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Aan de praat met
boer U~tham

Gebruikt u de paarden ook
voor wedstrijden?
Nee, het zijn alleen rij paar
den, in de kleinere maat. Het
is puur liefhebberij en een
nogal dure liefhebberij.
In uw situatie zou het eigen·
lijk heel geschi kt zijn om
een manege te beginnen
nietwaar?
Daar heb ik wel eens over
nagedacht om met zoiets te
beginnen, maar daar heb ik
eigenlijk toch geen behoefte
aan.
Ik noem maar bijvoorbeeld
even de kinderen uit Garrner
wolde en Thesinge die nu el
ders paardrijden, b.V. in Le
wenborg.
Er komen ook wel eens kin
deren bij me te vragen of ze
mogen paardrijden . Maar
dan moet je de kinderen op
het paard zetten en dat vind
ik een hele verantwoordelijk
heid. Ik heb het wel eens ge
daan, maar toen er een keer
een jongetje kwam die z'n
arm in het gips had en toch
wilde paardrij den vond ik dat
toch wel wat riskant , ook
voor het paard. Want als het
paard ergens van schrikt ,
kan het jongetje het paard
niet met één hand in de
macht houden. Zulke dingen
gebeuren.
Maar u zou het wel leuk vinden?

mijn zoon indertijd echte r
van school kwam zei ik te
gen mijn vrouw, 'nu moeten
we wel een traktor hebben '.
Want om de jongen met
paarden naar het land te
sturen, dat was wat ouder
wets en paste niet meer in
deze t ijd.
Bent u toen ook paarden
gaan fokken?
Niet speciaal. Toen ik mij n
veebedri jf aan de kant heb
gedaan, kocht ik een paard
van mijn zwager en dat was
een soort van 'Fjorden
paard'. Zo ben ik met paar
den begonnen. Nu lopen er 6
paarden.
Heeft u ook rijpaarden?
Ja, halfbloed arabieren, waar
ik zelf ook op rijd, want
paardrijden is een fijne lief 
hebberij!

zéér groot paardenliefheb
ber?
In 1970 is mijn zoon uit het
boerenbedrijf gestapt en ge
trouwd. In die periode werd
ik ook nog eens ziek en had
toen niet meer de kracht om
alleen verder te gaan. Dat
was in het begin van de sa
nering, waar ik aanvankeli jk
wel wat voor voelde. Later
besloten we toch om door te
gaan. In 1975 kwam de wet
op de arbeidsongeschiktheid
voor kleine zelfstandigen,
waar ik me direct voor opçe
geven heb. Eerst had ik me
opgegeven voor halve kracht
en dacht dat we ons daar
wel mee konden redden,
maar toen kwam het pro
bleem dat de koeien
's nachts op sta l moesten
(30 stuks) en kon ik het al
leen niet meer aan als dil zo
door zou gaan. In het voor
jaar hebben we toen alles
weggedaan . Het enige wat
we toen over hielden waren
de paarden!
Ik heb op het bedrij f altijd
met paarden gewerkt. 's Zo
mers kreeg ik er alt ijd een
paard bij van een landbouw
boer, een 'hooipaard' ! Toen

Om maar met een voor de
hand Iiggende vraag te beo
ginnen, mijnheer Uitham,
'hoe lang woont u al in Gar
merwo lde?'
Eerst heb ik in Euvelgunne
gewoond en ben toen in Gar
merwolde komen wonen. Dat
is 20 jaar geleden.
Hebt u alt ijd in dezelfde
boerderij gewoond of woon
de u eerst ergens anders?
Ik heb 17 jaar in Adorp ge·
woond, samen met m'n twee
broers en mijn vader.
Wat trok u naar Garmerwol·
de?
Wij hadden in Adorp geza
menlijk een boerderij en ik
wilde graag een boerderi j al
leen. Toen was hier de qele
genheid; mijn schoon vader
(Jan Koning) hield er mee
op. Die was in de oorlog uit
nood boer geworden. Hij
was n.1. bakker en eigenlijk
geen boer in hart en nieren.
Wat voor een bedrijf heeft u
hier; landbouw of veeteelt?
Voornamelijk veeteelt.
Toen wij hier zijn gekomen
begonnen we met 12 melk
koeien en dat hebben we ge
leidelijk aan een beetje uit
gebreid. Eerst stond en de
koeien in de oude stal. Maar
toen er meer koeien kwamen
is er een stal bijgezet. Om
dat één van mijn zoons van
de landbouwschool kwam,
mochten we 25 tot 30 koeien
houden. In het begin was ik
'keuterboer' en dat ben ik
gebill ven. Tegenwoord ig als
je boer bent moet je
minstens 60 tot 80 koeien
hebben, of zelfs nog meer.
Hoe bent u eigenli jk met
paarden in aanrak ing geko·
men? Want u bent toch een



Oh ja, want ik heb zelf een
kleindochter, die ook bij mij
paard rijdt. Zo nu en dan
komt ze en rijdt ze op één
van mijn paarden rondjes.
Paarden is nu het enige
waar u zich mee bezig houdt
en verder niets?
Nou, niet helemaal. Ik heb
ook nog schapen en lamme
ren en daar mee omgaan is
ook een hele leuke bezlq
heid.
Die fjorden paarden die u
hebt, zijn dat echte fjorden·
paarden?
Nee, maar er loopt wel één
bij die een fjorden moeder
heeft en ook een fjorden va·
der, dus daar zit nog het
meeste fjorden bloed in.
Nee, dat klopt niet helemaal
verteld Uitham spontaan . De
moeder is bij een Arabische
hengst geweest. Zodra dat
veulen geboren is en het.
staat op de benen doe ik het
een halster om. Een halst er

KIJK. DIT IS DE NJN
DE NEDERLANDSE
JEUGDBOND VOOR
NATUURSTUDIE

De zon spiegelt op de golf ·
jes. Tussen het riet staan al
lerlei bloeiende planten. We
lopen over een kronkelend
dijkje langs een uitgestrekte
polder. Ergens ver weg klinkt
een automotor. Allen hebben
laarzen of klompen aan,
sommigen hebben een verre
kijker om, de meesten een
onopvallende groene jas
aan. Iemand wijst wat plan
ten aan en vertelt er iets
over. Dan plotseling rent er
een haas weg uit een pol
gras, rent door de wei, in wil
de paniek. Daar staat roer
loos een reiger te kijken . Een
grutto roept melod ieus zijn
naam. In het riet scharrelt
een troepje mezen op zoek
naar insekten.
Terwijl een eindje verderop
korstmossen op een
boomstam bekeken worden,
komt er een roofvogel aan
zweven met machtig ult 
gespreide vleugels. Hij duikt
het riet in en vliegt even la
ter weer op. Trekt zich wei
nig aan van het doorgeven
van de kijkers . Iedereen kan
hem erg goed zien. De eks
kursiele ider haalt een boek

is een vereenvoudigd hoofd
stel. Dan bind ik het gelijk
aan de moeder vast. Dan
gaat het veulen eerst aan
het achterwerk hangen.
Want als je dat eèn half jaar
later doet , wil dat niet meer.

uit zijn tas en verklaart dat
het een bruine kiekendief is.
Weer wat geleerd. En hoe
meer je van de natuur ziet,
hoe meer leuke dingen je
ziet!
De ekskurs ies zijn uiteraard
lang niet alt ijd serieus. Er
zijn buiten ontzettend veel
dingen waar je lol mee kan
hebben. Klooien met roeibo
ten enzo geeft alt ijd veel ver
maak. Het is niet zo dat we
alti jd serieus bezig zijn ; elk
spinnetje , mosje of plantje
hoeft echt niet gedeterm i
neerd te worden. Je bent
voor je plezier lid van de
NJN! !
De NJN heeft afdelingen in
ongeveer 60 plaatsen ver
spreid over Nederland. Elke
afdeling organiseert zijn el
gen ekskursies in de wieken
den. Regelmatig worden ook
gezell igheidsavonden en le
zingen gehouden.
Lijkt het je leuk? GA DAN
EENS MEE!!
Bevalt het je en ben je tus
sen 12 en 23 jaar oud dan
kan je lid worden.

Sommige natuurgebi eden
liggen wat veraf om op één
dag te bezoeken. Daar kan
dan een wiekend of vakan
tiekamp worden gehouden.
In een boerderij. In een stoet

Vroeger zat het veulen met
een touw aan de moeder
vast, want als de moeder op
het land werkte wilde het
veulen niet alleen in de wei
achterblijven.
Vroeger moest je ook een

op de fiets er heen. Iedereen
zet zijn spullen in het stro .
Tijdens het avondwandelen
worden sterke verhalen ver
teld . Af en toe wordt halt ge
houden om naar nachtelijke
geluiden te luisteren (uilen)
of naar vleermuizen geke
ken. Onder een straatjan
taarn wordt gehupst (hupsen
is NJN's voor volksdansen).
Iemand blaast op een fluit,
de anderen vormen een
kring, jongens en meisjes
door elkaar. Het zijn vaak
oude dansen uit vreemde
landen. De passen lijken
moeilijk. Sommigen kunnen
het goed, anderen minder. Af
en toe wordt er een dans
langzaam uitgelegd . lede
reen kan het leren.
Terug in de boerderij wordt
lekkere hete thee of sjok
(= sjokolade) gedronken.
Een paar mensen gaan sla
pen. Een groepje blijft gezel·
lig kletsen. Aller lei herinne
ringen worden opgehaald.
Soms klinkt een daverend
gelach op. Tenslotte ligt
iedereen in zijn pitzak.
De volgende morgen bij het
ontbijt worden de ekskursie
groepjes samengesteld. Je
kan kiezen met wie je mee
gaat. De een gaat alleen
naar vogels kijken, een an
der naar plant jes, een derde
gaat zomaar wat langs het
strand lopen, een vierde
gaat weer wat anders doen.
Een brood, wat boter en beo

paard hebben dat mooi kon
draven, daarom hingen ze de
nageboorte wel in de boom
en hoe hoger de nageboorte
hing hoe hoger het paard la
ter kon .draven. Tegenwoor-
dig is dat niet meer zo, ze 10'
pen nu meer laag op de grond.
Hoe lang draagt een paard?
Normaal draagt een paard
11 maanden. Het kan een
enkele keer gebeuren · en
dat vooral met fjordenpaar
den - dat het 1 jaar draagt.
Dan begin je bijna te twi jfe·
len of er wel een veulen in
zit.
Hoe vindt u het tegenover
uw boerderij te wonen?
Wij wonen nu al twee jaar in
dit huis en het bevalt ons
prima. Wij hebben hier ook
een pracht ig uitzicht op onze
boerderij met de paarden en
de molen, maar er gaat eer
lijk gezegd niets boven 'het
haagje en de boerderij' ! !

Vos en Star

leg gaan mee om onderweg
een happie te eten.
Als je veel op ekskursie
komt leer je veel andere ak
tieve leden kennen. Sommi
gen hebben bestuurstaken
op zich genomen: de een
zorgt voor de financiên, de
ander maakt het afdelings
krantje, enz. Dit gebeurt alle
maal zonder hulp van oude
ren. Velen hebben hierdoor
een schat aan ervaring opge
daan.

Telkens wordt er een leuk
gebiedje bezocht. Er wordt
steeds opgeschreven wat er
gezien is. Van al die gege-

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



vens wordt dan een verslag
gemaakt, een inventarisat ie.
Dat wordt dan gestencild en
o.a. naar Staats Bos Beheer
en de Vereniging tot Behoud
van Natuurmon umenten qe
stuurd. Zo levert de NJN een
bijdrage aan het behoud van
belang rijke gebieden.

De afdelingen in Groningen
en Drente zijn verenigd in
distr ikt 11. Dit dist rikt org ani·
seert kampjes in de paas-,
pinkster-, zomer- en herfs tva
kantie, 3·5 dagen. De sfeer is
beregoed. Alles op zijn
NJN 's.
De bond heeft ook landelijke
akti viteiten. In het najaar is
er het kongres. Er komen
dan zo'n 500 NJN 'ers bij el·
kaar. Verder geeft ze 2
mooie blad ert - de Trias en
de Amoeba . uit met mede-

Dörpsproat

del ingen en steengoeie
foto 's en tekeningen, alle
maal door de leden zelf qe
maakt .

In de zomervakant ie kan je
naar één van de 15 zoka's
(zomerkampen). Met 40 men
sen in grote tenten, 10 da
gen lang . Dat is 8 moo ie da
gen op ekskurs ie op een
Wadden eiland, in de kop van
Overijssel of in de Ardennen.
NJN'ers worden je vrienden,
je kan determineert abellen
van de Jeugdbond kopen,
als je genoeg weet kan je
een ekskurs ie leiden , je kan
in het best uur komen, ER
KAN ZOVEEL IN DE NJN! !

Anton Luijtink,
Eemskanaal N.Z. 3
Garmerwolde , tel. 416311

kend' n.
D'r bent ook 'n bult foto 's
moakt, wie hemm'n d'r al
verschill' nde van zain . Stu ur
es ain noar de redactie dan
ken dei in kraant.
Met drei week is 't zummer.
De toe ntj es bent nou weer
mooi. 't Is een lust om deur
't dör p te loop 'n.
Alles blu it en gruit.
Jammer dat wie pech haar 'n
met eerappe ls. Eerst gong 'k
ze ófdekk'n met bloumpott 'n
en dou 'k docht 't is nait
meer neud ig bevroor'n ze
mie. Moar nat uur herstelt
zuk wel. Dörpsweg het ook
'n beurt had. Plantsoen
dain st haar zeker 'n beetje
t ied over. 't Liekt hail wat beo
ter as vurrig joar.
't Grind wat aanveeg'n
kenn'n ze nog nai t wacht'n .
Net zo lang dat er wat ge·
beurt. 'k Heb 't er al ais over
beid en den zegg'n ze bie
gemaaintewaark'n: wie zell' n
't deurgeem'n, en verder

heur je d'er nik s meer van.
Waarkzoam heed'n aan boer
deri j an dörpsweg vordem
ook, doar wordt 't wel sch ier
der van.
Ben joe ook noar opening
van zuveringsinstalloat ie
west? 't Maiste d'er van heb
ie al in 't Neisblad kenn 'n
leez'n, moar 't was wel de
muite weerd.
Hou von joe dei mop van dat
boertje? Hai hu ifde gain
brugje of daam, as e moar
vlak bie hoes 'n kroantje
kreeg , zodat e paarslaid 'n ót
tapp'n kon. 't Was ja goie
compost over 't laand.
Wie waar 'n d'r met 'n klain
plougje hén goan. Ain d'r
van is toch zo'n secure kirrel
en dou wie terog woll'n was
e zien fietssleudel kwiet.
Hou e dat wel haar mag
Joost wait'n.
Henk Hut is trog oet Llba
non. Zien dainst zit er op.
Aanderdoags oams wör hom
'n serenoade brocht deur de
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Wat was 't 'n optocht hè?
Moo ie woag 'ns en
ereboog 'n. Elk en ain haar
zien best d'r op doan dat
kon je wel zain. Jury het 't er
stoer met had. 't Gong op 't

lést met kwart punt'n . Nou
dat zegt genog . De muziek
was ook goud hè en dei
wichterkes met heur oranje
pluum'n op houd. En wat 'n
mins'n. Je zag weer olie beo \'Iees Ille\'I·••U"~
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Volharding oet Ten Boer. Dei
deed 'n toevallig de ronde in
't dörp en speuld'n stukje
veur hom.
't Visseizoen is weer oop'n .
Visclub het al weer op rais
west , noar Snitsj . (Sneek).
D'r is redelijk vang'n. D'r
waar'n poar oetschaiters en

Och heden mensen wat is 't
ain kruis
Wie zitt en haildail zonder
huis
Wie vroag 'n hier wie vraog'n
doar
En smoezen alles aan me
koar
Moar hou of wie ons best
ook doun
Wie stoan op stroat mit
goud fatsoun

Van hier en gunter binn 'n
wie goan
En kwammen aan 't end van
'n boerenloan
Dei boer wees ons ain
koustaal aan
Hai droug de noam van
'dreuge Jaan '
Mor hou ol dat ons doar ver
ging
Joa mensen dat is 'n hail
aander ding

Het was doar waarm op dei
staal
En dat is 't laang nait over
aal
Het was gien flatje ien de
stad
En Siewertje zeê 'harregat '
Mor deur dei beroerde wo
ningnood
Slagt ain mensk op den duur
haildaal oet lood

d'aandern zell'n oardig heur
best mout' n doun om geliek
met heur te komm 'n.
Wie zitt'n vlak veur de va
kaansie. Ain zwaarft hier en
d'aander doar, moar of je ver
goan of dichtbie bliem'n,
wees 'n beetje veurzichtig.
Grout'n.

Wat hemmen wie toch ain
bult beleefd
Van trouwen oaf noar 'n
hoeska streefd
Op ainmoal leek ons 't won
derwel
Wie kwam men bie 'n eer·
boar vrijgeze l
Mor ste l jou nou toch even
veur
Hai wol d'r mit mien vrouw
vandeur

Dou wollen wie doar vanzulf
vandoan
En bennen weer hail end ver
der goan
Wie kwam men doar bie 'n ol
smid ien kost
Zo om en bie 't dörp
Ten Post
Mor grode griezel ien gain
ên
Dat wer al d'eerste dag ellên
Zo hemmen wie joe ons löt
verteld
En vroag 'n hail gain goud of
geld
Mor as ie nou 'n hoeske
hemmen
Doar ken ie ons tevree mit
stemmen
Want zunder woonsteê is 't
'n kruus
Och mensen help ons aan 'n
huus

T. Schutter 1930

Twee en tw intig mei 1980.
Een zeer belangrijke dag
voor de inwoners van Gar
merwolde. Allen hadden n.1.
een uitnodiging gekregen
van de Provo Waterstaat de
officiele ingebruikstell ing
van de zuiveringsinstallatie
bij te wonen .
Voor dit doel was een grote
tent opgezet waar men werd
ontvangen. AI direct bleken
er stoelen tekort , zodat werd
verzocht of jonge mensen
hun zitplaatsen beschikbaar
wilden ste llen.
De openingsrede werd ult
gesproken door dhr. T. Mei
jer, lid van gedeputeerde sta
ten in Groningen. Een ultqe
breid verslag daarvan heeft
u in het Nieuwsblad v/h
Noorden kunnen lezen.
Vervolgens sprak burge
meester Bultena namens de
aangesloten gemeenten Gro
ningen , Haren, Loppersum,
Stedum en Ten Boer. Hij
maakte van de gelegenheid
gebruik nog eens aandacht
te vragen voor de gifstort·
plaats te Woltersum en
hoopte dat de gemeente
mee zou profiteren van het
feit dat de installatie op
haar grondgebied was ge
bouwd.
Hij vertrouwde dat er nlrn
mer een technische storing
zou optreden waardoor Gar
merwolde met stankoverlast
te maken zou krijgen.
Als laatste was het woord
aan dhr. Westerhof pres. dl
recteur van de Grontmij . De
ze vertelde dat 55 jaar gele-

den al was gebleken dat de
capaciteit van de bestaande
persleidingen niet voldoende
was.
Aan het slot van zijn
toespraak bood dhr. Wester·
hof een koperen plaat aan
uit een oud zuiveringsinstal
lat ie, waarop een gedicht
was aangebracht. Met een
doek poetste dhr. Westerhol
de plaat nog wat op, met de
woorden: 'Wij (Grontmij) kun
nen nu de plaat poetsen'.
Dhr. Meijer bedankte voor de
plaat en zei:
1. Dat het bouwen van de in
stallatie de gem. Ten Boer
geen windeieren heeft ge·
legd;
2. Dat over de chemische
afval-stortplaats op 2 juni
wordt gesproken;
3. Dat het hem zeer verwon
derde dat dhr. Westerhof 55
jaar geleden al heeft kunnen
constateren dat persleidin
gen niet deugden.
Drie inwoners van Garrner
wolde, de heren Jansen, Ve
ninga en Van Zanten verrich·
ten de ingebruikstelling,
door gehuld in maat schorten
en handschoenen een ern
mertje vuil water te storten.
Enkele ogenblikken later ent
vingen ze dit water gezuiverd
terug. De heer Van Zanten
verklaarde de installatie toen
voor gebruik gereed.
Bezichtiging van installatie
en terrein volgde en tekenin
gen van de schooljeugd kon
den worden bekeken.
Daarna was er gelegenheid
voor een drankje en een hapje.

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een Jekker stukje taart of gebak, even naar

BokkerU Stol
N atuurli jk maken w ij graag een scherpe of ferte voor u als ' t om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het

opnieuw bekleden van markiezen, o f met het repareren van
tenten.

O ns lever ingsprogr amma omvat verder:
vouwwanden, verd uisterin gen, ro lluiken, voo rzetramen en

kostrukt iewer ken.
Informee r vrij blijvend naar onze mogelijkheden en pri jzen.

Fa. ti. Y.d. tlolen &. Co.

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Ooslertlamrlklaan 117
9715 PB Groningen
Teleloon 050-n2552

Kantoo r en werk plaats: O ude Rijksweg 12. Garmerwolde. tel. 050 -4 16098.

Adviseuze voor Lewenbcrg: mevr . H. Drewes. Meerpaal 170. tel. 0 50·4 10 53 I .

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol,
Dorp,weg 40. Garmerwolde. Iel. 050-416292 ol 730498
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P.J.G. Garmerwolde

Pla••elandsyrouwen
a'd. Garmerwolde

FamIIlIIe Schu.~er·
s.lIch.llns

Ook dit jaar heeft weer de
uitwissel ing plaatsgevonden
tussen de 'P.J.G. Garmerwol·
de' en de 'Landjugend Flint
bek'.
Deze keer was het de beurt
aan de P.J.G.·ers de duitsers
te bezoeken.
Op zaterdag 24 mei zijn we
's morgens met 25 mensen
om ± half 9 vertrokken en
's middags om half 4 in Mei·
mersdorf gearriveerd.
We hebben daar eerst met
z'n allen een kopje koffie
met een broodje genuttigd
en zijn toen d.m.v. een loting
ingedeeld bij de diverse duit
se leden.
's Avonds was er een disco
avond bij Karlo.
De volgende morgen kon
men Frühshoppen of de
morgen besteden om iets
van de omgeving te zien.

Op 21 mei j.1. was de heer
Huige uit Assen naar Gar
merwolde gekomen om ons
te vertellen over natuurqe
neeswijzen.
Bij de inleiding vertelde de
heer Huige over Homeopati·
sche en allopathische ge·
neesmiddelen. Na de pauze
konden de 55 aanwezige da
mes vragen stellen , waarbij
o.a. vragen over aardstralen,
reuma, kanker en hooikoorts
werden beantwoord .
Hopelijk komt de heer Huige
nog eens terug want veel da-

's Middags werd er een 'spel
zonder grenzen' georgani·
seerd. Dit was voor de toe
schouwers lachen en kon
voor de deelnemenden een
nat pak betekenen. Deze
avond kwamen we bijeen in
een soort tuinhuisje met
daarvoor een kampvuur waar
men ook kon zitten.
De laatste morgen werd de
traditionele voetbalwedstrijd
Duitsland·Nederland qehou
den. Zowel bij de heren als
de dames werd dit gewon·
nen dit gewonnen door de
duitsers.
Vervolgens was alweer de
tijd aangebroken om te ver
trekken.
Na een toch altijd weer
moeilijk afscheid konden we
toch terugkijken op een
geslaagd Pinksterweekend.

Het bestuur

mes hadden het gevoel dat
er nog veel interessante din
gen te vertellen waren.

Rells
De tiende jun i. Iedereen was
op tijd zodat om 5 over 8 al
kon worden gestart. Nadat
nog enkele leden in Rul
scherbrug en Oosternooqe
brug waren ingestapt, ging
de reis via Vries en Norg
richting Appelscha. Daar zat
iedereen om 9 uur al achter

de koffie met koek. Weer in
de bus wilde de chauffeur
vertellen hoe het verder ging,
maar dat mocht niet van de
reiscomm issie. Het moest
een verrassing blijven .
Diever werd aangedaan,
waar een glasblazer werd
bezocht. Deze man werkt
nog voor T.N.O. in Delft. Hij
is ook instrumentenmaker.
Hij liet een glazen hart zien.
Die maakh hij voor professo 
ren die aan de hand daarvan
hun studenten op hartafwij
kingen kunnen wijzen. Het
was erg interessant, vooral

Op verzoek schrijven we in
dit nummer van de G & T Ex
press nog even iets over de
Familie Schutterst ichting.
Deze st ichting bestaat uit de
nalatenschap van de broers
en zusters Schutter. Toen de
laatste van deze famili e
kwam te overlijden werd het
kapitaal ondergebracht in
bovengenoemde stichti ng.
Toendertijd was het geld in
hoofdzaak bedoeld om akti
viteiten voor en van ouderen
te subsidiëren .
Momenteel is het zo dat tal
loze verenigingen, organisa
ties een beroep kunnen doen
op deze stichting voor even
tuele subsidies. Door een
bestuur van 5 mensen wordt
beoordeeld of en onder wel
ke voorwaarden de subsidie
wordt verstrekt. Belangrijk
bij een aanvraag om subsi-

toen hij zelf ging blazen. Er
waren ook mooie dingen te
koop. De reis ging verder
naar Vledder. Daar werd de
broodmaaltijd gebruikt. Van
daar ging het richting Stap
horst waar een wandeling
werd gemaakt en thee werd
gedronken. Door een mooie
omgeving ging de tocht naar
Bargercompascuum, naar
het museum 't Aol Compas.
Oude huisjes , café's, kerk,
school en een turfschip wa·
ren er te bezichtigen . En dan
is zo'n dag al weer om. Het
diner werd in Klijndijk gebruikt.

die is dat men duidelijk aan
geeft waar het voor bedoeld
is en in hoeverre er eigen in
komsten zijn . Men wil daar
om graag een duidelijk fi
nancieel overzicht , op grond
waarvan men de subsidie
eventueel zal toekennen.
Een ieder die denkt een sub
sidie te moeten aanvragen
bij de Familie Schutterstich·
ting moet zijn verzoek zen
den aan:
De Familie Schuttersticht ing
p/a Gemeentehuis Ten Boer
Hendrik Westerstraat
Ten Boer
Voor eventuele informat ie
voorafgaand aan het definl
tieve subsidieverzoek kun
nen degenen uit Garmerwol·
de en Thesinge het best kon
takt opnemen met Ger Pot,
G.N. Schutterlaan 25,
Thesinge
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De schooireIls naar Ameland

Om half negen gingen we
met personenauto's naar
Holwerd. We waren te laat
bij de boot. Die vertrok om
kwart voor tien. We moesten
nu met de autoboot van half
elf. Toen we op Ameland
aankwamen moesten we
met de koffers en alle ande
re spullen lopen. Maar .. .
gelukkig kwam er een
bagage-auto aan. Die heeft
onze spullen naar het vakan
tiehuis Hooiker gebracht.
Dat was in Buren dicht bij
de duinen. Wij moesten zelf
lopend naar Buren. Toen we
daar waren moest de
meester eerst in het huis kij·
ken. Daarna hebben we de
kamers verdeeld. Op één ka
mer konden zes slapen. Ver·
der was er een eetzaal en 2
douchen. Nadat we de kof
fers en de slaapzakken naar
onze kamers hadden ge
bracht gingen we eten en la
ter in de duinen . Die middag
gingen we ook nog naar de
eendekooi. Het was een ver
rassing maar onze meester
zei dat we naar het oosten
gingen en toen dacht ik: 'we
kunnen wel eens naar de
Eendekooi gaan'. Ik vroeg
het aan meester . .. ik had
het goed geraden. Toen we
allemaal weer bij het huis
waren mocht ik zeggen waar
we heen gingen. Onderweg
kreeg ik door dat het een on
tieglijk eind was. We liepen
steeds door een greppel. Op
een duur zag ik een haasje.
Ik wou hem pakken maar hij
was sneller dan mij . In de
greppel en in de berm ston
den veel bloemen. Die dro-

gen wij, mijn zusje en ik. Er
waren ook veel kikkers in de
greppels maar er waren ook
sloten daar zat water in. We
renden steeds een stuk voor
uit en dan gingen we even in
de berm zitten tot de ande
ren weer bij waren. Bij de
eendekooi kwam een jonge
man aanlopen die zou met
ons gaan lopen door de een
dekooi. Hij zei dat wij direkt
maar mee moesten. Om de
eendekooi zat allemaal bos.
De eendekooi was een grote
vijver waar in de uiteinden
netten over hingen. Er waren
veel eenden en een kleine
eend dat vond ik zo'n grap
pig beestje die dook al maar
in het water en kwam een
eind verder weer boven wa
ter. We mochten de eenden
ook voeren. De man heeft
veel verteld over de eende
kooi. Maar nu moesten we
dat ontiegl ijk eind nog weer
lopen. We zouden eerst door
de duinen lopen maar dat
ging niet zo snel. We gingen
toch maar weer dezelfde
weg langs. Aan de andere
kant van de weg waren ook
weer greppels. Onderweg
kwamen we een man tegen
die was een schaap aan het
knippen met een schaar.
Toen we terug waren zijn de
meesten op bed gaan liggen.
Sommigen zijn aan het voet
ballen geweest met mijn bal.
En sommigen gingen even in
duinen. We aten 's avonds
macaron i met gehakt en
yoghurt . Tegen half acht gin
gen we naar het strand.
Daar gingen we pootjeba 
den. Mijn vriendje en ik gin-

gen een sloot graven. Om
half tien gingen we weer te
rug. oe meesten gingen zich
even wassen en dan naar
bed.
oe volgende morgen waren
we vroeg wakker maar pas
tegen zeven uur werd onze
meester wakker. Ik moest
toen even naar de w.c. Toen
hoorde ik dat er een hele
boel tot bed uitgevallen wa
ren.
Toen we ontb ijten gingen
moesten we ook nog een
lunchpakket maken voor die
dag want we gingen de hele
dag fietsen. Die fietsen huur
den wij . Maar gingen pas om
half tien weg. Toen moesten
we eerst nog naar die man
waar wij de fietsen huurden.
Sommige fietsen waren te
groot voor de kinderen maar
die kregen een kleinere fiets.
We gingen naar het strand
maar we gingen door de dui
nen in oostelijke richting,
het was nu duin op duin af.
Bij een hoge duin gingen we
even stoppen om wat te 
eten. Toen we er waren waar
we heen zouden gaan en dat
was het oerd konden we
weer wat eten. We hadden
nog drie kwartier de t ijd.
Kor en ik zouden een eindje
gaan lopen tot een hoge
duin. Er waren nog meer ho
ge duinen en daar gingen we
ook op. Er kwamen toen nog
meer kinderen aan. Op de
hoogste top kon je de zee
zien. We zijn er toen ook nog
maar even heen gegaan.
Om half één zouden we met
een gids door het oerd lo
pen. Er zaten veel vogels

maar de meeste jonkjes wa
ren net uitgevlogen. Op een
duur kwamen we bij de Wad
denzee uit. Op een hoge
duin stond nog een bunker
uit de 2e wereldoorlog. Die
was van de Duitsers. Bij de
fietsen aangekomen gingen
we terug. Toen we bijna bij
het strand in Buren waren
gingen van de fiets afstap
pen. We zijn toen naar de
zee geweest de meesten
gingne in zee. Toen we weer
weg gingen zijn we nog naar
Nes geweest. Daar stonden
veel commandeurshuizen.
Weer terug in Buren. We gin
gen voetballen en later nog
even in de duinen . We liepen
in een greppel daar zaten
veel kikkers in. Kor heeft
nog een kletspoot gekregen
want we liepen in een sloot.
's Avonds na het eten vroeg
meester wie wil er mee naar
de vuurtoren? De meeste
wilden wel. Er bleven 6 meis
jes thuis. Het was ± 15 km.
We reden op een fietspad .
Het was weer duin op duin
af. De vuurtoren is helemaal
aan het andere eind van ei
land. Toen we terug waren
waren de meesten doodmoe,
die zijn direkt naar bed ge
gaan. De volgende morgen
sliepen we langer dan an
ders. Na het ontbijt moesten
we weer een lunchpakket
maken. Die dag waren er
twee jarig: Heidi en mevrouw
Van Norren. We hebben ge
zongen en later hebben ze
getracteerd . We zouden 's
morgens naar Nes gaan om
een souvenirtje te kopen.
Toen gingen we lopende
naar het strand in Nes. Daar
hebben we patat gehad met
een frikandel of kroket. Toen
we dat op hadden zijn we

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubelen.
Niet alleen modem - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vrij blijvend kijkje of advies - oo k over
vloerbedekk ing en gord ijnen - bent u altijd van harte

welkom.

Sla eer· 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 · Tel. 05902-1383

Café V.d. Toom
Thesinge

(nadere reklame overbodig)
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aan . Daar gingen we, nadat
we de bagage in een bus je
hadden gezet , op weg naar
Buren. Toen we daar bij het
huis aankwamen, stond de
bagage er al. We hebben al
les uitgepakt. Daarna gingen
we in de duinen spelen. Ach
ter het huis . Om 2 uur waren
we bij de eende kooi. Daar
vertelde een gids wat het
prec ies was . We ginge n naar
binnen en nadat de gids
heel wat over eenden en
vangen had verteld gingen
we weer naar het huisje.
Daar hebben we gegeten. Na
het eten hebben we langs
het strand gewandeld. Ik had
hoo fdp ijn dus ik ben niet
lang in zee geweest. We gin·
gen weer terug. De meesten
gingen dan even uitrusten
op bed. De volgende dag
hebben we ansichtkaarten
gekocht. Nadat we de fiet ·
sen hadden opgehaald, qln
gen we naar 'het Oerd'. Daar
vertelde een man van vogels,
eieren, fretten en ande re d ln
gen. Daarna gingen sommi
gen een bun ker in. We lie
pen verder. Toen we bij de
fie tsen kwamen, gingen we
even zitt en. Iedereen zocht
zijn f iets weer op . En daar
gingen we weer f ietsend
door de duinen naar het
st rand . Daar gingen we het
water in dit keer ging het be
ter we hadden zwemkledi ng
aan . We zijn er wel een uur
geweest. We hadden onze
kleren weer aangedaan en
gingen op de fiets naar Nes
om een ijsje te eten .

Toen we weer thu is waren
was iedereen moe, na het
avondeten gingen er 15 van
de 21 mee naar de vuurto
ren. Toen we er aankwamen
gingen we hem van dichtbij

Sch ildersbedrüf
H. Hofstede

ver! . glas . behang 

klompen - laarzen

9797 PC Tbesrnge.
G.N , Schutt ertaan 28.
teJefoo n 05902-1957

was bezig met inpakken van
tassen. Want we gingen
maandag op schoolreis. Ein
delijk was het dan zover , na
een nacht slapen gingen we
om 8 uur naar school. Daar
stonden de auto's al klaar
om ons naar de boot te
brengen. Anja, Klaske en
haar moeder en ik gingen in
de auto van mevr. Postma.
Na een heel eind rijden, kwa
men we in Holwerd aan .
Maar toen we bij de boot
kwamen, vert rok die net. We
hebben nog 3 kwart ier moe
ten wachten voor er een an
dere boot kwam. Daar gin
gen wi j met onze bagage de
boot in. Daar zetten we het
neer. En holden de trappen
op naar het dek. Net toen
we zaten , kwam er een
meeuw aanvliegen. Dat
steeds boven de boot bleef.
Ook al mocht het niet, ze
gooiden stukjes brood. Na
dat we een hal f uur gevaren
hadden, kwamen we in Nes

reden eerst naar een carn
ping en toen naar Nes. Toen
we dicht bij de steiger waren
moesten we bukken. Toen
dacht meester dat we niet in
deze bus zaten. Om half ze
ven vertrok de boot het was
nu geen autoboot. De boot
zat stampvol. Wij konden
niet meer zitten. Na drie
kwartier kwamen we in Ho l
werd aan. Daar stonden de
mensen die ons op moesten
halen. Wij moesten bij Pest
man in de auto. In Garrner
wolde kwamen de mensen
van alle kanten aanstromen.
Toen ik thu is was heb ik dl
rekt de kaart gepakt om te
kijken hoeveel we ornqere
den hadden. Later bleek dat
we tien kilometer hadden
omgereden. Ik vond dit de
mooiste schoolreis.

Reint

Op zondag 8 juni was het
een drukte thuis. Iedereen

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hond evoer, Kunstmest , Vogelzaad, Waspoeder

langs het strand gelopen.
Daar waren we veel mooie
schelpen. Ik heb een paar
meegenomen. Toen we bij
het strand van Buren waren
moesten we op een tractor
wachten. Daarmee zouden
we naar het Hon gaan . Dat
is het oostelijke pun t van
het eiland. Toen de tractor
er was gingen we eerst weer
naar nes om daar nog meer
mensen op te halen. Op het
Hon moesten we een uur
wachten. Daar konden we
ook weer schelpen zoeken .
Het Hon is een zandplaat
dat is bij vloed overstroomd.
Toen we terug gingen gin
gen we bij Buren er weer af.
We moesten nu naar een
bushalte lopen bij de cam
ping klein vaarwater.
Meester en meneer Noo rd·
hof zijn weer naar het huis
in Buren gegaan om daar
met de bagage-aut o naar de
boot gereden. Na een tijd
wachten kwa m de bus. We

UTD
THESINGE

Tel. 05902-1975
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Wllst U dat.
- het gezuiverde water dat

de hr. Veninga bij het In
gebruikstellen van de wa·
terzuiverings installat ie
kreeg aangeboden, door
hem zal worden verdund?

- dat u het dan bij een
knipbeurt op het haar
krijgt gespoten.

- de hr. Van Zanten zijn
gallon water zal gebrui·
ken als bevloeiing over
zijn landerijen?

- de hr, Jansen heeft beslo
ten het zuivere water in
de radiateu rs van zijn
vrachtauto's te doen?

- de huizen die het dichtst
bij de waterzuiverings·
installatie staan, niet zijn
aangesloten op deze in
stallatie?

3. kenmerkende lijn in
gelaat

4. eetlust
5. zangnoot
7. watercloset
8. water (Fr.)
9. lisbloem

10. verlaagde noot
11. Amer. ruimtevaart projekt
14. zangstem
17. vogel
18. aanduid ing v.

hoeveelheid
19. deel v. Ameland
21 . soort belasting
23. soort kaas
24. niet dichtbij
25. mannetjeshond
27. kost een dikke

boeremeid
29. geestelijke
31. laat je daar niet inleggen
33. bekende voetbalklub
34. Europees Ruimtevaart

Laboratorium
36. korte kracht ige beweging
38. bevel
43. nachtvogel
44. kommunikatiemiddel
45. een ondeskund ige
46. eer
49. hoenderachtige
52. raar
53. opgenaaid gevlochten
. bandje
54. opgewarmd voedsel
56. aantal woorden die bij

elkaar horen
57. verzoek
58. beest
60. lofzang
62. overeenkomst
64. Amsterdams Peil
66. slee
67. poste restante
68. lidwoord

SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· . . natuurlijk ook voor Uw

• toiletartike len en scheerg erei
• parfums
• sigaretten, sigaren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons,
terwijl u wac ht.

<;»: KAPPER

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050·416077

42. als ge dat maar het
45. dorp in het

Westerkwart ier
47. kindergroet
48. Europese Kampioen-

schappen
50. meisjesnaam
51. dorp in Drenthe
52. pers. vnw.
53. tochtje
55. soort straal
57. Keltisch zanger
59. voor
61 . liefkozing v. dier
62. klein kamertje
63. en anderen
65. naam v. gravin
67. kikvorsachtig dier
68. merk thee
69. bevestigingsmiddelen
70. verpleegkundige

vertikaal

1. doek v. sterk linnen
2. bolgewas

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwol de
050-416389

Oversch ild
05966-374

horizontaal

1. verpleegkundigen
6. schoonmaakbezigheid

12. voedingsmiddel
13. soort hert
15. auto (Eng.)
16. Leger des Hells
17. voorzetsel
18. vleugelloo s insekt
20. voorzetsel
22. aardig
24. rijgmiddel
26. natr iumcarbonaat
28. geestelij ke
29. wat je in kunt hebben
30. opstootje
32. bergplaats

. 33. familielid
34. Engelse t itel
35. niet goedkoop
37. verlaagde toon
39. leed
40. vorm V.h. werkwoord

ruilen
41. voor de middag

Autobedrijf

Dikkema
Garrnerwolde

050-416051

bekijken. Op de terugreis
gingen we door het bos en
gingen verder door de dui
nen. We hebben heel wat
dieren gezien. Ha daar was
Buren in zicht. Daar brach·
ten we de fietsen weer weg
en gingen naar het huisje.
Daar kregen we drinken en
gingen naar bed. Die velpen
de dag gingen we naar Nes
om een souvenier. Om kwart
vóór 12 kwamen we weer bij
elkaar. Want we gingen in
groepen winkelen . We qin
gen naar een patat kraam.
Toen we ons rond gegeten
hadden gingen 'we naar het
strand . Want om % 3 kwam
daar een traktor met wagens
om ons mee te nemen naar
het 'Hon', Het ging reuze
leuk. Op die zandbank ble
ven we een uur om schelpen
te zoeken en eten en drin
ken. Daarna kwam de traktor
met een snelheid van 30 km.
ons weer ophalen, nu gingen
we ook heel dicht langs het
water. Toen we weer bij het
strand van Buren waren gin·
gen meester en meneer
Noordhof naar het huisje,
terwijl wij op de bus wacht
ten. Eindelijk daar kwam de
bus en wij stapten in. Er
was haast geen plaats. Toen
we bij de boot aankwamen
was de bagage er al. We
sleepten het met ons mee
de boot in. Het was erg vol
op het dek. Na drie kwartier
kwamen we in Holwerd aan.
Daar stonden al mensen om
ons weg te brengen. Nadat
we veel gekletst hadden re·
den we weg. Daar waren we
in Garmerwolde. We stophen
uit bij school. Daar stonden
de ouders ons al op te
wachten.

Reinet te !


