
R & TllESINGER
E SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

26e jaargang, juli 2000

" ,

"Strijd/om water"
Naar "De slag om het Bolmeer" door 1. Minses

eg Thesinge een aantal weken geleden 50 jaarterug indelijd, Garmerwolde besloot in juli een aantal eeuwen terug tegaan. Niet hethele
dorp, maar bij dekerk en deopenbare basisschool werd deDorpsweg lellerlijkafgesloten met twee hoge deuren, endaarachter vond een
"back to the past" plaats.

Dr. Mephisto behandelt een patiënt. Let op dat grote mes! (Kees Brak en Douwe Tichgelaar)

Op weg naar de voorstelling wor
den we al in de juiste stemming
gebracht door een braderieuitvroe
gere tijden: een Middeleeuwse
markt, georganiseerd door de
Feestoommissie. Dit wasvroeger 
en nu nog - het middelpunt vanhet
dorp waar mensenelkaar ontmoet
ten, ideeën en oplossingen voor
problemen uitwisselden enhet no
dige vermaak vonden.

De aangepastekledingvan de me
dewerkers,het spel van de figuran
ten (dief,bedelares,draaiorgelspe·
Ier ...) en de rondkuierende toneel-

.lers geven een aparte sfeer.
Y Mephisto, een bekende kwak
zalver, helpt heel wat patiënten 
met of zonder verdoving - van hun
kwalen al! Voor de meer geleerde
burger isereen stand van de plaat
selijke dorpsbode, die boeken ver
koopt over de historie van Garmer
wolde en Thesinge.
Verliefde mensen krijgen de kans
met een roos uit een originele ro
zenkist klare taal tespreken. Voor
de inwendigemens zijn ero.a. heer
lijke Garmerwolder moppen, zak
jes snoep, fruit, geitekaas en een
caleïnehoudende drank die uit
"Middeleeuwse" stenen bekers
genuttigd kan worden. Ook het
gerstenat en de broodjes beenham,
braadworstjes engehaktballen gaan
grif van de hand.
Plastic was nog niet uitgevonden,
maar wordt hier en daar al wel
gesignaleerd.

Geen markt zonder dieren

Bij een Middeleeuwse markt h6ren
dieren: we ontdekken jongegeitjes,
schapen,kippen en een varken.De
schapen worden vakkundig door
de heer Kreuze opouderwetse wij
ze ontdaan van hun vacht. En de
jeugd kan voor 50 cent een flesje
melk kopen om de geitjes te voe
ren. Ruim honderd mensen wagen
een gokje bij het varken en doen
een gooi naar zijn ol haar gewicht.
En dan de "kipopdewip"!Sommige
kinderen zijn erniet bij weg teslaan!
Maar ook een aantal volwassenen
doen een poging. Alshet lukt, krijg

jeeen appelen een ei! De kinderen
weten er wel raad mee, doch een
paar ouderen leggen het ei maar
liever terug inde mand.Wie gaat er
nu een heleavond met een rauw ei
tussen aldat volk zitten?

De voorstelling
Tegen achten kan het afgesloten
terrein worden betreden,atwaar het
een drukte van belang is. Er wordt
gevent met kleding; jonge en oude
mensen lopen al keuvelend heen
en weer, lastiggevallen door bede-

laars. Omdat het nogal fris is, ver
warmt "het volk" zich bij een vuurtje,
wachtend opde dingen die komen
gaan ...

De vertelster (Frouwke de Vries)
neemt ons mee naar het jaar 1669.
Voor deze gelegenheid is de Rid
derborg - een steenhuis dat vroe
geraan de Stadsweg heeftgestaan,
op de plek waar nu Karel Drabe
woont - weer opgebouwd en ver
plaatst naar de Dorpsweg. De be
woners zijn: heer Ludolph, z'nzus
ter Etta en pleegzoon Drewes.



"Kip opde wip ".
Vroeger werden dergelijke spelen met échte dieren gedaan!

Rolfen Geesje vander Tuuk proberen hun waren aan de man tebrengen.

verzoekt hij het gemeentehuis van
Bedum ook nog even platteschie
ten: dan hebben Bedum en Ten
Boer bij een eventuele herindeling
gelijke kanseni Ondankseen flinke
beloning weigeren de heren eCh.

Als de burgemeester vertrokken is,
drijft Etta hen wederom richting
Ekenstein,ervast opvertrouwende
dat ze zullen sneuvelen op het veld
van eer. Voortvarend regelen de
achterblijvers alvast hun begrafenis
en de huwelijksplechtigheid van
Hyma en Drewes.
Tot hun schrik komen de heren
echter zegevierend weerom! Om
dat ze ineen goede bui zijn,mogen
Hyma en Drewes uiteindelijk toch
met elkaar trouwen. Ook de door-

seren ze een wedstrijdje 'kanon
schieten". Hierbij gaan de Martini
toren en het Ten Boerstergemeen
tehuis finaal tegen de vlakte!
Als Etta ontdektdat Jelle z'ndoch
ter Hyma aan de ruim 50-jarige 
vermogende! - Iwo Onnema van
Noorddijkwiluithuwelijken,komtze
inactie. Ze laat zich niet weer een
vrijer afnemen!
Eerst bepraat ze Geertruida, daar
na Drewes en Hyma. Vervolgens
drijft ze Ludolph en Jel le richting
Ekenstein ...Omdatde Bovenrijger
weg is opgebroken, zijn ze echter
snel terug.
Dan verschijnt deburgemeester en
deelt mede dat hij zijn ambtenaren
aan hetspitten heeft gezet. 'Ja, ja,
ze WERKEN ECHTI" En passant

Ludolph en Jelle drinken samen
een borrel en als tijdverdrijf organi-

Daar Hyma niet terugkeert naar
huis, gaan haarouders opzoek en
belanden op de Ridderborg. De
dames drinken een kopje thee, doch
de herenkrijgen onenigheid en krui
sen de degens.
Plotseling komen21 nonnen en hun
moeder-overste onder leiding van
pastoor Benedictus binnenmarche
ren. Na enigoverredingskracht lukt
het de pastoor de wulpse nonnen
tijdelijkonder te brengen in de to
ren.
Dan verschijnt de heer van Eken
steinen eist herstel vande damin
het Damsterdiep ..:

Erheerst grote droogte. Omuitdro
ging te voorkomen heeft de heer
van Ekenstein een dam inhet Dam
sterdiep laten bouwen. Hierdoorblijft
Garmerwolde echter verstoken van
water. Omdat mens en dier niet
zonderwaterkunnen,heeftLudolph
de dam doorgestoken ...

Drewes is verliefd op Hyma, de
dochter van Jelle en Geertruida van
Steerwolde (genoemd naar een
steenhuis plus streekinThesinge).
De geliefden ontmoeten elkaar stie
kem. De knecht - die Hyma bege
leidt - gaat ermet de meid vandoor
en bedrijftmet haar de liefde inhet
hooi (de kledingstukken vliegenalle
kanten op).
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'\ Hendrik Wes terstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
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Ludolph en Jelle krijgen onenigheid en kruisen de degens. Drewes vindt
het maar niks, doch tante Etta geniet! (v.l.n.r. Dick Groenhagen, Henri
Veninga, Jan Jansen en Foklje de Haan)

tastende Etta krijgt groen licht voor
haar geliefde.De nonnen gaan naar
Rome,meteen kuisheidsgordelom;
ook de pastoor gaat mee.
En de meid??? Die heeft een wolk
van een baby!

Conclusie
Een gigantischstuk.primaaan onze
omgeving aangepast door Hannie
Havenga en uitstekend gebracht
door de leden van "Wester" in sa
menwerking met het Gemengd
Mannenkoor, muziekvereniging de
"Harmonie", de Stichting Historie
Koninklijke Nederlandse Veldartil
lerieuit Usqoert en vele figuranten.
Hetwasheel leuk om tezien hoe de
mensen al repeterende in hun rol
groeiden. Neem bv.die nonnen . In
het begin stonden ze er maar wat
doelloos bij;gaandeweg begonhun
spel vorm te krijgen en opde dag

•
leek het of ze nooit anders

den gedaan.

In totaal zijnerzo'n760 betalende
bezoekers geweest: 370 opde eer-

ste en 390 op de tweede avond.
(Jammer dat erniet meer voorstel
lingen gegeven kunnenworden!)
Vrijdags washetprachtigweer,doch
zaterdags (stort)regende het. Geen
wonderdatde toeschouwers mas
saal reageerdenopde mededeling
over grote droogte! Paraplu's wa
ren taboe: ten eersteomdeschrik
reactie vandepaarden en tentwee
de om de mede-toeschouwers.
Hoewel het af en toe plensde, bie·
ven de mensen - al dan niet gehuld
in plastic - geboeid tot het einde
zitten.

Het was een prachtig schouwspel
met een glimlach naar het verle
den. De linken naar het heden. zo
als bijvoorbeeld een eventuele
herindeling van degemeenten Be
dum en Ten Boer, de aanleg van
een rotonde, het mobieltje en de
fax, gaven een extra dimensieaan
de voorstelling.

Feestavond
Ondanks de regen werd ook de
slotavond indorpshuis"DeLeeuw"
m.m.v. de "Big Belly's Bluesband"
een succes! Het was heel gezellig,
een goede opkomst.

De meeste mensen vonden het erg
leuk.Eenaantal bezoekers hebben
eerst her en der in het dorp hun
kleren op de kachel te drogen ge
legd en zijn daarna nog gekomen!
De muziek speelde tot 03.00 uur!

Uitslag varken "schoon aan de haak"
De heer D. Faber uit Harkstede heeft het gewicht van het varken 
exact 100 kg • geraden. De prijs - een streng karbonade ter waarde
van honderd gulden . kwam bijzonder goed van pas daar hij de
volgende dag ging barbecuen terere van z'n35-jarige trouwdag.

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

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

Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

- j -, . !

~" "'"''''''lig"'"'V",,,,"" ,.,,"/JE00"", """"'i'",,,.""
succes! (Anno2000gaan ze door het leven als Kees Huisman en Kalja
Brouwer.)
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De opkomst van de nonnen o.l.v. pastoor Benedictus (Ton Werdekker).

Bij zo'n gigantisch schouwspel komlheel walkijken! Daarom had Ik
lol sial nog een gesprekje meI Hannie Havenga, de bewerksIer en •
samen meI Janlje van Weerden· regisseuse van hel stuk,

ze zichzelf redden, eventueel door
improvisatie. Ze hadden veel vrij
heid, heel veel eigen initiatief. Ze
zijn gegroeid tijdens derepetities.

Zichzelf zijn
Je moet dingen ter plekke oplos
sen. Wij (Jantje en ik) liepen ge
woon als figurant, zodat we even
tueel konden inspringen.
Rond die kanonnen konden we he
lemaalniks repeteren;Dick en Henri
moesten zich er door improvisatie
maar uit zien te redden. (Ton heeft
ook nog een duit in het zakje ge
daan.)
Bij die kanonnen gaat alles precies
volgens het boekje; de tweede
avond liep de leider zelfs met een
doekje om het kruit droog te hou
den!
Wij zijnerheelergvoorom mensen
zichzelf te laten zijn; een regisseur
moethetgeheeloverzienenhier en
daar wat bijsturen. •
Paarden gaan altijd poepen als,""
stil staan, dus hebbenwe iets met
een kruiwagengeregeld. En op ver·
zoek van de 'Harmonie" speelde

Hannie Havenga en Jantje van Weerden lopen als figurant. Als er
iets foutdreigt tegaan, kunnen ze inspringen.

Die scene met die openslaande
luiken was erg mooi.
'Ja...en alsjegezien had hoe ze er
achter opdie stelling stonden!Voor·
al Foktje met haar lange jurk... dat
viel niet mee.
De muziek is er ook pas op het
laatste momentbijgekomen.Er was
wel sprake van muziek, maar niet
van een korps. Die monnikspijen
lagen er nog van de Kinderkruis
tochten.
Vlak voor de voorstelling zijn ernog
een paar extra figuranten bijgeko
men:dieliepen toch alopdemarkt."

hebben bewust gekozen voor een
steenhuis en geen borg."

Hebben jullie ook kleding çe
huurd?
'Ja,wehebbenkledinggehuurd en
wat zelf gemaakt. En de pruiken
gehuurd. Hetis heel belangrijk dat
spelerszich lekkervoelen inwatze
aan hebben endoen.
Je hebt bij zo'n groot toneel geen
souffleuse. Hierdoor hadden de
spelers meer vrijheid en moesten

Goed evenwicht
Er gebeurdevan alles, er was over
alwatIezien.Mensen die helemaal
niet van toneel houden, vonden dit
loch mooi! Een nadeel is dat de
aandacht wat minder opdespelers
was gericht. Het isde kunst om een
goed evenwicht te vinden: figu
ranten kunnen het spel prima
aanvullen, maar mogen natuurlijk
niet inde weg lopen.
De nonnen hadden veel succes:
dat wit was een gouden greep. We
hebben 66 witte zakken uit elkaar
getornd en nonnenjurken van ge
naaid. Die witte nonnen rond de
toren was een pláátje! Het is maar
goed dat we op het laatst besloten
hebben geen auto'sophet land van
defamilie Werkmantezetten!
Die locatie is sowieso schitterend.
Endan dat steenhuis ervoor ... we

Een kijkje achter de schermen

Hoe kwamenjullie op het idee?
Hannie: ' Iemand had hel gelezen
... en het was om te werken voor
een andere locatie.We wilden weer
eenseen historisch stuk doen,van
wege hel millennium.
We zijn in januari begonnen Ie re
peteren; de nonnen hebben extra
gerepeteerd vanaf ± mei. Hel
schrijfwerk heb ik al in 1999 ge
daan. (Tussendoor kwam ook nog
dat stek over die drie vrouwen.)
Het repeteren was bestmoeilijkwanl
ergaal ontzettendveel verkeervan
en naar Thesinge. Het is gewoon
een drukke weg.
De liedjes hebben we zelf uiIge·
zocht; 'You two" was bv, op aan
drang van Jannette.
De schrijveris er detweedeavond
ook geweest en washeel tevreden
over de uitvoering.

Gas
Water
Electra

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

HFa. W. Kooi & zn
::- i n s t a lla tie b e clr i j f

IJmedi te' Vee,

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

Mercedes Benz

Engelbert (OSO) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN
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~~j:~n liever een beetje onder el- Uitwisseling met Benin
We vonden het heel leuk dat het
hele dorp erbij betrokken was."

Sieneke Stoef
Tel.541 4662

ren een gekleurd beeld van ontwik
kelingslanden hebben. Dat is ook
wel te begrijpen, omdat we vaak
nogaleen eenzijdig beeldtoegediend
krijgen. Wat we horen en zien, zijn
meestaldeoorlogen,hongersnoden,
armoede en natuurrampen.Hierdoor
ontstaan ernogalwat vooroordelen.
Maar niet alleen jongeren uit het
Westen hebbenhier last van.Jonge
ren uit ontwikkelingslanden hebben
net zo goed eengekleurd beeld van
het "rijkeWesten". Dat onze samen
leving ook veel negatieveaspecten
kent, beseffen ze nauwelijks.
HWY wil hier graag iets aan veran
deren en doet dit door middel van
een uitwisseling. Zij gelooft dat voor
lichting en bewustwording erg be
langrijk zijn. Vooroordelen en onbe
grip kunnen namelijk al snel leiden
tot dicriminatie en racisme.
Uiteraard hangt eraan dit program
ma een prijskaartje. Een deel van de
kosten wordt gesubsidieerd, een
ander deel moet ikzeil betalen.Dit is
een bedrag van I 3570,-. Zouden
jullieme hierin wil len steunen om dit
bedrag bij elkaar tekrijgen?
Als uopde hoogte wiltblijven, kunt
u een abonnement op de eerder
genoemdeNieuwsbrielnemen.Hier
van zijn druk- en portokosten een
tientje. Alles wat u er meer voor
geeft, wordt gerekend tot sponsor
geld voor mij. (Wilt u dan vóór 1
september reageren?)
Ikhoop dat ikjulliehiermee voldoen
de geïnformeerd heb over mijn acti
viteiten en het doel ervan.Alsernog
vragen zijn, kunt ualtijd contact met
mij opnemen!

Wat moet jedoen, wanneer jejeexamen hebt gehaaldennog nietveel
zin hebt omdirect weer vijf jaar te gaan studeren? Ikwisthetwel. Ik
wilde naar hetbuitenland,datmijaltijdaltrok.Tot mijngrote vreugde
vond ik iets wat naar hetbuitenland leidde en ooknog eens nuttig
was ...

G.N. Schutterlaan 10

050 • 3021321

LANDBOUW-
MECHANISATI EB EDRIJF

Oudman
Thesinge

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

Ikgamee doenaaneen uitwisseling
met jongeren uit Benin (West-Afri
ka), die wordt georganiseerd door
Holland World Youlh (HWY). Dit is
een organisatie op het gebied van
ontwikkelingseducatie die zichvoor
alop jongeren richt.Dooreenuitwis
selingsprocedure leren jongeren uit
Nederland en een ontwikkelingsland
(indit gevaldus Benin) elkaarscul
tuur en samenleving beter kennen.
Eind augustus zal ervoordrie maan
den een Beninese bij ons in huis
komen wonen. Daarna ga ik drie
maanden bij haarthuis wonen.Hier
door leren we elkaars manier van
levenbeter kennen.Verdergaan we
ook samen stage lopen,om teerva
ren hoe het er op de werkvloeraan
toe gaat.
Alsgroep houdenwenog groeps-en
themadagen, geven presentaties,
maken vijf keer een Nieuwsbrief en
hebben ook nog een excursie. Wan
neerwe uit Benin terugkomen,ishet
programma nog niet afgelopen. Tot
de zomervakantie gaan we presen
taties op scholen geven,om op deze
manier zoveel mogelijk jongeren te
bereiken.
Het doel van dit uitwisselingspro
gramma is dat jongeren uitNeder
land en ontwikkelingslanden een
realistischer beeld van elkaars sa
menleving en cultuurkrijgen. Dit moet
uiteindelijk leiden tot meer kennis
van en begrip voor die andere
samenleving.
Nu ishet nog vaak zodat veel jonge-

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C. N. Schutterba n 46

9797 PC T hcsinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I1 82
mob iel 06 51533772

Ad mi ..iuratie Ritsema
<7 b~/:lJti /lgddlli(Jb j"o I

Uw adres voor:

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

VERSTOPPING?
Alarmteletoon

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

~
PETER KUIL
~

Het afschieten van de kanonnen is een showopzich. Wat een knal!!!

het korps onder het weglopen van
het publiek een afscheidsdeuntje."
Hebben jullie nog professionele
hulp gehad?
"Nee, alleen voor het geluid. We

GeorgWilhelm Alberda van Hensteindoet zijn intredeen eistherstel van
de dam in het Damsterdiep!

Foto's Middeleeuws gebeuren: Henk Remerie
.st: Hillie Ramaker-Tepper deels i.s.m. Oetta van derMolen
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Danny de Glee en Dylan Ludersbijde geitjes. (Foto: RenéeOudman)

Uitje peuterspeelzaal

Uitslag kaartclub 'DeSoos' juli
2000:
1. Hr. J. Ramaker ......... 6938
2. Mevr. J. Vliem " """". 6899
3. Hr. J. Leugs "" " 6436
4. Hr. M.Blink 6295
5. Hr. H. Vliem 6249

"De Soos"

Kirsten de Wolf

In augustus wordt er niet ge
kaart. De eerstvolgende ke.
is op dinsdagavond 12 sep
tember.

Het zonnetje begon teschijnen, het
werd bijnawarm.Dylan Ludersvond
dit ook en wilde zijn overall uit, hij
ging in zijn boxershorts verder.
Danny de Glee vond na enige tijd
de speeltuin toch interessanter en
glipte door het hek weer naar bin
nen. Toen wilde de rest natuurlijk
ook. Esmee Oudman en Tika van
Galen verdwenen richting glijbaan
... zonder angst van de hoogste!!
Om kwart over elfwas het weer tijd
om weg te gaan: oudere broertjes
enzusjes moesten vanschool wor
den opgehaald. Moe maar voldaan
werden dekinderen weer indeau
to's gehesen (goed controleren of
elke auto opdezelfde manierbezet
was: dan waren we compleet) en
reden we weer terugnaardepeuter
speelzaal.

Het ochtendje Wega farmwas .
groot succes. Zeker een aanrader
voor een vrije dag.

ontdekt en waren niet meer tehou
den. Zand is altijd een hit.

Toen de flesjes leeg warenvertrok
ken we naarbuiten, waar ookveel
(al wat grotere)geilen en een kalfje
rondliepen. Via deze weg kwamen
we indegrote speeltuinmet glijba·
nen, klimrekken, een speelhuisje
en een tractor. Hierwarendekinde
ren "los', nietmeerteremmen. Een
hele speeltuin voor hen en een
kudde geiten!
Om ongeveer half elf zagen we in
de verteeen dubbeldekkerbus met
kinderen aankomen. Toen zijn we
maar uit de speeltuin gegaan om
iets teeten entedrinken. Het werd
ineens zódruk. Lekker koffie voor
de 'begeleiders', een broodje en
een pakje sap voor de "kinders'.
Die hadden vrij snel een zandbak

gecharmeerd en ging maar weer
het hokuit.Aan MichielRitsema en
Jellevan den Bergh kon jeduidelijk
zien datze grote beesten gewend
zijn: geit in de houtgreep en ... fles
erin'
Daphne Begeman ontdekte nog een
aantal varkens, verstopt onderhet
stro.Ook erg interessant,vooraldie
hele grote. Ze lagen alleen maar
stil, ditwasdus erg veilig.

Even iets eten en drinken ...
(Foto:Renée Oudman)

Acht peuters, één zusje, één broer
tje, vijf moeders, één Natasja en
één jufBettina vertrokken om 09.15
uur vanuit depeuterspeelzaal. Een
maalaangekomen viel het niet mee
om allekinderen bij elkaar te hou
den: er was ook zo veel te zien!
Meteen al een speeltuin en vele
geiten inzicht. Binnen inhet winkel
tje/restaurant kocht Bettina een
grote hoeveelheid flesjes melk,
waarmee wenaardestallen gingen
om de jonge geitjes te voeren. In
het hok werden we onder de voet
gelopen door enthousiaste geitjes,
die met veel lawaai de flesjes
leegdronken.
Een paar geitjes vonden het T-shirt
van Annemarie Polgar lekkerderdan
de melk. Zij was hier niet zo van

Eindelijk was het weer lijd voor het jaarlijkse uitstapje van peuter
speelzaal Benjamin! Ditkeer hadjuf Bettina gekozen voordegeiten
boerderij "Wega farm" in Lewenborg. Opdinsdag is de Wega farm
eigenlijk gesloten, maar voor onze "dreumels" werd een uitzonde
ring gemaakt: wekonden ertochterecht,vanaf halftien 's ochtends.

sanitair en verwarming
-...r-..........B......U~RINGA

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

Voor bedrilven en particulier
handel In:
• Peuet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

,

Heinder
vld Veen

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252
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Groep achtvliegtuit! In memoriam Roelf Dolfijn
Elk jaarmoeten we weer afscheid nemen van dekinderen uit groep
acht. Na devakantie beproeven ze hun geluk opeen andere school.
InThesinge gaathetdit keer ommaar liefstelf leerlingen,Garmerwolde
komtniet verder dan negen.
We wensenjullieveel succes opdenieuweschool.Maakereenleuke
tijd van!

Thesinge
Bovenste rij v.l.n.r.: Marco v.d. Belt, Laurens Po/gar. Joost Behrendt,
Wisse v.d. Berg, JufJessica, Marya Heidema en Regina van Zanten.
Onderste rij: Femke Ton, Klaas Kol, He/een Ridder en Roos Plaatsman.
Liggend:Arjan Kol.

Arjan, Heleen, Joost. Marja, Marco en Regina gaan naar het Wessel
Gansfort College,Femke en Wisse naarhet Röling College,Klaasnaarde
Groene School (Adorp/Sauwerd), Laurens naar het Zernike College en
Roos naar hetWerkman College.

De laatste jarenvan zijnleven was hij kwetsbaar. Een ernstigeziekte
had hembroos gemaakt. Om in conditie teblijven, moest hij iedere
dag bewegen. Hij deed dat door telopen. Met eenijzeren discipline.
Iedere dag,weerofgeen weer, liep hij minstens twee, en dikwijlsdrie
keer deLageweg af. Hij moest naar buiten.
Hij moest, omdat zijn lichaamdat vroeg, maar ook omdat zijn geest
die bewegingnodighad.Bewegingwasvoor hem als ademhalen van
levensbelang. Ja, ook geestelijkmoest hij inbeweging blijven. Dage
lijks voeddehij zichmet nieuwtjes, hij was nieuws-gierig inde goede
zinvanhet woord. Hij gaf meer om eenpraatje dan ommaterie. Hij
wilde bij blijven, en dat bij blijven ontsproot aan een diep menselijk
verlangen er-bij-te-wi llen-horen, van betekenis te willen zijn. Hij
volgde thuis iederuur het nieuws van radio Noord, las 't Nieuwsblad
en speldeblaadjes alsOnderweg ende G&T.Alshij eens ietswistwat
de status vangeheimof nieuwtjehad,dankonhij datkoesteren zoals
eenkind een cadeautje.

Op 28 junijJ.isDolfijnoverleden.Voor velen was hijdewandelaarvan
Lageweg toteindeSchutterlaan.Hijwas eensoort boegbeeldmetzijn
dagelijkse wandeling.
Maar de wandelaar,hij isniet meer. Ikzalhem missenmetzijnCharlie
Chaplinachtige pas, metzijn stok en bee~e schuifelendegang, met
zijn "moi" als je hem groette, de ene keer opgewekt van toon, de
andere keernors. Jemoest trouwens maarafwachten hoe en ófhij
terug groette. Soms was dat hem teveel , al dat groeten, dan moest
hij alleenergie gebruiken voor het lopen.

Roeit Dolfijn's leven wasvergroeid methet boerenleven, van kinds
been af aan. Met het land,metde seizoenen,deakkers,deoogsten,
de luchten, dewind, en met destoerheid vandeklei.
Hij was een goed mens, vertrouwde iemand mij toe. En als dat zo
gezegdwordt,dan isdateen soort eretitel,eensoort lintje inwoorden.

Sytze Ypma

Kerkdiensten

Haveng c\~~account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

09.30 uur: Garmerwolde, H.C.PerdokiAppingedam
09.30 uur: Thesinge, ds.Ypma
09.30 uur: Thesinge, ds.Ypma
09.00 uur: Thesinge, L.Ie Pair/Roden

6 augustus
13 augustus
20 augustus
27 augustus

Garmerwolde
StaandV.l.n.r.: TamaraKattenberg,AuryHoekstra, Raf(V.d. TuukenE/sja
V.d. Meer. Zittend: Judit Mocking, Marieke Zij/stra, Johan Dreise, Ame
Stiksma en Willeke Tichgelaar. (Foto: HenkRemerie)

Judit. Rolf en Willeke gaan naar hetBelcampo, Arne en Mariekenaarhet
Praedinius, Aury naar het Werkman College, Johan naar de HarmJan
Zondagschool, Tamara naar het Wessel Gansfort College en Elsja naar
het Johan de Witt College in Den Haag. Damsterdiep 42 Groningen

Postbus 4'6' 9701 ED Groningen

Telefoon ° 5°3" 9'5° Fax 050 3119280
E·mail haveng2@havenga·accou nt.nl
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Het zomerfeest van "De Til" stond ditjaarinhetteken van afval.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Het zomerfeest
Woensdag 12juli ging hetzomerfeest van "De Til" weer van start. Dit
is een feest waarbij geld wordt verdiend zodat daar weer nieuwe
dingen voor school van kunnen worden aangeschaft. Elk jaar heeft
dit feest een thema, enhet thema van dit jaar was "afval".

He/een Ridder, 12jaar

het geld toch gedeeld, wat heel
aardig was.
Omkwart voor zeven was het feest
afgelopen. Ik vond het een heel
leukfeest,en het blijkt ook nogveel
geld opgebracht tehebben. Ikhoop
dat 't zomerfeestvolgend jaarw~
zo leuk wordt. •Er was nog een misverstandje tus

sen twee Maartens. De Maarten
van wie het geld bleek te zijn, heeft

Erwerden allerlei leuke gebuiksvoorwerpen geknutseld.
(Foto:Wo/ter Karsijns)

spannendste: delotentrekking!Veel
mensen keken nagelbijtend naar
het podium en hoopten stilletjesdat
zij ook inde prijzen waren gevallen.
De hoofdprijs,honderdgulden,werd
gewonnen door Janna Hofstede.

Om half zes moesten dekinderen
het lied 'Plastic" zingen, en een
paar meisjes (daar zat ik ook bij)
deden daar een dansje bij.
Honger hoefde je niet te krijgen,
want er was genoeg te koop:
chemorolletjes, koeienvlaaien ...
noem maar op!
En om half zeven kwam het aller-

een negerzoen op stond, die je
moest proberen te vangen. (Hij
vloogzóomhoog, recht op jeaf!)
Wat ook heel populairwas, was de
altijd·prijskraam,waarbij jede loot
jes uit bijvoorbeeldeen theedoosje
moesthalen. Inzo'ndoosjezat een
nummer,endat nummer zat ook op
hetprijsjedatdanvan jouwas. Alle
lootjeswarenal heel snel verkocht.

Alle kinderenvan deschoolhadden
dingen geknutseld van afval, met
een heel mooi resultaat. Veel men
sen moesten lachen toen ze Elsbeth
en Corine zagen:twee "theetantes"
met leuke hoedjes, gemaakt van
theedoosjes en met "borsten" van
twee plastic bekertjes, die ze met
touwtjes om hun middel hadden
gebonden! Ze lietenditook zien bij
de modeshow,metcommentaarvan
juf Dorien. Er waren hierbij hele
leuke dingen gemaakt, echt heel
leuk.

Veel kinderen gingen ook een keer
negerzoen vangen bij de neger
zoenmachine. Je moest een balle
tje door een luikje rollen. Door de
klap vloog een plank omhoog waar

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies. \~I

Waarborg
Insta llate ur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.1f.
Oosterseweg tb - 9785 AD ZuidwoldeGr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - .'i2619071
Fax: 050 - 3010625

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

Groningen - Telefoon (050) 541 6861/0651 355406

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...

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer
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Okkie Sm;t interviewt Hilda Dikkema. (Foto: Henk Remerie)

Dorpsgids Garmerwolde

2000 ,

Een deel van het GemengdMannenkoor Garmerwolde treedt op in de
studio van Radio Noordopvrijdag 7 juli. (Foto: Henk Remerie)

De nieuwe dorpsgids • een handig naslagboekje met alle (bijge
werkte) namen, adressen en telefoonnummers van organisaties,
instanties en bedrijven in Garmerwolde • is uit!

Dorpsgids Garmerwolde

Op de eerstebladzijden vinden we
een aantal wetenswaardigheden
over het dorp, toen en nu. Wist u
bijv. dat de streek rond Garmer
wolde ooit een veengebied is ge
weesten hetdorp opeen oeverwal
isontstaan?Enkent udeverklaring
van de straatnamen?

Dit - en nog veel meer - staat er in!
De gids wordt de bewoners tegen
kostprijs(f2,20oftewel 1euro)aan
geboden tijdens een ludieke actie
van de Vereniging Dorpsbelangen
opvrijdag 15septembera.s,vanaf
18.00 uur.
Na die tijd ligt ie te koop bij de
AgriShop.

Hil/ie Ramaker-Tepper

Nainhoes as Ludolph van de
Riddersbörg" het weerbericht op
TV Noord en vrijdagmorgen 7 juli
ging het eerste half uur van "Wat
nu weer" met Rob van Dam we
deromover Garmerwolde. Dit keer
stonden hetGemengdMannenkoor,
het jubileumboek over 25 jaar G&T
Express en de rederijkerskamer
"Wester" centraal.

En dan nog al die stukjes in de
kranten over de verbeten"Strijdom
Water" plus de Middeleeuwse
markt! Vooral het Nieuwsblad van
het Noorden heeft er meerdere
malen aandacht aan besteed.

Na hetoverweldigende succesvan Thesinge timmert nu ook Garmerwolde
aan de weg!
Zondagmorgen 2 juli werd op Radio Noord het programma "Op struun
met Okkie Smit" rechtstreeks vanuit Garmerwolde uitgezonden. Jan
Wigboldus, HannieHavenga en JanvanDijkloodsten deverslaggeverop
een informatieve wijze door het dorp.

Aandacht voor Garmerwolde!

Dinsdag 4 juli verzorgde "Jopke

Wist u dat de oude kern rond de
kerk isgevestigd?Aanhet Damster
diep ontstond eennieuwe kern met
handel. Vóór deverbredingvanhet
Eemskanaal hoorde ook het
Heidenschap bij Garmerwolde.
Het is een dorp met veel import;
deze wordt nadrukkelijk bij het
dorpsgebeuren betrokken. De Ver
eniging Dorpsbelangen streeft er
naar het welzijn tebevorderenvan
de oude én de nieuwe inwoners.
De uitzending werd besloten met

6t Garmerwolder lied, gezongen
'oor de nonnen uit het Gemengd

Mannenkoor, aangevuld met en
keleheren.

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax050 -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Voor motoren, bromfiets
offiet s naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bov ag-Ud - Oft. SU2uk i Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
CO 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

HOf5TEDE-

\0".~~

\~oÇ -

\,,~\

~ \U ~:?~

\~~-
G.N. Schutt erlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 " 3021957
Fax 050" 3021 574

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

ïj
I

050-3010735
0598-393504
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en 1480(Fam. P. Bakker teHooge
zand).
De prijzen dienietopdeavond zelf
zijn meegegeven, kunnen worden
afgehaald opschool.

Voor de
complete

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

(HermanHavenga), 1225(J.Linge
mans-vroomte Kerkwijk), 1991(T.
Kauw), 2111 (Eddy Vegter), 1253
(C. Veenstra), 2435 (Geesje
Santing), 1351 (Niek v.d. Giezen)

QUICK·STEP .
FLOOR

~~

~~

auplng
~

oPll d
......~ - lATrE.'iJJOOENS - KI,;S5f_'6

.irisetl.e~

JT16

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Sta dsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83 Fax: 050 - 3021435

Uitslag loterijOBS Garmerwolde:
1e prijs vanf 200.00:
lotnummer 2277 (Jos Mocking)
2e prijsvanf 100.00:
lotnummer 1747 (Fam. Ramaker)
3eprijsvanf 50,00:
lotnummer 1685 (Fam. Kreuze)
De 4e Um 15e prijs vielen op de
volgende lotnummers:
1527 (Fam. Leugs). 1988 (Dicky
Eemskan. NS), 1663 (H.J. Wigbol·
dus). 2418 (Fam. Gerding). 2061

Wiflemien Bakker-Foekens

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

• Reproducties
• Art -prints
• Posters. Lijsten
• Passe-pa rtouts
• Ophangsyste men
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Pa pierwaren
• Ka a rt e n

De avond werd besloten met de
trekking van deloten.
AI met al kunnenwe terugkijkenop
een zeer geslaagde, muzikale
avond waarin wewederomhebben
genoten vandemuzikalekwaliteiten
van deleerlingen uit Garmerwolde.

De musical vandegroepen6. 7en
8 heette "Kunst en Vliegwerk" en
ging over een atelier waar van alles
gebeurde. Vele "merkwaardige"
mensenkwamen het atelier bezoe
ken. zoals: een tot drie keer toe
verklede rechercheur.eenzeerrijke
koper. een ongelukkige ambtenaar
die verliefd werd opdezeer bijzon
dere tante Tiny, drie - op mannen
beluste en ijdele - tieners,waarvan
er één wel erg weinig zag zonder
haar jampotglazen-bril en een ver
strooide, behoorlijkvergeetachtige.
buurvrouw.

Feestelijke ouderavond
Op vrijdag 3D juni werd weer de feestelijke ouderavond georgani
seerd. Op deze avond is het traditioneel dat de leerlingen van de
groepen 3 Urn 8 een musical opvoeren en dat de trekking van de
verloting wordt verricht.

Na het openingslied hebbendekin
deren van groep 3 Um 5 het stuk
"Geen Idee" opgevoerd. Dit was
eencircusachtige act,waarinwede
muzikale talenten van enkele leer
lingen te horen kregen (piano. ac
oordeon), echte goocheltrucs za
gen. heuse clowns ... en nog veel
meer. Daarnaast werd met elkaar
prachtig gezongen.
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Sporten in Garmerwolde
Kleutergym voor 4 tot 6-jarigen:

Elke donderdagmiddag van 13.1 5 tot 14.00 uur wordt er door Bea
kleutergym gegeven in de sportzaal te Garmerwolde. Hierbij zijn alle
kinderen uit de kleuterklassen van harte welkom. Er wordt altijd lekker
gehold, geklauterd, gedanst ... en dus vooral veel bewogen.
Aan heteindevanelkschooljaarnemen de kinderen die naar groep 3gaan
afscheid vandeze leuke sportieve bezigheid en komt er dus weerruimte
indegroep. Gaat uw kind straks ook naar school ofheeft u uw kind nog
nietopgegeven?Komeenskijkenopdonderdagmiddag of vraaginforma
tie op onderstaand telefoonnummer.

Vliegerfuchtfoto van Garmerwolde. (Foto: Henk Breedland)

Luchtfoto's van Garmerwolde
Door vlieger-fotograafHenkBreedlanduitGroningenzijnboven ons dorp
..verschillende plaatsen luchtfoto's gemaakt. Wellicht staat uw huis er
~ op.De foto'szijngemaaktopeen hoogte van plm.80meter, zodat de

details van de bebouwing en het land zeer duidelijk te zien zijn.
De -opeenuniekeen milieuvriendelijke wijze met behulpvan windkracht
en door gebruikmaking van het lift-vermogen van vliegers tot stand
gekomen - foto's zijn in verschillende formaten te koop bij de AgriShop,
Dorpsweg 1 teGarmerwolde.

r-----------------

(Gewijzigde) Kiddance
voorgroep3 t/m 8:

Ook vanafgroep 3 kanmenzichin
Garmerwolde sportief uitleven. AI
sinds twee jaar wordt er ook
Kiddance gegeven door Bea (het
afgelopenjaarzelfsaantwee groe
pen i.v.m.degroepsgrootte en leef
tijd).
Vanaf september willen we Kid
dance enigszinswijzigen/uitbreiden.
Er blijft een vorm van Kiddance
(dansen opmuziek),maar ditwordt
uitgebreidmet turnen, spel enatle
tiek, zoalshandbal, volleybal, ring·

Stoomfluitjes
Tekoop:
• surfplank inclusief toebehoren
(o.a. surfpak). Tel. 050-549 1209
• auto-dakkoHer,ruim model,twee
seizoenen gebruikt; f 150,-
Tel. 050·542 11 60
• damesfiets, Hybride, Peugeot
model Country, kleur: blauw.
Gekocht injuli '98. Vaste prijs:
f 500,-. Tel. 050·542 1160.

zwaaien, toestellen, hoogspringen,
enzovoort.
Deze vorm zal danweer op maan
dag- of donderdagmiddag na
schooltijd door Bea gegeven wor
den.

Wie hier belangstelling voor heeft
(dit geldt uiteraard ook voor kinde
renuit Thesinge) kan zich wenden
tot Bea Stiksma, telefoon 050-541
4663.

Willemien BaAAer-Foekens

Stiefbeenen zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen vla 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en w.e.'s
Antieke kasten en banken
etc.

De witgoed
elektro specialist.

TE KOOP
GEVRAAGD:

11~mû~b ndBl'l1BJnlng

Stiefbeenen zoon
U1gmmawrg 141 • 9131 BR ~ ra ningen

td. 050 -5492913 - Fn 050·549 1&60
autetel,0& -53423019

Stripboeken fooreengoede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

DI tvorst
Bed U m

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135
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Foto van de maand Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 53 35
Adm in is tratie :
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PCThesinge, 050·30236 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20,00p.],
Postabonneesf 29,50p.j.
Losse nummers f 2,-

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 23 augus
tus 19.00 uur,zo mogelijk eer
der.

Wist-u-dat ... •
Doria, BennieenLeonspeleninhetnieuwe speeltuinljeaan de Molenhorn.
Waar is hetbankje voordeouders?(Foto: Wo/ter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

, , I

• Johan en Aaltje Mollema, onze
brijventers, van 31 juli tlm6 augustus
vakantienemen?
• debibliobusvierwekenniet rijdt? In
Thesingestaat ieerweeropmaandag
28 augustus en in Garmerwolde op 4
september.
• de tuinkeuring inGarmerwolde van
maandag 10 juli nietdoorkon gaan? In
plaats daarvan zal de commissie op
maandag4septemberhaarrondedoen.
• erop dejaarlijkseRoefeldagballon
nenzijnopgelaten? Die vanJudithV.d.
BeltenMarijkeStoelkwameneenheel
eind, doch de ballonvan Paulien van
Beesten spande de kroon met maar
liefst 550 km! De achtjarige Paulien
won hiermee deenige prijs: een iang
weekend of midweek naar een Gr~
Dorado park op de Veluwe!
• juf Jessica met een foto voor he
raam vandeschool eenlangweekend
voor twee personen naar Parijs heeft
gewonnen?Wie gaatermethaarmee?

1evens uw adres voor
eco\Og\sche pl'oducten

groenten & fruit
aardappelen
scharreleieren
vlees
boerenzuivel
salades & rauwkost

•
•
•

•
•
•

RIS

Agenda

-1!!~~'/.::SbDorPSweg 1 . Garmerwolde
.: Tel : 0 50 - 4 0 4 29 2 1

b .g.g . : 050 - 5 4 1 84 6 2
Fax: 050 - 404 29 22

30 en 31 augustus
Kinderactiviteiten Garmerwolde
zaterdag 2 september
Thesinge: Oud papieraktie
van 10.00 tol ± 14.00 uur: boot
tocht voor 50+ (vertrek Korre
wegbrug). Kosten: f 12,50 p.p. Er
kunnen nog enkele mensen mee!
Opgave bij Hillie Ramaker-Tepper,
tel. 050-541 53 35.
8 en 9 september
Schuur Bovenrijgerweg 19; 20.00
uur: extra voorstelling "De Rijge"
tot 29 oktober
Bovenrijgerweg 19: expositie van
Noëmi Noest, Rein Bril en Herbert
Koekkoek

Bel metéénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends ofSjoerd cats
telefoon (050) 3039494

Uziet het. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kanei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd isuit
een lening eneenverzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanig datualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeh.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ookdat kan.

..We zifn opzoeknaar eenhypo
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja. dat kan.

..We hebben eenprima inkomen.
Mifn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werl<en omvoordekinde·
ren tezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo
theek betalen, kandat?
Ja. dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en dj·
rect aanhet werl<. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer
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