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In gesprek met de PJGG

Verwac ht ing svol uitz iend
naar de feestweek, leek het
ons een goed idee eens te
gaan praten met de PJGG,
d ie een gedee ite daarva n
organiseert . Jan , Kars ten ,
Pet ra en Sie bo lt ko nden we
bereiken en zi j w ilde n graag
wa t verteli en over hun orga 
nisat ie, doelstell ing en akti
vi teiten .

Organi satie en doels telling

De eerste vraa g was natuur
lijk: 'Wa t betekent PJG G nu
prec ies en wat is de doel
ste lli ng '? Petra verd ween
naar boven om de sta tu ten
op te halen en Ja n ant
woo rdde: 'PJGG betekent
Pla tt elands Jongeren
Gem eensch ap
Garmerwol de, maar er
komen ook jo ngeren ui t de
oml iggende do rpen zoa ls :
Th esin ge, Engelbert Middel
be rt, Donderen en Zeerijp .
Karsten vulde aan : ' Ieder
tu ssen de 16 en 35 kan lid
word en, de bestuu rsleden
kun nen maxim aal vier jaa r
in het best uur zitt en het 
geen pr ima is, want da n
kr ijg je gee n vers tarri ng '.
Pet ra was intus sen te ru g
met de statuten en meldde:
'De doelsteli ing is het
scheppen van mogel ij k
heden, waardoor de leden
zich maa tschappelijk en
kultureel kunnen ontwikke
len tot een zelfbewuste
platt eland sbevol kin g. Ook
wor dt het org anisat iebesef
en de ge meenschapszin
ges timulee rd .

Wie zitten er nu in het bestuur?

Dat zi jn : Jan Havenga,
voorzitter ; Karste n Bolh uis
vice-voorzit ter ; Petra Bl ink,
sekretaresse; Gerd a Doorn 
bos , 2e sekretaresse;
Sie bo lt Dijkema, penning
meester; Edwi n vd End en,
2e penningm eester en
Gee rt Jacob van Dijk, alge
meen bes tuurs lid .

Hoe verde len jull ie de taken ?

Jan: 'Op de jaarverga deri ng
wor dt besproken, wi e aan
we lke aktivite iten meedoet

en vindt de indeling in kom
miss ies plaats. Er is een tech 
nische kommissie, een f iets
cie ., toneelcie . en verd er is er
een algemeen koördinator,
die het pap ierwerk (voo ral
met de ge mee nte) regelt ,
iem and neem t de administr a
tie op zich of de advertentie
afde ling en één man reg elt en
delegeert alles, zo dat e r niets
ver geten wordt .

Wanneer is de PJGG
opgericht?

Karsten: 'Hij is opgeric ht in
1952 door iema nd, die de
jo ngeren bij elkaar wil de
brengen '! De aanwezige
bestuu rsleden weten niet,
hoe deze persoon heet,
maa r wel dat het indertij d
begonnen is om agrariérs
en dat nu iedereen welkom
is. De veren igi ng telt 75
leden , die f 25,- per jaar
lidmaatschapsge ld betalen .
Ook zijn er ere led en en
donateurs.

Hoe komen jul/ie aan nieuwe
leden?
Sieboll: 'Voorn amelijk door
mo nd op mond rek lame en
op de inschrij vingslijst
kun nen de nie uwe leden
ook meteen hun ideëen
kw ijt.
Bestuurslede n zijn er
gel ukkig ook nog alt ijd te
vi nden. He t is een drukke
baan , maa r iedereen is erg
enthousiast. De gemiddelde
leeft ijd van de huid ige
bestuursleden is 21 jaa r.

Ju ll ie zijn natuur/ijk erg
bekend geworden door de
hanegevechten , de uitwis
seling met Am erikanen en
Duitsers, maar doen jullie
nog meer ?

Petr a haalt het plakboek en
de not ulen te voorschij n en
we nem en een jaar aktivi 
tei ten door.
Het jaar begint met de
Nieuw jaarsborrel. (Karsten:
'denk niet , dat we veel
d rankfestijnen hebben, er
wo rdt heel wat minder
gedronken da n vroeger en
heel wat meer aan kul tuur

het P.J.G.G. bestuur.

geda an!)
Als er ijs is, worden er
sch aats- en priksl ee
westrijd en gehouden en een
estaf ett e.
Er is één keer per maand
een vergade ring in 'de
Leeuw' of in 'Jägermeister'
en zo 'n bijeen ko mst heeft
alti jd een off ic ië le afs lu iting.
Vaste programmapunten
zijn een lezin g over
Am eri ka - vanw ege het
uitwisselingsp rogramma 
een spe lie tjesavond
(knikkeren, jo- jo, voetbal.
sjoe len enz.) Het no ten
schieten in apr il ,
toegankelijk voor iedereen ,
de toneelavond, met
pinksteren de reis naar
Duitsland of de ontvang st
van de Du it sers.
In aug . wo rdt er gefietst en
vindt de uitwisseli ng met de
KPJ in Limburg (Ech ge l)
plaats, dok al doen daar
niet zove el leden aan mee
vanwege het wer k, de
koste n of exa men s.
Daarna volg t het wijn fee st ,
dat een aanta l jaren alieen
voor de gezeli igheid was ,
maa r waar nu ook een
lezin g over wijn bij wordt
geo rganisee rd .
Veel enth ousiasme is er
voor de dropping , waarb ij
de leden door een bu s
erge ns ge dropt worden en
ze een bepaald ca fé maar
moeten zien te vinden.
Als laat ste programma staat
genoteerd het Kerstbal ter
ontspanning van weer een
jaar PJGG en hop en, dat ze
fin anci eel weer ro nd

kom en . Mocht dit n iet het
geval zijn , dan moeten de
leden zelf het tekort
aanvu lien!

Hoelang bestaat de
uitwisseling met Duitsland
al ?
Jan: 'Deze best aat al 18 jaar
en is voortgekomen uit het
verlangen eens naar het
buitenland te gaan. Met de
landjugend Flintbek dansen
we - er wordt trouwens heel
veel gedanst door de PJG G
- praten we, sporten we, er
wordt iets kult ur eels onder
nom en en maken we ken nis
met hun levenswi jze. Het
uitstap je duurt 3 dage n, de
ontvangst hier in Garm er
wold e ook.

Hoe lu kt het je om naar
Amerik a te gaan?

All ereerst moet je li d zijn
van een platt elan dsjongeren
ver en iging . Dat eist de
st ic hti ng 'Youth to r under
stand ing ', d ie als doel heeft ,
dat jong eren ove r de hele
wereld meer begri p kr ijg en
voor elkaar . Je kunt
ver t rek ken voor 3 maand en,
een half jaar, of een jaar en
dan bv . een agrarisch
programma volgen of in een
gezin gaan werken . In
Amerika moet je lezingen
houden over Nederland bv.
in een kerk , of op de radi o ,
of op de TV . Je betaalt zelf
je rei s, de gast ouders
beta len je verb lijf en verder
moet je zo rgen , dat je iets
te eten krijgt , wan t het



Trekkingslijst Verloting
Feestweek Garmerwolde
6-9 juli 1983

Met dank aan: T .K. Dikkema, E. Haven ga, H.J. Havenga,
W. vld Schans, J. Stoker, J. Noordhof, R. Sto l, fa. Veenstra
en fa. vld Mol en
voor de gratis beschikbaar gestelde pr ijzen.

Prijzen kunnen tot 1 oktober 1983 wo rden afgehaald bij
Mevr. Havenga, Oude Rijksweg 9, Garmerwolde .
Niet afgehaalde prijzen vervallen na 1 oktober aan de
Feestweek- Kommissie.

prijs omschrijving
l e prijs T ,V,
2e pr ijs scha ap of geld
3e pr ijs rondvluc ht voor 2 person en
4e prijs mistlampen
5e pr ijs el. koffiemole n
6e prijs tuinstoel
7e prijs waa rdebo n van café De Leeuw
8e pri js waardebon van café Jäge rmei ster
ge prijs sleutelset

1Oe prijs waardebon van Joop Noordhof
11e prijs plaid
12e prijs windscherm
13e prijs motorhandschoenen
14e prijs waard ebon R, Sto l
15e prijs waardeb on Fa. Veenstra

. 16e pri js waard ebo n R. Sto l
17e prijs plant
18e pr ijs ijstaart
t se pr ijs ijstaart

Elisabeth

Spo rt , muziek en hard
wer ken stalen kennel ijk de
spieren!

feesteli jkhe den in de Leeuw
werd mij verklapt, dat ze
geoefend hadden met een
tra c tor!). tweede werd GEO
en derd e de Har monie!

Lot nummer
1635
1430
1987
1929
2086
1450
1807
2486
1940
1813
2927
2016
1502
1266
2822
2889
2444
2050
1595

dan het groo"tst, de
jo ngeren hebben doorgaans
hu n examens achter deruq ,
de officiele instanties zijn
nog niet op vakantie en het
is een aard ige verdeling van
de PJGG aktivitei ten over
het jaar.

Hoe zal het nu in juli verlopen?

'We hopen op mooi weer en
op veel publi ek; voo ral
nat uurlijk, dat het financ ieel
goed zit en we zijn du s wel
wat zenu wac ht ig! Maar het
zal wel goed komen.

Elisabeth
Peta

Touwtrekken
Het ter rein van Jan
Wig bo ldus , waarop touw
getrokken zou worden en
de Tiroler Kapel zijn muz iek
ten gehore gaf, zag er bij
aanvang zeer maagd eli jk
uit. Dit zou niet lang duren ,
want de voeten van de
sterke mannen en vrou wen
en de rege n veranderd en in
een mum van tij d het gras
in een glibberige modd er
baan , waarop het moeil ijk
houvast te kr ijgen was, Het
pub liek kon dan ook
genieten van op de lach 
sp ieren werkende
valpartijen . Bewondering
oogstten de fraai verklede
West erv rou wen , die onder
hun wille schmink het rood
aanlopen van hun gezichten
verborgen. Ook de
gymnastiekverenig ing had
zic h aantrekkel ijk verkleed .
Na heel wat heen en weer
get rek , het aanpassen en
veranderen van de takt iek
en de onon tbeerlijke
aanmoediging van het
publiek, bleken bi j de
vrouwen de GEO-dames het
sterk st. kwamen de
Plattelandsvrouwen als
tweede uit de bus en de
Harmon ie als derde!
Bij de mannen won de land
bouwveren iging (t ijdens de

Waarom zijn de hane
gevechten in juli?

De kans op mooi weer is

gezell ig samen ta felen
kennen ze daar niet. De
Ame rikanen , die in Garmer
wol de komen , doen hun
gastouders dan ook vaak
versteld staan over de
manier, waarop ze te allen
t ijden voedsel tot zich
nemen , zon der zich af te
vragen of een ander soms
ook hon ger heeft .

En dan nu het zwaarste
program mapunt: de bene
gevec hten; hoe zijn die
ontstaan?

Eerst werden de hanege
vec hten op Koning innedag
gehouden , maar nu t ijdens
de feestweek , op verzoek
van Dorpsbelangen. Zo 'n
t ien jaar geleden
bestookten de hanen el kaar
met strobalen. gezeten op
een paal op het land. Piet
van Zanten en Henk
Veenstra ste lden to en voor
een paal over het water te
leggen . Samen met Kees
Ja nsen haalden ze een
boom uit Hoogh alen en er
meldden zic h d irekt 45
hanen , onder de bewonde
rende bl ikken van 500 man
publiek . Na twee jaar hane
gevechten werd er gezocht
naar aanvullende allrakties
en zo kon het publ iek
ach tereenvolgens gen ieten
van: wie haa lt de langste
afsta nd in het water, de
badkuipraces, wie fietst 'm
er over en d it jaar er door.
Ook andere publieks
trekkers werden bedacht,
zoals de boeienko ning , het
parachu tespringen, de
sterks te man van Neder land
en nu de Limbo-dansers.
Vorig jaar kwamen er 1500
mensen kijken! Het orqaru
seren van dit gebeuren
begint al in januari, de
kos ten zijn enorm hoog,
voo ral door de publieks
t rekk ers en de advertenties.

Garmerwolde,

tel. 050-416202

~~\"'I\rlR"'.«IV"'~ ~.

I .: , \
llil. t Cl

Rabobank ~
geld en goede raad



Dorsmachine- show

v.t.n.r . E. Terp str a, G. Boer, A. Kampe n

Bij de open ing van de
feest week tr ok de Harmonie
door Garmerwo lde en
Th esinge, lok te de
bew oners uit hun hu izen en
de kinderen uit bed . Veel
mens en ha dden hun tuinen
versie rd en zo kon er
enthou siast begonnen
worden met het eerste
program mapunt: de dors
mac hine-show.
Er kw am en zo'n 550
mensen kij ken naar de
dorsmachine, di e de fam ilie
Pasto o r jaren geleden in
een sch uur in Zeeri jp heeft
ontdekt. De machine had
daar 12 jaa r ongebruikt

dorser met karakteris tieke kap

gestaan en is helemaal
opgeknapt door de famil ie
Pastoor. Het resu lt aat was
indrukwekkend! Tijd ens de
show brachte n Vera van
Zan ten en Mieke Welling,
verk leed als boerenmeiden,
de dorsers dikke boter
hammen en ro gge brood
met spek in or iginele
br oodtrommels! De enige
teg en vall er was, dat het
paard niet de kar met
schoven wilde trekken ,
zodat enke le ster ke man nen
deze taak moesten
overn emen. AI met al was
het een show, die het kijken
waard was .

Elisabeth

Viswedstrijd
Zaterdag 9 ju li, de laatste
dag van de Feestweek
Garmerwolde ving aan met
de viswedstrijd . De
kommi ssieleden had den
gehoopt dat de
Garmerwolders in g ro te
getale waren opgekomen
om stri jd te leveren om de
prach tige bekers, d ie waren
aangebode n door de
mid denstand van Thesi nge
en Ga rmerwol de.
He laas het mocht weer niet
zo zijn; 21 man waren
opgekomen , desondanks
is het toch weer een
sportieve str ijd geworden.
Er is gevist van 6 tot 11 uur.
Uitslag 1e tien :

t e en Algem . Kamp. is
geworden E. Terpstra 29 st.
3340 gr. 97 ,8 pnt.
Hij mocht een beker in
on tvangst nemen , aange
boden door ca fé
Jägerme ister.

2e Kamp. Zwaarste gewicht.
G. Boer 10 st. 3310 gr. 76.2
pnt.

H ij ontving een beker
aan geboden door de fa.
v.d. Mol en.

3e en Kamp. grootste aan tal
A. Kampen 24 st. 2340 gr.
70,8 pnt.
Hiervoor was een be ker
aange boden do or kapper
S. Veninga.
4e Gert Bouwman 23 st.
2340 gr. 69,8 pn t.
5e K. Terpstr a, 17 st. 2250
gr. 62 pnt.
6e J.T. Slachter, 11 st. 2115
gr. 53,3 pnt.
7e H. ten Cate Jr ., 7 st. 2200
gr. 51 pnt.
8e F. Suurhofl , 14 st. 1720
gr. 48,4 pnt.
ge J.D . Slachter, 11 st. 1820
gr . 47,4 pnt.
10e R. Kort , l l st , 1810 gr.
47,2 pnt.

Zwaarste vis 900 gra m we rd
gevangen door G. Boer.
Hiervoor ontvi ng hi j ook
nog een beker aangebo de n
door fa . Slachter . Verd er
konden all e deeln em ers een
prijs uitzoe ken.
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Spekoikk 'n een Grunneger lekkernij

Braderie
De braderi e kwa m
langzaam op gang . Waar
da t aan ligt blijft gissen .
Missch ien was het in het
begin nog te warm of waren
er andere akt iviteiten in de
st reek of well ich t is een
braderie niet meer een
echte pub liekstrekker.
Gelukkig was er omstreek s
7.00 uu r toch heel wa t
publ iek op de been en werd
er al sno g fli nk verdiend in

/
I
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kra n tje trekken bij de kraam van de G & T Ex pr ess b ij na etuia prijs '

de kraam pjes. De oude
ambach ten waren voora l
boeien d voor mensen , die
niet van het platteland
ko men en voor kinderen .
Sommige standhouders
bleken zo goed van de
tongriem gesn eden, dat je
je kunt afvragen o f ze er
niet hu n beroep van
moesten mak en! Het
wandelen langs de
kra ampjes en het bek ijken
van bekende en onbekende
mensen was erg gezell ig .

Elisabeth

.~
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Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Le ve r ing van alle soor ten
ri jwiel e n, motoren.

bro m fie tsen
lUr-.QAPP I( A:( IDUR GARH u

VE~PA TO""~ YA.M A H A
f " NJlC

Speciale Aanbieding

I TIJD ELIJ K

bijts & carbolineum

10% KORTING
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RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
W Pril:pa-u " m .....nd ..". de ge tM-1t!

d'"'ll' IMIDten

Sch iJdersbed rüf H. Hofstede
klo mpen . laarzen - ver t > glas - behang -

9797 PC Thesinge, G.N. Schutterlaan 28, te lefoon 05902-1 957



lekker pannekoeken eten op het schoolplein

De laatste schooldag

op weg naar een nat pak .. ...

r

Vrijdag 8 juli moesten we
om 9.30 uur op school zijn.
We hadden eerst sportdag
en dat was voo r klas 1, 2, 3,
4, 5, 6 hoogspringen , ver
spr ingen, hindernisbaantje ,
kleine bal werpen , grote bal
werpen en hardlopen. Het
was heel geslaagd en
iedereen had goed zijn best
gedaan. Toen gingen we
weer naar school terug .
Daar kregen we panne
koeken . Na een poosje te
hebben gewacht kwam de
bus. We liepen naar de
bushalte en stapten in . Op
naar het stat ion , waar de

Kinderen ,
opgelet!
We willen ju llie nog even
her in neren aan de GT
Kinderkrant , d ie volgende
maan d dan toch echt van
start gaa t.
Stu ren j ull ie je vakantie
beleven issen in. waar je die
oo k hebt opge daan , uit of
thu is?

rondvaartboot al klaar lag .
In de bus was he t snikheet.
Toen we er ein de lijk waren
gi ngen we naar de boot. We
gingen zilten en vertrokken .
Het was heel leuk. we zijn
ook bij het Eemskanaal
geweest, we hebben de
brug bij Lewenborg gezien.
Toen g ingen we terug en
daarna met de bus . We
kregen op school onze
diploma's (sportdag) en een
pak je sinaasappelsap of
appelsap. Daarna is de
vakantie begonnen!

Lokke

Een mo o ie tekening mag
natuurl ijk ook.
En weet je nog ... we
hadd en ook mooie pri jzen
uitgeloofd voo r degene , die
de meest ori gi nele naam
voor onze en jull ie
kinderkrant bedenkt .
Dus ... doe je best .
We zijn ben ieuwd! Inl everen
op de redak t ie-adressen
(zie elders in d it nummer).

ineke en kettien kwamen een heel eind

DE VRIJE POMP

All es op het gebied van uw huisdier,
Tevens gespeciali seerd in papegaaien - ara 's

kakatoe's - beo's,
Groot asso rtiment hengelsport artikelen

UiIgebreide aquari um afdeling ,

WINKELCENTRUM LEWENBORG - GRONINGE N
telefoon 050 - 41 5553



Hanegevechten

De hanegevechten trokk en
dit jaar wat mind er pub liek,
maar er werd niet minder
hard gevochten op de balk ,
Een enorme kraan en een
naar verh oud ing klein
mensje zorgden voor de
aanvoer van groene zeep,
Fame liet muz iek ho ren en
Jan Wigboldus praatte het
geh eel aan elkaar op zijn
onnavolgbare wi jze. Er
werden behoorl ijk wat
slagen uitgedeeld , de hanen
en hennen ku kelden aan
alle kan ten het wat er in,
waar Jan Veenstra en ..... ze
even tueel weer ui th iel pen.
CHRISTINA Feenstra werd
uitge roe pen to t de
strij dlu sti gste hen en
LAMMERT Veenstra tot de
strijdlustigste haan . De
winnaars van de gevechten
werden: 1) Geert Jacob van
Dijk , 2) Peter Brunke, 3)
Lammert Veenst ra en bij de
vrouwen : 1) Anita Stollenga
2) Ti na Dolfij n, 3 ) Joke
Evenhuis.

Limbo-dansers

Als speciale attrakt ie traden
de Li mbo-dansers op; zeer
soepel van lij f en inderdaad
een stuk elast ischer, dan de
ongetrai nde
Garmerwolders, di e to ch
hun best deden. Verb azing
wekkend hoe één danser
gla s at (zou het naar iets
smaken en zo ja, zou dat
ook lekker zijn? ) en hoe hij
vlammen bij zijn voeten
hield en het vuur doofde
met zij n mo nd. De
omstanders h ielden hu n
adem in bij d it knappe
stu kje wer k.

Fiets hem erdoor

Dit nie uwe programma
ond erd eel was een t ikkelt je
te moeili jk voor de deel 
nem ers: niemand haal de de
overka nt, hoewel een
enke ling wel ver kwam. De
in het midden versmalde
ketti ngbrug hing
vermoedeli jk te steil? Toch
is dit ond erdeel erg leu k
vanwege de mogelijkheid
lot verk leden. Harrie Dreize
en Ton Werde ker kregen de
prijs voor ori g inalite it met
hun in een kameel
omgetoverde fiets. Eervoll e
vermeld in gen ging en naar
Siebolt Dijkema en zij n
GEü-ploeg (drie! f ietsen
aan elkaar), naar lneke
Smid en Katrien Veenstra
op de tandem en ge kleed in
een hab ijt met wereld se
spl it opzij , naar Jan en
Elisabeth Schuling als
koeien in de wei en naar
Ab el Mulder, die als bood
schapp en-halend
huisvro uwtje zel fs 10 m
aflegde. Weliswaar niet
eervol verme ld, maar wel
zeer geestig bevonden in
zijn ver mommin g als
Doort je Darte l, kwam ook
ldd ie Munstra, al toete rend ,
niet verde r dan halverwege.

De gro otste afstand werd
afg elegd door Renee
Terpstra (17 m) , na hem
kw am Bert Harms (14 ,40 m)
en als derde Gert Bouman
(13.40 m).

Het du izend -koppige
publ iek heeft ongetwij feld
van het veelzijdige
prog ramma genoten!

soepel van lijf en leden .....
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Van der "olen le"e r CnjeC alleen
zonnesche r me n

Nannn-lqk maken w ij graag een sche rpe of ferte voo r u als 't om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afde ling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van mark iezen. of met het r eparere n van
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doch er ontbrak één. Toen
iemand hem wilde halen
kwam hij er ju ist aan . Hij
had uitgebreid toi let
gemaakt. Het was hem aan
te zien, maar het ko stte t ijd.
We gingen rich t in g
Gron ing en, via
binn enwegen naar .
Ha rdegarijp , waar koffie
werd ged ronken. Langs de
Fr iese wouden door
Exmor ra met z'n grutters
wi nke l annex school , naa r
All ingawier waa r we een
bakkerij bezocht en. Hier
word en no g de friese
drabbelkoeken ge bakken.
Ook werd de boe rde r ij 'D e
lzeren Kou ' bezichtigd . Hier
is alles nog in de
oorspron keli jke staat
inger icht.
In Bolsward werd de brood
maa lti jd gebruikt. Ons
geduld werd echter wel op
de proef gesteld . Drie deel
nemers - in dru k gesprek 
liepen 'de Groene Weide'
radikaal voo rbij en kwame n
in een ande re ge legenheid
te recht. Hier stonden
r veneens gedekte ta fels en
ons drieta l dacht: 'Zijn wij
mooi op tijd '. Z ij bleven
daar op ons wac hten te rwijl
wij op hen zaten te
wachten . Eén van de
aanwezigen heri nn erde zich
dat hij hen voorbij had zien
gaan en toen waren ze
gauw gevonden.
In Hindelopen in het bad
paviljoen werd thee
gedronken, waarna we
onder langs de di jk van het
IJsselmeer via Piaam en
Gaast naar Molkwerum
red en. Daar liep de weg
dood en was er slechts een
sma l bruggetje, 5 ton sto nd
er.
A llemaal uitstappen dus, de
bus over de brug en wij er
weer in. Zoa ls gebruikelijk
was de laa tste stop van
deze dag in Norg . Moe
maar voldaan waren we om
half tien weer thu is . Het
was een mooie toch t.

Roelie Dijkema

Vrijd ag 17 juni j .1. maakten
de bejaarden van
Garmerwolde hu n jaa rlij kse
busreis .
De zon schee n, er sto nd
een f risse wind , waard oor
het in de bus best ui t te
houden was .
Om ha lf tien was het
vert rekken geblazen. Bij het
voorma lig Groene Kru is
gebouw stapten alvast een
aantal mensen in de bus,

chauffeur vermeed zo veel
mogel ijk de snelwegen ,
zod at we via alle rlei kle ine
do rpjes en door de bossen
naar Hen gelo rede n. Dit
was het einddoel.
In Hengelo hadden we tot
kw art voo r vijf de
gelegenhei d om wat rond te
lopen . Wat een win kel
ce ntrum is daar, eno rm!! Er
was ook nog een bra deri e,
zodat we tijd te kort
kwa me n: velen hadden
geen t ijd om iets te d rin ken.
Een paar heren zeulden
get rouw ac hter hun dam es
aan, di e druk aan het
winkelen waren. Beladen
met gav en kwame n ze in de
bus ter ug .
De te rugre is werd aanvaard
en het ging via Coevorden
door Drente naar Vr ies voor
de laatste afzetter. De
stemming in de bus was
opperbest . Er werd
gezo ngen bij mon dor gel
muziek van Dhr . Dreise. In
Vries bl even we tot kw art
voor 8 en tegen half neg en
waren we in Th esi nge
terug . De reis was zonder
ongelukken ver lo pen en ik
geloof da t ik voor allen
sp reek als ik zeg dat we
een gezellige dag gehad
hebben .

Bejaardenreis
Garmerwolde

Uitstapje
bejaarden
Thesinge
Op wo ensda g 29 j uni vond
het jaarlijks uitstapje van de
Thesin ger bejaa rd en plaats .
Om 9 uur 's mo rgens werd
ond er slec hte weers om 
standi ghede n gesta rt vana f
de Smidshoek. Via een
rondje Lewenbo rg kwa men
we in Gron ingen, om via de
Paterswoldseweg r ic ht ing
Paterswold e, Norg , Vledder
en Diever te gaan . H ier
werd gestopt voo r de koffie
in hotel Berk en Heuvel.
Aldu s gelaafd ging het
rich ting Hoog eveen naar
Balkbrug .
Hier waren we tegen 12 uur,
du s tijd voor de middag
pauze. Tegen half twee ging
het weer verder. De

Zoals iedereen bekend is,
hebben we op de Schutter
laan een mooi voe tpad
gekregen, waar goed
ge bruik van ge maakt word t.
Helaas niet al leen doo r
voe tgan gers, zo is mij
ge bleken .
In één week tij d is het mij
een paar keer ove rkomen,
dat ik op een zekere plaats
het voe tpad moest verlaten
omdat er een auto op
geparkee rd sto nd .
Beste chauffeu rs , hier d ient
een voe tpad toc h niet voo r'
Het is zelfs stra fbaar ...
Ik zou dan ook graag zien,
dat u uw auto op een
andere plaats neerzet, zodat
een ander hie r geen hinder
van ondervindt.

Ingezonden

Roel ie Dijkema

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
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Planten in onze omgeving
juli: de bereklauw

Nog steeds komt deze plant
erg algemeen in ons land
voo r. Evena ls het f1 ui tekrui d
behoord de berek lauw tot
de familie der
schermbloemigen. Bij de
led en van deze fami lie zijn
de bloeiwijzen opgebouwd
als een paraplu , doordat de
bloemstelen als spaken uit
een as komen . De bu itenste
zijn langer dan de
binnenste, zodat alle
bloemen op ongeveer
gelijke hoogte komen te
staan .
De bereklauw is een twee 
jarige plant en kan
behoorlijk groot worden; de
holle, behaarde en
geg roefde stengel kan soms
wel een hoogte van 2 m
bereiken. De bladeren zijn
ook behaard . De witte
bloempjes in de sche rmen
versch ijn en van juni tot in
de herfst ; de vruc hten zijn
aanvankelijk groen , maar
worden later lichtbruin . De
plant heeft een dikke
penwortel , die een heel ei nd
de grond ingaat.

'Vrij algemeen op de
weilanden, langs de wegen
en onder het kreupelhout;
onder andere zeer
weelderig in het Onland,
vooral ook op de
Oosterweg achter Helpman ,
buiten Kleinpoortje langs de
kanten van het Trekdiep, bij
de Nieuwe Werken , enz.
Deze regels staan
geschreven bij 'Bereklauw'
in 'Proeve van eene
naamlijst der plan ten , welke
in de provinc ie Groningen
gevonden worden '. Dit
boekje werd in 1825
uitgegeven door het
'Genootschap ter
bevordering der Natuurlijk e
Historie te Groningen'.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Waarschijn lijk veel
bekender dan de zojuist
beschreven bereklauw is de
zogenaamde kaukasische
bereklauw, die we in men ig
moderne tu in terugvinden.
Deze plant komt
oo rspronkel ijk niet in ons
land voor maar wordt
steeds meer verwilderd in
de natuur aang etroffen.
Deze soort is nog groter; de
blad eren worden soms
langer dan één meter en
hoogtes van 3 m en meer
worden bereikt. De steel
heeft dan wel een doorsnee
van 10 cm .!!!
To en ik laatst van
Ruischerbrug richti ng
Midd elbert f ietste zag ik
beide bereklauw -soorten
vrijw el naast elkaa r in de
berm staan .

Wat ook vrij bekend is van
de bereklauw is zijn
giftigheid. En eigenl ijk valt

oude r-ijksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050-41650I

dat best wel mee. Het is wel
zo dat het sap dat in de
stengel zit een akute
hui dontsteking (blaren) kan
veroorzaken; de huid moet
dan wel aan het zonlicht
blootgesteld worden. De
stof die dit veroorzaakt heet
cumarine ; binnenshuis kan
de krachtige geur van de
plant zelfs bedwelmend zijn .
Eigenli j k to ch wel vreemd ,
als je weet dat in de
bloementaal bereklauw
'zachtzinnigheid' betekent.

De rest van de gewone
bereklauw is n iet giftig ; het
blad kan zelfs als veevoer
gebru ikt worden, zoa ls
name n op de Veluwe laten
zien : 'varkenskool' en
'vennekooi '. In Belg ië
krijgen de kon ijnen de
wortels als voedsel ; vandaar
de naam 'konijneneten'.
Gent en omstreken kent de
bij naam 'varkenspast inakel'.
Jo nge sprui ten van de plant
zij n zelfs voor mensen
eetbaar én lekker; men zeg t
dat ze smaken naar
asperges.

Vroeger heeft de bereklauw
veel betekent in de genees
kunde. De
wetenschappel ijke
geslachtsnaam 'Heracleum'
is gegeven omdat het
Herakles was die het kru id
voor het eerst gebru ikte als
geneesm iddel (anderen
zeggen trouwens dat de
plant vernoemd is omdat hij
óó k ontzettend sterk is!?)
De bereklauw komt vooral
van pas bi j kla chten van
nerveuze aard ; vandaar ook
dat de naam 'zeenkruid'
(zenuwkruid) voorkomt (of
wordt hij zo genoemd
omdat de ribbels op de
stengel lijken op
zenuwpezen? ).
Het aftreksel van de wortel
dient tegen wormen , dia rree
en verstopp ingen, terwi jl
hoofdpijn en roos
homeopat isch bestreden
kunnen worden met een

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl .. P.J. v , Zanten
Tel 050-41609 1 b.gg . 0 50-4 16328

tinktuur gemaakt van deze
scher mb loemige. Ook
geloofde men dat de
vallende ziekte voorkomen
kon wo rden door een stukje
wo rte l om de hals te
hangen . Deze en nog vele
andere geneeskrachtige
werk ingen van de plant
hebben er voor gezorgd,
dat de bereklauw in Oost
Nederland 'heelkruid'
genoemd wordt (in
Duits land 'Heilkraut').

Het kru id heet berek lauw
vanwege de vorm waarin de
zaden staan : gelijk de klauw
van een beer. Maar men
dacht ook aan de vorm
van de bladeren bij de
naamgeving . Zo kwam in
België 'koepoot' te heten en
'wolfspoot' in Frankrijk; in
Friesland kent men de
naam 'bearepoat' .
De berek lauw mag graag
bezocht worden door
alle rlei insek ten, d ie op de
rui m aanwezige nektar
afko men en daard oor voo r
de bestuiving zorgen. De
lu is vind t de berekla uw oo k
een prettige plan t; dit geeft
som s leuke taferelen als
meesjes op hun beu rt de
luizen ontdekken; een
vro li jk en luidrucht ig
feestmaal is het gevo lg .

De plant is niet alleen in de
tuin mooi , maar kan dat ook
in huis zijn . De bloemsteel
en schermen kunnen
namelijk heel goed
ged roogd worden en staan
fantastisch tegen een lichte
achtergrond.
Wees wel op tijd met het
drogen want anders ligt de
vloer binnen de kortste
keren onder het zaad .
Tot slot: een boekje uit
1890 ove r bloementaal
schrijf t: 'Bereklauw, dat Uw
liefde nooit verflauw'. Het is
maar dat u het weet.

Tekening: Rob V.d. Eist
Tekst: Kees Faber
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GezeUige middag voor ouderen
Organisatie: de Vrouwenraad

Puzzelrit
Thesinge

In het kade r van de
feestweek in Garmerwolde
organiseerde de Vrouwen
raad op donderdag 7 juli
een gezellige middag.
Dit was bedoeld voor de
ouderen van de gemeente
Ten Boer en werd verzorgd
door Mevr. de Jong en de
heer Veenstra uit
Winschoten.
Met een welkomswoord
opende Mevr. Bus deze
bijeenkomst, maar had
graag de zaal wat gevulder
gezien, Mogelijk is het zeer
warme weer hiervan de
oorzaak geweest.
Onder het motto: 'Zoek de
zon op met Aukje en Bob'
werden vele leuke schetsjes
naar voren gebracht.
Aangezien er vaak
schaduwzi jden in het leven
zijn, moet men toch ook
vooral de zonnige kanten
niet vergeten en goed
ben uilen.
Eerst werd en de jeugdher
inneringen opgehaald . de
tijd waarin we nog naar
school gingen . Een heel
plez ier ige tijd . behalve
natuurlijk als je een slecht
rapport had en met een
bezwaard gevoel naar huis
moest. Toch hadden we

I volgens Auk je plezier, al
gingen wij dan ook in onze
vakanties vrog er hoogstens
maar één dagje met onze
ouders uil. Ook de latere
jeugdperiode werd onder de
loupe genomen en die werd
gezien als erg zonnig ,
vooral waar het de
amoureuze kanten van het
leven betrof.
Met orgelspel en zang
genoten we van de vrol ijke
ouderwetse liedjes, en de
stemming was prellig .

Plotsel ing versc heen opoe
Martje op het toneel,
helemaal overgeko men ui t
Winschoten. Die had heel
wat te vertel len en wel het
meest over haar Sieb ren,
met wie zij al 50 jaar
getrouwd was. Het was
ec hter niet veel zonn igs wat
Siebren betrof en hij we rd
zelfs aan de dames in de
zaal aangeboden.
Mart je zei: 'Wel wil hom
hebb'n , ie ken'n hom van
mie wel krieg 'n '.
Nee. van opoe Mart je haar
hooggestemde
verwachtingen van het
huwelijk was niet veel
overgebleven en de man ier
waarop zij diverse
gebeurtenissen belichtte ,
brach ten onze lac hspie ren
nogal eens in bewe gi ng,
To ch vond ze Siebr en oo k
nog wel eens adrem . Ze
gingen eens met de tre in
naar Den Haag waa r hun
getrouwde zoon woonde,
De trein was erg vol en
Siebren bood zijn zit plaats
aan , aan een dame. die
volgens opoe Martje erg
geverfd was. De bewuste
dame trok haar neu s op en
zei, dat ze nie t gra ag ging
zillen op een plaats waar
net een boer gezeten had.
Toen zei Siebren: 'Ie hebb'n
geliek ju ffrou w, 'n schilde rij
mout ook hang' n mor nait
zit t'n '. En dat von d Mart je
nou een goeie zet.
Zo waren ze het soms ook
nog wel eens met mekaar
eens , Ook waar het hun
kleinzoontje uit Den Haag
betrof. Die was erg
bijd ehand en kon heel goed
leren, De mening van
Siebren, dat zij n kleinzoon
z'n sch erp verstand van

hem had meegekregen.
kon Martje ten volle delen .
Want zei ze: 'Ik heb mien
versta nd tenm inste nog'.
Maar ze moest nu toch wel
nodig even naar haar
Sieb ren gaan kijken, want
hij was alle en thuis.
In de pauze een gezellig
muziek je , er was een kle ine
verlo tin g en ook de
traktaties vie len er goed in.
Het was lellerli jk en
fig uurlijk een zo nnige
mid dag. Opoe Martje
zorgde nog eens weer voor
de vrolijke noot en daarna
een optreden van Auk je en
Bob als matrozen, met de
daarbij beho rende liedjes.
Tot slo t nog de bekende
Vader landse liederen, d ie
door allen wer den
meegezongen.
De voorzitster bedankte het
paar voor het gebodene en
tevens een ieder voor de
belangstelli ng die zij
hadden geto ond, waarna we
voldaan huiswaarts
keerden.
En vana f deze plaa ts een
harteli jk woor d van dank
aan de Vro uwenraad voor
deze keu rig verzorgde en
gezelli ge middag waaraan
we met plezier terugdenken.
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Op 1 juli werd door
Dorpsbelangen Thesinge
weer een puzzelrit voor
auto's en motoren
georganiseerd.
Gelukkig was de deelname
beter dan vor ig jaar. Er
deden 22 auto's aan mee.
en in totaal (de passag iers
meegerekend ) zo'60
personen .
De rit was uitgezet door het
bestuur van de vereniging
en was dr ie keer gereden ,
zodat we zeker waren dat er
geen fouten inzaten.
De toch t ging o.a. over
Middelstum . Kantens,
Rotturn. Loppersum en was
60 km. lang, Er moesten
oo k wat vragen beantwoord
worden .
Naa r er gezegd werd . was
de tocht moeilijker dan
vorig jaar .
Maar o m de wisselbeker te
winnen , mag er ook best
wat gedaan worden!
Het was wel jammer dat een
paar deeln emers zo in de
knoei zaten dat ze de tocht
niet afgemaakt hebben.
De wissel beke r werd
gewonnen door Lie s ten
Cate ; geass isteerd door
vader Harry behaa lde zij
slechts 25 strafpunten ,
Tweede werd Titia Schuiler
met 50 strafpunten en derde
Roelof Westerhof met 60
strafpunten . De winnaars
ontvingen een medaille,

Ver. v. Dorpsbelangen,
Thesinge

Vanwege de vakantie
periode moest deze krant
later verschijnen
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GARMER/THESINGER AIRPORT ...
Een globaal fotoverslag van de eerste land in g en star t op on nieuwe Internat ion ale vlie g veld.

_.
voor alle zeke rheid de brandweer uit Ten Boer erbij, zon dagmorgen 11.00 uur. Brandweer was een
veit tqtvekiseis , ander s m ocht niet worden gestart vanaf deze plek.

.
"', I ~t~

de heel voorspoed ige star t - tie: toestel is hier juist losgekomen van he t gr asland .
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zwaar is zo 'n kistje ni et .. . mank rach t en bereidwlff ighe id ge noeg om de ma chine n aar he t weiland aan
de andere kant van de molentocht te trekken Dar gras land, langer en vlakker. was beter voor de start
geschik t.
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da ar staat hU dan In de weide van Van S wol, de D-EG M B

Zat erd ag 16 juli 1983, 15.30
uur: Vanaf het vliegve ld bij
Bon , Duitsland , stijgen twee
4-p ersoons Cessna sport
vli egtu igjes op met
eindbestemming het Duitse
Wadd eneiland Nor dern ey.
Een tusse nland ing voor
bijtanken is ge pland bij
Emd en .
Eén van de vl iegers ,
Manfred Esser uit Köl n.
komt met zi jn drie
passagiers o nde rweg in een
mistveld te rec ht .
Hij zoekt radiokontakt , maar
zi jn verbindi ng gaa t
verlo ren door een
rad iod efekt ... Hij vliegt
door tot hi j u it de mis is en
ontde kt dan da t hij erge ns
boven Nederl and moe t
zitten . Maar waar ... ? Zijn
br andstof raakt op, niet
voor ni ets was de tu ssen 
land ing gepl and .. Ron d
ci rke lend om
oriënta tie punten te vinden ,
zit hi j al gauw bo ven
Garm erwolde, met nog
hoog stens voor een minuut
of vijf ben zine in de vleugel
tanks ... 't Is nu ± 19.15 uur.
Gelukkig , een rede li jk vlak
li jkend stuk weil and komt
na wat ron dk ijken in zich t.
Vanuit de lu cht is te zien
dat het waterpeil in de
mol entocht ernaas t niet
ho og is, de grond zal dus
all ich t niet d rassig zijn! Het
kis tje wo rdt feill oos aan de
grond gezet.
Vlak bij de boerd erij van
Ent jes laat Esser zijn
machin e tot stilstan d ko men
en daar staa n ze dan .
Mensen komen al ga uw
toe lopen en wij zen hem op
de vliege rkaa rt aan , waa r hij
pr eci es geland is.
Steeds meer ni euwsg ier igen
komen aan. 't Wordt er druk
op den du ur.
Mevrouw Entjes zor gt voo r
ko ffi e en onde rda k, Esser
te lefoneert met Duit sland
om te voorko men dat daar
alarm word t geslagen . De
po liti e word t ge beld,
vers chij nt en neemt ko nta kt
op met marechau ssee en
Rij ksluchtvaartd ienst , d ie
ook mensen sturen . Een
journali st van het
Ni euwsblad v.h. Noorden
ko mt oo k.
A lles wo rd t geregeld en na
verkrege n toestemming om
vana f Garm erwoldel
Th esinge weer op te sti jgen,
tr ekt een vl ieg in st rukteur
van de Rijks Lu chtvaart
school Eelde op zondag 
mo rge n om ongeveer half
tw aalf het kistj e weer de
lucht in , r ich t ing Eelde,
waar vo lge tankt zal wor den
vo or de terug reis naar
Bonn.
Eindelij k ons eigen
vliegveld hi er ...


