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Harm Derk stopt als raadslid
(maar niet met de politiek)

Vrijwel niemand van onze abonnees zal bij het lezen van deze liIel zich afvragen: "Harm Derk? Wie is dat nu weer?" . Want Harm Derk
Tammeling is Harm Derk. Een persoon waar je niet zo één twee drie omheen kunt, een man ook die al vierendertig jaar deel uit maakt
van de gemeenteraad. En in al die jaren zijn mening over de gang van zaken in onze gemeente bepaald niet onder stoelen of banken
heeft gestoken. Zowel de wijze van besluitvorming als de details van de uitvoering werden nauwlettend door hem gevolgd. Zowel
voor de grote, ingrijpende, zaken als voor de kleine akkevietjes. Toen de redactie van de Garmer & Thesinger hoorde dat Harm Derk
met het raadswerk zou gaan stoppen vormde dit meteen aanleiding om van hem persoonlijk te vernemen hoe hij tot dit besluit was
gekomen. Immers in 2DD4 had Harm Derk in een interview met onze krant nog verteld dathij van plan was nog vele jaren door te gaan.
Zo gezegd, zo gedaan. En zozaten twee van deredactieleden een paar weken geleden op een woensdagavond aan dekoffie (met koek)
bij Harm Derk.

Eén van de meest markante inwoners van Garmerwolde, Harm Derk Tammeling, neemt afscheid van zijn
lange loopbaan als raadslid. (Foto;Henk Remerie)

Waarom nu stoppen?
Op de bedachtzame manier hem
eigen zegt Harm Derk, dat hij bin
nenkort zestig jaar hoopt te wor
den, maar dat hij zeker niet het
eeuwige leven heeft en dat het
dus tijd wordt dat hij binnen zijn
partij gaat zorgen voor een zorg
vuldige opvolging . 'Dit besluit is
beslist geen eenmansactie', zegt
hij, 'dit besluit is unaniem door
Algemeen Belang genomen'. Hij
doet zo op het oog een stapje
terug door het raadslidmaatschap
opte geven maar hij blijft de gang
van zaken in de raad nauwlettend
volgen. Hij houdt de beschikking
over alle raadsstukken en ook
verder zijn er goede, harde af
spraken gemaakt (met de griffier,
met zijn opvolger in de raad en
met de zogenaamde steunlrac
tieleden van Algemeen Belang).
Op diemanier kanhij veel voorbe
reidend werk voor zijn opvolger
doen zodat die geleidelijk inge
werkt raakt. Zijn opvolger heeft
naast het raadslidmaatschap een
volledige baan en het is dus zaak
om hem zoveel als mogelijk te
ontlasten, zeker in de eerste ja
ren. "Je moet geleidelijk in zo'n
functie groeien", zegt Harm Derk.
"Je wordt alleen al overdonderd
door de enorme stapels papier

waarinjeje letterlijk eenweg moet
zoeken".

Dus je stopt nog niet helemaal?
"Nee, zeker niet. Ik blijfmijn partij
trouw", zegt Harm Derk. "Het be
drijven van gemeentepolitiek vind
ik prachtig. En het is hard nodig.

Mijn partij komt op voor het alge
mene belang van alle burgers van
de gemeente Ten Boer. En dan in
het bijzonder voor het belang van
de inwoners van de kleine dor
pen. Mijnpartij heet dan ook Alge
meen Belang (opmerking: in de
novemberkrant van 2004 heeft u

onder anderen, veel over de ont
staansgeschiedenis van Alge
meen Belang kunnen lezen). Mijn
partij is niet links georiënteerd en
ook niet rechts. En we zijn zeker
niet gebonden aan de landelijke
partijen. Algemeen Belang voert
haar eigen programma en op ba-



Veteranendag: teken van waardering
Sinds 2005 vindt jaarlijks op 29 juni de Nederlandse Veteranendag plaats. Waarom een Nederlandse
Veteranendag vraagt u zich misschien af. En wat is dat eigenlijk een Veteranendag? Een reünie, een
herdenking, een open dag of een wervingsaclivileil van Defensie? Dat is Veteranendag allemaal
niet. Veteranendag is een cadeau voor alle Nederlandse veteranen, man of vrouw, jong of oud. Een
dag waarop alle mensen in Nederland hun erkenning en waardering voor de inzet en het werk van
de veteranen kunnen laten zien.

sis daarvan en op basis van de
verkiezingsuitslag worden er ver
volgen.s duidelijke afspraken ge
maakt met deandere partijen voor
de komende zittingsperiode". In
dat krachtenveld voelt Harm Derk
zich thuis als een vis inhet water.
Dat vindt hij leuk. Dat is bijna een
hobby en daar heeft hij heel veel
vrije tijd voor over.

Terugkijkend: wat schiet je dan te
binnen?
"Nou, een heleboel, teveel om hier
even op te noemen. Maar er mag
best vermeld worden dat mede
door het toedoen van Algemeen
Belang, Ten Boer uitgegroeid is
tot een dorp waarin alle voorzie
ningen die het leven voor alle in
woners van degemeente veraan
genamen,voorhanden zijn(zwem
bad, sporthal ,winkels, horeca, ge
zondheidscentrum, scholen enzo
voort). En daarnaast is er ook in
de omringende dorpen de nodige
nieuwbouw gerealiseerd (ruimvol-

Thaisn
treft talent
De TT van Thesinge komt
eraan! In oktober of novem
ber a.s. is er een Thaisn Ta
lentshow in het Trefpunt ge·
pland. Hiervoor zijn wij nu op
zoek naar o.a. de volgende
talenten :
• toneelspelers
• stand-up artiesten
• voorlezers
• muzikanten
• vocalisten
• goochelaars
• acrobaten
• dorpsgekken
• enz.
Alle Tommy Coopers en Bri-
gitte Kaarndorpen onder ons
dagenwij uit voor destrijd om
deThaisner Talenten Trofee,
ookwel bekend als de Tref·
punt Trofee van Thesinge.
Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Marga
Boswijk namens het activitei
tencomissie:
margjeb9@hotmail.com
(tel. 050 3022030) ofnamens
Lachmacht Producties, Mär
jam Hanssen en Ragini Wer
ner:
lachmacht@gmail.com
(tel. 050 3024139).
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doende voor de eigen behoefte,
zodat er ook instroom vanaf bui
ten mogelijk werd)".
En niet te vergeten, Harm Derk
zat in 1978 in de zeskampploeg
van Ten Boer. Hij heeft onder an
dere ook meegedaanaan devoor
ronden voor "Spel zonder gren
zen". "Een prachtig team hadden
we toen', zegt Harm Derk. 'Wat je
daar al niet meemaakte, niet te
geloven. Dat waren nog eens tij·
den".

Afscheid
28 mei 2008 is het zover. In een
gewone raadsvergadering. onder
hetagendapunt "Tammelingneemt
afscheld". Geen grote receptie of
klein feestje. "En dat is niet", zegt
Harm Derk. "Omdat ik niet van
feestjes houd, maar ik vindhet niet
nodig om zo indepicture te staan.
Ik heb me altijd sociaal betrokken
gevoeld bij de plattelandspolitiek
en me daar altijd voor de volle
honderd procent voor ingezet. Dat

Oude en jonge veteranen
Bij het woord veteraan denken
veel mensen aan oude militairen
uit de Tweede Wereldoorlog en
de jaren daarna. Maar het aantal
jonge veteranen groeit.
Alle Nederlandse veteranen zijn
in opdracht van onze demoera
tisch gekozen regering ingezet
onder oorlogssituaties of daarmee
vergelijkbare omstandigheden. De
oudere veteranen zijn in meer
derheid ingezet tijdens de Twee
de Wereldoorlog. invoormaligNe
derlands-Indië en Nieuw-Guinea
of als VN-detachement in Korea.
De jongere veteranen hebben in
recentere jaren gediend in oor
logssituaties en bij vredesmissies
in internationaal verband, zoals in
Libanon, Cambodja. het voorma
lig Joegoslavië, Afghanistan en
Irak. Ruim vijftigduizend van hen
zijn inmiddels afgezwaaid en nu
dus veteraan.

Een nationale dag
In 2003 werd de Commissie Ne
derlandse Veteranendag inge
steld om een vorm te vinden om

is ook je taak I jeverplichting alsje
je verkiesbaar stelt en gekozen
wordt. Zo werken beschouw ik als
een natuurlijke en vanzelfspreken
de zaak". Ook bij zijn dertigjarig
jubileum als raadslid hoefde Harm
Derkgeen fees~e. Enookde nomi
natie voor een koninklijke onder
scheiding heeft hij pertinent afge
houden. Inmiddels is Harm Derk
dus al 34 jaar raadslid. Of hij hier
mee een Nederlands record ves
tigt wordt,op dit moment van schrij
ven, nog onderzocht. Ergens in
Zeeland schijnt ook zo'n doorzet
ter te zetelen, tenminste dat was
een paar jaar geleden nog de re
cordhouder.

Toekomstplannen
Wat gaat Harm Derk met al die
vrije tijd die gaat komen,doen? Hij
stelt dat het tegenvalt met 'al die
vrije tijd die nu komen gaat'. Hij
blijft immers zeer actief betrokken
bij Algemeen Belang. Maar af
scheid nemen als raadslid bete·

uiting tegeven aan de maatschap
pelijke erkenning van veteranen.
Deze commissie heeft toen gead·
viseerd een nationale Veteranen
dag in het leven te roepen. De
regering heeft dat advies overge
nomen. Als eerbetoon aan wijlen
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard heeft het Kabinet beslo
ten de Nederlandse Veteranen
dag jaarlijksop29juni, de verjaar
dag van de prins, te organiseren.
Omdat die dag dit jaaropzondag
valt, is nu gekozen voor zaterdag
28 juni.

De witte anjer
Onafscheidelijk waren ze, prins
Bernhard en zijn witte anjer. Van
af zijn studententijd tot aan zijn
dood in 2004 droeg de prins elke
dag eenwitte anjer inzijnknoops
gat. Waarschijnlijk omdat hij dat
nu eenmaal mooi vond. Maar hij
heeft niet kunnen vermoeden dat
'zijn' witte anjer tot op dedag van
vandaag zo'n belangrijke beteke
nis zou hebben. In de Tweede
Wereldoorlog als symbool van
verzet, vandaag de dag als teken

kent voor hem wel veel minder
verplichtingen. Hij kan nu veel
meer dingen op eigen initiatief
gaan doen. Als steun-Iractielld
behoudt hij zijn toegangspasje tot
het gemeentehuis en ze zullen
hemdaar dusnog regelmatig zien.
Verder is Harm Derk van plan om
meer tegaanfietsen inonze mooie
provincie. "Meer beweging zou
voor ieder mens en natuurlijk ook
voor mij, heel goed zijn", zegt hij.
En Harm Derk houdt van lezen,
niet zozeer boeken maar vooral
politieke bladen (om bijvoorbeeld
betrokken te blijven bij het provln
ciale gebeuren).
En dan is er, niet te vergeten na
tuurlijk, de autocrossvereniging.
HarmDerk zital ruim dertig jaar in
het bestuur van die vereniging en
dat vergt ook de nodige tijd.
Kortom: Harm Derk is nog lang
niet 'uit de picture'.

BernadeNevan Kesteren
Henk Vliem

van waardering voor de vetera
nen.

De vlag uit
Het nationale programma van
Veteranendag speeltzich afinDen
Haag. Maar steeds meer gemeen
ten in Nederland besteden aan
dacht aan Veteranendag. In onze
gemeente is dat (nog) niet het
geval. Maar u kunt zaterdag 28
juni heel simpel uw waardering
laten zien. Door de vlag uit te
hangen en door het dragen van
een witte anjer.

Anne Benneker

Wist U dat
• er een Haloweenfeest wordt
georganiseert in het Trefpunt
• alle bassisschoolkinderen zaad
jes hebben gekregen om een
mooie grote pompoen te kweken
• wie nog graag mee wi l doen,
kan zaadjes afhalen bij Lucie Kol
3022181



Opdat wij niet vergeten! Ik was de pineut
Nu eens niet via de SchuIlerlaan, maar gewoon de Dijk af fietsend naar boerderij Steerwolde, waar
de gebroeders Jansen wonen. Even zwaaien tegen vrouw Oudman, de oudste inwoonster. En dan
komt allereerst de boerderij van voorheen Dijk. Simon Dijk is kortgeleden begraven. Generaties
komen en generaties gaan. Maar het leven gaat door, ook op de Eemshavenweg raast het verkeer
door. Verbeeld ik het me, of is er meer verkeer op deze koopavond ien stad. Wat ik me niet verbeeld
is dat de bussen niet rijden.

Als we aan veteranen denken· in
het bijzonder in de maand mei •
danhebben we het vaakovervete
ranen (Canadezen) uit de Tweede
Wereldoorlog.
Maarook veteranen die in Indone
siëhebben gevochten,hebbeneen
veteranen(reunie)dag. RoeI! Jan
sen ontbreekteigenlijknooitop zo'n
dag. Hij ontvangt me hartelijk en
nodigt me in de voorkamer. Wat
een wijds en open landschap krijg
je dan te zien. Prachtig.

't Is plicht dat ied're jongen
voor d'onafhank'lijkheid
van zijn geliefde vaderland
zijn beste krachten wijdt,..

Eénvandie jongens die zijnbeste
krachten heeft gewijd is RoeI!.
Weliswaar niet in Nederland maar
in het toen vergelegen Indië (In·
donesië).

Roelf diende bij het 432e bataljon
infanterie. ''We vertrokken op 2
september 1949 met de Groote
Beeren kwamen weer thuisop 11
november 1950. Tegenwoordig
ben je met het vliegtuig sneller in
Indonesië. Toen deden we er 4
weken over metdeboot. Ook aan
boord waren er regels waaraan je
je moest houden. Zo mocht je niet
roken in de slaapruimteof de hut
ten. Je mocht niets overboord
gooien.Het voordeel vanzo'n boot
reis was, dat je behalve veel water
en land zag, er geen groetplicht

aan boord was. Het was vroeg
opstaan, om 6.00 uur was het re
veille.Jaenwatdeedjeverderzo'n
dag? Ontbijten. theoretische les
senvolgen, scheepsinspectie, mid
dageten, 2 uur verplichte stilte,
avondeten, een dagsluiting door
de aanwezige predikant en om
22.00 uur ging je naar bed:

Er is nog steeds een reünie-dag,
ga jij daar ook heen?
"Ja meestal ben ik van de partij.
Vroegerwas dat in demaand no
vember. Omdat veel mensen van
wege ouderdom moeite hadden
met het feit dat het zo laat in het
jaar was, is het verplaatst naar
september. Ook deze keer hoop
ik er bij te zijn. De reünie van het
bataljon waar ik bij diende wordt
om de twee jaar gehouden, wel
altijd in dezelfde plaats, Assen.
Jemerkttochookwel datersteeds
minder deelname is. Er zijn men
sen vertrokken naar Canada of
naarelders en ja... diekomen niet
zo regelmatig meer. En vergeet
nietdat er ook mensen zijn over
leden. Als ik nog wat leeftijd te
goed heb (volgend jaar word ik
aO), zolang het nog lukt, hoop ik te
gaan. We hebben een eigen blad
'De Bantammer' genaamd. We
waren gelegerd op Bantam. dat
ligt op West·Java. Daarin staat
ook iedere keer een In Memoriam
en dan zie je loch dat er steeds
meer mensen wegvallen:

Werden jullie na die oorlog goed
opgevangen door onze regering
c.q. bevolking?
"Persoonlijk heb ik er geen trau
ma van overgehouden uit die ja
ren en bij thuiskomst ben ik goed
opgevangen. Nu zijn daar natuur
lijk vreselijke dingen gebeurd.
Sommigen zijn knettergek gewor
den. Ik leef gewoon verder, door
mijn werk. dat heeft mij erdoor
geholpen .
Bij thuiskomstkon ik gewoon weer
mijn oude werk oppakken, chauf
feur op de auto - varkensvervoer.
Bij ons was werk zat en dat heeft
meerookdoorheengesleeptdenk
ik. Anderen kwamen thuis en die
hadden geen baas meer om bij
terug tekeren. En dat was natuur
lijk een kater zonder gedronken te
hebben. Oh ja. ik heb nog wel 6
weken in het ziekenhuis (geel·
zucht) gelegen, maar dat was al
les:

Ben jeooiteens teruggekeerdnaar
het gebied waar de oorlogshan
delingen plaatsvonden?
"Nee,daar heb ik nooit debehoef
te aan gehad. Anderen hebben
dat wel gedaan, maar ik... nee:

Jullie waren thuis bij CornelisJan
sen en Hillechien Wiersum met 5
kinderen, 2 dochters en 3 zonen.
Over die 3 zonen gesproken, hoe
kwam het dat juist jij naar Indië
moest?
"Ha ha ha. Ik was van de lichting

Veteraan Roeit Jansen heeft ge
diend in Indië. (Foto: Myla Uitham)

1929. Mijn broers Jan (4 jaar
ouder) en Rijkwerd zijn allebei in
militaire dienst geweest. Maar ze
hoefden niet naar Indië. Ik was de
pineut!"

Waren ernog meer Thesingers in
Indië gelegerd?
"Jazeker Piet Schutter, Johannes
Pikstra (overleden), Jaap Wieren·
ga, Jans van Ketten (overleden)
en zo kan ik nog wel even door
gaan.Alleenhetverschil met deze
genoemden is dat ik als enige
Thesinger opde boot GrooteBeer
zat. De anderen werden met een
andere boot vervoerd. We zaten
met 1400 militairen aan boord. Er
was ook een (Ieger)predikant aan
boord, en natuurlijk stond die je bij
met raad en daad ook toen we in
Indië waren:

Na eenkop koffie met koekennog
wal nagepraat te hebben over al
lerlei niet-militaire zaken, nam ik
afscheid van Roelf Jansen, onder
dankzegging. Het was koud ge
worden; dan isdeSchutterlaande
kortste route.

Jakobvander Woude

~ -, - .

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl

ons werk!

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
o UITGEVERIJ

Uw uitstraling:
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeu r heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij upastl

•

Jan van derWoude
M 06 12154825

l ageweg 12
9798 TG Garmerwolde

info@hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Geef een afdruk cadeau 
origineel en persoonlijk!

Hovensnoot 5 - 979 7 Pl rheMlÇe
www.k1ngmo.nu

ger ard @kingma nu
050 30238 13

Bezoek de weos.te voor het laatste
nieuws over workshops en exposrties

't Gl'oninger l a ndschap op z'n mooist

Gerard Kingma
reis- en natuurfotografie
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13 en 14 juni historisch spel in en rond middeleeuwse Kerk

ArdAchteresch

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

~udman

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

machine en tractorpark

Let op:
vanwege deze uitvoering is de
Dorpsweg op 13 en 14 junitussen
18.00en 24.00uur afgesloten voor
het doorgaande verkeer.

Kaarten en tijden
Het stuk begint om 20.00 uur bij
de kerk van Garmerwolde, aan de
Dorpsweg. Kaarten kosten € 10,
voor volwassenen I € 7,50 voor
kinderentot en met 12 jaar en zijn
verkrijgbaar bij de Agrishop of bij
Janna Hazeveld, via teletoonnurn
mer 050 541 4777.

overigens al eerder opgevoerd
door de rederijkerskamer, als een
binnenvoorstelling in 1989. Een
deel van de toenmalige 'cast' is
ook indeze nieuwe uitvoering ver
tegenwoordigd. In totaal werken
tientallen acteurs en figuranten
mee aan deze productie. De regie
is in handen van Hannie Havenga
en co-reçlsseurs Ton Werdekker
en Jantje van Weerden.

Kostuumdrama'De Twee Weezen'

De Twee Weezen vertelt het ver
haal van HenriëtleenLouise, twee
meisjesdie alleen in Parijs aanko
men nadat hun ouders zijnoverle
den. Henriëtlewordt ontvoerddoor
een markies die haar dwingt te
werken als meisje van plezier. De
blinde Louise valt ten prooi aan
madame Frochard en haar zoon
Jacques, die laten haar zingen
om geld bijeen te bedelen. Twee
jongemannen - een edelman en
een scharenslijper - zorgen er
voor dat de meisjes uiteindelijk de
liefde leren kennen en dat ge
rechtigheid haar weg vindt.

Rederijkerskamer Wester
Rederijkerskamer Wester bestaat
al sinds 1864 en voert regelmatig
binnen- en buitenspelen op. Vers
in het geheugen ligt nog de suc
cesvolle spectaculaire uitvoering
van 'Strijd om Water', dat even
eens rondom de kerk werd opge
voerd. De Twee Weezen werd

Toneelk/assieker
De Twee Weezen werd in 1874
voor het eerst opgevoerd en wordt
beschouwd als een echte toneel
klassieker,dienog regelmatigwordt
opgevoerd.Het iseen boeiend kos
tuumdrama met als belangrijkste
ingrediënten romantiek, intrige en
spanning. Wat de uitvoering in
Garmerwolde extra uniekmaakt is
de locatie. De scènes worden at
wisselend in en buiten de middel
eeuwse kerk gespeeld, waarbij het
publiek van locatie wisselt. Deze
wisselingen worden begeleid door
zang van het Gemengd Mannen
koor uit Garmerwolde, met als so
lozangeres Jannetle Ganzeveld.
Omtezorgen dat hetstukvoor het
publiek goed verstaanbaar is, ma
ken de spelers gebruik van draag
bare microfoons.

Fraaie kostuums, een spannend verhaal en een schitterende
locatie: op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni voert Rederijkerskamer
Wester uit Garmerwolde het bekende 18e eeuwse kostuumdrama
De Twee Wezen op. Het historische spel wordt uitgevoerd in een
uniek decor: in en rond de middeleeuwse kerk van Garmerwolde.
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Roelie Dijkema

auto te hebben. Aan 't eind van
het stuk komt zoon Jelle binnen
met de mededeling dat Pa 'n auto
gewonnen heeft in een loterij. De
hele rebulie is dus voor niets ge
weest.
Het stuk werd vlot gespeeld en
het publiek heeft genoten van het
spel. Ook de drie nieuwe spelers
hebben het erg goed gedaan. Na
afloop werd Cobie van Huis ver
rast met een bloemetje, omdat ze
voor de 26e keer meegespeeld
heeft. Toen ik Cobie in de gang
tegen kwam samen met Roelie
Karsijns vroegenwe haar wat haar
eerste rol was. Het bleek de rol
van dienstmeisje "Antje' in het
zeer bekende blijspel "Mien vrund
de preffesser". Een grappige bij·
eenkomstwasdat Roelie Karsijns
dezelfde rol had in 1982 en ikzelf
in 1952. Zo zie je maar weer eens
hoe lang een leuk stuk gespeeld
wordt.

De Nationale Molendag ;s altijd goed voor het maken van schilderach·
tige plaatjes, zoalsbv. van de ma/en van Noorddijk. (Foto:Henk Remerie)

W.W.K. speelt Rebulie om 'n auto
Na twee jaar niet gespeeld te hebben wegens ziekte, lukte het de
toneelvereniging W.W.K. uit Thesinge dit jaar wel een stuk op te
voeren ; hoewel het er in 't begin op leek dat het ook dit jaar niet
door kon gaan wegens ziekte van één van de spelers. Gelukkig
kregen ze er drie nieuwe spelers bij.
Op de beide uitverkochte avonden genoot het publiek van het
blijspel "Rebulie om 'n auto".

Darend en Betje Hofman waren
verhuisd naar een betere buurt!
Nu moest er ook 'n auto komen
volgens Betje, anders vielenzeuit
de toon. Darend voelt hier niets
voor, het ishem teduur enboven
dienheefthijgeenrijbewijs. Endie
wil hij ook niet halen. Betje wil
echter kost wat kost een auto en
besluit kostgangers in huis te ne
men. Als 'n viskameraad van Oa
rend, Rieks, dit hoort, beramen ze
met elkaar een plan. Rieks zal met
z'n zoon Gaarmt opde adverten
tie reageren als moeder en doch
ter. Rieks wordt gespeeld door
Renger de Vries en z'n zoon door
Arjan Balkema. Voor Arjan is dit
de eerste keer dat hij meespeelt
en dan gelijk als vrouw optreden
valt niet mee, maar hij deed het
voortreffelijk. Als de heren ver
kleed als dames op het toneel
verschijnenzijn delachsalvo'sniet
van de lucht.
Het valt Betje allemaal 'n beetje
tegen. Ze houdt niet veel van het
kostgeld over, want de "dames'
eten als slootgravers. Opoe, die
bij de familie in woont. krijgt op
den duur door dat erietsnietklopt.
Als Gaarmt verliefd wordt op de
dochter des huizes ontstaan er
problemen. Betje is woedend als
ze ontdekt dat ze beetgenomen
is,maar laterkomt toch alles goed.
Als de ontknoping komt is Betje
genezen van haar zin om een
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitairen verwanning

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

...........-B......U~RINGA

oe . 3EH:.tJDlllN G AAfJ '-L) S
uo VAl J PROVO{ -
D E l~.·~)EL ; r[ OP.G A'W'A.TI[ VOOR

'/0 : T y Evzc F.G:'F I PEDI :::V ~ E

Dames &

Herenkapper

mèt afspraak!

(05OJ302 21 51

Lud dcs tr ant (I

97?7 1JM 'l'hcs inec
r (1150) ;\1I2131?
F (U50P Il211S2
M o ll515 3.;772

Id..i.i~m." Ritsema
""~;&burol

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

Uw ad res \'(lor:

TBn Bo e r

haarstudio

salitai

Wtgboldstraat 6 - Ten Boer

&l"lijk +-IOlAt
jV\c,\bel,nake ..ij

Gespecialiseerdin
boekenkasten& lafels

Antiekreslauratie & meubelreparatie

Bezoekop ma. l'm VI. na(IeL) afspraak
zaterdags benl Ude geheledagwelkom

Dorpsweg58- 9798PG Garmerwolde
T (050)5494560 • F (050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA B.1I.

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmrr.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
~~gmLt

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmrr.nl

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.ni
I www.vaatst ra.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Ze zitten hier niet voor het lawaai,
Ze zitten hier voor Roemenië
Uiteraard kennen we allemaal het gezegde: 'Voor paal staan'. Dat
is negatief bedoeld en bovendien is het een momentopname.
Bertine Hellinga en Christiaan Balkema stonden niet, maar zaten
maar liefst 36 uur op een stoel die gemonteerd was aan een paal.
Ze zaten daar voor een goed doel.

Jakob vander Woude

Queen. Er worden ballonnen op
gelaten. De twee kampioenen
(Bertine als eerste) komen naar
beneden. Heeft Chris nog geen
zin? Hij blijft zitten. Voor € 2,SO
per uur wil hij nog wel even blijven
zitten, maar nee toch maar niet.
'We gaan naar huis, douchen en
misschien een borrel', zeggen ze,
'we hebben het pu wel gehad".
'En dan slapen... en dromen van
al die indrukken de we gedurende
36 uur paalzitten hebben opge
daan."
De opbrengst was bij het terper
se gaan van dit artikel nog niet
geheel bekend. Een ruwe schat
ting van Christiaan is ongeveer
€ 4000. In de volgende G & T
kunt u h et bedrag lezen onder
de rubriek 'Wist u dat'...

P ROFESSIONEEL VERHUURVAN:

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O U EBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLENS. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTEN.

N o o DSTROOM AGGREGATEN.

T O N N Y G U IK E M A
0 6 54 944004

Info@'Jr.ui\'c..·rllla ..~ .1I1

H E RMAN R IDD E RI N G
06 5 4638 5 90

Tegen tien uur die avond zetten
veel Thesingers koers richting
paalzitgebeuren.
Jan Dijkema Ur.) praat de laatste
minuten aan elkaar, en dan gaat
het aftellen beginnen; S, 4, 3, 2, 1,
ja: 'We are the champions', klinkt
uitdeluidsprekers gezongen door

Tegen vijven, gaan we nog even
vragen hoe het gaat en vooral hoe
het met de conditie is?
Christiaan: 'Tsja, mijn conditie is
middel tot slecht, maar we hebben
het (blij) vooruitzicht dat het over S
uur afgelopen is. Dan krijgt Chris
een broodjekroket en zijn conditie
klaart zienderogen op."
Berline: 'Kan op dit moment geen
antwoord gevenen bovendiengaat
de patat er zo lekker in, dat we
even geduldmogen hebben.Maar
ook met haar gaat het redelijk."

Christiaan Ba/kema en Berline Hel/inga zaten maar liefst 36 uur op een
paal. (Foto: Harmke v. Dijken-Pleiter)

Hebben jul/ie nog kunnen slapen,
wilde ik weten?
Christiaan: 'Jazeker, ik sliep van
03.00-04.00 uur."
Bertine: 'Toen Chris sliep ben ik
wakker gebleven, ik heb hem ge
woon afgelost en heb mijn nacht
dutje van 04.00·OS.00 uur ge
daan."
Christiaan: 'Maak jullie je trou
wens geen zorgen, we zijn niet uit
destoel gerold tijdens het slapen.
Ook daar werd voor gezorgd, we
zaten goed vast in de stoelen."
Beiden:
'Ook in Thesinge is het 's nachts
donker en zo afen toe rijdt ertoch
nog een auto langs. We werden
wel bij detijd gehouden dankzij de
klok van de kerk. ja die andere.
Maar voor de rest is het stil, een
stille nacht dus. 0 ja, we werden
ook nog getrakteerd op gebak,
iemand bij de Sibrna's was jarig.
We kregen blikjes drinken, nee we
hebben niets te klagen, er wordt
goed voor ons gezorgd. Er is veel
waardering van de bewoners van
dit prachtige dorp voor ons en dat
wordt zeer op prijs gesteld. En
dan wordt het licht, het daagt in
het oosten, zaterdagmorgen: de
nieuwe dag en de laatste dag van
het paalzitten breekt aan. Alleen
als de fotografe een foto wil ne
men, regent het. Bertine en Chris
zitten onder een grote paraplu en
de foto? Myla komt vanmiddag
terug ."

Gedurende deze 36 uur bleef de
EHBO-post constant aanwezig en
bemand/bevrouwd. Om de 2 uur
mochten de paalzitters naar beo
neden komen voor een sanitaire
stop gedurende S minuten. Even
de benen strekken, even vaste
grond onder de voeten, even...
en dan weer naar boven.

hier nietvoor het lawaai, ze zitten
hiervoor Roemenië". En toenwerd
het stil; de nacht(rust) daalde over
Thesinge.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 mei
jl.organiseerde een groep enthou
siaste jongeren van de Christelij
ke Gereformeerde Kerk van The
singe een paalzitactie om geld in
te zamelen voor een rnultituncfio
neel gebouw in het Roemeense
dorp Salacea. In Roemenie heerst
nog steeds een grote armoede.
Er zijn veel zigeuners die in erbar
melijke omstandigheden moeten
zien te (over)leven. Ze wonen in
slechte huizen, hebben geen
schoon drinkwateren worden ge
discrimineerd. En om daar iets
aan te doen, hadden twee jonge
ren besloten om hun medewer
king teverlenen aan deze actieen
om geld (hopelijk veel geld) in te
zamelen voor die mensen in Hoe
menie.

Op vrijdagmorgen 10.00 uur werd
het startschot gegeven en op za
terdagavond 22.00 uur werd de
actie beeindigd. Rondomdit paal
zitten werden er allerlei leuke dln
gen gedaan. Er waren spelletjes
voor de kinderen, hanengevech
ten. Er was koffie met gebak, ver·
koop van éénjarige bloemen, een
veiling en als afsluiting de bingo.
Bertine en Christiaan konden het
allemaal volgen vanuit de hoogte.
Overigens hoefden ze zich beo
paald niet te vervelen. Er waren
altijd mensen in de buurt. Niet
alleen om een oogje in het zeil te
houden, maar ook om een beetje
sfeer tebrengen en demoed voor
de twee paalzitters erin te hou
den. Zelfs op het middennachte
lijk uur waren er mensen aanwe
zig. Veel jeugd had zich onder het
genot van een frisje of pilsje ge
schaard rondom een warm en be
haaglijk vuur. Het was een gezel·
lig samenzijn daar rondom dekerk.
De uren vlogen voorbij en op een
gegeven moment vroeg Christi
aan of het mogelijk was of we wat
rustiger konden zijn, wat minder
lawaai maken a.U.b. Waarop één
van de aanwezigen (Froukje Dij·
kema) spontaan uitriep: 'Ze zitten

Voor paal zitten!!
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Valckestraat f • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen(050) 5410508
--EHIISDIIC JJMrlUDA&:~. 1JAS.UI

UlIlDMic ... · ' UO lUIDames & Herenkapper _-----'~='-"~::.:.='-----_

zonder afspraakl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P~KUIL
'jl#U'ed':

lffJd4i I1liîJ
Ocloweg 126
9723 ex Groningen
T(050 ) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.ku ilrei nig ing. nl

G.N. Schutterlaan 28

9797 PC fHESINGE

Telefoo n 050 - 3021957

Fa" 050 - 3021 574

AGRISHOP
divers in !:nJcntcn & Iru it

Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen ~
• schorreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & ra uwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050) 404292115418462
Fax (050) 4042922

Goeden gezond vande boerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijven en parti culier
handel in :
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pallerwagens
• Kantoolkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz. •
• ~Top way " prof . aluminium

steigers, treppen en ladders

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

Installatiebed rijf
THESINGE V.O .t.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (OSO) 3024693

• Elektra • Gas • Water • e.v.• Zink. Dakbedekking

M. R i tsem a - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen - Ko lham - T (0598) 393504

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

1 rA SLAGTE

Bij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

RITSENIA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Klaarvoorde start.... IFoto:Karfa Postma)

Verkeeriietsexamen in Ten Boer

De klaverjasavond in mei heeft
devolgende uitslag opgeleverd:

1. A1bert van Bruggen 5335
2. Jo Reinders 5069
3. Delta van der Molen ..5046
4. Riëlte van der Molen. 4694

De volgende keerisopdinsdag
10juni, aanvang 20.00 uur.

"De Soos"

• Er tussen Kids2Ben de OBS
Garmerwolde een overeen
komst tot stand is gekomen
m.b.t. BSO (Buiten Schoolse
Opvang)?
• De overeenkomst in houdt
dat er met ingang van 11 au
gustus 2008 (start nieuwe
schooljaar) op de maandag,
dinsdag endonderdag NSO(na
schoolse opvang) op de eigen
school aangeboden wordt?
• De gemeente Ten Boer be
spaarboxen beschikbaar heeft
voor mensen met een laag ln
komen?
• Deze boxen gevuld zijn met
oa. spaarlampen , tochtstrip,
douchekop, radiatorfolie, etc. en
langs gebracht wordt door een
adviseur en een monteur die
respectievelijk adviseert en mon
teert?
• Om in aanmerking te komen
voor zo'n box u zich kunt aan
melden met een inschrijfformu
lier verkrijgbaar bij het gemeen·
tehuis of via www.energie·
beter.nl?
• De Dorpsweg in Garmerwol·
de op13 en 14junitussen 18.00
en 24.00 uur vanwegedeze ult
voering van Wester is afgeslo
ten voor het doorgaande ver
keer?
• Op 14 mei 's middags werd
het jaarlijkse scnoolvoetbattoer
nooi in Woltersum gehouden.
• Daar ook descholen uitGar
merwolde en Thesinge aanwe
zig waren?
• De visclub uit Garmerwolde
in mei weer een viertal visavon
den georganiseerd heeft voor
de jeugd?
• De laatste avond afgesloten
werd met een patatje met ranja
en natuurlijk de uitslag?
• Er dit jaar niet zoveel kinde
ren waren, maar het wel weer
erg gezellig was?

Wist-u-dat...

Hillie Ramaker·Tepper

Baat het niet, het schaadt ook
niet. Mocht u het een keertje wil
len proberen, vraag er dan eens
naar bij Simon: hij kan het u vast
wel leveren ...

KarlaPostma

verd - zo'n onderzoek kost héél
veel geld . maar de tevreden ge·
bruikers vormen het levende beo
wijs. Ook een aantal doktoren zijn
overtuigd van de werking en ma
ken er dankbaar gebruik van.

die op de route zilten, worden er
als het nodig is aantekeningen
gemaakt als er een foutje wordt
geconstateerd. Regelmatig wordt
toch nog vergeten even achterom
te kijken of de hand uit te steken.
Maar ik denk dat ook dit jaar het
meerdendeel van de kinderen
weer geslaagd is voor het fiets
examen. Allen proficiat.

In tegenstelling tot wat elders wordt
beweerd, blijkt niet de framboos de
allergezondste bes, maar dezwar·
tebes! Direct daarna volgt decran
berry en • op enige afstand - de
framboos. Eén borrelglaasje zui
vere zwarte bessensap per dag
brengt o.a. verlichting bij blaasont
steking, open wonden (bij suiker
ziekte!) en reuma. Ook bij blaasjes
in de mond na chemo is spoelen
met 100% zwarte bessensap dé
remedie. Het ultieme medische
bewijs is weliswaar nog niet gele·

Op dinsdag 6 mei bracht de NBvP Vrouwen van Nu afdeling
Garmerwolde o.a. een bezoek aan Fruitbedrijf Goense in Mar·
wijksoord (bij Rolde). Dat paardenmelk een probaat middel kan
zijn tegen allerlei kwalen (denk aan eczeem bij kinderen, verstop
ping, diarree, verlichting bij de behandeling tegen kanker ...) wist
ik wel, maar dat zwarte bessen barstensvol vitamine C zitten en
bloedzuiverend werken, had ik nog nooit gehoord!

Gezondste bes!

Op woensdag 14 mei was het weer zo ver: het jaarlijkse fletsexa
men georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Vanuit de
gemeente Ten Boer doen de scholen uit de dorpen Ten Boer,
Thesinge, Garmerwolde, Woltersum en Ten Post hier jaarlijks aan
mee (een enkele school1x in de 2 jaar met groep 7(8).

Voordat de kinderen van start
kunnen wordt eerst de fiets ge·
controleerd opoa: fietsverlichting,
banden, remmen, spatborden en
de fietsbel. Mevrouw Pot komt nog
even langs om de kinderen aan te
moedigen.
Het is toch wel spannend als de
eerste kinderen van start gaan.
Iedereen doet zijn best om het
hele parcours door Ten Boer fout
loos af te leggen. Door de posten

Volgens wilde verhalenwas 'onze'
Coppen de Mepsche ook geen
lieverdje:zo zou hijargeloze voor
bijgangers de stal van het schat
hoes in hebben gelokt, geketend
en gruwelijk gemarteld 'tot het
water in de gracht rood kleurde
van het bloed...'

De Tackenborg wisselde vaak
van eigenaar. De bewoners
maakten zich in de loop van de
eeuwen de titel 'hoveling' eigen,
wat naast hun wereldse macht
een zekere adeldom uitstraalde.
Van de vele bewoners spreekt de
familienaam De Mepsche het
meest tot de verbeelding.
Coppen de Mepsche overleed in
1594 enligt begraven inhet pries
terkoor van de Thesinger kloos
terkerk.
Zijn nazaten Evert en Rudolph
liggen in Garmerwolde. Een nog
latere nazaat, Rudolph de Mep
sche, is het gevreesde Monster
van Faan, die rond 1730 in Zuid
horn 22 mannen publiekelijk liet
wurgen vanwege vermeende so
domie. Tot zover de feiten.

Fredje Bouma

Er zijn geen afbeeldingen be
kendvan deTackenborg .De borg
lag op Bovenrijge, achter de hul
dige boerderij van defamil ieBuist
opnr. 10. Dieboerderij zelf isook
een historisch juweeltje: het is
het voormalige 'schathoes' van
de borg, de gracht is nog intact
en de dreef ervoor is de oor
spronkelijke oprijlaan naar de
borg .
In de loop der jaren zijn erop de
borgstee heel wat resten naar
boven gekomen.

Veel ommelander borgen zijn
roemloos geëindigd, maar de
Tackenborg van Thesinge trof
het meest tragische lot dat men
zich kan voorstellen : de laat
ste borgheer zag zich in 1738
door een fail lisse ment ge·
dwongen het pand voor 1110
gulden te verkopen aan een
sloper.

Onze Borgen
(slot): Thesinge
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Marjan's hair drive-in
Uw kapper aan huis

Prunusstraat 51
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 5736989
Marlen Osse ntj uk

\ ervorg de voeten kom en ver de r

déwinkel voor al uw
Ondergoed - lingerie

Beenmode - Badmode
Nachtmode &

Damesmode mooi 36 1/m 58

Josie
BEENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig odviesaltijd aanwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fax(050) 541B995

Bij ons vindt ualles voor uw fie ts!
Vo lop keuze innieuwe en geb ruikie fietsen.
levoronciervano.o. Gazelle, Sparta, Gitane, Rih,
Vee no, Sparta- ION en loekie. kinderfielsen.~
Ookvoor reparaties vanalle nerken, 0..
Koopmansplein Ii .mi MA Ten iaer
aso 302ms.m. ~a~lwe ewie le r sh Dp, nl twee wie Iershop

r-··········· -..-_._ ._ -- _-_.....................•...-.-.-..· ., .
! Nellian Dijkema i· .i Uitvaartverzorging i
, '· '· ': :· .· .· .
: Bovenrijgerweg 19 Schoolholm 3 i· .
: 9797 TD Thesinge 9711 JD Groningen :
i T OSO - 302 I73I www.nellian.nl i· '~ _ _ _ _ _.. __ - j

lvfcu-t'lA'lA/
lvf~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050- 5416272
wwwJomantico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I Pensionstalling

.I Tevens Ier dekking:
debewezen NRPS-rijpaardhengst
Romanticaendeuniekgoudgele
ponyhengst (l.48m)
RomanticPopcorn v. Romantica

Golfslag 51
9732 Me Groningen
Bel voor een afspraak!
Tel.: 06 - 2881 3608

Bovag-lid - Oft. SUZUKI dealer

Voor motor, bromliets
ol fiels naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf

,,"-~•.-\ M- S T U.l>.r0

- ~
TOMMY

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

o 050·5421615

• mode r ne contactl enss)'steme n • gedip lo meerde specialiste n

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

WinReicentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Een heemtuin in Thesinge
Aan de G. N. Schutterlaan 20 in Thesinge hebben Menno oester
hoft en Dineke Linzel een prachtige tuin. Het is een heemtuin en
al jaren stellen zij hun tuin open voor belangstellenden, dit is ooit
eens begonnen bij een dorpsfeest. Een heemtuin is een tuin waar
planten en dieren bij elkaar zijn gebracht die van nature in een
bepaald gebied voorkomen.

vvGEO
Wegens het plotseling overlijden van onze terreinmeester

Albert Zwerver "
zijn alle activiteiten rond het jubileum van GEO afgelast.

Het Geweidehof, Geweideweg 7 Garmerwolde

Zomersemuziek- entheatenniddag

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwo lde
Telefoon 050 ' 5418610

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

Meer informatieover het program
ma en het reserveren van kaarten
volgt binnenkort.
Let op uw brievenbus of kijk op
www.Thesinge.com. Voor vragen
of reserveringen kunt u bellen!
mailen met Marinus Vermue, tel.
050·5251272 (na 18.00 uur),
mgvermue@hotmail.com

Jopje wordt er gezorgd voor een
drankje en een hapje op het ter
ras.

AansluitendspeeltTheaterSuereen
openluchtvoorstelling. Hel samen
speltussenPalricia enhaarcreaties
zorgt telkensvoorverrassendevoor
stellingenvoorkinderenenvolwas
senen.DeKloosterkerkvormt daar,
bij een prachtig decor voor haar
figuren, beelden en attributen van
ijzer.

Wiltuna afloop nog genietenvande
gezelligheiden hetmooieweer,ook
dat kan! In samenwerking met 't

Open Dagen bij de Biologische Boer
Evenals voorgaande jaren wor,
den er ook dit jaar op het Gewei
dehof weer de landelijk Biologi
sche Dagen georganiseerd. Deze
dagen zullen gehouden worden
opzaterdag 21 juni en zondag 22
juni. Beide dagen zijn we geopend
van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zullen lezingen gehouden wor·
den, maar ook veldwandelingen,
rondleidingen, lezingen over na
tuurbeheer, enz. Dit alles onder
het genot van koffie, thee of iets
andersmet daarbijeen lekkerstuk,
je koek, cake of taart. Voor de
kinderen zijner pannenkoeken die
ze zelf mogen versieren.
Meer weten? Neem contact op
met Vera van Zanten, tel. 050
5416091.

Op zondagmiddag 22 junia.s.organiseren "TheSIngers"een muziek·
en theatermiddag in en bij de Kloosterkerk in Thesinge. Het koor
heeft in hetafgelopen seizoen hard gestudeerd op een gevarieerd
repertoire. Zozullen er ondermeer volksliedjes uit allewlndrlchfln
gen worden gebracht. Daarnaast zijn er diverse muzikale gasten
uitgenodigd. Het programma Is op dit moment nog niet helemaal
definitief, maar het belooft een mooie middag te worden met veel
talent uit Thesinge!

Hetty vanLinge

plegen aan een heemtuin. Maar
dat heb ikniet goed gezien! Het is
volgens Menno echt van belang
om voortdurend bij te sturen, an
ders zouden er nu alleen brand
netels en riet staan. De natuurzal
zich altijdontwikkelen tot een bos,
je moet er dus wel degelijk mee
bezig blijven en vooral planten
weghalen die je niet wilt hebben.

Toen ze begonnen hadden ze
weinig kennis maar heel veel ver
trouwen. Menno vertelt dat Maar
ten 't Hart een boek schreef over
een tuin : "De groene overmacht'.
Daarin beschrijft hij dat de natuur
jesteeds weer de baas wordt. Dat
moet je natuurlijk zien te voorko
men. De tuin blijft leuk voor jezelf
en niet andersom, dat jij er alleen
bent voor detuin. Dineke verzorgt
vooral de vijvers en de paden en
Menno kijkt vooral naar wat er uit
moet, maar ook naar nieuwe din
gen die een leuke aanvulling kun
nen zijn. Beiden hadden ze 14
jaar geleden niel durven hopen
dat het zo zou worden. Een tuinis
echter nooit af. Je blijft ideeën
houden en jezelf en de tuin verder
ontwikkelen, het is een proces!

Heel veel mensen dieopde open
dag komen kijken zeggen: "Het is
mooi, maar ik zou het zelf niet
kunnen' . Het is een kwestie van
gewoon doen! Als je bedenkt dat
de huidige tuin eerst weiland was
en nu een compleet park met
prachtige vijvers en meer dan cul
zend soorten bomen, struiken,
klimplanten, grassen, rozen, fruit
bomen en nog veel meer. Met
mooie hoogteverschillen en ver
gezichten dan kun je alleen maar
concluderen; het is heel mooi dat
ermensen zijn die niet zeggen "ik
zou het niet kunnen' maar ge
woon proberen en doen!

We kunnen er allemaal van ge·
nieten opzaterdag7juni van10.00
tot 17.00 uur tijdensde"opentuin'
bij Menno en Dineke.

Vanuit mijn gezichtsveld bekeken
hoef je niet veel onderhoud te

Bij Menno isde liefdevoorplanten
al heel jong ontstaan. Een echte
verklaring heeft hij daar niet voor.
Het is net zoiets als het eten van
chocolade. deéén houdt ervan en
de ander niet, ook daar heb je
vaak geenverklaringvoor. Hij leer
de als vier-jarige al de Bromelia's
(kamerplant) van zijn vader stek
ken, ook cactussen stekte Menno
als kind.

Je kunt bij Menno wel van een
passie voor de tuin spreken als je
weet dat hij vooral in de beginpe
riode 30 tot 35 uur per week in de
tuin werkten. Het is met 40 are (80
bij 40 meter) dan ook een enorm
stuk, bijna een park!

Voordat ze in Thesinge neerstre
ken hadden ze nog niet veel tuin
gehad. En elk begin is moeilijk,
maar met veel lezen en kijken bij
andere inheemse tuinen ontdek
je veel. En vooral proberen, ge·
woon beginnen en doen. "Je kunt
tenslottenooit ietsverkeerd doen' ,
zegt Menno.

De vijvers die al in de beginfase
zijn aangelegd en klei die daar
uitkwam zorgde voor de hoogte
verschillen. Door het graafwerk
kwamen ook verschillende grond
soorten naar boven, samen vormt
dit de basis van het ontstaan van
een grote variëteit aan planten.
Het is leuk om tehorendatslechte
grond niet bestaat; op alle grond·
soorten kan iets groeien en er is
niets mooier dan de natuur. Door
worteldoek of hout, zoals boom
stamschijven, te verwerken en
daar weer een dun laagje aarde
over te leggen krijg je een andere
structuur. In de loop der jaren zijn
er meer dan duizend plantensoor
ten tot ontwikkeling gekomen,
deels gezaaid en deels aange
plant. De tuin verandert constant
en met elk seizoen. Indebeginpe·
riode hadden ze veel klaprozen,
die zieje nu niet meer. De laatste
jaren zijn er vruchtdragende strui
ken, appelbomen en veel rozen
geplant.
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Foto van de maand
"Zelfs in Garmerwolde ben je op koninginnedag niet veilig voor een paparazzi". (Foto: Henk Remeriej

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bijDorpsweg 26 ofG.N. Schut
terlaan 16; uiterlijkdinsdag 17
juni vóór 18.00 uur.

Trijn Havenga·Gorter

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen

..

• Te koop:
Damesfiets, merk Batavus (type
Bato), wielmaat 2Bx1 3/B , incl.
dubbele fietstas, € 50. Caravan
accu, onderhoudsvrij volgens
DIN-norm, 75 Ah (Ampère-uren),
€ 2S. Tel. OSO-S41 44 72.
• Gevonden:
ter hoogte van Dorpsweg B, een
zwarte (gala)jurk. Af te halen bij
Willemien, Dorpsweg 24,Garmer
wolde.

worden door ons zeer op prijs
gesteld.

Hartelijk dank hiervoor.

De zeer vele blijken van me
deleven in devorm van kaar
ten, bloemen, telefoontjes en
bezoeken die wij ontvingen
na het overlijden van onze
moeder, groot- en overgroot
moeder

".{ ,
\;P";

Stoomfluitje

Zondag 1 juni
9.30 uur in Thesinge
dhr. Bronsema uit Uithuizen
Zondag 8 juni
Viering avondmaal
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 15 juni
9.30 uur in Garmerwolde
ds. Zuur uit Den Haag
Zondag 22 juni
9.30 uur in Thesinge
mw. Tuma uit Winsum
Zondag 29 juni
1e gezamenlijke zomerdienst met
Ten Post
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge

in en rond de kerk van Garmer
wolde.
Maandag 16 juni
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur:
Seniorenconcert door de Ten
Boerster muziekvereniging "Vol
harding". Alle 50-plussers zijnvan
harte welkom; de toegang is gra
tis.
Zaterdag 21 en zondag 22 juni
Geweidehof Garmerwolde; 11.00
tot 17.00 uur: De landelijk Biologi
sche Dagen.
Zondag 22 juni
Kloosterkerk Thesinge; Optreden
van het Thesinger koor The Sin
gers en aansluitend speelt Thea
ter Suer een openluchtvoorstel
ling .
Woensdag 25 juni
Jeu de boules, voor leden van de
NBvP afd. Garmerwolde.
Vrijdag 27 juni
Garmerwolde; tussen lB.OO en
20.00 uur: ophalen oud papier.
Zaterdag 28 juni
Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier.

Agenda
Juni
Trefpunt Thesinge: Volg de Ne
derlandse wedstrijden van het EK
voetbal.
Elke zaterdag (behalve de eerste
zaterdag van de maand)
Trefpunt Thesi nge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 1B.30 uur.
Elke eerste zondag van de
maand
KAT, Open atelierroute Ten Boer;
13.00 . 17.00 uur.
Zie voor uitgebreide routebeschrij
ving www.stichtingkat.nl.
Info: Anneke Heidema,
tel. OSO-302 14 BB 1302 22 SO.
Maandag 2ttm donderdag 5 juni
Avondwandelvierdaagse Ten
Boer.
Zaterdag 7 juni
• G.N. Schutterlaan20Thesinge;
van 10.00 tot 17.00 uur: "open
tuin".
• Trefpunt Thesinge; lS.30 uur;
Kindermodebeurs.
• t Jopje Thesinge; van 16.00 
19.00 uur: Jopje is open.
Dinsdag 10 juni
Dagtocht 50+, georganiseerddoor
deANBO. Erkunnennog een paar
mensen mee! Info: Hillie Rama
ker, tel. 050-541 53 35.
Vrijdag 13 en zaterdag 14 juni
Openluchtspel "DeTweeWeezen"
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