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Mensen en hun hobby's
MIEP ELZER IN DE
BLOEMETJES

Je zit op rozen, wanneer je
voor een art ikel over hobby's
naar de familie Elzer gaat.
Aan hobby 's is daar in huis
geen gebrek. Het huis zelf
zou je eigenlijk ook een
hobbyprojekt kunnen noe
men: toen ze, ruim tien jaar
geleden, de 'afbraak' aan de
Dijk koch ten, zijn ze er met
al hun energie en handlq
heid tegenaan gegaan. Nu
vinden ze hun woning zo'n
paradijs, dat de boot en
caravan zijn verkoch t.
Jan Elzer is. in zijn element
op de visv londer voor zijn
eigen huis. Miep Elzer zit
niet te spr ingen om vakan
tiehuisjes elders, wanneer je
thuis alles hebt dat je hartje
begeert. Natuurlijk - uit
stapjes, naar Limburg of
Duitsland bijvoo rbeeld,
blijven leuk: dan verzamelt
ze in bossen en andere na
tuurgebieden meteen mate
riaal voor haar bloemschik
cursus.

We bepalen ons in dit ver
haal tot één hobby van Miep
Elzer, omdat we nieuws
gierig werden door de tleu
rige etalage die ze een
maand geleden had inge
richt bij café v.d. Toorn in
Thesinge. AI eerder viel op
dat juist haar cursisten de
prijzen wegslepen op de Flo
ralia. Andere liefhebberijen
kwamen wel ter sprake,
want , zoals ze zelf lakoniek
stelt : 'Je rolt van de ene
hobby in de andere, je doet
al werkende nieuwe ideeën
op'. Maar we kwamen voor
de Ikabana, en we vroegen
om te beginnen wat dat nu
eigenlijk was.

Ikabana
'Japanse bloemschikkunst',
stelt Miep Elzer. 'Ikabana
wordt in Japan al op de
kleuterschool geleerd. Het is
helemaal onderdeel van het
Japanse leven. In Nederland
best áát echte Ikabana dan
ook eigen lijk niet. Maar ik
heb er wel zelf lessen in ge
had, er boeken over gelezen
en het boei t me enorm.
Daarom kun je dus wel de
grondregels van het lkabana
gebruiken bij wat je zelf
maakt , en in de lessen na
tuurl ijk . Kijk, in Japari gaat
dat zo: iedereen heeft een
aparte nis, waar een schaal
staat waarop het Ikabana
stuk wordt gerangschikt. Bij
die nis hoort ook een
kussentje. Japanse gasten
nemen voor de gastvrouw
geen bloemetje mee ofzo,
als ze ergens op bezoek
gaan - nee, als ze gewaar
deerd bezoek zijn, krijgt juist
de gast een bloem of een
tak aangeboden . Die gast
gaat dan op het kussentje
zitten en wrijft en buigt het
aangebodene, meesta l een
tak, net zo lang totdat die
tak uitdru kt wat de gast te
zeggen heeft. lkabana is

namelijk een verháál. De
Japanners nemen er dan
ook alle tijd voor om dat ver
haal van die bloem of tak te
bestuderen. Je kunt het bijna
godsd ienstig noemen, je
moet er ook goed de Bijbel
voor kennen, om de gevoe
lens te herkennen : verdriet ,
of juist blijdschap, of noem
maar op. Wanneer je later in
je nederlandse leventje met
lkabana begint, haal je dat
allemaa l nooit meer in. Als
ik voor mij zelf een enkele
roos zó rangschi k, dat hij
het mooi ste uitkomt, maak
ik voor mijn gevoel Ikabana.
Maar dan zijn er ook nog
eens zoveel verschi llende
vormen van Ikabana, en het
is eigen lijk zo'n wereld op
zich, dat ik het woord
Ikabana nauw elijks in mijn
mond durf te nemen !'

De cursus
Goed, het zit het dan met
haar eigen cursus bloem
schikken?
'Ja, ik geef nu alweer een
aantal jaartjes les. Het be
gon heel eenvoudig, met wat
buurtj es op een gezelli g
avondje en met een ge
zamenlijke spaarpot , waar
van we dan materi aal koen
ten. Maar iedereen was zo
enthousiast dat het op den
duur uitgroeide. Nu heb ik
op woensdag drie groepen,
's ochtends, 's middags en
's avonds. Het is enig werk.
Tja, wat is er het leukste
aan? We hebben een erg ge
moedelijke sfeer. Soms is
het hier net de stamtafel. Er
wordt vreseli jk veel ge
lachen. De omgang met
mensen houdt je jong, en je
blijft bij. Het is zo leuk te
merken dat mensen er ple
zier in krijg en en dat hun

omgeving versteld staat van
wat ze allemaal blijken te
kunnen maken. Je hebt echt
weleens dat er iemand
binnen komt, die meegegaan
is met een buurvrouw of
kennis maar het idee heeft
dat het niets voor haar is,
dat ze dat toch niet kan.
Maar als ze eenmaal bezig
zijn, komt het zelfvertrouwen
vanzelf.'
Hoe wordt er gewerkt?
'Nou, ik vind het belangrijk
dat de leerlingen een beetje
de theorie kennen van even
wicht en kleurencombinat ies
in een stuk . Dus ik begin
met te vertellen over de drie
hoek, die er in ieder bloem
stuk zit. De meeste mensen
prutsen wel graag wat met
bloemen, maar als je het
goed wilt doen, komt er toch
wel meer bij kijken. We wer
ken hoofdzakelijk met een
oase, bloemetjes, ook veel
droogspul , dingetjes uit de
natuur, ijzerdraad en eigen
fantasie. Er zijn nooit twee
bloemstu kken hetzelfde,
ieder legt er haar eigen ge·
voel en stem ming in. Maar
een ontspannende bezigheid
is het voor iedereen.'

Studiootje
In haar 'studiootje' onder het
schu ine dak, tref je nog
meer aan dan bloemstukken.
Er zijn 'schilderijtjes ' van ge·
droogde viooltjes uit de tu in.
Wenskaarten, gemaakt door
docht er Margreet. Een bol
van eikelt jes, een dierbare
vakanti eherinnering voor
Miep. Ingelijste honden
portretten van de heer des
huizes. Grote opgemaakte
vazen, kleine kleurige mat
jes, en fijne r werk. Op haar
werktafeltje is het vol: ze
houdt zich nu ook bezig met
broodfiguren, die ze bescnil
dert. Schilderen is een
andere hobby.



Hondepoep ~n "hes~n8e

Ransu~len~n

Garmerwolde
Veel klein, fijn priegelwerk.
'Ik had vroeger echt een
hekel aan droogbloemen ',
zegt de maakster. 'Maar de
mensen werken er graag
mee. Het zal je wel opvallen
dat ikzelf, beneden in het
woongedeelte, helemaal
geen bloemst ukjes heb
staan . En dat het huis eiqen
lijk is ingericht met hele ro
buuste dingen. Daarom ver
baast het mensen weleens,
dat ik hier zo kan zitten prle
gelen. Maar ieder mens zal
wel een tegenwicht nodig
hebben.'
Er worden vaak cadeautjes
bij Miep weggehaald . En ze
doet, in opdracht, bij ande
ren tafelversieringen. Maakt
ook stukken op bestelling.
Ze vindt het heerlijk om dat
voor anderen te doen, maar
houdt er voor haar eigen
huis niet zo van!
Eigen materiaal haalt ze
steeds verder weg. In het
stud iootje wacht een groot ,
gedroogd palmblad op tijd
en inspiratie.
De lessen vinden plaats in
de garage, die daarvoor ge·
schikt is gemaakt.
'In september gaat er weer
een nieuwe cursus van
start', vertelt ze, 'en ik hoop
dat ik dan weer nieuwe qe
zichten uit Thesinge, maar
ook uil Garmerwolde kan beo
groeten . Drempelvrees is
hiervoor echt niet nodig .'
We bewonderen nog even de
sieraden van half-edelsteen ,
die Jan Elzer heeft gemaakt.
En dan wordt het gesprek
wat algemener.

Zoals al gezegd, was het
oktober vorig jaar 10 jaar ge·
leden dat de Elzers naar
Thesinge kwamen . Maar
Miep, die er geen geheim

van maakt dat ze nu 54 is,
kent Thesinge al zo'n jaar of
vijftig. 'Toen ik vier, vijf jaar
was kwam ik met mijn vader
naar het dorp als hij hier
voor zijn bierbrouweri jtje in
het bruine café moest zijn .
Als het dan warm was,
gooide hij me met een band
om in het Maar. Ik was een
echte waterrat ! Later heb ik
zelfs nog als badmeisje ge·
werkt, badjuffrouw mag je
eigenlijk niet zeggen want ik
was niet gediplomeerd . Toch
grappig dat ik al die jaren
geleden voor mijn eigen
voordeur heb leren
zwemmen! '
Op negentienjarige leeftijd
trouwde ze met Jan. Ze kre
gen twee kinderen, dochter
Margreet (nu 34) en zoon
Mark (28 jaar) die ook in
Thesinge woont. Samen met
haar man leidt Miep hun
schoonmaakbedrijf, hetgeen
betekent dat ze 's ochtend s
voor dag en dauw uit de
veren moeten. Naast de
huishoude lijke beslornrne
ringen en alle hobby's, zal er
niet veel vrije tijd overblijven.
Als je dan ook aan haar
vraagt, hoe ze zichzelf zou
omschri jven, lacht Miep
Elzer spontaan : 'Tja, wie is
Miep Elzer? Een nardwer
kende vrouw! '
Vandaar dat we haar graag
in het zonnetje zetten. Ooit
was Thesinge een dorp dat
bekend stond om de vele
winkeltjes. Het is wel uniek,
dat er nu zo dicht bij elkaar
twee gelegenheden zijn waar
de mensen terecht kunnen
als ze op zoek zijn naar
feestel ijke cadeautjes · het
originele winkeltje 'Jopke',
én de bloemstukjes en
andere natuur-produktles
van Miep Elzer.

Eind januari, begin februari
bracht een tweeta l ransuilen
een bezoek aan Garrner
wolde. Ze waren te zien in
de bomen rond de N.H.·kerk,
tegenover de school. Dit is
natuurlijk een bezienswaar
digheid, daar deze dieren
vrijwel alleen in naaldbossen
voorkomen of in grotere
groepen in een park.
De ransuil is te herkennen
aan zijn oorpluimen (knopjes
boven op zijn kop) en leeft
veelal van kleine vogels,

Moet dit nu zo, zeer geachte
mede-dorpsbewoners? Wie
moet dit nu weten, de eige·
naar of het dier, toch de
eigenaar?
Ik heb helemaal geen hekel
aan deze dieren, integendeel,
maar dat het een grote troep
wordt in ons dorp kunt u
niet ontkennen.
Iedereen loopt over van de
milieuvervu iling , maar dit is
dorpsvervuiling. De kinderen
nemen de troep mee naar
school onder hun schoeisel.
Wandelen in her dorp is
geen plezier meer. Ik over
drijf niet, ga zelf maar eens
kijken. Het wandelpad Kerk·
straat is geen wandelpad

muizen en insekten. Een
echte roofvogel dus. Uilen
hebben, i.v.m. hun nachte
Iijke leefwijze zeer scherpe
ogen, een uitstekend gehoor
en ze kunnen geruisloos
vliegen, doordat hun
vleugels met dons zijn atqe
zet. Samen met hun scherpe
klauwen, maakt dil hen tot
uitstekende jagers.
Toch wel een eer voor ons
dorp, dat dit tweetal Garrner
wolde aandeed.

meer. V:ooral 's morgens.
Eigenaars mag ik een beo
roep op u doen: laten wij
ons dorp leefbaar houden,
wij moeten het toch geza·
menlijk maken.
Wij hebben hier zelf een ver
eniging die alles doet om
het hier zo goed mogelijk te
hebben wat het dorpspe
beuren aangaat , stel hen
hierin niet teleur.
Zullen wij dit afspreken: op
openbare wegen en wandel·
paden geen hondepoep
meer! Daar zullen velen met
mij, u heel dankbaar voor
zijn.

Uw dorpsgenoot
W. Zijlema
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Dan voor een lekker stukje taart of gebak , even naar

Bakkerij Stol

H.J. J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
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Oos terhamrlkla an 117
9715 PB Groningen
Tele foon Q50.772552

nieuwbouw
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onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLD E
tel. 050 ·4 1650 I Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Sto l.

Dorpsweg 40. Garmerwolde , lel. 050-416292 of 730498



Voor on vrijblijvend kijk je of advies - ook over
vloerbedekking en gordijnen - be nt u altijd van harte

welkom.

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
N iet alleen mcd ern . maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien .

Daarmee hoo pt men het zit
tenblijversprobleem ook te
hebben opgelost.
Nogmaals, het is een hele
klus om voor alle vakke n een
goed aaneengeslo ten pakke t
te mak en, vandaar dat nu
gehoopt wordt dat dit haal 
baar is in 1985.

De gemeen tel ijke onderwijs
com missie heelt een jaar of
wat geleden een rapport ge
maakt over wat voor gevol·
gen deze 'basisschool
operatie ' voor de gemeente
Ten Boer zou hebben .
Eén van de grote knelpunten
was de situat ie in Garmer
wolde en in Thesinge.
In Garmerwolde en in The
singe moet een bas isschool
komen in de naaste toe
komst, maar in Garmerwolde
is (was) geen kleuterschool
die samen met de openbare
lagere school een nieuwe
openbare basisschool zou
kunnen vormen en in The
singe was wel een bi j
zondere lagere school, maar
een kleuterschool die niet
hetzelf de schoolbestuur
kende. De kleuterschoo l in
Thesinge is immers opgezet
als een z.g. comprom is
kleuterschool, hetgeen wil
zeggen, dat de kleuterschool
zowel door 'openbare
kleuters' als door 'bijzondere
kleuters' wordt bezocht.
Bij de inwerkingtreding van
de nieuwe bas isschool zou
dat moe ten veranderen.
Om alvast een beetje te
wennen aan de nieuwe situ
atie en zaken voor te berei
den werd er door de drie
scholen een aanvraag inge
diend bij het ministerie om
aangemerkt te kunnen
worden als zogenaamde
akliveringsscholen.

SlaliCer - 'ren Boer
WO NI NGI N RICHTING

Stadsweg 6l - Tel. OS902·1 lBl

augustus '83 al zou komen.
Dat werd door het min isterie
van Onderwijs en Weten
schappen toch iets te snel
bevonden, omdat het niet
niets is , om zo'n nieuwe
basissc hoo l meer te laten
zijn dan de opte lsom van
kleutersc hoo l en lagere
school. De bedoe ling van de
basisschool is, dat er een
soepe le overgang tusse n
'kleuterschoolleelt ijd ' en
'lagere schoolleeltijd ' plaa ts
vindt.
Er zijn kinderen die eigenlijk
met bijv. vijfeneenhaltjaa r al
naar de lagere school had
den kun nen gaan; het komt
ook voor dat een kind van
zes jaa r nog eigenlijk meer
kleuter dan lagereschool·
kind is.
De opzet van de basis school
is om alle kinderen van vij l
tlm twaall jaar een aaneen
gesloten onderwijsgeheel te
gaan vormen, waarbij elk
kind op z'n eigen snelheid
de school kan doorlopen.

TE KOOP:
Scharreleieren. Ganzen.
J. Blaauw, G.N. Schutt er
laan 21, Thesin ge,
tel. 05902-2418.

Bert Buringa , tel. 050·416049,
Garmerwolde.

TE KOOP:
Stereo verste rker 2 x 38 watt,
Sansui, I 275.
Driewieler Kettler z.g.a.n.
125,- .
Restant en linoleum (ideaal
voor w.c. ol keuken) t 10,
per stuk.
Jas parka, maat 60, met los 
knoo pbare binnenvoering,
nieuw, I 75,- .

De onderw~~ss~tuat~e~n

Garmerwolde en
"'hes~n.e

Stoom'lu~t~es

Er gaat binnenko rt iets ver
ande ren met de kleut er
school in Thesin ge.
Tot nu toe werd de schoo l
bezocht doo r prakt isch alle
kleuters uit beide dor pen;
dat is de langst e tijd zo qe
weest.
Waarom moet dat alle maal
veranderen?
Dat kan niet in één zin be
antwoo rd worden . Er zijn een
aantal zaken die er toe bij
hebben gedragen, dat er
straks een kleu terschool in
Thesinge en één in Garmer
wolde.
Laten we ze eens op een rij
zetten.
In aug ustus 1985 zullen er
naar alle waarschijn lijkheid
geen kleu terscholen en
lagere scholen meer zijn .
Deze bekende namen zullen
dan verdw ijnen en de nieuwe
naam zal dan zijn : de basis
school.
Waarom naar alle waar
schi jnlijkheid? Wel, het zag
er eerst naar ui t dat de
nieuwe basisschool er in

D6rpsproat

De lemi lie Slachter, ie wail'n
wel , de loodgaiter is denk al
wel weer 'n poar keer bie
til levisie wegbeid. Mens'n
kwaam'n den bie deur om te
vroag 'n hou ze 't licht ien
gymnestieklokoal oet mozz'n
doun. Nou, de mens'n kon'n
iende rdoad laank noar 'n
knopke ol zuks wat zuik 'n,
want dij is d' r noamelek nait.
Wat is noamelek het geval?
De gemainte het ien 't
boov 'n bedoulde gebouw
een stuk of vair nach tver
lichtin g 'n aan legd . (Ain bie
de iengang, ain ien de
recht se klaidkoamer, ain ien
't lokaal zuil en ain ien de
veurste twij vertrekk' n (wat
vroug er de op 'nboare scho ul
was.) Dit is doan om daiv'n
'n beetje te help 'n , ze ken'n
zaklaan teern nou wel toes
loal'n en ze hebb'n nou ook
de baide haand'n vrij .
Gekhaid netuurlek , moar 't is
wel zo, zo gauw aans 't
donker wordt, goan de
Iich l'n ien 't gebouw brand 'n.
D'r zit 'n soor t oog op 't dak
en dij zegt wanneer 't zow iet
is. Ze goan pas weer oet,
aans 't oog het weer licht
genog viend t.
Nou haar ikzul l het geluk,
dat ik net ien 't lokaal was,
dou ze bezeg waar 'n boudel
kloar te moak'n. Moar 'k heb
al verscha ind'n mensen
heurt dij zich r ötz öcht
hebb'n noar 'n knopke om 't
lich t oet te doun, bieveur
beeld deur de laidin g'n te
volg 'n . En dou ze dat knopke
nai t kon'n vien 'n maar
aanbell'n bie Slachter, om te
vroag'n hou dat ainglieks zit.
Daarno ast geit ook nog
zoveul Iicht, dat 't veur
sömmige omwoonden nog
wel ains hin derlek ken
weez'n .
Moar alfin, moak je d'r
verder moar gain zörg'n
meer over. 't Was gewoon
weer 'n loze stek van de
gema inte. Messchain ken'n
ze de volg 'nde keer beter
eerst eev'n de Garrner
thesinger ienlicht 'n, den wa it
ie d 'r ook votdoadelek 'n
beet je van.
Dus nogmoais: de Iichl'n
wil!'n nait oet!! ! ! !

Tot kiekus

't Licht vergeel'n oet te
doun?



Dat lukte en dat betekende
dat elk van de drie scholen
één ochtend in de week een
extra leerkracht toebedeeld
kregen en wat geld om
spulletjes te kunnen aan
schaffen.
Tijdens die ochtenden werd
er gezamenlijk gewerkt aan
het plan om tot de nieuwe
onde rwijssituat ie te komen
(schoolwer kplan).
Sinds het voorjaar van 1981
vond er meerdere keren over
leg plaats tussen de school
besturen van de scholen in
Thesinge en het gemeente
bestuur van Ten Boer (wet
houder) .
Spoedig werd het duidelijk
dat er in augustus 1982 niet
genoeg kleuters meer zou
den zijn om beide juffen
voor de klas te laten staan
in de kleuterschool. Dat beo
tekende dat één van hen
ontslag zou kri jgen. Gezien
deze sit uatie werd er qep ro
beerd een oplossing te vin
den, want het zou de zoju ist
in gang gezette integratie
(= samengaan) tussen de
lagere scholen en de kleuter
school bemoeilijken en er
zou een arbe idsplaats ver
loren gaan .
In nauw over leg met de
lnspektrice van Onderwijs en
twee consulenten van de
Provinciale Onderwijsraad
werd een model uitgedacht
om tot een bevredigende op
lossing te komen.
Die zag er zo uit: er moest
een afdeling (dependance)
van de openbare kleuter
school in Ten Boer in Gar
merwolde komen. De 'open
bare ' kleuters voor Garmer
wo lde opgeteld bij de kleu 
ters in Ten Boer, zouden ge
zamenlijk 121 leerlingen

moeten zij n. Dan zou er in
Ten Boer een vijfde leer
kracht komen en die zou dan
in Garmerwolde gep laatst
kunn en worden. De qe
meen te was bereid één van
de juffe n in Thesinge 'over
te nemen'. Het ministerie
van O.&W. zij n na enige be
raad ja en dus konden we
aan de slag .

HOE GAAT HET NU
WORDEN?

Per 1 maart gaat de 'open
bare kleuterschoo l' in Gar
merwolde van start. In goed
over leg met het kleuter
schoolbestuur zal één van
de lokalen uit Thesinge ge
plaatst worden bij het
schoolgebouw van de open
bare lagere school.
Dat is techn isch gezien al
een hele operatie en finan
c ieel gezien ook niet niks .
Het lokaal moet ingericht
wo rden voor een volledige
kleuterschool; een deel van
de inventaris wordt met het
lokaal overgenomen, een
ander deel moet worden bij ·
besteld.
Hoewel één van de leer
krachten met het lokaal ver
huisd kon worden is dat niet
gebeu rd; er komt dus een
nieuwe kleuterleider(ster) in
Garmerwolde. De beide leid·
sters in Thesinge mogen tot
aan het einde van dit school
jaar aan de school ver
bonden blijven en pas na
augustus verande rt dat.

WAA R MOEST HET
ALLEMAAL ZO SNEL?

Als er op 16 apr il 1982 121
leerlingen zijn heeft het
ministerie gezegd , dan
mogen jull ie een vijfde leer
kracht aanstellen. Die 121

kleuters moeten er dus
komen.
Op 16 april zal dat wel
lukken, maar het is de vraag
of dat wel in het schooljaar
1982·1983 zou lukken. Dan
moet de kleuterschool ge·
middels dit aantal leer·
lingen hebben en daar
hebben we twijfels over,
mede gezien de terugloop en
vertrek van de bevolking in
de gemeente en met name
in het dorp Ten Boer en ook
door het niet erg vlot ver
lopen van de bouw van
nieuwe won ingen. Er komen
dus geen nieuwe inwoners
( + kleu ters ) bij .

De situatie werd dus een
'beetje' nu of misschien
nooit of pas over enkele
jaren.
Dat zou de in gang gezelIe
ontwikkeling naar een
nieuwe bas isschool niet
hebben bevorde rd in Garmer·
walde. Vandaar dat het alle 
maal wat haastig moet en er
hier en daar wat kreativiteit
en aanpassing nodig zal zijn ,
maar de kleuterschool in
Garmerwolde kan er komen.
Met daarnaast een nieuw
gymnast iek-speellokaal kan
het onderwijs in Garrner
wolde 'voor lopig ' vooru it.

Wim Cornel is ,
wethouder van Onderwijs

Yande
redakt~e

Van het bestuur van de H.C.
'De Goede Vangst' ontvingen
wij deze maand de aankon
diging van een jaarvergade
ring op 25 februari, een

datum die uiteraard al voor
bij is tegen de tijd dat deze
krant in uw bus rolt . Wij
willen er met nadruk de aan
dac ht op vestigen dat kop ij ,
die betrekking heeft op een
aktiviteit in de loop van een
volgende maand, vóór de
vijftiende van de maand
daarvoor bij ons binnen
moet zijn. Ter verduidelij king:
wij hadden deze agenda
voor 15 januari moeten
hebben, zodat hij in het
januari-nummer afgedrukt
kon worden.
Verenig ingen, wilt u daar
rekening mee houden? U zult
begrijpen dat in dit geval het
bericht van 'De Goede
Vangst ' niet meer afgedrukt
kon worden, hoe bl ij wij ook
zijn met berichten uit de ver
enigingen!
Akt uele punten uit de
agenda waren overigens:
Feestweek Garmerwolde valt
van 12 t1m 17 juli, en op
17 juli zal er een viswedstrij d
worden gehouden. De defini
tieve data van de zaterdaq
en zondagwedstrijden hopen
wij binnenkort van de H.C. te
ontvangen!

Duizend maal excuus voor
de vreemde gang van zaken
rond de puzzel van vor ige
maand ! Hoe het precies
kwam, weten we nog steeds
niet , maar de opgave hoorde
duidelijk niét bij deze
puzzel . . . Verwoede puzze
laars onder ons merkten dat
meteen, Nogmaals, het had
niet mogen voorkomen,
en ... volgende keer beter!
In di t nummer is overigens
helaas géén plaats voor een
puzzel , . ,

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050·416389

Oversc h i ld
05966·374
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a'd. Garmerwolde

Badm~n~onyoor de
Jeulld ~n "hes~nlle
De badminten-club in
Thesing e is er nu ook voor
de jeugd. Inmiddels zijn er al
19 jeugdleden die getraind
worden door Kees Faber. De
lessen duren steeds 45
minuten; in die tijd krijg je
tra ining , mag je zelf oefenen,
doe je spelletjes of speel je
wedstrijdjes. Je leert hoe je
een badminton-racket vast
moet houden, hoe je moet
slaan, welke spelregels er
zijn , enz.
De eerste keren mag je
kijke n en wat meedoen en
als je het dan leuk vindt dan
zeg je tegen de trainer dat je
lid wil worden van de bad-

Op 27 januari j.1. gaf de heer
E. Havenga uit Garmerwold e
een dia -avond voor de Platt e
landsvrouwen. Het was een
extra avond omdat de Kerst
avond door de weersom 
stand igheden niet door kon
gaan. De heer Havenga had
dia's meegebracht van de
braderie en van zijn vakant ie
aan de Riviêra.
Door de Platte landsvrouwen
van Garmerwolde was begin
van dit jaar een cursus ge
organ iseerd met als onder
werp 'Anders eten'.
Er werden 6 lessen gegeven
bij café 'De Leeuw' o.l.v.
mevr. Jansen van de Huis
houdel ijke Voorlichting ten
Plattelande (H.V.P.).
Elf dames namen aan de
cursus deel. We kregen een

mint on-club en dat kost
ongeveer f 15,- per halfjaar.
Je moet dan wel zelf voor
een racket zorgen, maar
Kees wil je daar wel bij
helpen. Wij hebben bijna
allemaal voor f 10,- een
goed racket gekregen.
Alle uren voor de jeugd zijn
nu wel vol, maar kom gerust
een keer kijken tussen 5 en
7 uur op de vrijdagmiddag;
ook ouders zijn van harte
welkom in de Thesinger
gymzaal!

Aletta Groeneveld
Karin van de Ree

werkboek met theori e en
recepten. Aan de hand van
dit werkboek behandelde de
lerares iedere keer een stuk
van de theorie . Over voe
dingsl eer zoals bijv. hoeveel
eiw itten hebben we nodig
per dag en waar zitten deze
eiwitten in, hoeveel gram vet
per dag en ook welke pro
ducten leveren dat vet.
De voedselschijf werd be
handeld en ook waarom we
best minder vlees kunnen
eten en hoe dit op te vangen
met andere produkten.
De man ier waarop ons voed
sel gemaakt wordt werd be
licht en eerlijk gezegd
schrokken we wel toen we
hoorden wat er allemaal aan
de diverse produkten wordt
toegevoegd aan de diverse

produkten wordt toegevoegd
aan kleur en smaakstoffen,
conserveermiddelen, smeer
baarmakers of verdikkings
middelen.
Reeds na de eerste 2 lessen
bleek dat alle cu rsisten als
ze in de winkel iets kocht en
eerst op het etiket keken
wat er allemaal toegevoegd
was aan het product dat ze
kochten . (Vaak staat het er
niet eens op !)
Als je één product eet met
kleur- en smaaksto f en con
serveermiddel is dat mis
schien niet zo erg, maar als
je optelt wat je per dag
binnen krijgt , dan rijzen de
haren wel ten berge. Som
mige van deze stoffen
worden al jaren gebrui kt en
blijken dan ineens schadel ijk
voor de gezondheid en
worden verboden. Onder
tussen hebben wij ze al die
jaren opgegeten!
Geen leuk idee vonden we.
Om een voorbeeld te
noemen, limonadesiroop beo
staat uit suiker, water en
kleursto f. Gezond voor de
kinderen???
Na de theorie gingen we aan
de slag met de recepten. We
maakten bijv. rijst schotel
met prei, linzensoep, bruine
bonen met rijst, diverse
soorten rauwkost, kwark
toetjes . koekjes bakken en
een kaashavertaart, enz.
Aan het eind van de les
gingen we gezellig aan tafel
om alles te proeven. Er zijn
natuurlijk altij d dingen, die
de één wel lust en de ander
niet. Smaken verschillen nu
eenmaal. Maar de meeste
dingen vonden we erg lekker
en onze gezinnen hebben
deze weken wel eens raar
opgekeken als er iets anders
op tafel kwam .

Evenals vorig jaar is er ook
dil jaar weer een creattvi
teilscursus van de Platte
landsvrouwen waar 12 leden
aan deelnemen. De cursus
staat o.l.v. mevrouw Drent
uit Glimmen. Er worden weer
prachtige dingen gemaakt,
zoals tassen, theemutsen,
kerstlo pers, wandver
sieringen, al lerlei dingen met
droog bloemen, kussens,
kortom te veel om op te
noemen.
Het is een gezell ige cursus
want onder het werk kan
ook nog even fijn bijgepraat
worden.

Molenayond
~n "hes~nlle

AI weer enige weken ge·
leden, 22 januar i om precies
te zijn , werd een mole n
avond in de oude Thesinger
dorpskerk gehouden. Onder
het genot van een lekker
kopje koff ie werd er eerst
geluisterd naar kerkorgel· en
kornetspel van de The
singers Cor van Zanten en
Bertus Kol. De heer
Meinema uit Groningen, vrij 
will ig molenaar op de molen
'Germania' te Thesinge, lie t
een hele serie dia's zien van
verschillende types molens
uit aller lei delen van ons
land. Op boeiende wijze
sprak hij over het wel en
wee van de molens in Neder
land, hoe ze waren gecon
strueerd, hun funktie, en
vooral hun landschappelijk
belang. Hij liet ook duidel ijk
zien, dat bij de konst ruktie
van de molen het doel·
korenmolen , houtzaaqrnol ën,
oliemolen, pelmo len, enz. -

Garmerwolde,

tel. 050-416202
~mll8.
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Waar rook ~s •••

Zoals julli e allemaal al wel
gehoord zullen hebben, ligt
Klaas Post in het ziekenhuis.
Hij is aangereden door een
auto en heeft zo een lelijke
beenbreuk opgelopen. Waar
sch ijnli jk is hij al weer thuis
als ju ll ie dit lezen. Ik wens
hem namens iedereen van
harte beterschap.

Wilma

riX>a ViIIn dm eist-de nie1
kapelstraa t 1 9797 Pl 11ws1nge

05902-3008

jopl(6
TIIill

verkoop van zelfgemaakte spullen
zoals:

itWert)n
zelfgesponnen \1101

la ...
S1erad~

pce eee
tekeninge n

grafwk

kleine winkel ingrote ideeën

7 maart Thesinge, 10.00 uur
ds. G. de Vries-Batenburq,
m.m.v. Leekster kinderkoor
14 maart Thesinge , 10.00 uur
mw. J . van der Steeq
Venema, Delfzij l
21 maart Garmerw olde,
19.00 uur, ds. E.J. Stru if,
Zuidhorn, grunneger dain st
28 maart Garmerwolde,
10.00 uur, ds . C. de Vries
Batenbu rg, gezamenlijke
dienst

• in café V.d. Toorn wel eens
uitslui tend verse melk wordt
geschonken?

• dit op 9 februar i gebeurde,
toen een veeboer een koe in
onderpand wilde geven?

• Ria liever een emmer melk
wilde, dan een koe in het
café?

• dit beest overigens nog
wel in het café is gemo lken?

Kerk
d~ensten

maart

Ook een bezoek aan de
burgemeester leidde niet tot
meer konta kt van de zijde
der gemeente.

Daarom heb ik besloten om
met ingang van 23 januari
1982 mijn akli vite iten op de
'Germania' in Thesing e te
beëindi gen.
Degenen die wél belang,
ste ll ing hebben geloo nd zeg
daarvoor dank!

Hartelijk gegroet,
G. Meinema

om te eten. En in die tijd dal
we aan hel eten waren
hebben twee jongens de hut
in de fik gestoken en da t
waren twee jongens die de
hele week al aan het pesten
waren. En een heel stuk van
de Dorpsweg stond onder de
rook en toen we er weer
heengingen was er alleen
nog maar één muur over!

Maaike, Annemar ie, Lokke,
Gerda, Corrine, Gerlind e,
Carina en Ria.

Comité Hathebrand en met
name dit onderwerp ver
dienden beslist méér
mensen!

Els van den Oever

Op dond erdag hadden we
met acht kinderen een
groepje opgericht. En
vonden dal we er een club
huis bij moesten hebben. En
dat ging als volg t. De zater
dag daarna gingen vier
meisjes van onze groep een
plaat s zoeken om een club
huis te bouwen. En die
vonden we. Tussen Visser
en de Pastorie (Singel). Het
was bij een grote boom
st ronk en een grote kuil en
een hek van Uitham. Toen
de hut er stond vonden we
dat het dak te laag was en
gingen dus een puntdak
maken . Toen we die klaar
hadden gingen we naar huis

dan bent u van harte
welkom! ')
Het was echter jammer dat
er slechts dertig mensen
waren om deze interessante
avond bij te wonen. Het

De Yr~;.nl~8emolenaar
G. "e~nema yerlaat
'z~;n' German~a

.,RAIISPOR.,BEDRIJF
K. Jansen

Gew ed eweg I I . Garmerw olde.
$pecLaal voer vervoer '1an co nsumplle aardappelen en los gestorte granen.

Tel. OSO- 416365

Aan de lezers,

Het zal u zijn opgevalle n dat
de molen in Thesing e al ge
ruim e tijd st ilstaat.
Op 24 oktober j.1. heb ik de
zeilen afgenomen, omdat ze
gerepareerd moeten worden.
En er zijn nog vele andere
herste lwerkzaamheden
nodig.
Het is alt ijd mijn gewoonte
geweest die te melden aan
de gemeente Ten Boer. Maar
het laatste jaar kreeg ik
geen reacti e op mij n brieven.

Na de pauze (gevuld met
koffie, koek en muziek)
voerde eerst de heer Oom
kes, de 'oude' molenaar van
de Thesinger molen, het
woord . Hij vertelde over de
restauratie van de
'Germania', de molen in
Thesinge, wederom aan de
hand van een aantal prach
t ige dia's (gemaakt door dhr.
De Boom). Deze restauratie
vond plaa ts in 1972-'73. Het
was zeer boeiend om te zien
hoe een bijka ns onherstel
bare molen met veel lie fde
en geduld weer in zijn oude
prach t en praal werd her
ste ld. Vanaf dat momen t
heeft Thesinge weer een
draaiende molen , die de
moeite van een bezoekje
zeer waard is. (Dhr.
Meinema : 'Als de deuren
openstaan, dan ben ik er, en

een duidelijke rol speelt ,
evenals de bouw tradit ie van
de streek van herkomst.
Die trad itie is ook goed
terug te vinden in de stand
der wieken. In het noorden
var! Nederland werden zaken
als geboorte, rouw, rust of
werken door de stand der
wieken weergegeven, terwij l
in andere delen van ons land
met name vreugde werd ken
baar gemaak t door een uit
bundige versiering van de
wieke n.
Ook werden we geïnfor
meerd over het niet af la
tende enthousiasm e van een
aantal molenliefhebbers in
Nederland, om in ons landje
geen molen meer verloren te
laten gaan. Opleidingen tot
vrijwillig molenaar, met
name zoals die in Aduard op
de molen de 'Aeolus' worden
gegeven, zorgen ervoor dat
ook het molenaarsvak niet
uits terft.

De German ia in zijn huidige
staat



7oneelull.yoerllnsen
V.I.O.D. 7hesllnse

12 maar.: Muzllek
ull.yoerllns IIn de
7hesllnser dorpskerk

'Voor mijn doen ben ik op
merkelij k rust ig. Het eerste
bedrijf is bezig opgevoerd Ie
worden. De collega's doen
hun uiterste best. Ik zie en
merk, dat ze op een moment
goed 'vast zitte n'. Er vall
even een onna tuurlijke stilte
op het toneel, dan wordt de
draad weer opgevat en gaat
het spel weer verder. Heeft
het publi ek het gemerkt, was
het store nd? Somm ige
mensen was dit moment
inderdaad opgevallen. In de
pauze echter toch wel veel
applaus, omdat er gewoon
weer als vanouds werd ge
speeld.
Ik begeef mij ook weer naar
de kleedkamer. Er heerst
grote opwinding over hel
ene moment. Enf in, toch nog
goed afgelopen. In de pauze
wordt ik geschminkt door de
altijd aanwezige fami lie
Buurlage en ik heb nog
steeds geen last van de
zenuwen. Dat valt mij erg
mee.
Het tweede bedri jf begint en
na een poos je moet ik mij
klaarmaken om op tekomen.
Nog een paar regels . . . Dan
komt Welly door de midden
deur het toneel af om mij op
te halen . . . 'Au, leleke
vrouwluubeul' . . . (ik moet
op) . .. 'Mij n naam is Van
Bloemendaal, aanqe-
naam' . . . En het stuk gaat
verder'.
De mensen die het toneel
stuk opgevoerd door de
toneelver. Voort s Is Ons
Doel hebben gezien, is beo
kend hoe het verhaal verder
loopt en hoe het reeds is

gelopen. Voor de overige . . .

Op zaterdag 6, vrijdag 12 en
zaterdag 20 februari voerde
VIOD het toneelstuk 'Trouw
den toc h, Fennechie' van
Svan Watt um en E. Speel
man op.
In 't kort het verhaal : Ferme
chie (Fenny) is een vrijge
zell in van 29 jaar. De ouders
wille n graag, dat ze aan de
man komt. Maar de kolder
slaat ze in de kop en moe
wil alleen een man van adel
(hierover leest zij veel) en pa
laat zich meeslepen.
Fenny ontmoet op een
feestje Frederick Jacques,
die erg deft ig scheen over te
komen. Misschien was hij
wel van adel, zo vertelt ze
haar moeder. Het is echter
een gewone jongen, maar
Janny, de zuster van Fenny,
regelt echter dat hij zich
tijd ens het bezoek aan de
famil ie heel hoog voordoet
om de ouders van de hoog
moedswaa nzin af te helpen.
Het loopt allemaal uit de
hand en Fenny wil hem niet
meer . . . Janny krij gt spijt en
met behulp van tante
Knelske wordt alles in 't
derde bedri jf weer goed ge
maak t. Eind goed al goed.

Alle drie de avonden waren
uitverkocht, wat er op neer
komt , dat zo'n 250 mensen
een bezoek aan café Van der
Toorn hebben gebracht om
de toneelc lub bezig te zien.
Wederom een groot succes
dus.
De voorlopig laatste op
voering van VIOD zal zijn op
donderdag 4 maart in

Bloemhof , speciaa l voor de
bewoners van dil bejaarden
tehuis.

Geyonden
YOOrWerpen
Gevonden op woensdag
3 feb. ± 15.30 uur te The
singe op de G.N. Schutter
laan een kind erperte
monnaie met inhoud.
Te bevragen bij:
Annie K'lei , Oude Rijks
weg 33, Garmerwolde,
tel. 050-416242

Op vrijdagavond 12 maart
verzorgden groni nger stu
denten van de muziekver
eniging PAN een zeer af
wisselend muzikaal pro
gramma in de N.H. Kerk te
Thesinge.
De muzikanten bespelen de
meest uiteenlopende instru
menten, van piano en orgel
tot viool en flu it en zullen
muziek ten gehore brengen
uit de Barok , de Romant iek
en de moderne tij d. Het koor
van PAN brengt swingende
musical·liedjes uit de twin
tiger jaren van deze eeuw.
Frans van Schaik, bestuurs
lid van PAN, vertelt: 'De
laatste jaren is er een
enorme opleving van de
amateurist ische muziekbe
oefening. Muziekscholen zijn
overvol en er worden meer
instrumenten dan ooit ver
kocht. Een popu lair

Dank u weil
Na de gebeurtenissen rond
Oud en Nieuw hebben wi j
zoveel reakti es, hulp, mede·
leven, sympathie en atten
ties ontvangen dat het on
moge lijk is gebleken ieder
een hier persoonlijk voor te
bedanken.
Wij willen dat graag via
'onze dorpskrant' doen:
Dank u wel! Hel heeft ons
goed gedaan te weten niet
alleen te staan.

Ed en Mieke Welling

instrument is vooral de
dwarsf luit, well icht door het
succes van Thijs van Leer
met zijn lntrospection-serle

.........". KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

... na tuurlijk oo k voor Uw

• toil et arti kelen en schee rgerei
• parfums
• sigarett en, sigaren en tabak

Ki jk t u eens rond bi j ons,
terw i jl u wacht.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050·416077

DE VRIJE POMP ... Schildersbedrüf

H. Hofstede

verf - glas· behang ·
klo mpen - laarzen

9797 PC Thesinge .
G .N . Schutt erlaan 28.
telefoon 059 02- 1957

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Enkele PAN·muzikanten op de repetit ie

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

Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
v.d. Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thuis
gebrach t

dans de vaart er lekker
inhield.
We kunnen terugzien op een
zeer geslaagde avond.

A.M.

Ca fé v.n. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbodig)

Zaterdag 13 maart geelt de
Muziekvereniging 'Harmonie'
zijn jaarl ijkse uitvoering in
café De Leeuw te Garmer
wold e.
Korps en drumband zullen
'enkele nummers ten gehore
brengen en enkele leden
voeren gezamenlijk een
mus ical op onder leid ing van
de heer Mulders. Na afloop
van het officiële gedeelte is
er nog gelegenhe id om te
dansen .
Er wordt om 19.30 uur
gestart en de zaal is open
vanaf 19.00 uur.

STOMERIJ
TER VEER 050·413045
GOED VOOR
UW GOED

Zaterdag 6 feb. werd voor de
leden met hun gezinnen een
gourmet·avond georgani·
seerd in café De Leeuw.
De tafels waren weer zeer
goed verzorgd door onze
Edelslager Jan Feenstra en
Warme bakker Roelf Stol.
Het gourmetten werd in
twee fasen gedaan zodat er
even een pauze tussen
kwam en het genutti gde wat
kon zakken. In de pauze
werd Bingo gespeeld en trad
een kwartet op van leden
van de Harmonie.
Het kwart et, bestaande uit
Petra Blink (lyra), Wilma
Hazeveld (lyra), Ina Blink
(kleine trom) en Hans Steen
huis (grote trom), bracht een
pracht numm er ten gehore.
Dit nummer gaan ze brengen
opeen solisten concours te
Tdlbert en wel op zondag 7
maart. Wij wensen hun dan
ook zeer veel succe s toe.
Hierna zijn we weer lekker
aan het smullen gegaan. Na·
tuurlijk werd de spoeling
niet vergelen. Aan het slot
werd er nog Bingo gespeeld
en brachten enkele leden
nog wat stukjes ten tonele .
Het muzika le gedeelte werd
verzorgd door Jan Havinga
die ook tijdens de stoeltjes-

GARMER & THESINGER EXPRESS
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Gourme••en
me. de
Harmonje

gemerkt' .
Deze muziek-avond begint
om 19.30 uur, maar als u
wat eerder komt kunt u voor
af nog een kopje koffie
nuttigen. De toegang is
gratis, maar een financiële
bijdrage wordt na afloop
door de organisatoren erg
op prijs gest eld.
Tot ziens op 12 maart in de
dorps kerk te Thesinge .

Comit é Hathebrand

hebben een klarinetkonsert
en een f1uitkonsert onlangs
op het programma gestaan.
Geerdien Heemstra, ook een
bestuurslid van PAN, zegt:
'We laten het echte orkest
werk over aan Bragi en Mira,
de twee florerende studen
ten-orkesten in Groningen.
Wij spelen muziek in kleine
bezetti ng, wat beteken t, dat
we vaak kamermuziek
spelen en niet zozeer voor de
konsertzaal. De kerk in
Thesinge leent zich daarvoor
uitstekend, zo hebben we

&Z:~!"!

en James Gallway. Bij PAN
hebben we alleen al meer
dan dertig leden die dwars 
fluit spelen'.
PAN-leden hebben de laatste
tijd regelmat ig konsertj es
gegeven; in een kerk op
Texel, in hel pas gerestau·
reerde kerkje van Lions (een
klein plaatsj e in Friesland).
in de Pepergast huiskerk in
Groningen-stad en vorig jaar
voor eigen leden in ... The
singe. Ze komen graag een
keer terug voor een breder
publiek.

N atuurlijk make n wij graag een scherpe offerte voor u als 't om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen. of met het repar ere n van

temen .
O ns leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden. verduisteringen. rolluiken . voorzetramen en
kostruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en pri jzen.

Van der "olen leyerC n~eC alleen
zonneschermen

PAN teil 140 leden, van wie
er zo'n 15 meezingen in het
koor, dat ook zal optreden
op 12 maart. Er wordt meest
al gespeeld in groepjes van
twee of drie, vaak met een
solo-inst rumen t als viool,
fluit , klarinet of hoorn en
begeleid ing van een piano,
cello of orgel. Voor het
konsert in Thesinge wordt
vanzelfsprekend gebru ik ge
maakt van het fraaie kerk
orgel. Voor deze samen
stelling zijn sonaten van
Hàndel, Bach of Telemann
heel geschikt, maar ook

Kantoor en werkoraae : Oude Rijksweg 12. Garrre rwc lde. tel 050-4 16098.

Advlseuze voor Leweeborg: mevr. H . Drewes , Meerpaal 170. tel. 050 ·1 10531.
Reinigt uw kleding,
dekens, gordij nen, enz.

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kled ing·
reparatie


