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Aan de praat met
W~m Z~;lema

De planeet Saturnus, met de beroem de ringen .

vel. Die staat 4000 lic htjaren
van de aarde verwijde rd: dat
betekend dus dat het licht
van deze ster er 4000 jaar
over doet om de Aarde te
bereiken! Thuis knobbelde n
we het volgende voorbeeld
uit : stel dat de ste r die de
drie Wijzen 2000 jaa r gele·
den naar Bethlehem leidde,
op 4000 lichtjaren afstand
van de Aarde stond, en op
het moment dat zij daar aan
kwamen ophield te bestaan.
Die ster zou, vanaf nu terug
gerekend, dus al 2000 jaar
niet meer bestaan. Dan nóg
is het lic ht van die ster nog
2000 jaar lang vanaf nu op
aarde zichtbaar!

De planeten

Laten we probe ren om het
eenvoudig te houden. U
moet maar van ons aanne
men dat Wim alles weet van
zonnevlekken, het raadsel 
acht ige 'zwarte gat' (een ster
die instort, z ódicht en com
pact wordt dat er geen licht
meer uit kan ontsnappen
maar nog wel enorme aan
trekkingskracht heeft ), super
nova's (een ste r die klein en
onbeduidend leek maar dan
z ó helder wordt dat hij zelfs
overdag zich tbaar is en die

vormt dat hij door de kijker
ziet, met daarin als stippen
de sterren getekend , met
vermelding van het tijdstip
waarop hi j de waarnem ing
deed, de datum, afstand, en
andere bijzonderheden .
Sterren zij n eigenli jk gloeien
de gasbollen: 'Ze moeten
'geboren' worden uit wa
terstofgas, dat steeds verder
in elkaar klon tert. Dit geheel
wordt steeds zwaarder en de
temperatuur van zo'n miljoen
graden is bereikt. Dan krijg
je kernfusie: waterstof wordt
omgezet in helium, en bij die
omzett ing komt energie vrij
- warmte, en licht. Op dat
moment is de ster 'geboren' .
De meeste sterren zijn vele
malen groter dan de aarde :
'De zon is bijvoorbeeld 109x
zo groot. Door de enorme af
stand lijken sterren stipjes .
Die afstanden zijn z ó enorm
dat we ze niet meer in kilo
meters kunnen meten , maar
in lichtjaren. Licht legt in 1
seconde 300.000 km af, en
een lichtjaar is dan het aan
tal kilometers dat lich t in
een heel jaar aflegt - zo'n
9.400,000 miljoen kilometer,'
Snapt u? Ik moest er achter
af wel even over nadenken.
Bekijk bijvoorbeeld eens de
afbee lding van de Krab ne-

Wim Zijteme bij zijn eigen
'sterrenwacht'

De sterren

Hij adviseert iedereen , die de
ste rrenhemel wi I leren ken
nen, om met 'blote oog
waarneming ' te beginnen :
Dan raak je vertrouwd met
het tota le beeld van de ster
renhemel, zodat je globaal
weet waar al les zit' .
De sterrenhemel biedt ieder
jaar op dezelfde datum het
zelfde beeld, legt hij uit , om
dat we met een cyclus te
maken hebben. Ieder jaar
koopt hij de Sterrengids,
waar in maandoverzichten
staan van wat er zich
's avonds aan de hemel
voordoet. Wim zoekt bijvoor
beeld een ste rrenbeeld op,
kijk t dan in de Gids wat daar
aan te zien is, en bestudeert
zijn object door de tele
scoop. Zijn waarnemingen
noteert hij in een logboek 
een rondje, dat het beeld

leren over de sterren . Hij /
werd lid van de Jongeren
werkgroep van eerder ge
noemde verenig ing (zie daar
over de 'Jeugdexpress' el
ders in dit nummer), haalde
.boeken uit de bibliotheek,
schafte zich een kijker aan
en ging aan de slag - lezen
en nog eens lezen, kijken en
nog eens kijken .

Wim Zijlema ziet vrijwel da
gelijks sterretjes. 's Winters
hulde hij zich wel in een
soort berepak om met zijn
sterreki jker in de avondlijke
tu in te kunnen staan.
Binnen kort hoeft dat niet
meer: een caravan achter
het huis richt hij in als eigen
'sterrenwacht'. Daar heeft hij
al zijn spu llen (telescopen,
lenzen, boeken, brochures,
logboek enzovoort) bij de
hand.
Hij kan boeiend en uitvoerig
over zijn sterrenkunde vertel
len. Gedrieën hoorden wij
hem aan en staken nogal
wat van hem op.
Het verslag van een opmer
kelijke hobby.

Het heelal

Wim, nu 16 jaa r en Mavo
leerling, raakte zo'n vijf jaar
geleden geboeid door de on
mete lijke ruimte buiten onze
aarde. 'Dat begon eigenlijk
met ruimtevaart. Ik had een
boek gelezen, dat mij n vader
op tafe l had gelegd. 'Hij
schreef om nader informatie
naar een adres, maar kreeg
antwoord van de nederland
se verenig ing voor weer- en
sterrenkunde . Dat interes
seerde hem eigenlijk nóg
meer.
De verwantschap is er na
tu urlijk: ruimtevaart
deskundigen en sterre nkun
digen delen dezelfde honge r
en kennis over wat er in het
heelal te ontdekken valt , en
zij hebben veel aan elkaars
wetenschap .
Wim, als hobby ist
sterrenkundige, staat daarb ij
met beide benen stevig op
de grond: hem gaat het puur
om het kijken naar en meer



Aan het werk, in het T-shirt van de JWG . . .

aan het einde van zijn
bestaan expl odeert) , van val 
lende ster ren' die eigenlijk
niet bestaan omdat in het in
wezen kleine steentjes zijn
die de dampkring van de
aarde binnendringen en
daarbij een licht sch ijnsel af
geven. Kenners als Wim noe
men dat dan ook meteo ren
en meteorieten en spreken
niet van die romant isc he val
lende sterren...
Ons zonnestelsel bestaat
o.a. de Zon (zelf dus een
ster) en de 9 planeten: Mer
curius staat het dichtst bij
de zon, dan krijg je Venus ,
dan de Aarde, daarna Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus ,
Neptunes en Pluto. Jup iter
is de grootste, zo'n tien keer
grotere planeet dan de Aar
de, en die kun je dan ook
makkel ijk met je kijker zien.'

Prijs

Op school gaat Wims be
langst elling uit naar vakken
als wis- en natuu rkunde ,
waarvan je wel iets moet vee
ten als je je in de sterren
kunde verdiept. 'Maar: zegt
hij, 'een heel duidelijk boek
over de sterrenkunde, waar
geen wiskunde aan de pas
komt, is 'Mens in heelal ' van
Chriet Titul aer. Dat zijn kor
te, verklarende stukjes tekst
met veel foto's.'
Ooit wil hij zelf nog wel
foto's gaan maken van ster
renbeelden, maar dat is er
nog niet van gekomen om
dat hij dan een speciaal
soort camera moet hebben
die op zijn kijker gemonteerd
kan worden. Zo'n ki jker, met
de vele nodige lenzen die de
sterrenhemel dichter bij hem
brengen, is ook nogal prijzig.
Wim past daar een mouw
aan door middel van sparen
en vakant iebaantjes.
Wil hij late r een baan die
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Een sterrenevel, op 4000
lichtjaren afstand verwijderd
van de aarde.

iets met deze hobby heelt te
maken?
'Dat zal er wel niet van ko
men. Daar is zo ont zettend
veel studie voor nod ig,' zegt
hij . 'Dan word t het helem aal
wetenschappel ijk , en voor
mij is het vooral hobby.' Wel
bezoekt hij de Sterrenwach
ten met de gigantisc he kij
kers waarbi j vergeleken zijn

telescoop maar een kleine
jongen is. 'En van de zomer
ben ik naar Bremen ge·
weest , naar een ruimtevaart·
centrum waar het laboratori
um wordt gebouwd waarmee
Wubbo Ockels in '80-'81 de
ruimte ingaat. Er was een
wedstr ijd uit geschreven om
een experiment te bedenken
dat de ruimte kon worden
uitgevoerd . Ik had me een
bak voorgesteld , geheel af
gesloten , die half gevuld
was met water waarin visse n
zwommen. In de ruimte is
geen aantrekkingskracht , zo
dat alles gewichtloos wordt.
Dat water zou dan door de
bak gaan zweven. Dan zou je
kunnen kijken hoe de vissen
daarop reageerden: soms
zouden ze dan namelijk in
wate r zwemmen, soms in de
lucht. Ach , ik bedacht dat
zomaar op voor een grap op
een zondag , en mijn vader
zei: stuur toch in! Daarmee
won ik de vierde prijs . Wub·

bo Ockels, de groninger
ruimtevaarder die de prils 
uitreiking leidde, zei dat hij
het een leuk idee vond .'

/

Duizelig

Nog niet de helft van wat we
hoorden, konden we in de
ruimte van dit artikeltje
kwijt. Jammer, want er valt
nog zoveel over deze hobby
te vertellen ! Ook Wim moest
zich , tegenover ons leken,

Dörpsproa.
Dörpsproat oet Gaarmerwol.
Joa het is alweer zo ver dat
wie 'n R in de moand
hemm'n. september. Lang·
zoamerhaand tied om mit le
vertroan te begunn 'n, veur de
winter dij ons weer te
wacht'n stalt .
Er hemm'n zich hai l wat akti ·
viteit'n veurdoan in 't dörp,
o.a. hoanegevecht'n en bad
koeprace. Ik von dat er wel
mooie foto's van ien kraant
stonn'n, ie ook nait?
Is ook hail wat proaterij over
café 'de Unie' leste lied. Hèt
aal te koop stoan ien kraant ,
moar noa dat ze zegg'n is 't
nou zo wied dat er ain van de
aigenoars ien komt te
woon'n. Efijn wie zain wel
wat 't wordt,
't Laand wordt stoarigaan
ook weer koal, boer'n
hemm'n de ooçst weer
binn 'n. Noa dat er zegt wordt
binn 'n ze ook wel weer zo'n
beetje tevree mit de resul
toat'n. En zo gait ook mit
toentjes .
Eerappels en boon'n binn 'n
der mainst al weer oet, moar
dij toentjes geit ook nog wel
ais probleem 'n. D'r wör mie
'n hail vehoal verteld over
zo'n toentjesman en 't mout
nog woar weez'n ook.
En nou gait 't mie net as dij
Jeud zee, en dou wees e mit
zien vinger op borst: 'As 't
nait woar is din mag 'k hier
blind worr'n'. Efijn dij man
woar 't over gait haar veur 'n
poar joar 'n mooi lapke toen
kreeg'n, maor 't minste was,
dij toen mos ook omgroav 'n
worr'n en dat was 'n hail pro
bleem, moar wat wil 't geval,
hai kon veur 'n poar cint 'n
freeske op de kop tikk 'n. Me
kairde wel 'n beetje aan, rno
ar dat kreeg e wel weer kloar.
't Hail ding oet mekoar
hoald, schoonmoakt en
vaarfd , moar ja dat aine on
derdai ltje dat kneep 't er.

beperkingen opleg gen.
Na afloop neemt hij ons
mee de herfstavond in. Ril·
lend bekijken we door zijn
telescoop de Grote Beer, het
beroemde sterrenbeeld in de
vorm van een steelpannetje.
Dan nemen we afscheid en
lopen naar huis, een beetje
duizelig van de vele fascine
rende inform atie over de
sterrenhemel, die op dat rno
ment helder en vrolij k boven
onze hoofden twinkelt.

Overaal gevroagd, febriek 'n
beid, niks . Inains dou sloug 't
geluk der toch nog ien.
Aargns oet 't boet 'nlaand
kreeg hai toch nog zien on
derdailtje en dou moar at
wacht'n of 't paasde. Dou
mos buurman inschoakeld
worr'n, want hai haar wel ver
stand van toen moar nait van
'n motor. Dus dij d'r bie, in
mekoar gezet en dou wör
spann'nd. Z61het doun of
nait. Moar buurman was een
vakman, dus 't touw d'r om,
ain trek en 't freeske lalp as
'n naaimachientje, en te
vreed'n gezicht'n natuurlijk.
Dou kwam 't groode moment,
dou mos e ien 't waark, moar
ja 't waar'n aalmo al hendelt·
jes en hangreep'n, dus hou
rnos't , Moar gain gezoes, hai
zet 't ding ien 't waark en do
ar stoolt hèn. Mit rötgang
over toen hèn, dwaars deur
buurman zien stokboon'n, zo
dat grond en stukk'n van
boonstokk'n hom om d' oor'n
vloog 'n. Hai raip nog van ho,
ho, moar 't was gain 61
peerd.
Vlak bie sloot muik dat ding

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Jeugd Express

'n gier overzied en stil ston e .
en dou kon hai de schoade
es overzain. Zien hail nele
boksem onder de braagel en
noar de filisti jn'n : Lapp'n vel
van aarms en bain ót. Wat 'n
toustaand en hou kon dat
nou. Boudel bekeek'n en dou
bleek dat er 'n hendeltje ver-

.keerd ston en dat hal doar
deur mit 'n gaang van 24 ki
lometer over toen stoov 'n
was. Hai het 't er moar eerst
bie loat 'n en het 'n kap
schuu rke voor 't freeske
bauwd en doar stalt e nou
eerst onder. 't Wach!'n is op
betere tied'n want mit me
koar is 't toch nog wel in de
papier 'n loop'n.
Meschain krieg wie d'r ook
nog wel ais 'n beetje wil van
as e boude l beter onder knei
hèt en ons toentje ook galt
freez'n veur 'n klaine ver
goud'n . Den is 't geld veur

In dit nummer hebben we
een interv iew afgedrukt met
Wim Zijlema uil Thesinge.
Over Wim verte l ik jull ie ver
der niets, want dat kun je
zelf wel lezen in het vraag
gesprek.
Wim wilde graag dat we ook
wat aandacht zouden beste
den aan de JWG - de Jon
geren Werkgroep van de ne
derlandse vereniging voor
weer- en sterrenkunde. Dat
leek ons dus een mooi on
derwerp voor de 'Jeugd Ex
press ' die dit keer dan ook
niet voor de héle kleintjes is
bestemd. Meisjes en jon
gens vanaf 8 jaar kunnen lid
worden.

nei krukaske ja zo weer bie
mekoar.
Wie roak'n ook redactielid
kwiet en dat is Vera van
Zant'n, Zie krigt het te drok
en den mout je wel ais 'n
veer loat 'n. Jammer moar 't
is nait aans. D'r benn'n ze
ker wel mins'n mil west ma
kreel viss 'n?
'k Zól wel ais will 'n heur'n
hou dat öfloop'n is. 'n Bult
zeezaik'n zeker! As 't nait te
haard wail zei 't wel mooi
waark weez'n. Inlegg'n en
ophoal'n hemm'n ze mie ver
teid. Toneelverain' n hèt
grootse plann 'n veur an
komm'n joar.
Moar ik mag nait oet school
klapp'n . Dat heur ie dèn wel.
Mens'n ik zol zegg'n vernu
vert joe wat en den moar
weer tot 'n volg'nde keer.

Hoi

STERRENKUNDE DOE JE
SAMEN

Die Jongerenwerkgroep
heeft zo'n 1500 leden, over
het hele land verspreid. In de
provinc ie Gronni ngen zijn
dat er 40 (waaronder dus
Wim Zijlema, die, wanneer je
nadere inlicht ingen wilt, je
graag te woord zal staan).
Toch gebeurd er veel qroeps
gewijs , vermeldt de folder :
om de paar weken houdt ie
dere afdeling een bijeen
komst. Daar kun je met je
'kollega's' praten over deze
hobby. Iets vertellen over
een sterrenkundige onder
werp, of luis teren naar te-

mand anders. Eénmaal per
jaar is er een grote landelij
ke bijeenkomst, waar soms
beroemde sterrenkundigen
als Chriet Tilulaer of profes
sor De Jager komen praten.
De JWG heeft daar ook een
verkoopstand en soms is er
een grote tentoonstelling. Je
leert erg veel op zulke bij ·
eenkomsten.

UNIVERSUM

Het heeal is vreselijk groot.
En het zit vol raadsels waar
zelfs beroepsastronomen
nog geen antwoorden op
hebben. Als je lid bent van
de JWG, krijg je vier keer per
jaar het blad 'Universum '
thuis . Je kunt er vee l in le
zen over het zelf waarnemen
en over wat er allemaal te
zien is aan de sterrenhemel ,
maar er komt nog veel meer
in aan bod: vragenrubrieken ,
boekbesprekingen, astrono
mische kalender , nieuws uit
de afdelingen, en aller lei an
dere interessante onderwer
pen.

BOEKEN EN BROCHURES

Bij de JWG kun je maar
liefst 50 brochures kopen
over allerlei sterrenkundige
onderwerpen . Brochures
voor knutse laars, voor heel
jonge leden, voor waarne
mers enzovoort. Ook zijn er
boeken, ster-atlas sen, foto
series en onderdelen voor
een sterreki jker te krijgen.
En zelfs echte JWG-T-shirts!
Kijk maar voorop deze krant,
daar heeft Wim er eentje
aan.
Je kunt geholpen worden
met aller lei wetenswaardig
heden voor bijvoorbeeld een

werkstuk of een spreekbeurt
op school : informatie, foto
kopieën, tekeni ngen en
mooie dia's.
Ook kan men je helpen een
eigen sterrekijker te bouwen .
Dan kun je de kraters op de
maan zien, de ringen van Sa
turnus, en de maantjes van
Jupiter, vlekken op de zon,
nevels en nog veel meer. Kij
kers zijn erg duur - daarom
helpt de JWG je er een te
bouwen, in een weekend. In
de afgelope n jaren zijn er in
nederland wel zo'n 200 kij
kers zelf gebouwd, die alle
maal gelukt zijn .
Ook worden er in de zomer
vakanties sterrenkunde
kampen georgan iseerd. Kort
om, een veelzijdige verani
ging! Het lidmaatschap kost
je f 12,50 per jaar en al vanaf
je 8ste jaar kun je lid wor
den.
Het adres: Bureau Jongeren
Werkgroep NVWS, Prunus
laan 13,2641 AW Pijnacker.
Bedankt Wim, voor deze in
formatie: zijn er soms nog
meer lezers die weleens iets
kwijt willen over een hobby
die voor andere ook heel
boeiend kan zijn?!

Gewonden
woorwerpen
In Garmerwolde: GADO·
tienrittenkaart van de bus.
Te bevragen bij Rik Klunder,
L.v.d.Veenstraat 9, Garrner
wolde.
Kees Faber heeft een sleu
telbos gevonden met een
rood hoesje met het auto
merk 'Audi', te bevragen:
Kees Faber, Kapelstraat 5,
Thesinge.

Cr\ FE

jJägermeig ter
GARI'vlER\VOLDE

TELEFOON 050·416062

DE VR IJE POMP ...



MUZIEKYEREMIGIMG
JULlAMA
De heer Abb ingh uit Gron in
gen is de nieuwe leider van
de drumband! Einde lijk dus
een opvolger voor Hotze van
Dijk , die wegens werzaamhe
den verhinderd was. De heer
Abbingh heeft daarmee ook
de leerlingen onder zijn hoe
de genomen. Men hoopt een
leuke periode tegem oet te
gaan , waarbij Juliana ook
wat 'hogerop' wil komen.
De muziekvereninging heeft
zich duchtig geweerd met de
afbraakwerkzaamheden in
Thesinge. Alle krotwon ingen
kreeg men op tijd pla t , hoe
wel daarbij wel gezegd mag
worden dat het werk vaak op
de schouders van een paar
mensen neerkomt. Er werd ,
voor de vereniging , een leu
ke stuiver mee verdiend: en
dat is werkelijk méér dan
verdiend. Als dank aan alle ,
zeer fanatieke, medew erkers

wordt er een atslultinqs
avond georganiseerd. De af
brekers hebben een belanq
rijk aandeel gehad in de 'op
f1euring ' van ons dorp, daar
om: 'Nou ons dörp weer op
zei f leur'n, en sömmigen nait
ken'n sloap'n van dat lawaai
van oprieploat'n, hebb'n ook
de muzikant'n loat 'n zain,
dat ze wait'n van want'n! '

Afbraak van 'Juliana': 't
moet minder worden, voor
het beter wo rdt!

per minuut. Het maximum
lig t op 220, verm inderd met
het aantal jaren van je leef
t ijd. Tijde ns het lopen mag
de polsslag 70 à 85% van
het maximum zijn (in het be
gin niet boven de 70%!). Een
voorbeeld: iemand van 30
jaar heeft een maximum
polsslag van 190. In het beo
gin mag zijn pols niet hoger
komen dan 133 per minuut
( = 70%), na enige weken
training mag de polsslag
oplopen tot ± 160 (=85%).
De duur van het lopen va
rieërt erg sterk. In Amerika
wordt vaak gesteld dat men
na een training speriode van
12 weke n een half uur zon
der moeite moet kunnen jog·
gen.
Het hangt natu urlijk wel een
beetje van je konditie op het
moment dat je begint. Een
vuistregel : voo r elk jaar dat
je niets aan sport hebt ge·
daan te l je 4 weken bij de 12

op!
Eén van de belangrij kste din
gen is dat je je niet forceert .
Geen overdreven prestaties
wi llen leveren en als het pro
gramma wat te snel gaat,
dan verm inder je het tempo.
Begin in ieder geval met een
paar minuten en bouw het
langzaam op. Het is niet per
sé noodzakelijk dat je lange,
inspannende tochten maakt;
liever wat vaker en wat ml n
der ver.
Het is echter wel zo dat als
je ècht wilt dat je konditie
door het joggen beter wordt,
dan is zo eens een keert je
'de klunder rond' (hoe leuk
en gezell ig ook) beslist on
voldoende. Minstens 2, maar
liever nog 3 maal per week
joggen gedurende 15 à 20
minuten , waarbij de hartslag
tussen de 130 en 160 kom t
(afhankelijk van de getraind
heid) is dan wel een ver
eiste !

JOGGIMG III
AK.,IYI.,EI.,EM DORPS
BELAMGEM .,HESIMGE

Het joggen heeft 3 fasen :
warmlopen, het eigenlijke 10'
pen en het uitlopen.
Tijdens het warmlopen wor-

, d.en de sp ieren en het hart
voorbereid op de komende
inspanning. Dat kun je het
beste doen door kalm, ont
spannen beginnen te lopen.
Met het uitlopen probeer je
ju ist het tegenovergestelde
te bereiken; ook nu weer is
rust ig lopen het beste mid·
del. Het warm- en uitlopen
moeten beide zeker 5 minu 
ten duren; anders is de kans
op blessures, sp ierp ijn of

vroege vermoeidheid erg
groot. Bij het ui tlopen moet
je er reken ing mee houden
dat je nog niet terug bent op
'gewoon' als het zweten
gestopt is. Loop liever in
wandeltempo nog wat na.
Het lopen zelf is dus een
soort draf of looppas; dus
niet (te) hard lopen. Als maat
kun je aanhouden dat het
voeren van een normaal
gesp rek tijdens het joggen
mogelijk moet zijn! lets ver
fijnder is het meten van de
pols. In rus t varieërt de
polss lag 50/60 . 80 slagen

Ingezonden door de Vereni·
ging van Dorpsbelangen,
Thesinge

PUZZELRIT

Vrijdagavond 5 september j .1.
organiseerde de Vereniging
van Dorpsbelangen Thesin
ge, een puzzelrit. Er waren
tweeëntwintig dee lnemers.
De tocht was ui tgeze t doo r
Jan Vegter en Kees van Zan
ten . Zij hadden zich uitste-

kend van hun taak gekwe
ten, en iedereen was dan
ook vol lo f. Men vond dit ze
ker voor herhaling vat baar!
Het bestuur heeft deze al çe
mene mening in de oren
geknoopt.
De prij swi nnaars waren: 1)
O. Postma, 2) S. Sybenga , 3)
D. Syben ga, 4) E. Groo thoff
enoê) T. Dijkema.
De pech prijs was voor Betly
Slager, die wegens een de
fekt aan haar auto de st rijd
jammer genoeg halverwege
moest opg even.

Van der "olen leyere n~ee alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker s tukje taart of gebak, even naar

BokkerU Stol
Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als ' r om

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

opn ieuw bekl eden van markiezen, o f met het repare ren van
temen.

Ons leveringsprogramma omvat verder:
vouwwanden, verduisteringen, rollu iken , vo orzetramen en

kostruktiewerken .
Infonneer vri jblijvend naar onz e mo gelijk heden en pr ijzen.

Fa. M. Y.d. Molen &. Co.

J.C. Kapteynlaan 18
97 14 CP Gron ingen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Oosterhamrikl l an 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Kantoor en werkplaats: Oude ~jksweg 12. G.lrmerwolde. let 050-4 16098

Adviseuze voor Lewereorg: mevr. H Drewes. Meerpul 170. tel. 050 -4 105] I

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Sto l,
Oorpsweg 40, Garmerwolde, lel. 05().416292 ol 730498



AK71YI7EI7EN IN DE
HERYORMDE KERK 7E
7HESINGE

Rook
wedstrijd

Zoals bes loten op de [aarver
gadering, wordt er 10 okto
ber a.s. een rookwedstrijd
voor pijp en sigaar georgani·
seerd . Alle leden van de Ver
enigi ng van Dorpsbelangen
Thes inge zijn natuurl ijk van
harte we lkom.
Aanvang : 8 uur in café v.d.
Toorn. Inleg f 3,00. Komt al
len op vrijd agavond 10 okto
ber!

Het Best uur

Badminton
in 7heslinse
Op korte termijn wordt
bes loten of het de moe ite
waard is om behalve de vrij 
dagavond (die 'vol' is) de
gymzaal ook nog op een an
dere avond te huren om te
badmintonnen.
Enkele mensen hebben al
belangstelling getoond,
maar nog te wein ig om over
te gaan tot uitbreiding van
het aantal uren. Daarom: ie
dereen die het leuk li jkt om
eens (rekreatief) badm inton
te spelen, neem even kon 
tak t op met Kees Faber, Ka
pelstraat 5, Thes inge, tel.
05902-2257.

De Nederlandse Hervorm de
Kerk in Thesinge is , evena ls
vele andere monumentale
kerken in de provinc ie Gro
ningen, in het bezit van de
'Sticht ing Oude Kerken' .
In elke plaats, waar zic h een
kerk van de St icht ing beo
vind t, bestaat een dorpskom
missie, die belast is met het
beheer van de kerk. De kom
miss ie in Thesin ge nu, heeft
zich voorgenomen om met
ingang van het seizoe n
'80-'81 een aantal akt ivite iten
in de kerk te laten plaa tsvin
den, die het bijzondere ka
rakter van dit historische qe
bouw benadrukken.
Behalve de tweeweke lijkse
kerkdiensten wordt namelijk
niet of nauwelijks gebruik
gemaakt van de kerk.
De leden van de kommissie
vonden dit jammer, temeer
omdat de ruimt e in de kerk
zich uitstekend lijkt te lenen
voor allerlei opt redens, voor
ste lli ngen, tentoonstellingen
e.d.

Op het programma voor de
komende maan den staan
een drieta l akt iviteiten. Aller
eerst vindt er op vrijdag·
avond 31 oktober een opt re
den plaats van een groep die
met origi nele instrument en
middeleeuwse muziek
speelt. Muziek en inst rumen 
ten dus, die uit dezel fde tijd
stammen als de kerk zelf.
Voor [anuari-februari '81 zijn
we van plan iemand iets te
laten vertellen over de his to
rie van de kerk . Zo mogeli jk
ondersteun d doo r dia's en

opgegraven voorwerpen no
pen we dan iet s te horen
over de bouw van het vroe
gere klooster en de beteke
nis ervan voor Thesin ge.
Over het gebeuren in apri l
mei '81 is nog niet zoveel be
kend, maar er wordt gedacht
aan een voors te lli ng, waarin
de groningse taa l een belan
grijke rol spee lt.
We hopen dat dit initia t ief
aanslaat bij de inwoners van
Thesi nge en zijn omgevi ng;
afhanke lijk van de be
langstelli ng wo rdt na één
jaa r bes loten of op dit spoo r
doorgegaan kan worden .
Veel bezoekers betekent een
grotere kans op regelma tige
aktivi tei ten in de kerk. Naar
ons idee een goede zaak
voor een dorp als Thesin ge.
In de volgende Garmer &
Thesi nger Express kunt u
meer lezen over het opt reden
van de 'middeleeuwse' mu
ziekgroep, dat op 31 ok to ber
a.s. zal plaat svinden.

Dansendlin
de symzaal

Maar liefst 24 vrouwen tra
den aan op de eerste ball et
les die Janneke Koops begin
september in Thesin ge gaf.
De een verwach tte gym, de
ande re jazz-balle t, en de
waarheid bleek in het mi d-

den te liggen - een combi
natie van oefeningen en
danscombina ties op moder
ne muziek.
'Jazz-ballet is niet alleen een
goede co nditietraining,' zei
Jann eke Koops later, telefo
nisch om nadere informati e
gevraagd, 'maar je leert ook
om je bewuster en sierlijker
te bewegen. Wat ik boven
dien erg belangrijk vind bij
de less en, is op een ont
spannen manie r contact leg·
gen met elkaar - op een
gegeven moment ga je in
kleine groepjes aan dans
combin atie werken.'
Ze doet zelf al jaren aan bal
let, vertelde ze, en via haar
balletschool in Hoogkerk
werd haar gevraagd om zelf
les te gaan geven. Van beo
roep is ze ook lerares , zij het
in tekenen en textiele werk
vormen . Ze is 24 jaar en
woont in Haren.
In Thesin ge pakte ze de zaak
meteen pitti g aan . Na een
tame lijk overstelpende hoe
veelheid oefeningen, ging en
we over op een 'dan spasj e'
dat nogal verwarring en dus
hilarit eit teweeg bracht (zo
kwam de stemm ing er ook
nog mooi in). Hilda Meijer,
die deze groep in Thesinge
op poten zette, meldde overi
gens opt imisti sch dat we 'na
nog een paar keer die pas jes
zó onder de knie zouden
hebben'. Maar de dagen
daarna hadden veel vrouwen
voornameli jk spierpijn onder
de knie .
De cur sus duurt tot eind
mei. Een prima manier om
de winter beweeglijk door te
komen, al zal het voor de
meesten nog wel even duren
voord at de inspanning om 
slaat in ontspanning!

Rabobank ~ Garmerwolde,

\.~~ tel. 050-416202
~ ~ink
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....... CI

geld en goede raad



Ruimte sezocht yoor de
peuterspeelzaal

KOOP
BIJ ONZE
ADYER

TEERDERS

De st ichting Peuterspeel·
groepen Ten Boer heeft het
plan opgevat een peu
terspeelgroep te starten in
Thes inge lGarmerwolde. Om
di t te kunnen verweze nlijken
is het noodzakel ij k da t de
Sticht ing over een (verwarm
bare) spee lru imte in Thes in
ge of Garmerwolde kan be
schikken, groot genoeg voor
12 peuters met leidster die
de speelzaal één ochtend en

GE.
aan de bal
De co mpetitie is weer be
gonnen: GEO is letterli jk
weer aan de bal! Gepland
was met 5 senioren - en 5 [u
niorenteams te starten, maar
men was genoodzaakt het B
• junioren elftal terug te trek
ken . Op de zaterdagen kun 
nen er over igens nog best
een paar voetba llers bij,

één middag per week zou
den bezoeken. Is er nog le
mand die een derge lijke
ruimte ti jdelijk ter beschik
king kan ste llen of verhuren?
Men kan - voor aanbiedingen
en suggesties - terecht bij
Paul van Geert , voorz itter,
Hoofdweg 45, Sint Annen,
tel. 2692 of bi j Lies Batt e
rink, Fiveistraat 28, Ten Boer
tel. 2935.

mensen!
Veel nieuws is er nog niet,
afgezien van het pracht ige
scorebord dat er nu op het
veld staat. Kom eens naar
de wedstrijden kijken in het
weekend! Ook die van de A·,
e·, D· en E· pupillen zijn het
aanzien zeker waard: dus tot
ziens !

Pijnlijk
Een wat pijnlijk onderwerp:
verniel ingen in Garmerwolde .
Bij Café de Unie werden rul
ten ingegooid, ook binnen
werd het een en ander ver
nield . Op het sportcomplex
werden planten vertrapt,
doelen beklommen, draden
doorgeknipt. In een gemeen·
schap leven we met regels.
Niemand vindt het leuk als
zijn eigen spu llen zomaar te
grazen worden genomen,
maar een ander waardeert
dat ook niet ! Wie de schoen
past, trek ke hem aan .. . Het
idee heerst dat het hier voor-

alom jeugd van rond de tie n
ja ar gaat: misschien
moesten de 'grote mensen'
maa r eens beter een oogje
in het zeil houden.
Nat uurlijk kunt u middels de
krant op dit stukje reageren.

Wist u dat
Er aan Herman Havenga en
zijn vrouw een oorkonde is
uit gereik t !
Dit een waardering is voo r
hun gezamelijke inzet en ij·
ver bij het onderhoud van
hun tuin!

Stoom
'luitje

Te koop: een roeiboo t.
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwolde, 050-41 6365.
Gevraagd: voor schoolge
bruik een oude wasrnacn tne
wr inger. Petra Jur jens, L. V.d.
Veenstraat 15, Garmerwolde,
050-416094

Pedicure in
Garmer
wolde
Mevr. H. Reinders·Homan
'pedicure', houdt vanaf 20
augustus elke woensdaq
middag zitt ing op het vol
gende praktijkadres: J Rein·
ders, Dorpsweg 33, Garrner
wolde.
Behandeling volge ns af
spraak. Tel. Mevr. Reinders:
05900-2873.

GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktie-adres: Vera van zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050-416091
Copy inleveren: steeds vóór de 15e van de maand

Red. Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schutterlaan 29.
Tel. 05902·2001
Red. Ruischerbrug: Dienco Bolhuis , Gerststraat 19.
Tel. 050·414424
Boekhouding: Petra Jurjens, L v.d. Veenstraat 15.
Tel. 050·416094
Bank: Rabo bank, Garmerwolde, rek.nr. 32.07.05.749.
Giro van de bank: 916938

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddesu aat I Telefoon 1262

Bij ons vindt u een keur van kwa liteitsmeubelen.
Ni et alleen modem - maar ook klassieke woon v ormen

laten wij u graag zien .

Voor on vrij blijvend k ijkj e of advies - óók ov er
vloerbedekking en gordi jnen - bent u altijd van hart e

we lkom.

SlasCer • 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 6l . Tel. 0590 2· 1l8l

Rund·
en Varkens

s lagerij

~
.. .

, , . .i -

~., . ..- ,:.' ---
Bestellingen worden

bezorgd:
vnjdagmorgen te Tbeslnge

vr ijdagmiddag te Garmerwolde



K. SLAGER

Yvonne, 1ste jaar 'Lancee '·
Mavo

Vertrekt om 7.20 uur en
wacht dan bij boerderij Bus
op de groep scholieren uit
Ten Boer. Ook zij heeft het
niet op met het stuk
Garmerwolde-Ruischerbrug
en Oosterhoogebrug vindt ze
vreselijk. 'Alti jd een fi le, zo
dat je lang moet wachten
terwijl iedereen wiel aan wiel
staat te dringen. Onderweg
dacht ik laatst: wat voel ik
toch aan m'n been? Keek
om en zag dat m'n tas er
haast af was, die hing nl. op
zij aan mijn bagagedrager. In
Lewenborg bij het stoplicht
vielen twee jongens van hun
fiets en wij moesten als gek
ken remmen om ze te ontwij
ken en niet in de sloot te beo
landen.'

I

brug, Het stadsverkeer vind
ik niet erg, alleen die rotbus
sen! Vooral op die nauwe
Oosterhoogebrug. Die bus
sen houden nergens reke
ning mee. Wat ik zoal be
leefd heb? 0 ja! Ik kwam
eens een school feest en
moest onderweg ontzettend
plassen, dus zette ik m'n
fiets tegen een paaltje bij de
sloot en terwijl ik stond te
plassen, zag ik.m'n fiets in
de sloot glijden. Nou, daar
sta je dan in het donker je
fiets uit de sloot te vissen! '
Een lekke band heeft hij ook
weleens gehad: 'Maar geluk·
kig woont er familie van me
langs de fietsroute, dus een
andere fiets is dan vlug ge·
leend.'

Leuke en nare dingen gebeu·
ren er altijd wel: 'Ik zag bij
een auto eens een keer een
boterham tussen de ruiten
wissers! In de stromende re
gen ben ik ooit eens een
doos schmink van mijn fiets
verloren, we hadden toneel
repetitie op school. Wat een
ellende, al die zalfje s door
mekaar. Tot overmaat van
ramp reed er toen ook nog
eert man tegen op, die
hardstikke kwaad werd. Ver
der zijn er jongens die ex
pres langzaam gaan fietsen
en je er niet langs laten, of
je cn de sloot proberen te
drukken.'

ver! . gla s · behang ,

klompen · laarzen

Klaas , 3de jaar HA va
Heymans-co/lege

Fietst alt ijd samen met Ar·
jan. 'Ik heb geen hekel aan
f ietsen, maar op de duur
wordt het wel eentonig. Het
vervelendste stuk vind ik van
Garmerwolde naar Ruischer-

SchildersbedrUf

H. Hofstede

Jettie. 2de jaar Praedinius
gymnasium

's Ochtends vroeg om half
acht vertrekt ze. Fietst
meestal alleen, soms met
Marian. In een groep mee
fietsen is moeil ijk , omdat de
aanvangstijden van de scho
len allemaal zo verschillen.
'Het fiets en? Ik vind er geen
klap aan. Ik ben een echte
mooi-weer·fietser.oAls het re
gent en stormt, is het knap
vervelend.' Het ellendigste
stuk vindt ze dat van Lewen
borg naar de stad, waar het
verkeer steeds drukker
wordt. 'Vooral het grote
kruisp unt Damsterdiep
Europaweg, daar word je
zo'n beetje platgedrukt als je
niet oppast .'

Door weer en wlind,
altli~d maar weer

UTD
MENGVOEDER

Z S
THESINGE

Tel. 05902·1975

Dagelijks vertrekt er een ka
ravaan van fietsende scho
lieren uit onze dorpen naar
het onderwijs in de stad. In
de loop van de dag fietsen
ze weer terug. Dat gaat vijf
keer per week zo. De scho
len - LTS, LDS, MAVO, HA·
va, Atheneum of gymnasi
um - staan verspreid over
de hele stad .

I Leuk? Sleur? Een opgave?
Ze zullen ongetw ijfeld hun
meningen hebben over die
dageli jkse gang, en onder
weg zal er toch ook weleens
wat beleven zijn. Het leek de
Garmer & Thesinger redaktie
aardig om het oor eens te
luisteren te leggen bij deze
dappere fietsers. Bob Vos
klampte in Garmerwolde een
aantal van hen aan.

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor :

Hondevoer, Kunstmest , Vogelzaad, Waspoeder

9797 PC Tbesmge.
GN. Schuttertaan 28 .
telefoon 05902-1957

Edwin, 3de jaar atheneum
Heymsns-cotleqe

Gaat 7.30 uur van huis.

Motor of
bromfiets

HOTORENHAND EL

Joop
Noordhof

Bo~ ~g · lod

Levering van alle soorten
r ijw ie len. motore n,

bromfietsen
ZU NO APP • KREJDlER • G ARHlI

.VESP,A . l ONO S - YAMAHA
·FANTfC

• A r~ klwf"efl el'I~Iletl lI, t ~oo"ood

~, • v* OC(~~ en on<kr<k/et1
• Pnmo $tO'l(e en reparo1.le

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werkplu ts 's rnundags de gehele

<be gesl oten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I



Fietst alleen: 'Ik vind fietsen
best leuk, maar ik baal van
slecht weer. 't Eerste stuk is
erg vervelend , zo open . In
het stadsverkeer ben ik niet
bang ." Ook hij heeft weleens
wat beleefd: 'Een keer een
botsing met een brommer.
Door zijn schuld. Die drukte
me bijna de kant in. Die
brommers rijden altijd veel
te hard , een gevaar voor liet
sers zijn ze. Bij het slacht
huis aan het Damsterdiep is
het f ietspad zó slecht, dat ze
daar nod ig wat aan moeten
doen! ' .

Marion, 4de teer huishoud
school 'Ham rik '

Vertrekt gemiddeld half tien
van huis. Fie tst met meisjes
uit de klas, waarmee ze on
derweg veel lo l heeft. Alleen
is maar saai, vindt ze. 'Bi j
het stopl icht in Oester
hoogebrug stond op een dag
een agent het verkeer te re·
gelen. Nou , die regelde alles
keurig, behalve dat de fiet
sers over mochten steken !
Alle fietsers begonnen toen
enorm te bellen, waa r die
man zo van schrok dat hij
het verkeer st il legde en wij
eindelijk ook eens rust ig
konden.'

Bob, 2de ieer Randwiik ·Mavo

Vertrekt kwart voor acht ,
fietst alleen. Ook hij is geen
voorstander van slecht weer.
'Een tijd geleden had ik een
ongeluk met een brommer,
die me van achteren aan
reed. M'n fietst zat van ach
teren finaal in elkaar. De
brommer stopte niet eens,

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoeren van
werkzaamheden van veler lei

aard.
Staat het loonbedrijf 'Sto weza'

dag en nacht voor u paraat.

reed gewoon door. Anderen
hebben me toen geholpen.
Onderweg is m'n tas van de
fiets gehobbeld en dat merk
te ik pas toen ik in de stad
was . Toen moest ik weer he
lemaal terug. Dat was na
tuurl ijk op dat rotstuk bij het
Slachthuis gebeurd. Lekke
band? Ja, dat is lopen geb la·
zen - naar de fietsenmaker
en dan met de bus. Onder
weg heb ik vaak auto
ongelukken gezien , vooral op
het Damsterdiep.'

Monique, 3de teer huishoud
school 'Hamrik '

Samen met vriendin Truus
uit Thesinge vertrekt ze
meestal om kwart voor acht.
'Het vervelendste stuk vind
ik bij het Slachthuis, het
fietspad is er slecht (het
sti nkt er altijd) bovendien
vind ik het zielig voor die
beesten.'
Er werd ook nog gepraat
met René, 2de jaar 'Lancee '
Mavo, Wilma, 3de jaar
Heymans-college en met
Marleen , 5de jaar atheneum.
Zij wijken niet af van het al
gemeen beeld : stru ikelblok
ken (soms letterl ijk , zoals
Marleen die van sch rik bleef
liggen maar verder niks man
keerde terw ijl omstanders
een ambulance belden die
haar, tegen wil en dank,
naar het ziekenhuis voerde)
zijn het slechte fietspad
langs het Damsterdiep bij
het Slachthuis, de vaak Ie
vensqeveerlllk genoemde
Oosterhoogebrug, de brom
mers die je 'snijden', vracht
wagens en bussen die zich
heer en meester van de hele
wereld voelen.

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Ove rsc h i ld
05966-374

Slec ht weer is meestal 'ba
len' (alleen René kon daar
niet zo mee zitten). Ook de
lol onderweg met mede
fietsers kan je nog weleens
opbreken: fietssturen in el·
kaar , enzovoort . Leuke bete
venissen zijn er gelukkig
ook : Mon ique en Truus ki]
ken uit naar de racefietser,
die hen dagelijks passeert
onder het uitstoten van klan
ken als Oeh! en Aah! In de
stad moet je je als fietser
brutaal gedragen, terwijl het
daar een doodenge situat ie
is.
Dat waren zoal de conclu
sies van de (voorlopige) 'on
derzoek'. Ons deed het den
ken aan dat fraaie liedje van
Boudewijn de Groot: Hoe
sterk is de eenzame fietser,
die kromgebogen over ztin
stuur, door weer en wind,
zichzelf een weg baant . . .

FloralIla
o.l.s.
Garmer
wolde
Zaterdag 13 september j.1.
werd de jaarlij kse Floralia
bazar gehouden in café 'De
Leeuw' te Garmerwolde.
De baten hiervoor waren
bestemd voor de o.l.s. te
Garmerwolde. 's Morgens
werden vele planten,
bloemstukjes en droogbloe
men ingeleverd, die werd en
gekeurd door de fa. Veenstra
uit Garmerwolde.
De le prijzen werden als
volgt toegekend:

~ BLOEM-
• ~\ KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwo lde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

- planten kinderen: Albert
Hindr ik Munneke
- Bloem stukjes kind eren: Pe·
ter Ganzeveld
- Klimplant Mevr. Pops
Krayem a
- Vingerplant: E. Terpstra
- Geranium Mevr. Ganzeveld·
Woldendorp
· Bloemstukjes algemeen:
Mevr. J. Ganzeveld
• Droogboekett en: Mevr. Wolt
's Middags en 's avonds was
er de grote bazar, waar aan
vele attracties, waaronder
enkele nieuwe, een gokje
kon worden gew aagd.
Er waren vele leuke prijzen
te winnen. Hier volgen de
prijswinnaars van de ver
schillende att racties:
- Amerikaanse verloting voor
kinderen: Bas Huiskans
- Grote Amerikaan se verte
t ing: Siebolt Dijkema
· Schieten: Henr i Veninga
· Prijs mandje fam. Veninga:
H. Havinga
- Verjaa rdag pop : Jolanda
van Huis
· Gewicht rollade: K. Jansen
sjoelen: A. Klei
Puntencompetite: Henr i ve
ninga
Het tafeltennisspel werd ge·
wonnen door Frouke Schuur.
Aan het eind van deze avond
werden de prijswinnende
nummers van de verloting
get rokken. Deze num mers
zijn:
1329, 1751,2064, 1931, 1923,
1752, 565, 1760, 1280, 634,
984, 1843, 1902, 779, 1150,
798, 1081,1939, 511, 2055,
1454, 656, 102, 1650, 813,
500, 213, 1326, 1753.
De prijzen kunnen wo rden
afgehaald bij de schoo l. Het
onderwijzend personeel en
de leden van de oudercom
missie kunnen terugzien op
een financieel geslaagde
dag. Ieder, die hiertoe zijn
steentje heeft bi jgedragen,
word t hiervoor hartelijk beo
dankt.

Expressies
IE KOOP

aanders en zaagsel,
turfst rooisel, sta lbezems .
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwo lde, tel. 050-41 6365

TE KOOP
Gons . aardappele n: 'Eigen
heimer'. Best el uw winter
opslag nu reeds: 'Irene'.
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwo lde, tel. 050·416365
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