wordt hierover door Irene

Ouderwets vermaak
TIen uur.Het isspeelkwartier.Vlag
gensteken, zaklopen , touwtje
springen,steltlopen,kruiwagenloop.
Een scala aan activiteiten voor en
door de schooljeugd ophet school
plein.Alsbeloning voor hun inspan
ningenkrijgen ze een felgekleurde
houten tol. De toeschouwers moe
digen de kinderen aan en nuttigen
ondertussen liters koffie, thee en
ranja. Enkelen nemen hun eerste
biertje.

Optocht
Een bonte rij fietsen - met daarop
kindereninhunfeestkledijmetoran
je sjerp of strik - gaat achter de
muziekaandoorhetdorp.De aller
kleinsten worden met paard enver
sierde wagen vervoerd. Altijd weer
een feestelijk gezicht zo'n optocht
en een prachtige start van een
ouderwetse Koninginnedag. De le
den van het Oranjeoomité lopen
ook mee en leiden het geheel in
goede banen.Zokomt ieder totzijn!
haar recht.

Jonge meiden lopen zwierigin hun
rok met pettiooat. Vrouwen van
omstreeksveertig zijnineensstren
ge,degelijkedamesop leeftijd.Ele
gantedames, vrouwen inwerkkle
dij inclusief krulspelden, spelende
jongens in manchester pakken ...
een bonteverzamelingmensen.Na
wekenvan voorbereidingziejeop
eens het resultaat: Thesinge een
levend monument, Thesingers als

Daar zal om negen uurhetWilhel
muswordengespeelddoormuziek
korps Juliana en deschoolkinderen
brengen Vaderlandse liederen ten
gehore. Het iseenprachtig gezicht
alsdedorpsgenoten elkaar ontmoe
ten.Blikkenvan herkenning,verba
zing en bewondering. Hoe waar is
het spreekwoord:kleding maaktde
manlvrouw. Hedendaagse papa's
veranderen in strenge huisvaders.

Acht uur 's ochtends. Het Oranjecomité Is al bezig en bereidt de
activiteiten van deze dag rondom deschool voor. Aarzelend gaan de
deuren In Theslngeopen. Onwennig begeven debewoners zich op
straat omzich te verzamelen ophetschoolplein aan de Kerkstraat.

intussen frequent door, onderhandelt met leveranciers en sponsoren en
stuurt de wijkprojecten aan via de wijkvertegenwoordigers. Eind maart
wordt hetspannend. Lukt het allemaal? Liggen we opschema? Kunnen
we alles realiseren? Gelukkig werkt een groot deel van debewoners mee.
Daaruit blijktwaarin een klein dorpgroot kan zijn. Jekuntop elkaar aan,
de overleglijnen zijn kort en efficint. Eind april isThesinge klaar voor de
50er jaren feestweek. Het feest kan beginnen.

Ad..,.iH",i, · Ritsema
Uw adres voor.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutrerlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (U50) 302 11 82
mohid 06 51533772

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kooi & zn
-:; i n stallati e b e cJnï f

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

Voor motoren, bromfiets
offie ts naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag -lid · on, Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
CO 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED
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Spelletjes op Koninginnedag. Rik van der Woude (in de kruiwagen) en
Renger de Vries in actie bijhet ringsteken.

Zondag 30 april: Kerkdienst
Het dorp functioneert in oude stijl. Zondagsrust. Alles is dicht.
Behalvedekerken. Desaw gemeenteendeChristelijke Gereformeer
de Kerk houden zoals gewoonlijk op zondagmorgen hun eredien
sten,

Hij wordt uitgeroepen tot winnaar
van de rookwedstrijd. Hij krijgt de
eeuwige roem. De toeschouwers
vernemendatroem slinkt. De siga
renrook dringt door in hun kleding
en is moeilijk teverdrijven.

Verdere bezigheden
Menigeen kuiert op zijn/haar ge
mak door het dorp. Het weer is

In defeesttent,ophetnunogopen
terrein tussen de Molenweg en
Molenhorn, wordt 's avonds een
tentdienstgehouden.Bijnaalle dor
pelingen begeven zich ter kerke.
Echtparen,keuriggekleed, getooid
methoed ofpet, lopengearmd over

redelijk,alontbreekt hetoraniezon
netje.
Keuvelen met omstanders, een
bezoekje aan een winkeltje, etala
ges kijken. Op bezoek in je eigen
dorp,zo lijkt het.Zelfs op bezoek bij
jezelf. Jemerktdat jejezelf eenrol
aanmeet. Was dat ook niet debe
doeling, een weekje voelenhoe het
was inde jaren vijftig?

Roelie Karsijns

straat. De dames hebbenhuntasje
gevuld met pepermunten, eau de
cologne 4711 en een smetteloos

Dominee De Lange preekt in de
tent; Wiersma, Ypma en Plijter ho
ren toe.

Dorpsrevue
De zaterdagavonden waren gereserveerd voor de revue, zoals die
doordorpsgenoten van deverschillende wijken opgevoerd werden,
Op 29 april beten Molenweg/Kerkstraat het spits af met een kijkje in de
keukenopzaterdagavond van defamilie Koopman. Allekinderenzijn net
in de tobbe geweest, moeder breit, er worden doppinda's gegeten en
journaal gekeken (de televisieheeft netzijn intredegedaan) metnieuws
lezeresTanjaKoen. Diverse hoogtepuntenuitdietijd komenaanbod: de
volksopstandinHongarije,denegendeElfstedentocht, de eerste vrouwe
lijke minister (Marga Klompé), het ouderdomspensioen en zo meer.
Verder klinken er veel liedjes uit de oude doos, fantastisch geplaybackt
door verschillende mensen en rock 'n rollen de tieners erop los.
Hetisprachtigom tezien hoeveel talent er is inons eigen dorp!

Dan volgenDijk en Singel met een hoorspel over inspecteurLexington en
het raadsel van de zilveren rammelaar. Voor iedereen is ereen rol, van
heel jong tot oud(er) en de goede timing is in handen vaneen uitstekend
regisseur, die ook aangeeft wanneerhet publiek moet klappenoflachen.
Er wordt door het grind gelopen, deuren geopend en gesloten, met
theekopjes gerammeld en het regent dat het giet.
Zo gaat dat in de wereld van het hoorspel.

De Schutterlaanpresenteerde "Klasgenoten' met Johan Mollema en Karel
Huismanindehoofdrol.Vele herinneringenwerden opgehaalddoor (oud
)Thesingers en tot slot deed zelfs meester Boskma nog zijn intrede;
gelukkig niet deechte!

Susande Smidt

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

\8
BEKKEMA

net even iets anders

Afdel ing vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij. Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
05 0 ·4041218
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wit zakdoekje. De kinderen volgen wordt ook de afhankelijkheid van
hen gedwee. Ikzelf vind het indruk- deoranjetelg aan zijn God bezon-
wekkend; de "grote mensen" met gen.
hun serieuze gezichten en hunon-
kreukbare wandel uit mijn jeugd Aansluitend wordt ernogwat nage-
komen weertot leven. Nu, als vol- praatonderhetgenot van een kopje
wassene, zieikook anderedingen. koffie of thee. Daarna schrijden of
De schoenen knellen om de on- rijden de dames en heren, jong en
wennige damesvoeten, de strakke oud, huiswaarts. Daar genieten ze
plooi iseen aangemetenmasker... nog even van dezondagsrustvoor-
erachter zitten mensen van vlees dat zij zich ter ruste begeven. De
en bloed. die je ook anders hebt week is nog lang ...
leren kennen.

Terug naar de vroegere openbare lagere school indeKapelstraat.

De Floralia: JannieKoopman sjoelt
en Desiree Luiken kijkttoe

een buikspreker indegrote tent. En
voor de basisschoolkinderen is er
een educatieve puzzeltochtdoorhet
dorp uitgezet. Zij trekken in - op
leeftijdsamengestelde-groepjesdoor
destratenlangsdebezienswaardig
heden.

"Geen been om optestaan"
Om halfacht zitten we alweer inde
feesttent voor deuitvoeringvan het
toneelstukmetdebovenstaande titel

De Floraliaisindegymzaal en daar
ishet een drukte van belang bij de
oude spelen,waaronder het rad van
avontuur. De lotenverkopers maken
ereen mooi showtje van en velen
gaan met een buit naar huis. De
prijzen voor de zelf opgekweekte
stekjes gingen naar mensen met
groene vingers. De eerste prijzen
werden in dewacht gesleept door
Monique Groothoft (geranium),Klaas
Kol (siernetel), Jaoob van Zanten
(vlijtig liesje) en W. J. Ritsema
(streptocarpus).

TV-Noord loopterook alweer rond
om opnamen temaken van ditunieke
onderdeelvande feestweek.De bur
gemeester doet z'n best op het
schoonschriftpreciestussen delijn
tjes en met sierlijke krullen. Dit zien
we 'savondsinNoordNieuws terug
met ook nog eenopname van een
klasschoolkinderen dienogopouder
wetse wijzeworden aangepakt. Een
oorvijg van demeesterwas toen heel
gewoon.
Voorde kleinijesiseropdezemiddag

Roetie Karsijns

Maandag 1mei:
Onderwijsdag
Terug in de schoolbanken en
schrijven met een kroontjespen.
Opdetafel staatdeinktpot enhet
inktlapje ligt ernaast. De heer R.
ledema geeft dehele middag les
inhetweer inoudestijl ingerichte
klaslokaal vandevroegereopen
bare lagere school in de Kapel·
straat.

Bij de tent aangekomen overdon
dert mijhetaantalmensendat inde
tent verzameld is. Vierhonderd
mensen.VeelThesingers,oud-The
singers, mensen uit naburige dor
pen. Een koor uit Westeremden,
twee strenge dominees, een sta
tige voorlezer, een deftige organist
uit deStad.

Al len werken zij op hun eigen ma
nier mee aan dedienst diegehou
den wordt. De kerkgangers zingen,
begeleid door het harmoniumspel
.van PietWiersma, oude · voor de
ouderen vertrouwde-liederen. Het
koor zingt herkenbare gelools· en
klassieke liederen.Voorlezer Albert
Plijter leest uit het oudtestamenti
sche boek Daniël. De dominees
preken. Dominee de Lange begint
metdeuitlegvanhetbijbelgedeelte.
Tot de tussenzang. Daarna preekt
Dominee Ypma verder. Over de
oonlrontatie van Koning Nebukad
nezar met de God van Sadrach,
Mesach en Abednego. Wie is de
ware koning?De koningvanBabel,
ol de God van Daniël? Voor de
aardse koning wordt het duidelijk:
de God van Daniël. Op 's konings
bevelmoetiedereen deze God aan
bidden. Aan het eind van dedienst
wordt het volkslied van Nederland,
het Wi lhelmus, gezongen. Daarin

/
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Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
e Electra Kerkstraat 1
e Gas 9797 PO Thesinge
e Water Tel. 050 - 3024536
e c .v Fax 050 ·3024693

/ / e Zink
e Dakbedekking

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

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

050-3010735
0598-393504

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties
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Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE

lek afsneden worden, anders mos k
t mes wat daiper zetten.
nMooietied, markmotgauwschuur
in, want daar is t tedoun.

Bouldag
Oetvaailer KooisIra (burgemeester
van Lellens) trekt mien aandacht.
Man, man, man ... watkin dij man
reren.
"Drij zichten? Wel budt der wat?
Hier heb k vief gulden. Wel nog
meer as vief gulden? Gain ain?
Ainmoal aandermaal? Gain ain?
Gelukdermit. Noam?""Jaap Oud
man oet Taisn". En din komt vol
gende koavel alweer aan bod.
Holten korenschop. "k Heb n bod
van vief gulden bie de zoel. Wel

Vamor L.M.I. ged iplomeerd

Autorijschool
VRIESEMA

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Dinsdag 2mei: Landbouwdag

k Was n wichtje van tien en was
altiedopboerderij biemien oom in
Maiden. Op zichtmesien zitten was
mooi waark. t StouItje zat heer/ek
achterover en k mos in de goaten
holdenof deschovender welgoud
oetkwammen.(mit touwtje derom).
En wiedermostkoren zokörtmeug-

De veilingmeesters

Man, man, man ... wat nbondel
Mooi op lied fiets ik noar Bovenrieger, mor op Meulenweg galt kop
wat omhoog. Zal k datgoud? t Bin aalmoal auto's aan weerskanten
van weg. Boeren en aandere lu kommen overal weg ombouldag op
boerderij van Koert Tijdens mit te mokken.

0' herinnering
Boeten op I aar! stonden de trek
kers al in t gelid: n Deutz, Hanao
magennMr.Cormickdraaien ofze
nooit anders doan hebben. Zelfs
zichtmesien - n echte Faks - gait
straksonderd'hoamer. tWipstouitje
trekt mien aandacht en din komt d'
herinnering en raizen we eefkes
terug in de tied.

Truus Top

Hetverhaalisnietspectaculair,maar
geheel inde stijlvan de vijftigerjaren.
Welly Boer was de souffleur en Ida
Oomkes enAlie Blaauw zorgdenvoor
de grime. De show werd gestolen
door de beide honden enhun baasje
en bazin.BurgemeesterAlssema kon
het nietlatenom deze beide spelers
naaflooptefeliciteren met hun voor
genomenhuwelijk. Weethij inmiddels
meer dan wij????

inditstukalstotsloteen jongechtpaar
(GreetenHarryBlokzijl)methunbaby .
inhetverhaalverschijnen. "Lutjevenf
blijkt ook nog naar opa vernoemdte
zijn! Dejongelui kunnenhet werk op
deboerderijovernemen,opavindtz'n
nieuwegelukbijdeoptimistischewe
duwe ende opdringerige neven en
nichtenworden de laan uitgestuurd.

(

Toneel met Trijn Dijkstra en Hans V.d. Brandt.

door spelers van VIOD en WWK.
Knapwerk vandeze samengestelde
groepmethun regisseur Arend Kam
pen. Spelenvoor een zaal meI zo'n
500 toeschouwers is een super
prestatie.Bovendiengaalhetom een
eenmalige voorstelling enmoetalles
inéénkeer goed!
SamenmetzijnhondenspeeltAndries
vanderMeulende hoofdrol.Beeldig
om tezienhoede beidehondenhem
volgenen naarhemopkijken en luis
terenals hij zijnklaagzangen tegen
hen aanheft. Hij speelt hel treurige
verhaal van de moedeloze weduw
naar die geen oog heeft voor de
begerenswaardigeweduwe.Deze rol
isgekniptvoor TrijnDijkstra.
Dat het geldvandeweduwnaar niet
inhanden valt van inhaligefamiliele
den (Saskia VaatsIra, Trieneke
Schuppert,EdwardOudmanenKees
vanZanten) komtdoor deoplettend
heidvandebejaardebuurman(Hans
V.d. Brandt) en de kunsten van de
knecht (Renger de Vries).
Eind goedalgoed ishetnaluurlijkook

Juliana blaast even uit (foto: Ferry tenBrink) Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Lageweg20
9798 TGGarmerwolde
Telefoon 050·5418610
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budl der meer as viel gulden? Je
kinnen hom der nail zuil veur mok
ken hur! Tien gulden doar boden
midden in I goul. Ainmoal aander
moal?Gain ain?Verkochl !Noam?"
"Keesvan Zanten.""Keesvan Zan
len Pzn. voornoemd." (dal betai
kent datVan Zanlen al eerder wat
kocht het en t veur notoares en zien
klerken sneller isom topteschrie
ven).Notoaresen zienluzittenook
op nboerenwoagenen holden alles
bie.
Kooistra waittpubliek opnaange
noame menaaier bezig te holden.
As e n koavel nait kwiet kin, vragt
hai aanaindij veuraan staait: "Wat
gefsl der veur?" Vraauw zegl ien
aal heur onschuld: "Twij kwartjes."
"Verkocht, " zegl Kooistra. "Me
vraauw, wat is joen noam?" "Jan
sen."
"VrougerwasI aans,"zegtKooistra,
'toun kon kaal vraauwlu nog bie
veurnoam, mor nounait meer hur!"
Din hethai nhailemooiemelkbuste
koop."Most mooie kaanleven veur
doun," zegt e tegen zien haaltsto
ander. "Wel budl derwal? Twijvief
leg? Doar viel gulden, achier in
schuur is nlientje boden. Wel nog
meer as nlienlje?Ainmoal aander
moal, verkocht. Naam? Woar kom
joe vandaan?" "Lèlns."
Minsenkommen overal vot. Taisn,
Middelsom, Gaarmwol, Leek, Kan
nes, Tinaalng, De Wilp, I Schild ...
teveul om op Ie nuimen.

n Klokje
Achier op deel hebben vraauwlu I
drokmil kovvie en kouk.Kovvieblie
venze mor tappen, mor kouk isinn
ommezaintje op. As je aan wal an
ders lou binnen, din kin je ook n
heldertjeol n cilroen~e kriegen. Der
stail npoesl wiend en lemperetuuris
ook nail hoog, zodat der straks wel
wal kerels maank goan, denk ik.

Grasmaaienmet twee Belgen.

Din roak k nog even aan de proat
mil Jan Klimp en Jaanlje Bouwse
ma dij 27 joar op boerderij woond
hebben. Toun ze begonnen, was
der n stukje baauwlaand en wal
gruinlaand. Ze hebben toun in dij
lied der aalmoal baauwlaand van
mokt. Toun Jaanlje nog opAchier
Taisn woonde, hulp ze nog wel mit
opboerderij; morhier was dat nait
meer neudeg:Janhaarzoveul me
sienen, zodat zai veur bie kinder
blieven kon.
Veur kinder was der gainperspec
tief meeromverderteboeren opdis
slee.Jan verkocht I boerenspulaan
Koert Tijdens. t Laand is verdaill
onder noabers en Tijdens wil wie
der as hobbyboer.
"HouisI om nog even weer Irug Ie
keren op I ölslee?" "Hail mooi,dat
geit ngoud gevuil."

kHeb miewelvermaaktopbouldag
aan Bovenrieger.kSlap op fiels en
goa weer richting hoes aan. Meuln
draait as n gek en in I dörp is I al
weer drok. Nog even langs bakker
veurnstoet en biemelkboer neem
k nog wat soepenbrij mit.

Oörsmesien
Bie Roeit Jansen opI aar! slaall n
dörsmesien. Familie Pastoor oet
Middelslom helnog zo'nding. Viel
bruiers ennaantal vastemetwaar
kers geven n paar keer in t jaar n
demonslroatsie. n Ole Brons trek
ker (1 940) zei alles in bewegen. n
Man mil n kopzakje op gooil stro
pakken op nekenbringlzenoar de
woagen tau. Naaldensleker hel I
ook drok, want hai maki t iezerd
raodje om stropakkenhin. I Binnen
pakken van 50 à 60 kilo en din is
taauw nait staark genog. n Vörker
gooil schoven in mesien en achter
dörsmesien slaait Helmanlel om I
korenopIevangen in zakken.
Elk joar wordl er nog twij bunder
waait (larwe) verbaauwd en op n
olderwelse menaaier zichl, ophokt
en op woagen in schuur bewaard
veur de demonslroatsies.

Waske
Op pad naar lamilie Hollman inKlun
derkom kvraauwTalenaar en heur
man legen. Ze doun alles lopend.
Vraauw Hollman achier in Klunder
hel kookpol goud aan de pruttel

veur de waske. t Olske gooil der
nog moarweer wat holt op, zodal
de kook der goud in blift. Mil n
stamper wordt I voelgoud deurn
kander husseld. Je mol toch echt
wel wat in de maauwen hebben,
aanders lukt dil nait.As I goud nait
schoon genog is, wordl I opI was
bord legl en mil n klodder gruine
zaipe ennbounderschrobd.I Wichl
helpt ook mit en magI waskegoud
deurwringerhoalen.Opblaikewordl
Iwitgoud hinlegd omoei tetrekken.
I Zakje blaauw heb k nail zain.
Holtman zuil zit inschuur en isvlas
aanI repelnop repelbaank.nKam,
meroad van hom komt binnen en
mil zien baaident zitten ze tegen
over nkander te repeln. Verhoalen
vanvrougerbinnennailvan delucht.

Waarktugen
Din wordt t tied dal k noar Goense
goa om waarklugen in schuur Ie
bekieken.Zehebben derechlwaark
van mokt. nMooi boukjeoelgeven,
zodal jealles rustig op joen gemak
kinnen bekieken. Noasl boerderij
binnen ze nog drok aan t plougen.

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
({) OSO - 3021210

Geopend: di. t/m vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdagavond tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)
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PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwerd
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Telefoon (050) 541 8468
Lid ~ . P.(). K.v.K. nr. OlO~9"95

verzorgde voeten
komen verder

Man met ''kopzakje".
(Foto: Reint Jurjens)

Worreis
Zo'nhaile dag opstap mokt honge
reg. In grode lent gaan we soamen
elen:slamppol worreis milworst en
spek. I Smokl mie goud, jehuvven
naitlaank Ie wachten en stamppot
is lekker waarm.
Voldaangoa knaar hoes lou. I Was
nail d' herinnering,nee ... I was mai
2000: Taisn nleventeg monument.

Peta Jurjens



Terug in de tijd. Jantine, Sanne enMieke zitten voorop dejeep!
(Foto: PieterJan Karsijns)

Woensdag 3mei: Bevrijdingsdag

grote groep strak marcherende
guards.

Naast deze happening gaat het le
ven in het dorp ook z'n gewone
gang.
Er speeldeeen kleinconflicttussen
de burgervader en dhr.AppieR. De
burgervader hadeerderdezeweek
bezwaargemaakt tegenhet venten
vanpetroleum en aanverwante za
ken door dhr. Appie R. Gelukkig
geen veldwachter nodig, want van
middag werd het probleem opge
lost. Appie Ridderbleek wel dege
lijk een tienjarige vergunning te
hebbenvoor het ventenvan petro
leum en diverse olieprodukten en
kondie dan ook met trots overleq
gen aan deburgemeester. Hij had
zelfs een kopie bij zich voor deze
beste man.
Nou we het toch over de burgerva
der hebben. Zoals men in de rest
vanNederland nog niet weel, slaat
er een heel mooi pand te koop in
Thesinge. Zal bijna een miljoen
moeten kosten. Mooi plekje, fraai
uitzicht en goed onderhouden. Het
gerucht isals volgt:de burgemees
tersfamilie is de laatste lijdopval

Intochfvan de veteranen uit Canada.

kleine straatjes vanhet dorp vulden
zich met jeeps en soldaten. Eén
vande mannen verteldeme over de
herkomst vanzijn motor.Oorspron
kelijkuit Griekenland gekomen en
gekocht in Helmond. Daar stond
het vehikel ineenschuuronder het
stof. Z'n hart was verkocht, kopen
die handel. Dus terug naar Fries
land op datding,drie keeraantrap
pen en hij liep weer, vertelde hij.
Daarna zonder problemen naar
Leeuwardengereden,ondanks het
feit dat demotor toch een flinkaan
tal jaren had stilgestaan.

Goed, het spektakel was nog niet
afgelopen. In de verte klonk het
geluid van een vliegtuig. Hoera,
brood !!!Na bepaling van de sterkte
en richting van de wind dropte het
vliegtuigje een hele serie brood
pakketjes, waar de mensen bene
den als mieren op doken. Een aan
tal mensen waanden zich - gezien
hun gretigheid - even weer in een
hongerwinter,terwijl dat volgens mij
toch alweer een tijdje geleden is.
Als toetje trok er nóg een band uit
Canada door de smalle stratenvan
Thesinge met in hun gevolg een

Nietalleen opde doorgaande we
gen kwamen devoertuigen, ook de

Juliana. Een drom mensen had zich
daar vooral open rond de brug al
verzameld. En terecht, want een
enorme colonne oude legervoer
tuigen was in aantocht. Soldaten
met volle bepakking, legertrucks,
jeeps en weer de uit Canada af
komstige muzikanten. Ennatuurlijk
niet tevergetende echte veteranen
diede tocht te voetaflegden.
Een fantastische aanblik, deze ro
buuste voertuigeninhet mooiedorp
Thesinge. M'n gedachten gingen
heel kort terug naar 55 jaar gele
den, toen ik er natuurlijk absoluut
nog niet was, maar toen dit soort
zaken dus keiharderealiteit waren.

Maar ja, Thesinge zou Thesinge
niet zijn alsze ditniet goed hadden
geregelden jahoor, inde loop van
de dag werd het weer droog. De
muzikanten uit Canada waren er
gelukkig op gekleed en speelden
ook inde regen simpelweg dester
ren vandehemel.

Met bakken viel hetuit dehemel diemorgen, enhetwas nog geen
brood. De schrik voorhetverdere verloop van dedag zat ergoed in.
Dit terwijl de weerprofeten toch redelijk goed weer in hun hoofd
hadden.

Nahetdagelijksebezoek aan bak
ker Wieringa op naar de slager.
Wantmen had mij weten tevertel
lendat daar heerlijke gehaktballen
in het vet op mij lagen te wachten.
En inderdaad,heerlijkophet trapje
van slager Havinga eengehaktbal
letje weggewerkt. Langzaamaan
over de Dijk nu richting Schutter
laan, want inde vertehoorden weal
de eerste klanken van de fanfare

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwalde
Fax: 050 5419268

Telefoon
06· 54611091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30 tot 1B.OO uur

Zondag
van 13.00 tot 1B.00 uur

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Woller
sum
Tel. OSO - 3021796
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Drie dames van de spekclub: Lina Koenes, Grielje Schuurman en Mar
greel Ritsema.

Spekclub

Donderdag 4mei: Dorpsleven

's Avonds loopt de tent weer vol
omdat ervanaf 19.30 uur de Do
denherdenking plaatsvindt. Dit
isgeorganiseerddoordevereni·
ging van Dorpsbelangen. Irene
Plaatsman verzorgt de aaneen
schakeling van develeonderde
len van deze indrukwekkende
bijeenkomst.

Kirslen de Wolf

Dodenherdenking

Muzikale omlijsting is er van een
strijkorkest en van de beide gele
genheidskoren:eengemengd koor
van volwassenenen een jongeren
koor. Marjan Karsijns speelt 'The
Last Post' endanwordt twee minu
tenstilte inacht genomen, waarna
uit de minstens 500 kelen het Wil
helmus opklinkt.
Een heel persoonlijke en ontroe
rende bijdrage door Alex Mollema
doetons beseffen daterooknu nog
in de nabije wereld grote proble
men zijn. Anneke Meiners geeft in
haaroverpeinzing aandat vrede in
heelveelkleinedingen zitensteeds
bij jezelf begint.
De bijdrage door de schoolkinde
ren uit groep 7 en 8sluit hier goed
bij aan. In het programma is de
aankondiging alheel confronterend:
"Als niemand meer tijd heeft en
maar rent en vliegt, kan je net zo
goed eenkous opjekopdoen. Het
maaktdan niets meer uit. Niemand

zicht en konden de leden van de
spekclub hun vlees komen opha
len. Het was een mooi gezicht, al
die tafels vol met pakketten voor
zien van kleurige briefjes. Ook het
weer werkte mee, dus weer een
geslaagde dag in de Thesinger
Feestweek.

Donderdagmiddag werd alles op
wijkkleur uitgestald in café Molen-

straat, Molenweg en Molenhorn,
Corrievan Houten 29 in het Dorp,
Lina Koenes 13 op de Lageweg,
GrietjeSchuurman16opdeSchut
terlaanen Margreet Ritsema11 op
deBovenrijgeweg enAchterThes·
inge. Eén vandelaatste kerendat
de dames langskwamen, kwam er
een bestellijst mee (elke 'wijk' een
eigen kleur, handig met uitdelen)
waarop eenieder aan kon geven
wat gewenst was. De keuze was
groot: van verse worsttotrollades,
van halfom gehakt tot barbecue
pakket.

Om 03.30 uur donderdagochtend, lag alles in de koelcel. Slager
Slegers konerzelf niet meer bij, zo veel pakketten waren erklaarge
maakt. Alles vers endaarna zo koud mogelijk om tezorgen dat het
zo bleef tot de leden van de spekclub het 's middags kwamen
ophalen.

De rollades, 80 in totaal, konden
gelukkig dedag ervoor al worden
klaargemaakt, maar derest moest
zo laat mogelijk. Een totaal aantal
kilo'swasniet tegeven,maar reken
maar uit: 127 pakketten van f 60,
datis toch een hele kudde.
Complimenten van slager Siegers
voorWellyBoer: 'Zehadallesgoed
voor elkaar,zogoed georganiseerd
zie jeniet vaak."

En het was nogal eenorganisatie.
Zes vrouwen uit Thesinge gingen
elke maand langsde deuromf 10,
op te halen voor de spaarpot. Zus
Ridderhad 14 klantenop deDijken
de Singel,WellyBoer44 inde Kerk-Geerle v. d. Veen

Ondanks al deze drukte beviel er
gens ineen achtertuininde Ludde
straat een moedergeit (ik zie u al
denken: 't zou deeerste vadergeit
geweest zijn) vantwee kleine kind
ergeitjes. De één nog erg zwak en
klein, de ander drinkend bij ma.
Even was ikweer met beide benen
op de grond.

Na een heerlijkbakjevette friet met
een klodder mayo van de tijdelijke
Thesinger patatboerweer op naar
detent voor een heuse dance par
ty. In grote getalewas het publiek
opgekomen endetentvormdeeen
swingend geheel.Bij mensenwaar
van ik nooit had gedacht dat die
konden swingen of dansen waren
de zweetdruppels niet aan te sle
pen en daarna ook de (fris)drank
bijna niet. Zo gingen polonaise en
hardrock nog lang hand inhand tot
diep inde nacht.

Ter aanvulling op dit geheel wil ik
nog graag verwijzen naar de site
over Thesinge, een levend monu
mentwaar sinds kort voor de eer
dere bezoeker nog een extra foto
bij lage isgeplaatst.
Het adres is als volgt: http://home.
hetnet.nIH hesingelindex.html of
viade sitevan het Nieuwsblad van
hetNoorden;http:/twww.nvhn.nl en
daar via links kiezen voor het on
derwerp Thesinge indejaren vijftig.

lend vaak gesignaleerd in Thesinge
en uit één van mijn meestal welin
gelichte bronnen heb ik vernomen
dat de fami lie dit pand heeft ge
kocht. Gistermorgen bedongen tij
dens de boerenboeldag, en nou
maar hopen dat er geen vragen
worden gesteld in de gemeente
raad.

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer 050 • 3021227

RI S
d i v e r s 111

• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

levens V'N adieS voor
ecolOgISche prod ucte n

Do rp sw e g 1 , Garmerwolde
'ë.~~~~ Te l : 050 - 404 29 21

~~~t",~~ b .g.g. : 050 - 54 1 8462
Fax: 050 - 404 29 22

'1/ ' I I
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Vrijdag 5mei: Bevrijdingsfeest
Vroeg in de morgen lopen de mooi verklede dorpsgenoten met
slaperige oogjes richting defeesttent. TIjdens een lekker engezellig
ontbijtwordt hetiedereen langzaam duidelijk datdil alweer delaatste
feestdag is.

Natasja Kleveringa

Ikdenk dat deze mooie vrijdag, een
5meidie erzo nog nooiteerderwas,
één isom altijd teonthouden inveel
vreugde en warmte, met z'n allen
één eninjeeen~e met z'n allen.

Er waren nog veel meer mooie uit·
dagingen te zien, het schoolplein
was een gezellig druk feest gewor·
den. Bij Menno en Zus Ridder vlo
gen desnoep,drankjes,e.d. van de
hand inde mond. Dorst entrek krijg
jewel vanzoveel warmte en bewe·
ging. Aan het eind van de middag
werd erdoor velen nog een lekker
afzakkertje gedronken bij Susan in
café t Jopje. Met roze, rode ofbrui
ne huidjes ging ieder z'nweg naar
huis. Daar stond waarschijnlijk bij
velen een stoel klaar om dekleren
op uit te hangen, en een andere
stoel om wat moois voor het slot
feest 's avonds uit te zoeken.

gen, springt erwel eens eentje mis
...Ahum ...was ikdaarzelfook niet
één van? !!!

Emma Weggemans,O/ga SchijtenNienke Busscher tijdens de ondergoed
show.

zo met z'nallen ineen andere,want
ophetschoolpleinvan "DeTIl"werd
begonnen met de uitdagingen van
dewijken. Er werd gesprongen in
een lang groot touw, waar sterke
armen om te draaien zeker voor
nodig waren. Met z'n twaalven uit
één wijk ineen lange rij zeker twaalf
keer moeten springen, werd een
daverend succes. Erwerdgelachen
en gemopperd want tja...alsjemet
z'n twaalven op één rij moet sprin-

Deuitdaging:metz'ntwaalven springen ineen lange rij. DeSchutterlaanwint.

Truus Top

Vande ene activiteit belandden we

vertaalt de gebarentaal waar zij
gebruikvan maakt.
Met het jeugdkoor treedt Ruth Nij·
meijerals soliste open ook ditge
tuigtvan durf.
De heleavond voeldealseen goed
en warm moment van bezinning
"onderons"indeze hectische week.

drankjes, eneen ander was prach
tig omgebouwd tot hemelbed. De
gang zat er soms aardig hard in
waardoor de race niet helemaal
zonder schaafplekken afliep. Ge·
lukkig viel het allemaal nog mee,en
was het een geslaagde zeepkisten
race.

zietjemeer staan.Niemand weet je
naam. Jebentanoniem."Zij willen
met hun optreden aangeven dat
ieder mens eenverhaal heeft. Nie·
mandleeftvoornietsen iedermens
heeft een naam.
Karinvan der Ree neemt ons mee
inhaar beleving van de mensen en
de wereld om haar heen. Andries
van der Meulen is doventolk en

Vroeg inde middag begon de zeep
kistenrace. Gezien Thesinge zich
al aardig vol had laten lopen met
veelpubliek,stond er langsdeKerk·
straateen enormerijtoeschouwers
zwetend in de zon te kijken naar
een spectaculaire race. Er waren
ero dynamische snellekisten; één
met een opslagruimte voor koude

De dames Ida Oomkes en Saskia
Vaatstra kwamen deze ochtend
moeilijk uit bed. Ze komen hal·
verwege het ontbijt geeuwend bin
nen met de krulspelden nog inhet
haar. Iedereen lacht zich rot en
gelukkig is er nog plek voor deze
dames, die zo de dag toch nog
vroeg begonnen.

Om t 1.00 uur konden wij bij de
haven onder eenstaalblauwe lucht
naar een oud-ondergoed mode
showkijkenuitde jaren vijftig.Span
nend strak en warme wollen onder
broeken deden ons lachen en de
ogen uitkijken.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recept ies
Vergader ingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. lijsten
• Passe-partouts
• Ophangsystemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaarten

Winkelcentrum
lewenborg
Kajuit 282
050 · 5426699

Haveng~~account

Hèt adres voor het verzorgen

van uw aangifte
inkomstenbelasting

Damsterdiep 42 Groningen
Postbus 41 61 9701 ED Gronin gen

Telefoon 0 50 311 9'50 Fax 050 311 9280
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-deevenementenhal.Juliana steelt
de show met haar feestelijke en
gemoedelijkemuziek. Het voorpro
gramma wordt door hen verzorgd
en deaanwezigen klappenmet alle
deuntjes mee.

Daarna wordt het allemaalwat offi
ciëler. Veel dankwoorden, en blij
ken van dankbaarheid worden ge

Dezelfde Arthur Wynne, mei 2000
in Thesinge. (Foto: ReintJurjens)

Tot slot van deze revue zongen
Ria, Willemen Theo van Het Dorp
smartlappen uit deoude doos over
liefde, dood, pijnen vreugde.

De revue waseen grootsucces;het
was echt een evenement zoveel
dorpsgenoten te zien schitteren in
hunverschillende,prachtige rollen! De 22-jarige Arthur Wynne uitCa

nada injuli 1945.
SusandeSmidt

ondanks het feit dal defeestweek
een grote aanslagheeft gedaan op
dealgeheleconditie. Met z'nallen,
demuziekvereniging Juliana voor
op, betreden de - voor deze gele
genheid nog eenmaal in vijftiger
jarenkledinguitgedoste dorpelingen

Dejeugd zingt het slotlied.

Farewell Party in de Stad
Op maandag 8 mei wordt in de Evenementenhal van de Martinihal
een Farewell Party gehouden. Dit festijn isopgezet om deCanadezen
uit te zwaaien. IndeThesinger feestweek zijn detoenmalige bevrij
ders van Groningen ook gastvrij ontvangen.

Alsdank isde bevolking van Thes
inge uitgenodigd omde gasten uit
te zwaaien. Twee bussen vol wor
dennaarde Stadvervoerd.Jekunt
merken dat Thesinge in de feest
week een hechte gemeenschap is
geworden. Iedereen isenthousiast,

ken weer heel wat onvermoede
muzikale- en acteertalenten aan
wezig. Eenfantastischejurybeoor
deeldedeoptredens van o.a. Elvis,
LouisPrima,BillHaley,Eddy Chris
tiani, Joop de Knegt en hel kind
sterretje Heleentje van Kapelle.
Zoongeveeralle bewonersvan de
Lageweg deden mee, een gewel
dige show!

DeLageweg hadgekozen voor het
t.v. spel letje Top of Flop met pre
sentator HermanStok.Ookhierble-

Van Herbert Koekkoek wisten we
natuurlijkal een beetje dat hij kan
toneelspelen, maar Wimvan Bees
ten was een complete verrassing.
Compleet met jurk, tasje ensnoep
jes weidden ze hun oubollige dialo
gen uit; hetwaseen perfecteimita
tie!

Voortzetting revue
'sAvondsvolgde hettweede deel
van derevuemetAchter-Thesin
ge, Lageweg enHet Dorp.
De eerstengaven een onnavolg
bare weergave van het duo Snip
enSnap.

Monique Groothaft zingt hetliedje
"Speeltuin".

)V\e",belmake... ij
ée...lij k t-io",+ VO.1=.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterda gs geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 54945 80 - Fax 5494579

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 -3021494

Siem

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 Siem Bijman aan te vragen!!!

Op at onze reparaties
3 mnd, bol/a9 9arantie

AIs uUl auto 

I~urellreparaties nodifJheeft..

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

TOMMY

Oude Rijksweg 3 Garmer
walde

re 050 - 5421615
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RoelieKarsijns

Alle foto's vande feestweek zijn
gemaakt doorWo/ter Kars/jns

De redactie

Mededooreenfinanciële bijdragevandefeestweekcommissie
Theslnge telt dit nummer maar liefst 20pagina'sl Hierdoor
hebben we extra veel ruimte voordeThesinger feestweek. De
foto's zijn· tenzij anders aangegeven· gemaakt doorWolter
Karsijns, de verhalen zijn geschreven door meerdere men·
sen. Wij wensen u veel kijk· en leesplezier.

Beste lezers,

"Invalide"Andries van der Meulen.

steeds nietgenoeg van hun deun
tjes en spelen erlustig op los. In een '
uitgelaten sfeer worden we op
Smidshouk uitgezet. De stoelen
danshit schalt over het nachtelijke
Thesinge. De grote trom doet het
autoalarmvan onzetijdelijkedorps
genoot, burgemeester Alssema,
afgaan. Langzamerhand verstom
men de stemmen. Thesinge gaat
genieten van een welverd iende
nachtrust.

Wij vertellen de verhalen
met de woorden van weleer
en we blijven ze herhalen
zo besefje meer enmeer
hoede vrijheid tebehouden
als een onbetaalbaar goed
dat je daar met elkaar
aan werken moet.

Tegen half twaalf gaan deThesin
gers weer huiswaarts. Het feestje
wordt indebus voortgezet. Enkele
leden van Juliana hebben nog

wisseld. Voor en door het 5 mei
comité, die het gebeuren rondom
de Canadezen hebben geor
ganiseerd. Het programma loopt
direct aleen half uur uit. Een scala
van koren uit Stad en Ommeland
passeert derevue. Indebelenden
defoyer wordt hetevenement voort
gezet onder het genot van eenhap
jeen een drankje.Jammer genoeg
zijn de Thesinger consumptiebon
nen niet meergeldig.
Je kuntmerken dat debuitenlandse

gasten moe zijn. En dat is geen
wonder. Een intensief programma
heeft deze mensen, allemaal min
stensvijfenzeventigjaar, behoorlijk
afgemat. De uitzwaaiavond duur
de, ook voor hen, eigenlijk veel te
lang.
Na het intermezzoindefoyerwordt
iedereen weer indegrote zaalver
wacht. Een gedeelte van deThes
ingers blijft echter in de foyer han
genenbouwt hun eigen feestje.De
plichtsgetrouwen maken het laat
ste deel van het programma mee.
Ondermeerhoren zij eenschitterend
optreden van een vocal-group. Als

Burgemeester Alssema demon- slotlied wordt een speciaal voor
streert hetmaken van eenkozijn in deze gelegenheid gecomponeerd
de schuur van voorheen timmer- lied ingestudeerd.
man Kol (nu PeterHeidema).

Johan en Marian Zijl, toneelspelers met Thesinge als decor. Frits en Aaglje Oudman voor de bakkeriij van Mulder.

Berend Plijter(L), Jelle en Menna van Zanten opde Floralia. Kees van Zanten (L) en Bertus Kol zijn druk doende met zakken.

11



Hit/ieen Jopie

Danzit onze eerste Koninginnedag
van deze eeuw er alweer op en
kunnen de organisatoren terugkij
ken op een geslaagde dag!

kunnen laten horen! Na de soep
komen de kippenbouten, spareribs
... en worden erschalen met kom
kommer en wortels neergezet. En
als toetje is er voor iedereen een
lekkere appel.

Judith Mocking en Marieke Zijlstra met de kleine Dennis Lode.
(Foto: Auke Kuipers)

De monniken met hun draagstoel. (Foto: Auke Kuipers)

neren op niveau! Ditiseen Bourqon
dische maaltijd en dat betekent:
geen bestek!

Manden met broden worden op ta
fel gezet; een ieder breekt er een
stuk afen "lepelt"desoep hiermee
naar binnen. Dat is best moeilijk!
Het binnenwerken gebeurt dan ook
op vele manieren.Misschien kunt u
zicherietsbijvoorstellen ...slurpen
bv. Jammer, dat we het geluid niet

Rond 16.30 uur worden we uitge
nodigd om plaats tenemenaan de
dis. Er is behoorlijk wat animo, we
zijn dan ook met een grote groep.
De tafels zijn in een U-vorm ge
plaatst. Het zieterheel gezellig uit
en watookbelangrijkis:het smaakt
voortreffelijk !
Nadat de wijn inaardewerken kroe
zen is geschonken, wordt de soep
geserveerd. Een heerlijkegroente
soep ... maar hoe at je dat in de
Middeleeuwen?
De één kijktdeander aan:'Houmot
ik dat eten? Waar is n lepelT
Ja, JanVeenstra, jij wou graag di·

Hierna zijn er- onder toeziend oog
van een wel zeer enthousiast pu
bliek - korfbalwedstrijden op het
stukje Dorpsweg voor de school.
Als "beloning"krijgen de teams een
Middeleeuwse koek aangeboden.

Na de optocht verzamelt een ieder
zich ophet schoolplein, alwaar de
kinderen hun spullen aan de man
proberen te brengen. Sommigen
gaan aan het einde vandemiddag
met meernaar huis dan waarmee
ze gekomen zijn;dit tot grotevreug
de van de moeders. Tussendoor
kunnen de kinderen meedoen aan
enkele Middeleeuwse spelletjes,
zoals steltlopen, hoefijzer gooien
en ringsteken. Erik Kappetijn gaat
alseersteinde schandpaalen wordt
bekogeld met ... nee, geen toma
ten, maar een natte spons!

ohanneke Hartog beproeft haar
geluk bij hetringsteken.
(Foto:AukeKuipers)

'sOchtends wordt het dorp gewekt
met paardengetrappelen trombone
geluid. Dorpsomroeper Wim Ben
nekerheeftvoor menigdorpsgenoot
een persoonlijk woord.
's Middags isereen kleineoptocht
met een leuke doedelzakband, ge
volgd door mooi verkledekinderen
en een aantal leden van Rederij
kerskamerWester meteenfijn stak
je straattoneel als voorproefje op
het komende openluchtspel. Er rijdt
een Jan Plezier, monniken trekken
voorbij met een draagstoel ... we
zienmensen tepaard en ontdekken
zelfs een heuse beulewagen met
een oompleteophangceremonie.
"Endin dijaarme Hyma van Ridder-

Het jaar 2000 en dan een Koninginnedag in Middeleeuwse stijl!

börg!(InekeEbeling)Z'ismoraal op
zuik naarheurallerlaifste Drewes..."

Koninginnedag
Garmerwolde

De actmet debeulewagen; een voorproefje op het openluchtspel.
(Foto:Auke Kuipers)

Korfbalwedstrijden op de Dorpsweg. {Foto: Henk Remerie)
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Koninklijke
onderscheiding
Middelshet bekendesmoesjelokken deleden van Rederijkerskamer
"Wester" JannaHazeveld op vrijdagmorgen 28 april naar deMolen·
berg in Delfzijl. Daar zou het stuk over Elsie en Engeltje nogmaals
opgevoerd moeten worden.
Na eentelefoontjedat ze henhelaasnietkunnen ontvangen, keerthet
gezelschapterug naar Garmerwolde. Onderweg gaanze nog even bij
hetdorpshuis aan omalvast naar dekleren te kijken ...

Ook ouderwetse hoepels en ronde tonnen zijn van harte welkom. Wie
heeft ze voor ons te leen?

Hillie Ramaker-Tepper

en Engeltje nietdoorgaat ... Net as
KeesKlaai:ikben kop schoon kwiet
en t verstand ook."

Voor Garmerwolde: Cheryl Hoekstra, tel. 050-541 75 17
Voor Thesinge: Alina Schutter, tel. 050-302 10 15

Landelijke jeugddag

De Feestcommissie van Garmerwolde isdruk bezig met devoorbe
reiding van de kinderactiviteiten opwoensdag 30 en donderdag 31
augustus a.s.Netals op Koninginnedag en het Openluchtspelop 7en
8 juli is het thema dit jaar deMiddeleeuwen.

De activiteiten zijn bestemd voor alle Garmerwolder kinderen in de
basisschoolleeftijd. De kosten bedragen f 5,-per kind per dag.
Heb je nog geenbericht ontvangen enwil jewel graag meedoenC.q.
helpen, bel dan even naar Anneke Kattenberg, tel. 541 4035.

Heeft u nog donkere stoffen (velours), vitrage!, (donkere) overhem
den, jurken, t-shirts, breiwol, lint, kralen, (metalen) knopen, houten
lepels, (ganze)veren, stenen bloempoqes, re~es kaarsen, lont,
druipkaarsen,kaasdoosjes (camambert),schoenendozen,kleurpIotlo
den, houtskool, wasco, glasverf, inkt, kroonljespennen enlof hou
ders,plastic tassen, lege ijsdozen met deksel,touw ... neem dan even
contact op met Anneke Kattenberg, Koningsheert 5, tel. 54140 35.

Oproep materialen!

Janna treedt nietsvermoedend binnen; de fototoestellen klikken!
(Foto: Henk Remerie)

De jeugd van 0 tot 23 jaar en verenigingen met jeugdleden krijgen op
zaterdag 23 september 2000 degelegenheid zich tepresenteren. Het is
dékansom aandacht tevragen voornieuwe plannen.Het besteplan wordt
met eengeldprijsbeloond.

Doe mee. Laat zien wat Garmerwolde en Thesinge de jeugd te bieden
hebben.
Bel voor aanmeldingen en info!
Graag reageren vóór 10 juni.

Uiteraard is het laatste woord aan
onze nieuwbakken ridder: "Ik had
werkelijk niks in de gaten. Wat ik
doe, dat is mijn hobby; dat is toch
geen werk!t Isweljammer dat Elsie

De mensen in de zaal zijn het er
roerend mee eens en latenditblij
ken door een spontaan staand ap
plaus! Omdat een ridder sporen
nodig heeft, geeft zoon Arjan z'n
moeder een ridderspoor voor inde
tuin.
Ook Dick Groenhagen, voorzitter
van de toneelvereniging Wester,
richt nog enige prijzende woorden
tot onze bescheiden onder
scheidene. "Je zet je met hart en
zielinvoor degeheledorpsgemeen
schap. Als er iets tedoen is enwe
weten niet precies hoe het moet,
dan zeggenwe:Dat vragen we toch
gewooneven aanJanna!Het duurt
hopelijknog heel lang voordat je 
oud en versleten, maar zeker niet
vergeten! - achter de geraniums
zit:

Kortom: meer dan voldoende om
joutebenoemen tot Lidindeorde
van Oranje Nassau."

en stimulerende rol met ook veel
uitvoerende taken.
-Jewas velejaren de vaste typiste
van deG&T.Hetwelenweevan het
dorp gaat je zeer aanhet hart, we
komen je naam dan ook meerdere
malen in het pas verschenenboek
tegen.
- Rederijkerskamer "Wester"
In februari was je25 jaar secretaris
van de toneelvereniging. Jij vindt
dat natuurlijk heel gewoon, maar je
mede-Westerlingen niet! Je bent
het aanwezige steunpunt tijdensde
repetities en komt vaak met nieuwe
ideeën voor kledingontwerpen.
Jehebt destijds ook aleen figuran
tenrol gespeeldbij defilm over IJe
Wijkstra;die waren ook alovertuigd
vanje kwaliteiten.
- Verder heb je o.a. meegeholpen
bij de oprichting van de Bejaarden
soos,wasvoorzitter van deOuder
commissie, hielp bij de activiteiten
opKoninginnedag enorganiseerde
jarenlang de Braderie. Ook sociaal
ben jeerg betrokken bijdemensen
en je brengt al gauw even een be
zoekje of stuurt een kaartje.

Het kostte echtgenoot Carel heel
wat moeite om z'n vrouw in nette
klerennaar Delfzijl tekrijgen. "Da's
toch hallemoal naitneudeg,t ismor
n gewone vergoadern!" Bijna kre
gen ze nog ruzie ...
Als Janna weg is, verwisselt Carel
z'ndaagse kloffie vooreennet pak
en begeeft zich naar "De Leeuw".
Ook de kinderen, kleinkinderen en
verdere familieleden, vrienden en
bekenden druppelen binnen.

Na de koffie plus gebak vervolgt
dhr. Alsserna z'n toespraak: "We
willen jeinhet openbaar een schou
derklopje geven (Janna haalt de
schoudersop:dat is toch helemaal
niet nodig?) voor het vele vrijwilli
gerswerk:
-Bijde Nederlandse Bond van Plat
telandsvrouwen.
Jebentalmeerdere malen secreta
resse of presidente geweest. Blijk
baar vind je het leukJinteressant
werk,want ook nuben jeweer presi
dente. Je bent zeer actief in het
makenvan iets en inhetstimuleren
van de leden.
- Bestuur Stichting Dorpshuis Gar
merwolde.
Direct in het begin was je er al bij
betrokken. Je vervult een actieve

Rond tien uur zullen zearriveren ...
iedereen zit vol spanning tewach
ten ... De burgemeester hangt z'n
ambtsketen om,probeert de micro
foon en wacht op de dingen die
komen. De fotografen staan start
klaar; Carel drentelt wat onrustig
heen enweer.
Dan steekt Simon z'n hoofd omde
deuren zegt:"Zezijner!""Ssst...ze
mag nietwetendat ermenseninde
zaal zitten !"
Eindelijk gaat de deur open ... de
fototoestellen klikken ... Janna is
stomverbaasd ! Samen met haar
manwordt ze op eenstoel geplant.
Dan neemt de burgemeester het
woord : "Goedemorgen, mevrouw
Hazeveld." (Vanwege een plotse
ling opkomende bloedneus moeten
we helaas even op de rest wach
ten.)
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Nieuwe eigen productie van
"De Rijgen
Inhetjaar 2000 komt toneelgroep "De RIjge" uit Thesinge weer met
een eigen productie,getiteld "Van Dingen Die Voorbij Gaan".

Feest en voetbal bij de vv GEO
Jaarlijks zorgt devoetbalverenigingvooreen feestelijke afsluiting van het
seizoen. Op en naast develden is weer van alles te doen. Sport wordt
afgewisseld met een drankje en een hapje (o.a, de bekende GEO
shoarma) en op beidefeestdagen zijner Euro voetbalwedstrijden opgroot
scherm.

Vrijdag 16 juni
vanaf 18.30 uur : Bedrijven volleybal toernooi
vanaf 20.45 uur : Nederland-Denemarken op groot scherm
van 22.30 tot 0.00 uur: Muziek, goud van oud

zaterdag 17 juni
vanaf 09.00 uur: jeugdvoetbal wedstrijden voor alle GEO teams met vele
attracties rondom het gebeuren.
vanaf 14.00 uur: Senioren 7 tegen 7 voetbal op halve veldjes
van 18.00 tot 20.30 uur: Jeu deboules toernooi
vanaf 20.45 uur: Engeland-Duitsland opgroot scherm. Muziek tijdens en
na dewedstrijd.

Iedere belangstellende is welkom bij alleactiviteiten.

Namens hetbestuur, Ber/ho Top

Het verhaal draait deze keer om
Johannes, die een kamerverhuur
bedrijf annexhotelletje beheert. Hij
iserg trots op zijn bedrijf,maar door
teruglopende inkomsten en steeds
hoger wordende onderhoudskos
tenzakthij steeds verder weginde
ellende. Zijn huishoudster Zwanet
geeftaan dewerkelijkheid een ge
heel eigen invulling, waardoor ze
hem steeds weer weet op te beu
ren. Het levenkabbeltvoort, tot een
mysterieuze persoon veel kleur en
veranderinginhet dagelijks patroon
van de kamerbewoners brengt.
Bovendien volgt er na twintig jaar
een turbulent weerzien van Johan
nes met zijn broer WA Zorgt hij
voor nieuwe perspectieven ofbete
kent zijn komst het definitieve ein
de?

Wat zou het toch fijn zijn als we
alles wat ons dierbaar is, konden
behouden.Maar ishet nietzo dat er
altijd een moment komt dat we af
scheid moeten nemen?

De regievandeze tiendeproductie
van "DeRijge"isinhanden vanRon
van Lente. Er wordtgespeeld op22
juni (première), 23en 30 juni, 1, 6,
7, 8, 13, 14 en 15 juli. Kaarten à f
10,-kunnen worden gereserveerd
op telefoonnummer 050-30232 08
(liefsttussen 19.00en 20.00 uur) of
per e-mail:DeRijge@hotmail.com.
Plaats van handeling is deschuur
van deboerderijBovenrijgerweg 19
te Thesinge. (Warme kleding/de-

Uitreiking EHBO-diploma

Restauratie van de Stadsweg ten behoeve van de nieuwe
fietsroute. (Foto:Henk Remerie)

Alle leerlingenvangroep 8 van de OBS Garmerwolde hebbenopvrijdag
14april hun EHBO-diploma gehaald ! Vanaf de herfstvakantie was Wilma
Tammeling elke vrijdagmiddagonder schooltijd op de school tevinden om
de kinderen de nodige kennis bij te brengen. (Foto: Henk Remerie)

Overname regionale spoorlijnen
De treinen op de spoorlijnen van Groningen naar Roodeschool,
Delfzijl en Nieuweschans wordenvanaf28 mei 2000 door NoordNed
gereden. De strippenkaart,o.a. verkrijgbaar bij Johan Mollema, isop
alledrielijnengeldig. Daar erop alle perrons een kaartautomaat staat
én er een Telefonische Bestelservice (0900-666 73 63, 22cVpm) is
gestart, zijn deNS loketten en agentschappen gesloten (behalve op
Groningen CS).
De dienstregeling isaangepast opde intercity's van en naarUtrecht,
Rotterdam en Den Haag.



25 jaar G&1 Express
"Dorpshuis voor dag en nacht"
Meer dan honderd mensen woonden op26 april de presentatie van het
jubileumboek bij in dorpshuis 'De Leeuw"; ook de pers liet zich niet
onbetuigd. Schrijvers, redactieleden en andere betrokkenen kunnen te
rugkijken op een prachtige middag.Vanaf deze plaatswilde G&TExpress
iedereen bedanken die op deze middag aanwezig was.
Deboeken hebben hun weg gevonden naar de lezers en als we de reacties
mogen geloven, is iedereen enthousiast over het boek. Mocht u nog niet
inhetbezit zijn van hetjubileumboek, ze zijn nog uitvoorraad leverbaar.

De presentatie van hetboek. (Foto: Henk Remerie)

Verschenen het jubileumboek:

25 jaarG&T
"Dorpshuis voor dag en nacht"
Een geschiedenis van 25 jaar dorpskrant
Garmerwolde, Thesinge en omstreken.
Verhalen en toto's vormensamen een uniek foto- en
verhalenboek.

Te bestellen à f 39,95 bij:

Carel Hazeveld, W.F. Hildebrandstraat 35,
Garmerwolde, tel. 050-541 4777
Lucie Kol, Molenweg 28, Thesinge, tel. 050-302 21 81

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

~
PETER KUIL
'jl#':l'd':Ufl i#;11'rll
Noorddijke rweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

rCI'Jr «:dereen~ nnáerJ mi/'

YJrCI'Jd. YJt'Udd/~V'

7I0de/emtnlm .5twenlor,p
%~Ii' J22 · 91JJ ~ Jl"WA?U' (JjiJ - j4fjfff

t'!cl Ie Vi"'/M ,;, de 71iddc,w,um ""A !JJ'JIUA' M !7,/a.vt/

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwf77achmes
'Onderhoud van uw
mschine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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zaterdagavond, 20.00 uur, lopen wij naar dorpshuis "De Leeuw".
Spanningen stijgen ... we stappen naar binnen. Vanavond is de
avond, waarop wij becijferd worden op onze danstechnieken na 15
lessen dansplezier, waarvoor wij Michel van Dijken, Lidia Westers
(de dansleraren) en Anneke Kattenberg (bedenkster van het idee)
hartelijk danken.

Mandyen Gertjan

Dansen

Eerst isereen uur indansen,waar
naom 21 .00 uur debeginners rno
gen afdansen. Dit is degroep van
zaterdagavond, bestaande uit de
dansparen: Annet Sneek en Roei
Veenstra, Quen en HailyHoekstra,
Marieke Kallenberg en Marten van
Dijk, Xamantha Hendriks en Fred
dyGuikema, Usa Mocking en San
dervan Dijk,Annelies Woppenkamp
en Jan-Peter Schaatsberg, Daniel
Ie Kuipers en Gertjan Kallenberg
(leenpartner), Mandy Kappetijn en
Gertjan Kallenberg,Stefan Kuipers
en Sanne Werkman,Suzan Benne-

ker en Bram Woppenkamp.
Allen zijn voor deze test ruim ge
slaagd, waar Michel heel trots op
was. De dansen die we moesten
dansen waren: de Engelse Wals,
de Quickstep en de Cha Cha Cha.

Daarna was het de beurt aan de
gevorderden en na afloop was er
gelegenheid tot vrij-dansen.
Met veel plezier ki jken wij terug op
de dansavonden.

DeZaterdagavond dansers
(Foto's: Anneke Kattenberg) Usa en Sander

• de "dikke"aprilkrant (16 pagina's) plus huis-aan-huis bezorging ter
ere van ons 25-jarig jubileum mede mogelijk werd gemaakt door
subsidies van Dorpsbelangen Garmerwolde en Thesinge?
• het leuke kleutertjede nu 25-jarige Alex Mollema is?
• de laatste regels van het slukje over eieren zoeken en noten
schieten zijn weggevallen? Het artikel isspontaan aangeleverd door
denegenjarige Jolien HoeksIra. De extra prijs was voor haar, omdat
zij als enige (van dekinderen) alle noten eraf geschoten had.
• de"Klussendienst voor ouderen en mensen met een handicap"
voor o.a. luinonderhoud en kleine klusjes inen rond het huis woens
dag 31 mei officieel van start isgegaan? Ook instellingen, verenigin
gen, peuterspeelzalen en scholen kunnen er terecht voor kleine
klussen tegen aangepast tarief. Inlichtingen tel. 0595-551 688.
• dat dr. Friezema van 17 juni tot10 juli met vakantie is.Denkt uaan
het bestellen van uw medicijnen.

- Waterpartijen &vijvers.
o Houtconstructies.

Wist-u-dat •••

•

Hoveniersbedrijf
. Brouwer
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 hel
einddoel.
Het adres voor_..

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

Groningen - Telefoon (050) 541 68 61 /0651 3554 06

sanitair en vervvarming
-I--..........B......U......RINGA

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

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Reinder
vld Veen

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 0 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 0 51581046

Voor bedri jven en parlicu ller
handel In:
• Palle t· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappenen ladders

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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De jaarvergadering op 19 mei werd voor de laatste keer geopend
door Irene Plaatsman. Er waren 42 dorpsgenoten aanwezig; met
name deereleden werden welkom geheten.

Jaarvergadering
Dorpsbelangen Thesinge

Het eerste gedeelte bestond uiteen
zakelijk gedeelte, daarna was er tijd
ingeruimd voor de feestcommissie
en het bekijken van een gedeelte
van het videomateriaal wat tijdens
defeestweek gemaakt is.

Mededelingen vanhet bestuur:
• De verslagen vanuit deinspraak
avond m.b.t. de structuurvisie zijn
gebundeld.De hoofdlijnenzullenuit
gewerkt worden en vervolgensinde
raadseemmissiebesproken worden.
• In juli zal er een voorlichtings
avond gehouden worden voor de
gehelegemeentem.b.!. de verkeers
veiligheid.De zaken die aan de orde
geweest zijn tijdens de inspraak
avond t.w. snelheidsremmende
maatregelen Molenweg, voetpad
Molenhorn, zullen besproken wor
den.EenfietspadlangsdeLageweg
staat laag op de prioriteitenlijst.
• Hetspeelterreinijeaande Molen
horn ishelaasnog niet gerealiseerd.
• Het jeugdbeleid kwam ook even
ter sprake; 23 september komt er
een themadag indegemeente over
het jeugdbeleid.
• Voor 16 juni bedenken Roelie
Dijkema en RoeitJanssenweer een
mooie fietstocht van ongeveer 25
km.
• Welly Boer isbezigmet de oude
renreis.die gepland isvoorseptem
ber.
• In 2001 gaat Thesinge op de
schop.Nieuwe riolering,nieuwever-

lichting, opknappen van de haven
enbestratingvan hetcentrum.Moch
tenernog goede1euke ideeën zijn,
laat hetbestuur dit weten.
• In 2001 kan er - mits het toe te
wijzen bouwvolumedittoelaat -weer
gebouwd worden.Men kanzich nog
inschrijven voor een kavel aan de
Molenhorn.
• N.a.V. de feestweek is er veel
belangstelling gebleken voorde land
bouwtentoonstelling in de boerderij
van Goenze.Er zullen plannen naar
de gemeente gaan i.v.m.een moge
lijk permanente tentoonstelling; dit
zal gebeuren door mensen van de
Lageweg i.s.m. Dorpsbelangen.
• Tevens zijn erplannen voor een
metamorfose van de openbare
school en wat te denken van een
Klapke wat open en dicht kan !
• Mededeling Stichting Eeuwfees
ten:Het concert van Guus Meeuwis
met de Johan Willem Frisokapel op
26 meiisafgelast;27meizijn errond
de markt in Ten Boer festiviteiten
georganiseerd.

Ook voor Joke Sneek was het de
laatste keer dat ze namens Dorps
belangen optrad.
Joke nam de notulen van de jaarver
gadering van 1999 door enhadweer
een uitgebreidverslagover alle ge
beurtenissen die het afgelopen jaar
hadden plaatsgevonden.
Vervolgens was het de beurt aan
Theo de Wit om het financiële ge-

deelte uit te leggen wat betreft de
afrekening van 1999 en de begroting
voor 2000. Daaruit blijkt dat er in
1999 al een begin gemaakt is met
hetfinancierenvan de feestweek en
dat er daardoor een tekort op de
begroting is ontstaan.
De herenBusscherenJanssen had
denhunbestweer gedaande kas te
controleren - dit jaar d.m.V. een tel
raam - en werden hiervoor weer
bedankt.
Dekasoommissievoor volgendjaar
bestaat uit Roelf Janssen en StoHer
Havinga.

Verdeling Welzijnssubsidie
Alle aanvragen zijn gehonoreerd;
daardoor krijgende volgende vere
nigingen subsidie: Oranje Vereni
ging, OSA, Damdub T&O,G&T Ex·
press en de Jeugdgroep.

Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
Irene en Joke.
Irene bedankteJoke voor het secre
taresseschap. Joke was altijd trouw
aanwezig op de vergaderingen,
steedsmet pen en papier inde aan
slag om alles te noteren wat van
belang was. Ook was Joke altijd
bereid de vele brieven rond tebren
gen in Achter Thesinge en op de
Bovenrijgeweg. Irene eindigde met
eengedichijevan Willen de Merode
waaruit naar voren komt dat Gronin
gers vaak heel gewoonen eenvou
digoverkomen,maar dat alsjediep
van binnen kijkt je iets moois ziet.
Daarna kreeg Joke uit handen van
Roelf een mooie bos bloemen.
Vervolgens werd Irene toegespro
ken door de nieuwevoorzitterHans
Weggemans. Hans roemde Irene
d.m.V. het noemen van een zestal
eigenschappen: verantwoordelijk·
heidsgevoel,betrokkenheid,neiging
tot perfectionisme,diplomatiek, gro-

temate van creativiteit en beschei
denheid. Met een gedicht van Leo
Vroman met de toepasselijke titel
'Deduizendpoot en haar voorberei
dingen' dachten we dat allesnu wel
gezegd was, maar ... het bestuur
had nog een verrassing: een at
scheidslied op de melodievan 'Wil t
Ueenstekkie van defuchsia" mee
gezongen door alle aanwezigen.
Joke en Irene:hartstikke bedankt en
- zoalsde laatste regel van het re
frein ookal zei - het zal nooit meer
hetzelfde zijn.

Tot slot vanhet eerste gedeeltede
verkiezingen van twee nieuwe Ie·
den. Twee kandidaten hadden zich
bereid verklaard: Myla Uitham en
Clara vanZanten. Na een schriftelij
ke stemming werden beide geko
zen: Dames, zet hem op!

Na depauze was het - namens de
feestcommissie - aan Peter de eer
verslag tedoenover de feestweek.
Decommissie hadtweeleukeschrif
telijke reacties gekregen van Dorps
belangen Garmerwolde en van de
Burgemeester, waarin de waarde
ring werd geuit over de organisatie
en de uitvoering van defeestweek.
De verwachting isdat ook het finan
ciëlegedeelte goed kan worden at
gesloten, maar het zal nog even
duren voordat alles afgehandeldis.
Waarschijnlijk komt er in sept.lokt.
een avond waarin de video getoond
wordt die gedurende dehele week
gemaakt is.
Tot slot- het leukstegedeelte · een
videoband van alle beelden die tij
dens de feestweek op t.v. vertoond
zijn. En nog een mooi stukje video
van Dick van de Ree over de eerste
avond inde feesttent.
Maar er isnog veel meer materiaal,
dus wordt vervolgd.

Sjanie deRaad

Installatietechniek

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

~'
Wa arborg

Installat e ur

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

6i
~

..: I!!'~"~
<,~ _ DAMES EN KINDER MODE

~ Jolanda Spraakman

/

" Hendrik Westerstraat 26 - 979 1 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 I7

17



Boekholt - Hensbroek
OogMerk - Opticien
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen

Erheerstduidelijkonzekerheid/frus
tratie onder de omwoners: in het
verleden gemaakte afspraken met
de zuivering worden niet gehono·
reerd: 's avonds, 's nachts en op
zondag zouden er alleen bij hoge
uitzondering/extreme regenval
vrachtauto'srijden.Ze rijden erech
terwel, hoewel ergeen extrawater
isgevallen!En de zuivering zou ook
niet stinken, maar doet het wel!
De hele berichtgeving is vreemd:
deomwonenden waren in gesprek
met de zuivering,maar moestendit
bericht via de pers vernemen... Zo
ga je toch nietmet je buren om?

Hillie Ramaker-Tepper

- Maar wiecontroleert dat? Het rij
den metdie "dinkytoys"kunnen we
zelf constateren, maar hoe weten
wij water allemaal indelucht of in
degrond terecht komt? Is het ook
schadelijk voor degezondheid?
Afspraken zijn erom nagekomen te
worden, maar gebeurtditook? Als
jedie"dinkytoys"met hun torenho
ge slibafval ziet rijden, lijkt het er
niet veel opl Je kunt ze helemaal
nasporen tot aan de stad !Alszebij
Stainkoeln zijn, hebben ze al "de
helft" van dievervuildetroepverlo
renl Zoiets vervoer je toch niet in
een open bak!

NB. Inmiddels is bekend dat we
waarschijnlijk op een donderdag in
september naar Möncheng/adbach
gaan. Naderberichtvo~t

- En hoezithetmet dieoude gietij
zerenpersleiding van de stad Gro
ningennaarde Eems? Die leidingis
op een aantal plekken verwijderd;
de resterende buizen zitten vol
grondwater.
Antwoord: Op de binnenkant van
de buis zit een verharde laag met
stoHendie weerlieverniet hebben.
Maardiebuisisnogingoede staat;
het spul komt niet naar buiten. In
1998 iservoor het laatst gemeten
en er zijn geen afwijkingen gevon
den; in 2000 gebeurt het weer.
De heer Stoel weet wel een plek
waar ze dan maar eens moeten
komenmeten!Ditwordttoegezegd.

- Weet u zeker dat daar geen gif
inzit? Aagrunol heeft er toch ook
altijd op geloosd?
Antwoord:Die slijmlaag aan debin
nenkant vandie buis kan inderdaad
giftigzijn.Die buismag nietlekken;
daarom wordt het nu elke twee jaar
getoetst en het water gemeten.
HarmJan Havenga weet een lek.
Wie is aansprakelijk???
Kortom: vragen, vragen, en nog
eens vragen ...

waardevergelijkbaarmet bruinkool
en kan worden gebruikt voor het
stoken inenergiecentrales.

Het heleplan is nog zuiver in een
voorl ichtingslase. Over degrond is
zelfsnog niet eens onderhandeld !
Alsalles doorgaat, komt de fabriek
tegenhet Eemskanaal;aan de Gro
ninger kant, direct naast de zuive
ring. Aan devoorkant de stbverwer
king, aan de achterkant deuitbrei
ding vandezuivering.
Ook over de mogelijke overlast is
nogniets bekend.Wat wordtbv, de
geluidsnorm? 30, 40, 50 decibel?
Zo'n anderhalve jaargeleden is in
Mönchengladbach (Zuid-Duitsland)
eensoortgelijke installatiegebouwd.
Metdat verschil datdaarwordt ge
stookt op houtsnippers en hierop
aardgas. Wereldwijdzijnerover de
500 fabrieken in bedrijf. Het is de
bedoeling dat een delegatie de
gelegenheid krijgt zo'n fabriek te
bekijken.

Vragen uit de zaal
-Wat wordterallemaalindievracht
auto's aangevoerd?
Antwoord: Verreweg het grootste
deel komt van zuiveringsinstallaties
uit de provincie. Maar ook wc-ijes,
giertanken en bv. garnalen uit Ma·
rokko kunnen zonder meer op de
zuivering worden verwerkt. StoHen
die aangeleverd worden, mogen
geen extra stank veroorzaken. Om
tevoorkomen dat erwagens metslib
ofanderwaterbinnenkomen die we
niet hebben kunnen controleren, is
er inmiddelseenslagboomgeplaatst.
Decapaciteit vande zuivering is nu
70%;erkandusnog iets bij.Vande
300.000 ton aangevoerdenatte slib
wordt ongeveer 66.000 ton afge
voerd. Na de slibdrooginstallatie
wordt dit teruggebracht tot 17.000
tondroge stof enblijvener nog zo'n
1500 vrachtbewegingen metkorrel
ijes over. De zware metalen blijven
inde korrels en gaan niet de lucht in.

- Er was daar toch helemaal geen
industriegepland? Alleenkleinscha
lige bedrijfjes. Een fabriek met een
opppervlakte van30 x30 meter en
een hoogte van 20 meter kun je
toch moeilijkkleinschalig noemen!
Enom dewerkgelegenheid hoef je
het ook niet te doen: er werken
slechts twee mensen per ploeg.
Volgens burgemeester Alssema
gaathetalgemeenbelang (denood
zaak tot afvalstoHenverwerking en
deinkomsten vande gemeente) in
dit geval vóór de belangen van het
dorp. Bovendien zal het allemaal
wel wat meevallen. Er worden de
nodige afspraken gemaakt en daar
zullen ze zich aan moeten houden!

aan de orde zijn, richt het provin
ciaal beleid zich op volume reduc
tie. Hierbij hebben ze de keuze uit:
verbranden, drogen (thermisch,
biologisch), vergassen, verglazen
en natte oxidatie. Via een aanbe·
stedingsprocedureisgekozenvoor
thermisch drogen.Alslocatiewordt
gedachtaanGarmerwolde,Gronin
gen (milieuboulevard) of Delfzijl.

Swiss Combi heeft een contract
getekend tot afname van het zuive
ringsslib.Het zouleuk zijn alsze dat
direct naast de zuivering konden
verwerken. Dat scheelt transport
kosten!
Indegeplandefabriekzalhetwater
via een bijna gesloten systeem in
een droogtrommel worden ver
dampt. De • door een gasbrander
verwarmde - lucht wordt continu
opnieuw gebruikt, er zal praktisch
geen lucht ontsnappen.
Per 2002 moet de verwerkingsin
stallatie operationeel zijn. Het ge
droogde slib heeft een calorische

Het is alweer enige tijd geleden, maar op maandagavond 27 maart
was er een informatie-avond in "De Leeuw" over een eventuele
slibdroogfabrieknaast derioolwaterzuiveringsinstaliatie te Garmer
wolde.
De belangstelling vanuit het dorpwas groot!

I_~w ---
Om dat

)ttTJ1 t.""~O/o:C'I1I ''''1' Din:
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit281-9733C\7 Gro ningen -Tel./faxOSO-S490S49

AI onsafvalwater (toilet,gootsteen,
douche ...) belandt in het riool.Via
een biologisch zuiveringsproces
wordt het bij de zuivering omgezet
in gezuiverd water en actief slib.
Een deel van dit slib moet worden
afgevoerd.

Tot 1994 werd dit zuiveringsslib .
bestaande uit 3% droge stof en
97% water- gebruikt als meststof.
Omdat erteveelmetalen inzitten,
mag ditniet meer.Momenteel wordt
het slib via een vijftal luchtfilters
ontwaterd en ingedikt tot 25%dro
ge stof en 75% water en daarna
afgevoerd naar de vuilstort.

Slibdrooginstallatie
aan de Grasdiikweg?

Het afvalstoHenbeleid kent vier
mogelijkheden:
1. preventie
2. hergebruik/nuttige toepassing
3. volume reductie
4. storten
Per 1 april 2000 mag het zuive
ringsslib niet meer wordengestort.
Omdat preventie en hergebuik niet
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Jazz-, pop- en blues workshop HOF5TEDE-

~

G.N. Schutt er laan 28
979 7 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3 0 21957
Fax 050 - 3 021574

Voor de
complete

•wotung-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

De klaverjasavond op dinsdag
9 mei heeft de volgende stand
opgeleverd:
1.Dhr. H. Vliem 7022
2. Mevr. W.Tammeling . 7005
3. Dhr. J. Ramaker 6298
4. Dhr. J. Reinders 6286

"De Soos"

i!lIm3
QUICK·STEP '

FLOOR

auplng

~
DbnlaPllld
MIlTRASSEN . IATIENUODEJ.tS · KCSSENS

$iriset1e®

llI6

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

Î~tB-=,,--- _

De toegang isgratis.
Inlichtingen: Joke Spijker, tel. 050
541 39 57of06-252 320 42

De presentatie wordtvoorafgegaan
door een optreden van de bekende
podiumband "Chez Bateau" uit Ap
pingedam. Deze zes personen tel
lendeband speelt New Orleansjazz
met uitstapjes naar modern, latin
en blues.

Sinds halfseptember 1999 zijndertien enthousiaste muzikanten en een zangeres, wonend in o.a. Sint
Annen, Thesinge en Garmerwolde, bezig met muziek maken. Dit doen ze elke maandagavond in "De
Meul'n" teSint Annen, in devorm van een workshop onder professionele leiding van Liesbeth Blaauw.

De samenstelling van de ''workshop
band"isalsvolgt: 4altsaxofoons, 1
sopraansaxofoon, 1cornel, 1klari
net, 1electrische piano, 1drums +
percussie, 1 basgitaar, 2 electri
sche gitaren, 1 accordeon, 1zan
geres.
Op zaterdag 17juni 2000 - vanaf
20.30 uur -gevenzij eenpresenta
tie in "Het Buurhoes" te Ten Boer
van een aantal swingende num
mers indejazzJbluessfeer; met als
gastsolist:Jan van derEs optenor
sax.

Liesbeth weet muzikanten (vaak
beginners) enorm te motiveren,
doordatzevoorelk(bestaand)nurn
mer zelf dearrangementen schrijft,
afhankelijk van het niveau van de
muzikanten.

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99 ,9á

Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen v/a ......... 10,-
Karpetten nieuw à....... 59, -

Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voor een toede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

1Jtmuslscud~l'Jl ~1J}l Jlg

Stiefbeen en zoon
U1gersmaweg 147 - 9131 BR Gron ingen
tel. OáO -á49 2913 - Fax m-á4 91 660
autotel. O&-á3423019
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Foto van de maand Redactie
fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
of 06-216 10686
fotograaf Thes inge:
WolterKarsijns050-302 2071
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Oorpsweg 26, 050-5415335
Ad min is tratie :
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

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

Kopi j inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 21 juni
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Agenda
De Familie Ba/kema in vijftiger jaren stijl. (Foto: Wo /ter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Wigboldstraat6, 9791 CR Ten Boer· Telefoon (050)·3022151

zondag 11 juni
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
slotconcert negende OSA-seizoen.
HetensembleTight Bars o.l.v.John
Damsma zingt close harmony
üubileumconcert t.g.v. het 15·jarig
bestaanvan het ensemble)
16en17juni
Feest envoetbalbij vvGEO
vrijdag 16juni
Fietstocht DorpsbelangenThesinge
zaterdag 17juni
HetBuurhoes;vanaf20,30 uur:pre
sentatieJazz-,pop- enblues work·
shop "De Meul'n"
woensdag 21 juni
Dagtocht Thesinger reisclub
22, .23 en30 juni,
1,6,7,8,13,14 en15 juli
Schuur Bovenrijgerweg 19; 20.00
uur: toneelvoorstelling "De Rijge"
7 en8 juli
Garmerwolde:Historisch openlucht
spel "Strijd om water" plus Middel
eeuwse markt
tot 29oktober
Bovenrijgerweg 19: expositie van
Noëmi Noest, Rein Bril en Herbert
Koekkoek.

Bedankt!

Kerkdiensten

Wij willen iedereen bedanken
die aan mij heeft gedacht na
mijnval indeKerkstraat.ln de
vorm van kaarten, bloemen of
degroetjes,
Nogmaals bedankt.

Fam.Jelle en MennavanZanten

4 juni
09.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
11 juni
09.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
19.00uur:ds. K. MeijerlGrootegast
18juni
09.30 uur:Garmerwolde,ds.Tinga
BosmaIGroningen
25 juni
09.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
14.30uur:drs.T.J.Oldenhuis/Coe
vorden

Bel met éénvanonze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends ol SjoerdCats
telefoon (050) 3039494

Uziethet. MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genliJk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
eenlening en een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Bedum-Ten Boer

..Allebei net afgestudeerd en di
rect aanhet werk. Mifn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nual?
Wantechtgespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zifn opzoeknaar een hypo
theek waar we later weeruit kunnen
putten. Voor de studie~nanciering van
onze dochter bifvoorbeefd. Kan dat?
Ja, dat ken.

..We hebbeneen primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmetwerkenomvoordekinde
ren tezorgen.
Danwillen we minderaan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
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