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Een dorp bloeit niet, als er
geen school is. In Thesinge
bestaat bijna honderd jaar
de prot. chr. lagere school.
sinds 1970 heet hiJ hier al
'basisschool'.
Mooier kan het niet: het
streven Is dat men het 100
Jarig bestaan volgend jaar
zal kunnen vieren in een
vernieuwd, uitgebreid
gebouw. Kleuters en lagere
schooi jeugd bijelkaar
gebracht onder vleugels,
die voldoen aan de eisen
van déze tiJd volgens de
nieuwe wet op de
basisschool.
Maar wat houdt basis
onderwiJs In deze tiJd In?
We gingen praten met Plet
Smid, hoofd van de lagere
school, en met Helna van
Zanten-Heidema,
hoofdleidster van de
kleuterschool .

Even voorstellen

Piet Smid , 39 jaar, kwam
tien jaar geleden als hoofd
van de lagere school naar
Thesinge. Hij komt uit
Westerlee (vlakbij
Winschoten) , werkte drie
jaar in Enschede en daarna
drie jaar in Assen .
Heina van Zanten-Heidema,
25 jaar is een geboren en
getogen Thesinger: ook na
haar huwelijk bleef ze
wonen in de straat waar ze
opgroeide. Ze werkt nu
ruim 5 jaar op de
kleuterschool en is, nadat
één lokaal verhuisde naar
de openbare basischooi in
Garmerwolde, de enige
leidster- en dus
hoofdleidster. De
kleuterschool in Thesinge
bestaat 15 jaar en zal , zoals
gezegd , na de verbouwing
ondergebracht worden bij
de prot.-chr. basisschool.
Deze schoolvereniging werd
in 1BB4 opgericht.
Oorspronkelijk werd
schoolgegaan op de plek

die nu 'Ons Trefpunt ' heet,
door oudere bewoners nog
alt ijd 'Oude School'
genoemd.
Zestig jaar geleden
verhuisde men naar de
overkant, naar het robuste
maar inmiddels verouderde
gebouw dat tot vreugde van
de betrokkenen binnenkort
drastisch wordt aangepakt.

Hu idige situatie

Voor een driemans-Iagere
school moeten er 54
leerlingen zijn (de norm
was 51) . Piet Smid heeft
klas 5 en 6 onder zich, Wim
de Boom de 3de en 4e klas
en Annita Reijmerink de
eerste twee klassen.
In Thesinge heeft men 57
leerl ingen en als het
goed gaat, kunnen de drie
leerkrachten het misschien
uitzingen tot 'B5. De
prognose is niet rooskleurig .
Zoals overal, zakt ook in
Thesinge het leerli ngen
aantal.
Heina heeft nu nog 19
kinderen in haar klas. Voor
volgend jaar kan Heina op
zo'n 12 kleuters rekenen
maar voor de invoering van
de wet op het nieuwe basis
ond erwijs loopt haar
'Kwetternest' geen gevaar
van opheffing .

Op weg naar de basisschool

Piet Smid: 'Er was de
laatste jaren toch al een
ontwikkeling gaande
waarbij men merkte dat
voor sommige kinderen de
overgang van kleuterschool
naar lagere school moeilijk
was . Er werd al naar meer
samenwerking gestreefd om
die overgang te
vergemakkelijken . Dat de
wet op het basis-onderwijs
er is gekomen, is eigenlijk
bijzaak. De nóódzaak van
die samenwerking zag
iedereen wel in. Omdat de
kleuter- en lagere school

aparte besturen hadden,
was het inhoudelijk to ch
wel wat moeilijk om meer
samen te werken . In
praktische zin ging dat best ,
maar de kleuterschool was
eerst ook gericht op de
openbare school in
Garmenwolde. Nu de
kleuterschool geen
'comprom is' meer is, is de
samenwerking het laatste
V2 jaar behoorlijk
geïntensiveerd. De
samenwerking met
Garmerwolde is helaas wat
minder geworden . Er zijn
heel wat discussies gevoerd
waarbij iedereen, destijds
nog Paula en ook Dick
Groenhagen erbij , duidelijk
stelde wat zij nu eigenlijk
wilden. Ons standpunt is
dat wij nu, zonder meer,
uitgaan van de
kleuterschool. Bij datgene
wat wij voortzetten , moeten
wij als lagere school ons
aanpassen. Dat gaat
natuurlijk heel geleidelijk,
maar in de werkvormen en
dergelijke zijn wij daar wel
degelijk mee bezig.'
In een eerste klas vind je nu
meer de sfeer van de
kleuterschool terug :
werkhoeken , spee lhoek,
leeshoek , een winkel , een
afdeling om vr ij te spelen .
Een duidelijk voorbeeld van
de integrat ie kleuter- en
lager onderwijs.
Piet Smid : 'Onderwijs is
missch ien qua vorm niet zo
veranderd, maar de intentie
is duideli jk anders
geworden , van het lesgeven
aan groepen meer naar het
begeleiden van kleinere
groepjes. Erken daarbij dat
er in je klas die verschillen
zijn tussen kinderen .'

Uitgaan van het kind

In de praktijk van twee
klassen onder één
onderwijzer heeft Piet bij de
wereld-oriënterende vakken
als geschiedenis,

aardrijkskunde, verkeer en
biologie altijd al gewerkt
met één thema voor
verschillende groepen.
Daarin bracht hij dan
niveaus aan (differentiatie) ..- ".

Daarbij kwam de
individualisering: niet
hetzelfde als individueel
onderwijs, wat hem in
grotere klassen niet
haalbaar lijkt. Er wordt
gewaakt voor onderscheid
tussen b.v. groepjes goede
en slechte leerlingen, alles
zit doorelkaar. Men komt in
zoverre tegemoet aan het
kind dat er binnen een
tijdsbestek van drie weken
door het kind zelf gekozen
wordt wat hij op een lesdag
gaat doen . Dit geldt voor
een gedeelte van de dag :
1 à V2uur. Na zo 'n periode
moet het totale programma
wél afgewerkt zijn .
'Dat vinden ze over het
algemeen heel erg leuk,
zegt Piet Smid . 'Voor ons
werkt het ook prettiger, je
blijft het programma
overzien en dat moe t ook ,
want aan het einde van de
zesde klas moeten er toch
eisen gesteld kunnen
worden . Dit vakken
programma wordt
voornameijk zelfstandig



afgewerkt , wat straks . als
die tweemansschool er
tóch moet komen, het
voordeel heeft voor een
onderwijzer dat het niet
uitmaakt of je nu twee of drie
klassen bij elkaar hebt.'
Heina: 'Die werkwi jze vind
je bij mij ook terug. Ook de
kleuters kunnen kiezen wat
ze willen. Ik werk meestal
één week aan één thema,
dat uit de kinderen zelf
voortkomt. 's Ochtends
werken we daaraan met
bepaalde vaste opdrachten
en materialen, en 's mid
dags laat ik de kinderen
zelf kiezen - dan laat ik het
vrijer voor de kleuters. We
proberen in te haken op de
belangstell ing van de
kinderen , bijvoorbeeld
lente, de natuur, boten als
ze naar de Eemshaven zijn
geweest.. . We beginnen
's ochtends altijd met een
kringgesprek. Om de beurt
moge n ze dan iets vertellen.
Aan het einde van het
seizoen is het verschil
tussen nieuwe vierjarigen
en zesjarigen , die aan de
lagere school toe zijn ,
overigens wel erg groot.
Maar het mooie van zo'n
gemengde groep is wel dat
ze elkaar goed opvangen ,
de oudsten leren de
jongsten erg veel. Er zijn
ontzettend veel regels op de
kleuterschool. Dat li gt
allemaal erg vast , maar ik
ga er vanuit dat ze dat wel
zekerheid geeft - ze weten
waar ze aan toe zijn . Het is
natuurl ijk wel zo dat het op
de kleuterschool allemaal
erg geregeld klinkt, omdat
ze de gang van zake n nog
moeten doorkrijgen : op de
lagere school loopt dat als
vanzelf en daarom zijn daar
ogensch ijn lijk minder vaste
regels.'
Zelfstandig werken

Er worden uitstapjes
gemaakt: het onderwijs
vindt allang niet meer
uitslu itend binnen vier

lokaal-muren plaats. De
politie komt op school, ze
gaan naar het Rode Kru is
toe , in verkiezingstijd
worden verkiezingen
nagebootst. Deze
ontwikkeling is de laatste
pakweg 5 jaar sterk
toegenomen.
'Gelukkig: zegt Piet , 't reedt
de inspectie ook wat
soepeler op . Vroeger moest
je op bepaalde uren
rekenen of taal doen . Nu is
het geen enke l prob leem
om eens een middag met
de kinderen op pad te gaan
in het kader van
'wereldverkenning', een
kombinatie van
aardri jkskunde, bioloq ie en

iut Heina van Zanten

geschiede nis'.
De kinderen zij n over het
algem een do lenthousiast
over deze nieuwe wijze van
werken , waarbij een groot
beroep op hun
zelfstandigh eid wo rdt
gedaan . Zo ver telt Piet het
verhaal van een leerl ing , die
gek was van brommers en
een spreekbeurt h ield over
zijn hobby en daarbij zijn
hele bromf iets in de klas
uitelkaar haalde .
Ook de ouders, die vaak
meer belangstelling dan
vroeger het schoolgebeuren
volg en , staan overwegend

positief tegenover het
moderne onderwijs.
Wel wo rdt in het gesprek
benadrukt dat er ook
natuurlijk 'gewone' lessen
bl ij ven bestaan. Hoe je het
ook wendt of keert,
kinderen moeten bepaalde
dingen gewoon weten ,
onthouden (denk aan
rekenen en taal ): 'En dan
ben ik gewoon de meester',
zegt Piet.
Zowel Heina als Piet vin den
één van de grootste
problemen in het onderw ijs
de overgang van de lagere
school naar het voortgezet
onderw ijs . Op de
vervol gscholen worden de
vakken strikt gescheiden
(vakleerkrachten) , mogen
kinderen vaak minder zelf
doen en dat vind en beide
onderwijsmensen
ontzettend jammer; er zijn
kinderen die met die
overgang erg veel moeite
hebben. 'Maar' , zegt Piet, 'ik
voel de hete adem van het
voortgezet onderwijs niet in
mijn nek; ik hoop dat wij op
de goede weg zijn en ik
verwacht dat het
vervolgonderwijs wel
meeverandert op den duur'.
Dat is tenslotte ook met de
aansluiting kleuterschool 
lager onderw ijs gebeurd ',
stelt Heina .

Christe li j k en ope nbaar
onderwijs
Als het gesprek kom t op de
woorden 'met den bijbel',
d ie op het schoolgebouw
staan , wil Piet ook wel het
één en ander kw ij t.
Er zitten, sind s de openbare
lagere school aan de
Kape lst raat oph ield te
bestaa n, oo k niet 
ch ristelijke kin deren op de
school met de bijb el. Op d it
moment komt zelfs 15 tot
20% van de lee rl ingen van
nie t-christel ijke hu ize.
'Dit heeft zeker gevolgen',
zegt Piet. 'Ik vind dat dit in
het onderwijs tot uiting
moet komen . Het gebeurt

dan ook wel dat in de
lessen over het naar de kerk
gaan gep raat wo rdt met
elk aar. Waaróm doe je dat,
wat is er leuk aan of ju ist
nie t: De kinderen praten
daar heel open over .'
Niet alleen in het onderi js
zel f, maar oo k in de
voorlopige
organisatie van de school
komt deze verschu iving
naar voren . Op dat moment
is één van de twee ouders
in de voorlopige
medezeggenschapsraad
niet christelijk en zijn 2
bestuursleden voorstander
van op en baar onderwijs . ' Ik
vind dit erg reëel : zegt Piet ,
'want je kunt gewoon niet
ontkennen dat het aantal
van voo rstan ders van
openbaar onderwijs, ó ök in
The singe , nog steeds
groeit' .
Volgens Heina en Piet leve rt
deze same nwe rki ng nooit
proble men op. Ook de 15
jaar dat de kleutersc hoo l uit
ch ristelij ke en openbare
gez innen in huis had, is het
go ed gelopen. 'Sroede rlijk '
en 'zusterl ijk' zijn de
woorden die in dat verband
vallen.
Piet benad rukt dat de
deu ren van de school altijd
open staan voo r
belangstellende ouders van
(a.s.) leerlingen en dat hij
ook altijd bere id is om met
vaders, moeders én
kinderen te praten over wat
de school allemaal te
bieden heeft.

Het schoolwerkplan
De taak van een
onderwijzer aan een
moderne (kleuter)school
houdt niet op als de
schoolbel heeft geluid . Als
we vragen wat er dan nog
meer komt ki jken , valt al
gau w de term
'schoolwerkplan'. Dit is het
hart van de
onderwijsvernieuwing. Het
is het plan waarop het he le

Rabobaok ~
geld en goede raad



vóór 4 sept.
opgeven bij : H.C . Hazeveld

W.F. Hil debrandstr. 35
Gar merwo lde
050-4 14777

Hengels e.d. zijn te huu r aan boord.

De GA RMER en THESINGER

organiseert: 11 sept.
Makreelvissen op de Noordzee
Vertrek vanuit Den Helder om 8 uu r met
M.S. 'Mercuur'

onderwijs rust en waarin
omschreven staat wat er in
de sc hool gebeurt , hoe dit
ge beurt en waaro m dit zo
ge beu rt.
Het bli jk t nogal ing ewikkeld
te zijn al lemaal en van daar
ook dat er veel
(vergader)t ijd in gaat
zitten; soms wel 2 à 3 maal
per week. Ook blijkt Ria, de
vrou w van Piet , 1 oc htend
per week als
sti muleringsleerk racht in te
spri nge n op moment en dat
dat nod ig is bi j een van de
lee rkrachten.
Ook wordt er regelmatig
hulp geboden bi j de
ontwikkeling van het school 
werkplan door de School
Advies en
Begeleidingsd ienst uit
Groni ngen . Deze
organ isatie levert steun bij
het begeleiden van
leerl ingen met
leermoeil ijkheden en dat
bl ijkt erg plezierig , soms
wel noodzakel ijk te zijn.

AI met al ko mt in het
gesprek duidelijk naar
voren dat het onde rwijs niet
stil staat. De taak van
onderwijzer is veelz ijdig .
Piet zegt: 'Je taak wordt
steeds uitgebreider en je
krijgt steeds minder
middelen en geld om je
werk ui t te voe ren in deze
tijd van bezuin igingen . Maar
we werken er met z'n allen
hard aan en we hebben er
gewoon zin in om er wat
goeds van te maken'.

Een nieuw dorps feest ?
Een vern ieuwde school!

Aan het eind van het
gesprek komen we nog
even terug op de
nieuwbouw, waarvoor de
toestemming nèt binnen is.
Wethouder Cornelis heeft
zich er voor ingezet en
Hei na en Piet zijn er do lbl ij
mee ; bi nnenkort zitten ze
'gebeiteld ', zo zeggen ze.
Behalve dat aan de
achterkant van de school

het kleutergedeelte
aangebouwd wor dt, vindt er
een algehele ren ovat ie
plaats. Ook wordt het
ach ters te gedeelte van de
school zo in gericht (o.a.
met behulp van
schu ifwanden) dat er een
grote gemeenschappelijke
ru imte gemaakt kan
worden , waarin de kinderen
gezamenlijke dingen
kunnen doen en waar de
ouders te o ntvangen zij n.
Als alles vol gens plan
ver loopt, moet het binnen
een jaar klaar zijn . Maar het
zal nog wel heel wat voeten
in de aarde hebben voordat
de officiële open ing
plaatsvindt.
Wèl is er al een
jubileumkomi té op gericht
(Ria Smid is daar lid van),
dat zich bez ighoudt met het
feestprogramma in verband
met het 100 jarig bestaan
van de schoolvereniging in
1984. Ze kan er nog niet
veel over loslaten, maar dat
er een groot feest ko mt is
zeke r. Het is toc h ook al
weer 5 jaar geleden dat er
een dor psfeest is
georganiseerd ...

Kees Faber
Annel ies Heuvelmans

Ouderavond
Openbare
Basisschool
Garmerwolde
Op vrijdag 3 ju ni vond in
café de Leeuw de jaarlijkse
feest elijke oude ravo nd
plaats.
De leerlingen van klas 1, 2
en 3 hadden de musical
'Zeg eens A' ingestudeerd .
Het toneel was veranderd in
een ziek enhuiskamer
kompleet met bed ,
nachtkastje, inf uus en zieke
juf Gerda. De juf werd op
het toneel geopereerd door
de doktoren Friez ema

(junior) en Dolfijn , terwijl
daarna vader, moeder,
neven , nichten,
schoonmakers, koks,
ijscoboeren en kinde ren het
toneel onvei lig maakten .
Zozeer zelfs dat de
coulissen tijdens het spel
losraakten en vastgehouden
moesten worden door de
souffleurs.
Door de goede zorgen van
verp leegste rs Reina, Mir u
en Angela genas juf net op
tijd en kon deze musical
met 'samenzang ' en
feestgedruis afgesloten
worden .
De leerlingen van klas 4, 5
en 6 hadden de musical
'Meester Pennel ik'
ingestudee rd.
De lee rlingen maakten zich
zorgen over hun meester:
wat deed hij na half vier?

(nou, niet wat de onze doet:
voorzitter van ,
penningmeester spelen,
com missie li d zijn etc . etc .)
maar hij bleek uitv inder.
Meester Penneli k vond een
drankje uit waardoor ieder
gelukkig , blij , gezo nd en
verstand ig zou worden.
Iedereen kreeg een slok van
dit drankje zod at in het
dorp alleen nog maar
verstandi ge en bl ije 'mensen
woonden .
De avon d werd bezo ch t
door ongeveer 120 oude rs,
belangstelle nden, en
55plus-sers, d ie de ki nde ren
onthaalden op een warm
applaus en de voo rstelling
die met veel enthousi asme
gebrach t werd .
AI met al een zeer
geslaagde avon d.
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Planten in onze omgeving JUni: de zwanebloem.

De zwanebloem is één van
de planten in ons land , die
op de overigens veel te
korte , lijst voorkomen van
beschermde soorten in
Nederland. Hij groeit in
sloten, welke het gebied
zijn van vele waterd ieren .
Hierdoor konden namen
ontstaan als 'kikkerbloem',
'ooievaarsbloem', en de uit
een bijnaam ontstane, nu
algemene naam ,
zwanebloem.
We mogen ons erg gelukkig
pr ijzen dat deze niet alleen
zeldzame, maar ook
prachtige bloem, in vrij
grote getale in onze naaste
omgeving groeit en bloeit.
Als je over de stadsweg van
Garmerwolde naar Ten
Boer fietst kun je ze zo hier
en daar zien staan, maar als
je even de moeite neemt om
af te stappen en het land in
te lopen , dan zijn er sloten
te vinden, die op sommige
plaatsen helemaal vol staan
met deze plant. Een
prachtig gezicht en het blijft
de hele zomer zo , want het
is een plant met een erg
lange bloeitijd ; de eerste
bloemetjes zijn in juni te
zien en in september staan
somm ige planten nóg in
volle bloei!
Het kruid werd vroeger veel
verward met lissen en
biezen vanwege de
gelijkenis met de bladen
(dr iehoekig) . Zo komt in
Vlaanderen nog de naam
'bloeyende biese' voor en in
ons land wordt nog wel
eens gesproken van
'torenbies', Toch zijn deze
planten geen familie van
elkaar; de zwanebloem
vormt in zijn eentje een
eigen familie , de
zwanebloemachtigen, dus .
De plant wordt ongeveer

1.00 m. hoog en is
overblijvend; de bloemen
hebben een witachtige,
soms roze-rode kleur en
staan in een scherm op een
stengel. De lati jnse naam
van de zwanebloem
(Butomus umbellatus) heeft
met deze stengel te maken.
Botumus is afgeleid van
'buos' (rund) en 'termein'
(snijden), daar de bloem
harde stengels heeft,
waaraan het vee zich kan
snijden . Umbellatus komt
van 'umbel la' en is latijn
voor scherm of parasol.
De stengels gaven vroeger
de Friese kinderen veel
speelgenot; behalve dat ze
er stoeltjes van maakten
(vandaar de bijnaam
'stuolt jeblo m') gebruikten zij
ze ook om , samen met
lucifers, er laddertjes van te
maken . In het Friese
Lemmer maakte men op
een heel andere wijze
gebruik van het kruid. Hier
werd het driemaal boven
het hoofd gezwaaid om er
onweer mee op te wekken .
Een zeer vreemd gebruik,
daar de meeste planten, die

met onweer te maken
hebben, juist tègen dit
onweer worden gebruikt.
De zwanebloem werd dan
ook wel 'donderbloem'
genoemd of , in het noorden
van Overijssel,
'zwaarweerbloem'.
In de volksgeneeskunst
komt het kruid zo nu en
dan voor. De wortelstok en
de zaden zijn verkoelend en
verzachtend , terwijl de
wortels eetbaar zijn . In
Friesland heet het dan ook
wel 'swannekoek' of
'swannepopel' en in
SalIeland kent men ook het
'zwanebrood'.

De bloeiwijze van de
zwanebloem, een scherm
met duideli jk na elkaar
bloeiende bloemetjes, gaf
de Zuid Hollanders
aanleiding om de plant
'kloek en kuikens' te
noemen. Helemaal apart
staat de bijnaam
'kankerbloem' in het gebied
van de Friese meren. De
kinderen mochten niet al te
dicht bij het water komen
om de bloem te plukken .
Ze zouden anders kanker
krijgen, werd dan gezegd .
Het is volstrekt onduidelijk
waar dit (bij)geloof vandaan
komt.
In ieder geval heeft de
zwanebloem altijd al tot de
verbeelding gesproken ; in
allerlei mythes en verhalen
uit vroeger tijden speelt de
zwanebloem een rol. Op dit
moment is de plant vooral
belangrijk voor
tuinliefhebbers; vanwege zijn
van nature dekoratieve
karakter zie je het kruid veel
in tuinvi jvers. Gelukkig
wordt hij in zijn
oorspronkelijke staat
gekweekt, zodat er niet
allerlei rooftochten

ondernomen hoeven
worden om aan deze plant
te komen (hoop ik dan
maar). als je ze eenmaal in
je vijver hebt staan, dan
kunnen ze vermenigvuldigd
worden door de plant in het
voorjaar (april) te scheuren .
Ze groeien het best op
normale tot voedselrijke
grond en het is goed om ze
om de 3-4 jaar op te nemen
en opnieuw uit te planten.

tekening: Rob v.d . Eist
tekst: Kees Faber

Basisschool
Garmerwolde
op schoolreis
Klas I, 2, 3 naar Emmen.

Het eerst gingen we naar
Emmen. We moesten eerst
een heel eind lopen . Toen
kwamen we er. We moesten
eerst kaartjes kopen . Toen
mochten we er pas in . We
kwamen nog eerst op de
foto . Toen gingen we een
plek zoeken . Toen gingen
we met ons groepje naar
het naa ienhuls. We hebben
allerlei vissen gezien. Toen
gingen we in het Afrikahuis .
Toen gingen we naar het
olifantenhuis. Daar waren
de nijlpaarden en
schildpadden. Toen zijn we
langs de apen gegaan .
Toen we de hele dierentuin
rond waren gegaan, gingen
we boterhammen eten .
Toen mochten we vr ij in de
speeltuin spelen. We gingen
om kwart voor twee naar de
zandvlakte, daar gingen we
een speurtocht maken . Wij
zijn ook in de bomen
geklommen. Toen zijn we
friet gaan eten en gingen
we naar huis.

Steven.

Motor of
bromfiets
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K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF

VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GE ISO LEE RDE ON DERLOSSE RS
KIP PERS

PA LLET VERVO ER
VERH UIZI NG EN

G EWE IDEWEG I I
9798 TA GAR:-1ERWO LDE (GR.)

TEL. 050-4 16365

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraal 90
Ten Boer· Tel. 05902·2964

Elke donderdagmiddag .

12.00-1 3.30 uur
Thesinge Café V.d. Toorn

17.00-18.00 uur
Garm erwolde hoek
Rijk sweg



oo k de kleintjes had den dorst

op . Koffie , frisdrank en pils
bleken welkom te zijn op
die schitterende zomerse
dag . Pino in al zijn
voge lprach t had het maar
moeilij k met die hitte...
Gezell ige sfeer
Maar het allerbelang ri jk ste
was toch de gezellige sfeer,
die in de kern van het do rp
heerste. Muz iek, vlaggetjes,
fleur en kleur en blije
gez ichten: zomerser kon het

vervolg pag. 6

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

Van der "olen leyere niee alleen
zonneschermen

Kantoor Cr" ....erkplaars Oude RIJks....eg 11, Grrmcrwolde. tel 050·4 16098

Ad....seuzc ...oor tcweoborg : mevr H D rcwcs. Meerpaal 170, tel 050 ·4105 ] 1

Natuurlijk maken wIj graag ee n sche rpe o ffer te voor u als ' t om
ee n zonnesc her m gaat.

Maar teve ns houdt deze afde ling zeilmakerij Zich bez.g me t he t
o pnieuw bekleden van markiezen. o f met het repa re ren van

tenten ,
O ns levenngsprogramma o mvat verder:

vo uwwanden. verduis teringen. r ol luiken . vo o rze trame n en
ko struknewerke n.

Informeer Vrijblijvend naar onze mogelijkheden en pn jzen .

de tr ein zat alti jd vol

De festiviteitenmarkt

Naast de informatie-stand
van 'Benjamin', met verk oop
van buttons en het raden
naar de naam van een
knuffe lpop , was er een
stand met speelgoed en
ki nde rkleding .
De wereld win kel
Garm erwold e/Thesin ge was
aanwezig met de bekende
bakf iets , Ikabanabloem
schikster Miep Elzer uit
Thesinge had een kraam
ingericht, winkeltje Jopke
was aanwezig en al deze
men sen hadden niet te
klagen over de
belangstelling .
Attrakt ies als blik -g ooien,
grabbelton en Rad van
Avontuur deden het
natuurl ijk ook goed. De
middenstan d uit Thesinge
en Garm erwolde had fraaie
prijzen besch ikbaar gesteld .
Café de Leeuw was
daarnaast ontzettend
behu lpzaam geweest bij het
leveren van bakoventjes e.d.
voor de patat -bakkerij. die
om half twaalf van start
ging . De tweehonderd
slaatjes waren oo k maar zó

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Tevens: suederein iging ,
stoppage en kledlnq
reparat ie

050·413045

Goederen maandag
och tend gebracht in de L.
V.d. Veenst raat 3 worden
vrijdagavond thu is
gebracht

van Geert van de Stichting
Peuterspeelzalen Ten Boer,
waa rbij Benjamin is
aang esloten, vertelde in het
kort over de oprich t ing van
de Thesinger spee lzaal en
gaf vervolgens het woord
aan wethouder Janssen.
Deze onde rst reepte
nogmaals dat .
peuterspeelza len hoge
prioriteit hebben op de
welz ijnsnota van de
gemeente, dat subsid iëring
niet alt ijd even gemakkelijk
was en dat hij twee
oc htenden per week mooi
genoeg vond voor de
peuters.
Nadat de peuters en hun
ouders een rondedansje
brachten om de stoel
waarop de wethouder was
gep laatst en hem bet rokken
in een l iedj e, dat op de
speelzaal veel wo rdt
gezongen , begon
muziekkorps 'Jul iana' weer
te spelen en vertrok daarna
op mars . De genod igd en
konden zich te goed do en
aan koffie, cake of
appeltaart en hun ogen
goed de kost geven aan het
vele dat er op de markt viel
te zien .

.
,.

- ;

De opening

Vanaf 'Ons Trefpunt' vert rok
tegen la uur muz iekkorps
'Juliana', gevolgd door het
spee lzaal-trein tje met aan
boord juf Bieny, wethouder
Janssen en de peuters in de
rich ting van de speelzaal.
Het school ple in tje was
inmi dde ls omgetoverd tot
een fleurig gehee l van
kraampjes, vlaggetjes, en
een gedeelteli jke over 
kap ping die het geheel een
zomerse terras-achtige
aanbl ik gaf . Voorzitter Paul

Op zaterdag 11 juni , om
la uur 's ochtends, werd
peu terspeelzaal 'Benjamin'
in Thesinge dan toch
feestelijk geo pend . Zoals
bekend, draait de spee lzaal
al sinds september vorig
jaa r > de gr oep van 12
peuters is steeds vol
geweest en er is nu een
wachtl ijst . Wanneer die lijst
nog groeit , valt voor het
komende schooljaar een
tweede groep serieus te
overwegen .
Peuterspeelzal en zijn in
deze tijd geen overbod ige
luxe. De veranderde tijde n,
de kleine gez innen
betek enen dat het niet meer
vanzelfsprekend is dat
peuters in en om het huis in
co ntact komen met andere
kinderen . Op een speelzaal ,
onder desk undige leiding,
gebe urt dat wél en
bovendien wordt er veel
aandacht besteed aan de
kleintjes: verven , kleien,
samen spelen, zingen en
dansen, vr ij bez ig zijn en
wat ger ichter samen iets
maken, het bevalt de
kle intjes bèst .
Betrokkenheid van de
ou ders bij de
peuterspeelzaal is daarbij
een voorwaarde .
Dat de ou ders in Thesinge
(en nat uurlijk ook die van
kin de ren uit Gar merwolde)
zich bet rokken voe len bij
'Benjamin ', bleek opn ieuw
uit de gezamenlijke inzet bij
de voo bere iding van het
Grote feest.

Peuterspeelzaal Thesinge
Feestelijke opening groot succes

. !'BeI..I<IMtl"."
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al niet op dit kinderfeest.
De meeste peuters genoten
enorm van de rondrit in het
treintje. Kleuters, lagere
school kinderen en ook
ouderen bleken het al
evenzeer op prijs te stellen
dat ze op die manier het
dorp eens konden bek ijken .
De trekker was beschikbaar
gesteld door Eitje van Huis.
Hij was op die manier een
van de velen die ertoe
bijdroegen dat het Open
Hu is-feest van 'Benjamin'
een sukses werd: het is
onmogelijk om iedereen ,
bu iten de speelzaal-kring ,
die zijn steentje b ijdroeg,
hier te noemen maar we
zijn hen zeer dankbaar. Zo
waren de behangerstafels
van Harm en Jelly Hofstede
onmisbaar voor de
kraampjes.
Het onderwijzend personeel
was aanwezig, en juf Heina
bracht de maandag daarna
zelfs nog met haar kleuters
een apart bezoek aan de
peuterspeelzaal om een
cadeau aan te bieden. Ook
cadeaus als o.a. van de
Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge
stelden we daarom enorm
op prijs .
Oudercommissie
Naast het feit , dat
'Benjamin' op deze manier
werd opgenomen in de
dorpsgemeenschap, zijn we
natuurl ijk ook bli j dat de
kas van de oudercommissie
inderdaad aangevuld is. Na
aftrek van het geld dat we
in het feest hebben
geinvesteerd , blijft er zo'n
achthonderd gu lden over
om materialen van te
bekostigen en festiviteiten
als Sinterklaas en
binnenkort een uitstapje
naar Ekenstein voor de
peuters van te kunnen
betalen. Ook dit resultaat ,
door het dorp opgebracht,
maakt het openingsfeest
van peuterspeelzaal
'Benjamin' onvergetelijk .

Hanegevechten
1983. .
Evenals voorgaande jaren
organ iseert de P.J.C. te
Garmerwolde weer de
traditionele Hanegevechten
en wel op 9 juli a.s.
In het in het vorig jaar
nieuw geïntroduceerde spe l
de Fiets 'm d'r ove r wo rdt
weer een vernieuwing
aangebracht.
Het spel gaat nu als vo lgt:
Men fietst vanaf de wal over
een touwbrug naar de
andere kant van het
Damsterdiep. Deze ligt in
het midden een paar
centimeter onder water .
Het geheel gaat weer om de
kortste tijd of de langst
afgelegde afstand .

De reglementen :
1'. Er wordt gereden op tijd ,
bij voortijdig afstappen geld
de afstand welke is
afgelegd.
2. Het vervoermiddel dient
minstens één wiel te
bevatten, doch is niet aan
maximum gebonden.
3. Het vervoermiddel moet
een boei bevatten (voor het
terug vinden van de fiets)!
Bal, Ballon , etc .
4. De voertuigen mogen
niet motorisch aangedreven
worden .
5. Meerdere deelnemers op
één vervoermiddel zijn wel
toegestaan .
6. Deelnemers moeten het
vervoermiddel op eigen
kracht voortbewegen, en de
voeten mogen de touwbrug
of de grond niet raken .
7. De touwbrug heeft een
breedte van ± 35 cm .
B. Deelnemers dienen
schoeisel + valhelm te
dragen .
9. De dee lnemers moe ten
in het bezit zijn van een
zwemd iploma en ze moeten
tenminste 15 jaar oud zijn .
10. Voertuigen worden op
orig inaliteit beoordeeld .

Voor verdere inl ichtingen of
opgave, tevens voor de
Hanegevechten :
Jan Havenga, Grasdijkweg
10, Garmerwolde, Te l. 050
416215.

Bezoek
La ndju gend
Gehe el volgens trad it ie
bracht de Landjugend
Flintbek de P.J.G.
Garrne rwo lde weer een
bezoek tijdens de
pinksterdagen. Op het laatste
moment hoorden wij dat er
35 personen zouden komen.
Dat was een hele schrik.
Waar moesten die wel niet
allemaal slapen?
Tenslotte en na veel
telefoontjes is het toch
gelukt. Een ieder en vooral
de niet-leden die een gast
in huis hadden nog erg veel
dan k namens de Plattelands
jongeren.
Het programma was als
vanouds weer overvol. Bij
aankomst van de duitse
gasten was er een
koffietafel. Hierna werden
de gastgezinnen ingedeeld.
's Avonds kon een ieder de
benen weer losdansen op
live-rnuziek van de Fly ing
Fingers.
De volgende morgen, de
eerste Pinksterdag moest
men al weer vroeg opstaan
voor het Fruhshoppen .
's Middags ging een klein
groepje op de fiets naar
Groningen . De anderen
vo lgden met aut o's. Het
eers te doe l was de
Mart initoren . Het uitz icht
vanaf de toren was
grandioos.
Als je heel goed keek kon je
Garmerwolde zien liggen.
Vervolgens ging het ric hting
de Kermis , waa r onze
gasten voor het eerst
poffertjes proefden .
's Avonds werd er een
feestje gebouwd in café
Molenzicht in Thesinge.
Volgens het programma

zou den we een kampvuur
hebben bij de boerderij van
Havenga, maar het slechte
weer schopte dit een beetj e
in de war. Zo dachten we
ook met het voetballen de
volgende morgen , maar op
het laatste moment bleek
dat dit toch nog doorgang
.kon vinden .
.Dames en heren speelden
' beiden met 1-1 gelijk.
Die middag volgde het
afscheid . Voordat de bus
wegreed werd nog een foto
gemaakt van de volledige
groep. Petra

Instuif
'Klank en
Beweging'
Ter afsluiting van het
seizoen hebben we 2 ju ni
j .1. een instuif gehouden in
café 'De Leeuw'.
Onze gasten kwa men uit
Harkstede, Oldehove en
Thesinge. Samen met onze
leden, ware n er 53 dames
en 3 heren . Een leuke groe p
waardoor iedereen elke
dans mee kom doen en er
niet gesplitst hoefde te
worden.
Om tien uur was iedereen
aanwezig .
Na de koffie gingen we van
start met de 'Cream Kolonel
Mixer' een lekker vlotte
dans die iedereen goed
kent zodat de benen goed
los waren.
Van dansen wordt je goed
warm . Er werd dan ook tijd
gemaaakt voor enige
consumpties .
Na de lunchpauze waarin
we soep met broodjes
hebben gegeten wilden
diverse mensen graag even
een luchtje happen .
Om twee uur gingen we
weer van sta rt .
Gezell igheid kent gee n tijd
en het was zeer snel vier
uur. Na de afsluiting waarin
Mevr. Bijmolt (leidster van

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 mtene urverzorqmq
staos weq 63.9791k.b ten ooer tetrmmennqeo
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REDAKTIE
ADRESSEN

hoorden, ook een gezellige
middag voor de kinderen .
De muziekvereniging mag
terugzien op een ook dit
jaar weer ges laagd jaarlijks
evenement.

Redaktie Garmerwolde:
El isabeth Schuling, L. v.d.
Veens traat 2, tel. 050
416355.
Redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257
Administratie : Peta Jurjens,
L. v.d , Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde , te l.
050-416094.
Bank : Rabo Garmerwolde ,
rek . nr. 3207.05.749 giro V.d.
ban k 916938.
Kopij inleveren : steeds vóór
de 15de van de maa nd .
Dr uk: Bo lkema drukwerk
verzorging , Gron ingen.

I Bazaar Juliana gezellige
I drukte

Op vrijdag 27 jun i werd de
bazaar van muz iekvereni
g ing 'Juli ana' gehouden .
's Middags voor de
kinderen , 's avonds voor
oudere jeugd en vol
wassenen in Ons Tre fp un t.
Attrakt ies als pop- raden ,
ameri kaanse verlotingen om
veel mooie prijzen,
schieten , wie met één
lucifer de meeste kaarsjes
kon aansteken, blik-gooien
en sjoelen trokken veel
publ iek . Het Rad van Avon
tuur draaide bijna onop
houdel ijk met de ene mooie
pr ijs na de ande re. Er waren
drankjes en slaa tjes te
kr ijgen en de meeste
Thesi ngers kwamen in die
regenacht ige periode da n
ook maar al Ie graag wat
geze ll igheid ha len op de
goed verzorgde en gezellige
bazaar.
Hoogtepunt was het kam
pioensc hap Rekstokhangen .
Kampioen '82, vaandel
drager Martin Hofman, was
volgens eerdere berichten
'in trai ning' geweest en niet
van plan om zich de beke r
maar zo te late n ontnemen.
In de eerste ronde haalde
hij de hoogste ti jd en hij
leek dan oo k de gedood
verfde winnaar, maar uit 
eindel ijk moest hij toch de
beker afstaan en wel aan
Tjeerd van Houten . De
concentratie en het uit 
houdingsvermogen van de
deelnemers was bewonde
ringswaardig.
Wat kunnen minuten lang
duren ! Het zal volgend jaar
een zware dobber worden
voor d iegenen die d it
rekord gaan probe ren te
verbeteren .
De naam van de pop bleek
Rianne te zijn , maar di e
werd door n iemand
geraden. AI met al een
gezel lige avond en , naa r we

Progr amma voor het
seizoen 1983- 1984.

15 september (donderdag)
kottiemorgen.
27 september (di nsd ag)
Modeshow verzorgd door
de Fa. Fokkens, Groningen.
Vrij to egankeli jk.
12 oktober, Rabovoor
licht ingsavond.
25 oktober (d insdag)
Uitnodig ing van de C.B.P.V.
Th es ing e, Maaltijdsch ijt.
12 no vember (zaterdag)
Jubileum (50 jar ig bestaan).
7 december , Sint Nicolaas
avond .
14 jan uari (zaterdag)
Neijoarsverzide.
15 februari , jaarvergade
ring en Lezing bejaarden
zorg .
14 maart , Lezing over
ballonvaart.
4 april , Lezing ove r Indone
sië .
??? april, diskussieavond.
16 mei, Demonstrat ie door
fa. Moorlach en dhr. R. Sto l.

de resultaten .
De drumband behaalde een
eerste prijs wat tevens een
promotie naar de tweede
divisie bevat. En of dat nog
niet genoeg was, behaalde
Jan Feenstra de prijs voor
de beste tambourmaitre
t ijdens het defilé.
Dus reden genoeg om een
feest je te bouwen . De
drumband gaat nu weer met
fr isse moed verder en onder
de uitstekend e leiding van
Meindert Telkamp. Alleen is
het jammer dat het wel een
erg klein groepje is.
Nieuwe leden zijn daarom
ook we lkom .

Heeft u vrag en of
belangstell ing neem dan
even kontakt op met E.D.
Post , Tel.: 050-416079

Plattelands
vrouwen
Garmerwolde

Drumband
Harmonie naar
't concours
Ter ere van het 25-jar ig
bestaan van de
muziekvereniging
'Voorwaarts' te Harkstede
werd in Harkstede het Drum
(fanfare)- en majorette
con cou rs gehoud en op
28 en 29 mei.
De drumband van de
Harmonie had zich al ver in
het ver leden aangemeld als
deeln am er , maar do or
wisseling van inst rukteur,
was het nog wel even de
vraag; wel of niet heen ?
Besloten werd om toch
maar deel te nem en.
Harkstede is tenslotte zo
dicht bij huis.
Dat het geen verk eerd e
besl issi ng was ble ek wel uit

Harkstede, Thesinge en van
Garmerwolde) en de Heer
Kleinenberg (le ide r van
Oldehove) een bloemetje en
een enveloppe werden
aangeboden als dank voo r
hun geweld ige inzet de
hele dag werd er nog de
po lonaise gedaan waarna
iedereen erg mo e maar naar
onze mening zeer voldaan
hu iswaarts keerde.

Het bestuur

De open ruimte waar café
'de Unie' heeft gestaan zou
missch ien benu t kunnen
wo rde n voor garages.
Als er dan een behoorlijk
plein bij is, eventueel met
kraa n en afvoer, zou de
auto daa r ook gewassen
ku nnen wo rden .

Open ruimte
café 'd e Unie'

Janna Star .
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Veel sukses.

heen gaan met vakantie,
een dag , een week en
misschien nog wel langer.
Schrijf hierover een
verhaaltje en stuur die op
naar G.T. Express-kinder
krant , voor Garmerwolde:
Van der Veen straat 2, voor
Thesinge Kapelstraat 5 en
dit alles voor 15 augustus.

We zullen enkele verhalen
afdrukken . Doe je bes!!!!
Kinderen die nog niet
kunnen schrijven, kunnen
een tekening maken. Je
kunt er een pr ijs mee
winnen!

Sunshop- tournooi

r
schapen scheren bij de tem. Bo/huis

In de maanden jul i en
aug ustus zal er door onz e
verenigi ng geen badminton
gespeeid worden .
Wij beg innen weer met
goede moed in september.
Als er nog mensen zijn die
lid willen worden , kunnen
zij zich opgeven bi j :
Ann eke Katt enberg
Grasdijkweg 13.
Lex Guyaux
L. V.d. Veenstraat 13.
Jok e Vliem
L. V.d. Veenstraat 14.

Badminton
vereniging
Garmerwolde

Jullie krijgen nu een eigen
hoe kje in de G.T. Express.

Wie van ju ll ie bedenkt een
leuke naam voor deze
rubriek?
Er is een leuke prijs mee te
verdienen .

Stuur je oploss ing naar:
Garmerwolde:
Van der Veenstraat 2.
Thesinge:
Kapelstraat 5.

Vakantie-verhaal
De meeste kinderen van
jullie zullen wel ergens

Kinderkrant ... bedenk een naam!

De G.T. EXPRESS wo rdt
niet al leen in Garmerwolde,
Thesinge en Ruischerbrug
gele zen , maar ook in:
Groningen - Kiel-Windeweer
- Lage land - Ten Boer 
Stompetoren - Die ren 
Diepenveen - Zuidlaren 
Almelo - Bedum - Curacao
en ZImbabwelIl

Waar leestmen de
G.T. EXPRESS?

laren. Daar konden we nog
genieten van een goed
verzorgd diner.
AI met al weer een
geslaagde dag .
Reiskommissie onze har
teli jke dank !
Ind ien U nog iets gemaakt
hebt voor de Braderie kunt
U dit alsnog inleveren tot 1
jul i bij een van de bestuurs
leden .
Verder wenst het bestuur
alle: leden en hun fam ilie
een prettige vakantie en
natuurlijk ook diegene die
thuis blijven een fijne zom er
met veel mooi weer.
Leden die nog borduurwerk
voor het programmaboekje
en/of iets gemaakt hebben
voor de braderie, worden
vriendel ijk verzocht dit zo
spoedig mogel ijk bij één
van de bestuursleden in te
leveren.

Plattelandsvrouwen
Garmerwolde

Kerkdiensten
3 jul i The singe 10.00 uur
cand. Mw. J. van der Steeg
Venema, Delfzijl
10 juli Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg , kolfie drinken na
afloop
17 ju li Thesinge 10.00 uur
ds. S.F. van Veenen , Haren
24 juli Garmerwolde 10.00
uur ds . A. Corbijn van
Willemswaard, Groningen
31 juli Thesinge 9.30 uur ds .
W. Leegman , Scheemda.

Op woensdag 18 mei werd
de laatste bijeenkomst van
dit seizoen gehouden in
café 'De Leeuw'.
Met een lezing over de ver
schillende vormen van
Therapie door mej. Agnes
Hov ing uit Appingedam ,
werd dit een mooie en leer
zame avond. Nadat mej .
Hoving ons uitgebreid had
verteld over de opleiding en
het werk van een therapeut (e)
in het algemeen, konden
vragen worden gesteld .
De fietstocht d ie zou plaats
vinden op 17 mei is door
het slechte weer niet door
gegaan.
Wel ging door ons zomer
uitstapje op 9 juni. De reis
ging deze keer o.a. naar de
'Weerribben' in Ossenzijl
waar een boottocht werd
gemaakt door een pra chtig
natuurgebied en nadien de
broodmaaltijd werd
geb ruikt.
Daarna gingen we verder
naar Steenwijk. Hier was
gelegenheid voor de dames
om een uurtje te gaan win
kelen , waarvan uiteraard
dankbaar gebruik werd
gemaakt.
Toen na een extra rondje
Steenwijk ook de laatste
dames weer waren inge
stapt ging het richting
Genemuiden.
Alda ar aangekomen
bezochten wij een tapijt
fabriek . We werden welkom
geheten met een kopje
kollie, onderwij l het een en
ander werd verte ld over de
fabriek .
Daarna begon de rond
leid ing.
De ter ugreis ging o.a. over
Staphorst , IJhorst, Rouveen
enz .
Tot slot werd voor de
laatste keer gestopt in Zu id-

Aktiviteiten
Plattelands
vrouwen

DE VRIJE POMP ...

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd in papegaaien - ara 's

kakatoe's - beo's.
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG - GRONINGEN
telefoon 050 - 41 55 53


