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De redding van de
GarmerJThesinger molen
De Langelandster water
molen

Het is een merkwaard ig
gezicht: de Langelandster
watermolen , tussen
Thesinge en Garmerwolde,
die er bij wandelingen langs
Stadsweg en Maar vooral
van verr e nog goed bijstond ,
zit in een bruinkleurige
verpakking . Dit is de eerste
stap naar de redding van
deze , voo r onze omgeving
zo bepalende molen . Want
de molen verkeerde in
miserabele staat en geld
voor volledige restauratie is
er op dit moment niet .
De molen dateert uit 1829.
Het is een achtkante boven
kruier, met riet bekleed op
de kap en veldmuren . Het
werktuig was een vijzel. De
molen , die allang buiten
functie is, heeft wieken met
een vlucht van 21,60 meter
(gegevens overgenomen uit
het 'Gro ninger Molenboek'j .
In 1948 werd de houten
vijzel bak vervangen door
een nieuwe betonnen bak
met stalen vijzel. In februari
1950 werd er een elektro
motor in de molen ge-

----fJood situatie_

plaatst. De kleppen en de
remkleppen werden uit de
wieken genomen, de molen
werd niet meer gebruikt.
In een korbeel van de
molen staat gesneden: 'In
ac htt ienhonderd en negen
en twintig is deze molen
gezedt' . . .

Het investeren

Molenmaker Medendorp uit
Zuid laren verrichtte deze
maand de 'conservering'
van de molen. 'We hebben
er met tw ee man zo'n tien
dagen aan gewerkt ', vertelt
hij ons . 'We plaatsen platen
op het geraamte en een
noodkap, de wiek en zijn er
af gehaald . De mol en kan
nu weer zo'n tien jaar mee'.
Maar Medendorp hoopt
natuurlijk , dat vóór die tijd
de molen gerestaureerd
wordt. Dat is ook wel de
moeite waard: het geraamte
de kon ingsspil en de as zijn
nog in prima staat. De
wielen en de wieken zijn
daarentegen zeer slecht.

'Restauratie zal zo'n ander
halve ton kosten', schat
molenbouwer Medendorp.
'Dat neemt dan een maand
of vijf in beslag . Vooral het
maken en plaatsen van de
wielen kost veel tijd en
geld. Verder moet het
metselwerk vernieuwd
worden , moet er een nieuw
wieken kruis komen en
nieuwe staart en schoor
(witte balken om de molen
te kunnen laten draaien).
Ook de kap heeft nieuw riet
nodig'.
Het is duidelijk: stru ikelblok
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---hoe het was_

voor deze hoognodige ver
nieuwingen is het geld.
Daarom vroegen wij verder.

De molenstic,hting

Voorzitter R.J. Clevering
van de Molenstichting
Hunsingo, tegenwoordig
eigenaar van de Langeland
ster, vertelt dat hij blij is
met iedere blijk van belang
stelling uit het dorp
Thesinge voor de toekom
stige restauratie .
'Alle molenstich tingen, ook
de onze, zijn arm', zegt hij.
'En van rijkswege is er hele
maal geen geld . Vandaar
die bekleding , daarmee
kunnen we in ieder geval
tien jaar verder zonder dat
we omzien hebben naar de
molen. Je kunt natuurlijk
niet vooruitzien, mochten
de normale subsidies (van
gemeente, ministerie en
provincie) er in die tussen
tijd tàch komen , dan zou
een aktie uit het dorp
Thesinge zeker een waarde
volle aanvulling kunnen zijn
van het totaalbedrag dat
voor het herstel nodig is.
Als de burgemeester van
Ten Boer weer terug is ,
hoop ik hem spoedig over
deze situatie te kunnen
spreken. We hebben de
gemeente Ten Boer so wie
so al nodig voor de kosten
die met deze consolidatie
gemoeid zijn . De financiele
situatie ziet er bepaald niet
rooskleurig uit' .
In verband daarmee, wijst



de heer Clevering met
nadruk op het volgende:
'Wij zouden graag zien dat
er vanu it het dorp Thesinge
leden komen van onze
Molenstïcht ing Hunsingo én
de Veren ig ing van Vrienden
van de molen . Die laatste
ins telling is een provincia le
verenig ing . Geïnteresseer
den kunnen zich melden bij
het secreta riaat van het
waterschap Hunsingo. Van
de veren iging kan men lidi
donateur worden voor een
jaarlij ks bedragje , dat
natuurl ijk de groninger
molens ten goede kom t. Er
worden bov end ien
interessante discussie en
lezingenavonden gehou
den'.
Dorpsbelangen

Met het oog op een
toekomstige, eventuele
aktie vanu it het dorp om de
Langelandster watermolen
te behouden, vroegen we
vo orzitt er Will em Zij lema
van de Verenig ing van
Dorp sbelangen Thes inge
naar zijn reactie.
'Wij hebben de gemeente al
eerde r schriftel ijk laten
weten dat we tegen ver
plaatsing zijn ', vertelt hij .

'Dat was op een jaarver-

Balletnieuws
Thesinge
Op een zéér gezellige
man ier werd het Thesinger
balletseizoen '82-'83
afgesloten.
Andries had voor een over
heerl ijke kwarktaart
gezorgd en Hilda en Henny
voor twee potten koffi e.
De calorietjes die er in dat
uurtje met pijn en moeite
waren wegg ewerkt, zaten er
zo in een mum van ti jd weer
op !
Enf in , all es op z'n tijd, zo
ook weer de start van ons
nieuwe seizoen .

Als dez e kra nt uit komt,
hebben we er alweer 1 à 2
lessen op zitten .
Jammer vind ik het nog
steeds dat we moeten
werken in een ru imte di e nu
niet bevorderlijk is voor de
prestaties die er ge leverd
moeten worden. Niets is zo
belangrijk als het ki jken
naar jezelf door middel van
spiegels . De barre is nog
wel na te bo ots en , maar het
bli jft behelpen.
Samen met dan ook nog
tijdgebrek van onder
getekende, bl ijf je dan toc h
gauw wer ken op hetzelfde
niveau . Sommige leerli ngen
zouden best over kunnen
naar een groep voor gevor-

derden maar dit aantal is
weer net te klein om een
echte g roep te vormen en
nogmaals, de
accommodatie leent zich er
moeilijk voor.
Enfin, aan enthousiasme
ontbreekt het niet b ij de
'le idster'. Waarsch ijn l ij k is
de mogel ijkhe id aanwezig
de zaal nog een uur ex tra te
huren op die avond , dus
kan de groep gespl itst
worden . Bezig zijn me t je
spieren op deze man ier
bl ijft in ieder geval een ver
antwoorde en gezonde
manier!
Jammer genoeg moet de
donderdagmiddag-groep
vervallen. Het aan tal

gade ring gebleken.
Landschappelijk gez ien is
de mole n belangri jk voo r
ons dorp . Pers oonl ijk ben ik
vóór restau rat ie en o p de
augustus-vergadering van
'Dorpsbelangen' zal ik dit
ook zeker aan de orde stel
len . We hebben daarover op
dit moment niet opnieuw
ko ntakt met de gemeente
gehad. Wat mij betreft ,
behoort een dorpsakt ie
zeke r tot de mogel ijkheden'.
Door de (aflopende)
vakantie-periode, konden
ook wij vooralsnog geen
commentaar bij de
gemeente Ten Boer krijgen.
Het is overigens wel te
ho pen dat een klein wonder
ervoor zor gt, dat het ge ld
voor restaurat ie zo snel
mogeli jk bijelkaar komt.
Tien jaar is wel een érg
ruime te rmijn . Hoe fijn het
ook is, dat de consol idatie
ver richt door Medendorp
in opdracht van de Mol en
sti chti ng Hunsingo ervoo r
zo rgt, dat de molen niet
verder vervalt , de fie re aan
blik van de Langelandster
in volle glorie is een dorps
gezicht dat vele van ons
maar node kunnen missen.

Kees Faber
Annel ies Heuvelmans

kinderen dat enthousiast
deelnam aan de cursus is te
klein om opnieuw te
starten.
Voor de tweede groep van
die middag word t nog naar
een o plo ssing gezocht. Zij
zullen zo spoedig mogelijk
ber icht krijgen.
Alle 'oud-Ieerli ngen' van de
maandagavond hebben in
middels een stencil thuis
gekregen en als u dit lees t,
hoop ik te kunnen zeggen:
•... en ze doen ook dit
seizoen weer gezellig mee! '

Tineke Kroo n

Rabobank ~
geld en goede raad

Garmerwolde,
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Jeugd-badminton
in Thesinge
ten einde?
Vanaf 1 januari 1982 wordt
er in de Thes inger gymzaal
door de jeugd gebad
mintond . Dit gebeurde elke
vrijdag in 3 groepen van
zo'n 8 kinderen. In totaal
du s ongeveer 25
deelnemers.
In de afgelopen ti jd heb ik
meestal voor de begele iding
gezorgd; als ik niet kon,
dan was er altijd wel
iemand (uit het d orp). d ie
het over wilde nemen.
To ch was dit op den duur
geen bevred igen de situat ie:
noch voor mij , noch voor de
kinderen. Steeds ver
sch illende gezi chten en het
is moeil ij k om iets op te
bouwen. Kom end jaar zal ik
vanwege mijn werk nog
vake r niet aanwezig kunnen
zijn . Ook wo rdt het steeds
moeil ij ker om vervange rs te
vinden.
Daarom heb ik gemeend
om het jeugdbadminton in
deze vorm te stop pen.
Ik ben met som mig e ki n
deren bezig om een vaste
verva nge r te zoek en, maar
tot op heden (ha lf
augustu s) heeft dit nog
niets opg eleverd.
Wanneer dit zo blij ft (en ik
ben er ban g voo r), dan
zu llen de kin deren die
willen bli jven badmintonnen
een and ere vereni ging
moeten zoe ken (bijv. in
Garmerwolde, Ten Boer,
Bedum). De oudere
kinderen (vanaf 16 jaar)
kunnen met een groepj e
zelf de zaal hu ren voor een
uurtje; hierv oor kun je oo k
bij mij terecht.
Het is in ieder geval - wat
mij betreft - een leu ke ti jd
geweest. Ik heb het met
veel ple zier gedaan en aan
de op komst (iede reen was
er bijna alt ijd ) en de
reakties te merken gold dit
ook voo r de kinderen.

Ik hoop dat we er nog in
slagen een nieuwe bege
leider te vinden (wie wat
weet .....!), maar anders is
het hiermee afg elopen.

Kees Faber.

Christelijk
jeugdwerk,
wat is dat?
Het jeugdwerk zoals doo r
on s bedreven, heeft als doe l
d .m.V. praatg roepen en/ of
creati eve verwerk ing na te
den ken over maatschap
pelijke-en geloofs kwesties
en verd er ontspannen bezig
te zijn d .m.V. muz iek, dans
en spe l.
De them a's worden als
discussie stuk in praat
groepen behandeld .
En som mige onderwerp en
die zic h er voo r lenen
wo rden in daden omgezet ,
terwijl and eren uitsluitend
dienen voor het vormen van
mening .
De ond erwerpen worden
vanu it een christelijke vis ie
belicht, maar ook anders
denkenden zij n van harte
welkom op on ze cl ubs ,
want verschillende visies
ko mt de meningsvorming
ten goede.
Zoals in de aanhef al is
gemeld bestaa t een veren i
gings avon d niet alleen uit
discussiëren , er is ook vol 
op gelegenheid voor spel
en gewoon gezellig met el
kaar omgaan. Er worden
weekenden , jaarfeesten en
natuurlij k de startweek
geo rga niseerd .
Het jeugdwerk is verdeeld
in 3 leeftijdsgroepe n te
weten 12 t/rn 14 jaar , 15 t/rn
16 jaar en 17 jaa r en ouder.
Verder is er de diskotheek
'Moving Waves' die op re
gel matige tijden d isko avon
den organiseerd .
Bovenstaande is in het kort
waar we mee bezig zijn
voor meer informati e kunt u
terrecht b ij Ann eke Katten-

berg , Grasd ijk 13, G'woude
of Gees Boer, De Dijk 6,
Thes inge.

De christe lijke jeu gdraad
organiseert jeug d/feestweek
1983.
Evenals de voorgaande
jaren organiseert de jeugd
raad weer een jeugd/ feest
week . Alle inwoners van
Garmerwolde en Thesinge
worden uitgenodigd hieraan
deel te nem en. Dit fest ijn
geldt voor ons als start voor
ons clubseizoen.
Programma:
zat. 27-8
Roeien op de Friescheveense
plassen voor de jeugd van
12-17 jaa r. Vertrek 11.00 uur
vanaf 'Ons Trefpunt' (fiets
tocht). Halverwege pik nick,
zelf lunchpakket meenemen,
voor drinken word t gezorgd .
Roeien , watergevechten etc .
Din er in 'Ons Trefp un t' .
's Avonds vanaf half 8
dis kotheek m.m.v. de
'Moving Waves'.
Toegan kelij k voor iedereen.
De kosten voor dit evene
ment bedragen f 5,00 p.p.
dl. 13-9
Eiergooien , de winnaars zijn
degene die de eieren over
de grootste afstand.over
gooien.
Deelname v.a. 12 jaar.
opgave v.a. 7.00 uu r.
Plaats : 'land van Heidema'.
Na afloop is er geleg enheid
voor het dri nken van een

drankje en het maken van
een dansjé in 'Ons Trefpunt'.

vrijdag 16-9
Feestavond m.m.v. een pop
groep en de diskotheek
'Moving Waves '.
Aanvang half 8
Entree f 3,00
zat. 17-9
Fietstocht door de om
geving over een afstand van
± 30 km.
Aanmelden ± half 2 tot
± half 3 bij 'Ons Trefpunt' .

zo. 25-9
Startzondag , met in de
middagdienst een jeugd
dienst m.m.v . een jeugd- .

. koor. Voorgangster d.s. Tip
uit de Wilp.
Wij hopen dat het program
ma u aanspreekt zodat we
een gezell ige week
tegemoet mogen zien .

Kerkdiensten
4 september 10.00 uur
Garmerwolde ds. J.Bouwers
Groningen
11 september 10.00 uur
Thesinge ds. G. de Vries
Batenbu rg
18 september 10.00 uu r

.Garmerwolde
ds . G. de Vries-Batenburg
25 september 10.00 uur
Thesinge
dr. P.J. van Leeuwen
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De oude schrijvers zagen in
het harige wilgeroosje een
mag isch kru id tegen gees
ten en giftige dieren . Oo k
in Fries land heerste deze
opvatting , hier werd dit
krui d 'tj oensterbloe m' (hek
sen bloem) genoemd. In
Limburg heei het harig
roosje 'bl iksemkroel' en het
gewone wilgeroosje 'donder
to ren ', daa r ze allebei ge
br uikt werden (en wo rden )
tegen het inslaan van bl ik
sem .
In de vo lksgeneeskunde
wordt het kru id met de wor
tel gebruikt als een verzach
tend, op lossend middel. De
jonge blaadjes zijn samen
trekk end en kunnen op
bloedende wondjes gel egd
worden .

Opvallend is het toch, dat
deze zeer algemene plant er
in de geschiedenis maar
kar ig afkomt. Er wordt wel
vero ndersteld dat zij in
vroeger tijden veel minder
algemeen is geweest en dat
zij , nu de natuu rl ijke planten
groei door de mens is
'opengescheurd ', enorm in
aantal toeneemt. Zo was het
deze plant , die in de sombere
dagen van de twe ede we
reldoorlog en de jaren daar
na, een bekende verschij
ning was in de gebombar
deerd e steden.

Wel zijn allerle i schrijvers
door de jaren heen door de
plant geïnspireerd : 'Op een
dauwende september
morgen is een wilgeroosjes
veld sprookjesachtig . De
zon aarzelt in dit seizoen
al met te stijgen , maa r als
zij de nevels heeft opgelost,
beg int in wind en li cht het
st illetjes weg reizen van on
telbare zaad jes . Het zijn de
mooiste uren van de vroege
herfst. De vruchtk leppen
staan als boogjes , als aan
wasl ijnen hangen de plui
zen op een stootje wind te
wachten '.

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

zaadvorming plaats en dit
gaat gepaard met ongeloof
lij k grote hoeveelheden
pluis , die voor de versprei
d ing van het zaad zorgen.
En als je wee t dat er per
plant we l zo' n 80.000 zaden
on tstaan .... Hele bermen
kunnen er dan 'onderge
sneeuwd ' uitzien .

Het gewon e wilg eroosje
wo rdt zo'n 1 à 1' / 2 m. hoog ,
en heeft wilg ach tig e blade
ren en grote trosse n paarse
bloemetjes. Het hari ge
wilgeroosje heeft (behalve
een 'har iger' ui te rlij k)g ro
te re en en kele bloemen van
dezelfde kleur.
Door de grote zaadprodu k
ti e kan de pla nt zich mas
saal vestigen op bepaalde .
plaa tsen , het betreft vooral
plaatsen met een hoog st ik
sto f gehal te (bij v. op open
plaatsen in boss en, na kap
werk of een bosbrand ).
Gelukkig betreft het hier
een plant di e de mens in
het algemeen van nut is.
In de eerste plaats leveren
de bloemen rij ke lijk honing .
Van een hektare wilgeroos
jes kan men 500 kg . prima
kwali tei t honing winnen en
soms nog meer . De honing
is licht groenachtig , aange
naam van smaak en zeer
zoet. Jonge, verse blad eren
leveren een salade, die rijk
is aan vitam ine C. Gedroog 
de bladeren worden wel
voor thee gebru ik t. Tenslot

r--. te ku nnen de zoete wo rte l-
..t==~--., <stokken als groente worden

·" JQ.e reid (een soort asperges)
of tot meel worden verma-
len. In somm ige landen
wo rdt uit de wortels door
gist ing een zwa k alkohol i
scne dra nk gemaa kt.
Vanwege zij n sch oo nheid
we rd de plan t in vroeger
tij den als sierplant ge
kweekt , maa r door de sterk
woekerende wortels , d ie
overal nieuwe scheuten
doen ontstaan, is het voor
veel mensen een 'onkruid '
geworden .

Planten in onze omge ving
augustus: het wilgeroosje
'Er was eens een el fje dat
met haa r famil ie in een
rozentu in woonde. Vla kbij
stond een grote wilg , waar
kabouters woonden . Eén
van de kaboute rs groe ide
samen met het elf je op . Ze
speelden dag in, dag uit en
het was dan oo k niet te ver
wonderen dat ze ver li efd op
elkaa r werden . Wanneer ze
oud genoeg waren zouden
ze trouwen.
Toen het eindelijk zover
was , li epen ze naar hu n
ouders en vertelden hun
huweli jksplannen. Alle vier
ouders waren boos, wan t
elf jes trouwen ni et met
kabouters . Dit was al
eeuwen zo en kon niet
veranderd worden .
Het elfje vloog treurig naar
haar roos en de kabouter
slofte naar de wilg en ging
daar zitten treuren. Ze wil
den niet meer spe len en
met niemand meer praten
en op den duur kreeg de
elfenkoningin medel ijden
met hen . Zij besloot eens
een afspraak te maken met
de kabouterkon ing. Ze
spraken af dat hun kind eren
mochten trouwen , onder ,
één voorwaaarde, dat ze in ~
één plant zouden gaan wo - ~ " I !
nen , die dan (hoe kan het ~. I

ook anders) wUgeroosje ~

zou gaan heten. 4
En als je goed kij kt zie je nu ,~::

nog de kabouters in de ;;;il"':.'
stamper, de vleugel t jes van ",,:: ,
het elfj e in de bloemblaad-j '..-/.'
jes en het zaad l ijkt met air I .
zi jn pluis wel op de baa rd en voo r. In Groningen zien
van de kabou ter. En zo we vooral het gewone
werden het elf je en haar wilg eroosje (aan sloot -
kaboutermannetje toch nog kanten , in rietkrage n) en in
gel ukkig ...: onze tuinen vinden we nog-
In dit kleine sprookje wordt al eens een kle inb loemige
verte ld hoe het wilg eroosje variant.
is ontstaan , en het resu ltaat Het wilgeroosje is een plant
is een erg fraa ie plant. d ie veel van o ns het best
In ons land komt het wilge- zu ll en her kenn en als de
roosje (oo k wel basterd- bloei voorbij is. Vanaf sep-
wederik ) in een la-tal soort- tember namelijk vindt de
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De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer · Tel. 05902·2964

Elke donderdagmiddag

12.00·13.30 uur
Thesinge Caf é v.d. Too rn

17.00·18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

Natuurlijk maken w ij graag een scherpe o fferte voo r u als ' t o m
cen zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieu bekleden van markiezen , o f met het rep areren van

tent en .
Ons leveri ngspro grarnrna omvat verder :

vouwwanden , verduister ingen. ro lluiken , voorzetramen en
kostruktiewer ke n.

Info rmeer vri jbli jvend naar on ze rnogehjk heden en prqzen.

Fa. ti. w.d. tlolen & Co•
Kantoor en wer kplaats O ude Rl lk~wcg 12. Garrne rwolde . te l. 0 50 --4 160 98

Advrseuze voor l e ....enbor g mev r. H Drewes. Meerpaal 170. te l. 050 ·41 0 53 1.



vóór 4 sept .
opgeven bij : H.C . Hazeve ld

W.F. Hildebrandstr. '35
Garm erwolde
050-414777

Hengels e.d. zij n te huur aan boord .

De GARMER en THESINGER

organ iseert : 11 sept.
Makreelvissen op de Noordzee
Vertrek vanuit Den Helder om 8 uur met
M.S. 'Mercuur'

en ige ervaring heb t in het
verzorgen en verplegen van
mensen, dan zullen ze je
hier in graag begroeten .

Op 11 september van di t
jaar organ iseert de Zo nne
bloem weer de nationale
ziekeodaq, een dag voor
iedereen, met als thema
'Ziek zijn thuis' . Hiermee
hopen zij een bijdrage te
leveren aan de diskussie die
de laatste tijd steeds vake r
weer gevoerd wordt, over
het ziek thuis verbl ijven. Via
rad io en t.v . zal hieraan
aandacht besteed wo rden .
Mocht U na het lezen van
dit stuk je belangstelling ge
kregen hebben of wilt U
meer we ten , dan kunt U
alt ijd be ll en naar de Zonne
bloem in Breda,
tel. 076-659325.

Susan de Smidt

Sportvissen
op"_d~c?N~~ee I1

• •

leve n en wat het eigenl ijk
betekent om ziek of gezond
te zijn. Je on tmoet mensen
uit het gehele land en van
diverse plu image. Samen
probeer je er een heel goeie
week van te maken. Dat
vergt hee l veel inzet, maar
het geeft ook reuzeveel vol
doeni ng en, als 't meezit ,
een goeie sfeer om in samen
te werken .
Er worden per jaar zo'n 90
to t 95 vakantieweken geor
gan iseerd en het hele jaar
door, zoa ls met de kerst,
t ijdens Pasen en in de zom er.
Voor iedere week zijn
steeds heel wat vri jwilligers
nodi g en met name aan
medewerkers in de vep leeg
plo eg is no gal eens een
tek ort. Je hoeft hier hele
maal geen verpleeg kundi ge
voor te zij n, als je op wat
voor mani er dan ook

Dat all es is voo r gehand i
capt e mensen, die in 't
dag elijks leven zo aan hun
stoel, kamer, hun hu is
gebonden zijn , meestal een
fantastische bel evenis. Maar
ook als medewerker vind ik
het een hele erva rin g. Zo in
't jachti ge leven van all edag
ontmoet ik toch wein ig
gehandicapte mens en . Je
staat eens even stil bij het
feit dat er ook mensen zijn
die heel anders (moete n)

tjes, wandelen , theed rinken
enz . Want waar een wil is, is
een weg en het is af en toe
onvoorstelbaar wat voor
dingen je nog doen kunt
met gehand ica pte mense n
en die dan ook eigen li j k al
leen maar ti jdens zo'n
vakantieweek gebeuren.
Meestal zijn in de omgeving
wel een aantal mog el ij k
heden .
Zo was ik zelf dit jaar met
een heleboel and eren in
Groesbeek , bij Nijmegen .
We hebben daar all e vreem
de vogels di e meededen aan
de Nijm eegse Vierd aags e
aan on s voorbi j zien trekken.
Er was een zweefvli egveld
en een Afrika-museum. De
omgeving was erg mooi,
zodat er heel wat te wan de
Ies viel, waarbij het zweet
soms in st raalt jes langs je
lich aam liep , o mdat de rol
stoel en soms zwaar wa ren,
de heuvels talr ijk en de
temp eratu ren hoog. Een
soort van cabaretie r heeft
ons een avo nd vermaakt ,
we hadd en zelf ook enig
mu zikaal ta lent in ons mid 
den en we zij n een dagje
weze n winkel en in Nijm egen.
Op zaterdagavo nd hebben
we de plaa tselij ke terr asjes
onveilig gema akt met o nze
aanwez igheid en gen oten
van all erlei soorten sorbets.
De laatste avond was een
bo nte avon d, waarop ieder
een, zowel gasten als mede
werkers , zijn kunnen ten
beste gaf in liedjes, voor
drachten, stukjes en muziek.

De Zonnebloem is een van
oorsp rong katholi eke o rga
nisa t ie, die zich ten doel
stelt het welz ijn van zieken
van alle gezindten te bevor
deren . Om dit te bere iken
organiseert de Zonnebloem
jaarli jks verschi lle nde akt ivi
teit en, waaronde r diverse
vaka nt ieweken.

Er zijn regiona le en nat io
nale vakantieweken, op de
regiona le vakanties gaa n
veelal gasten uit de regio
mee die niet veel verzorg ing
nod ig hebben, bij de natio
nale weken gaan mensen
uil het hele land mee , die
meer verzorging behoeven .
Aan zo'n week nemen ± 20
gasten (= zieken) deel en
het dubbele aantal verzor
gers. Verder is er een wel
fare werkster , een pastoraal
begeleid er , een diëtis te,
koks en nat uurl ijk een sta f,
die bestaat ui t een hoofd ,
een sub-hoofd, een hoof d
huishouding en een ver
pleegkund ig hoofd . Van de
groep overige med ewerkers
bestaat ongeveer de hell t
uit verp leegkundigen.

De gasten die meegaan
var iëren van ro lsto elgebrui
kers en men sen die zichzelf
nog aardig kunnen red den
to t bed legerigen en mens en
di e veel verzo rging nod ig
hebben . Het zijn alti jd men
sen die zelf wein ig of geen
mog elijkheden meer hebben
om er eens uit te gaan . U
ku nt zich missch ien een
beet je voo rstell en ho e het is
om 364 weken per jaar in
een verpleeghuis te vertoe
ven en er dan gedurende
één week eens helemaal uit
te zijn . Om als het weer
goed is, zoals deze zomer
weer volop het geval was,
alles bui ten te ku nnen doe n,
van het o ntb ijt to t slapen
gaan. Pic k-nicken, spelle-

Zonnebloem
vakantieweek

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

teretoon 05902 ·1383 mteneurverzorqmq
stadswee 63.9791 kb ten boe r benmmenoqen

IS ER IEMAND

dat je ziek zijn
je ontregelt
je frust reert

dat je bed
je verlamt

je kamer
je opsluit

dat je
elke mo rgen

weer met teg enzin
in je
eigen huid kruipt

is er iemand
die het begrijpt ?

Hans Bouma



Sportvereniging GEO

Het eerste seizoen in onze
nieuwe gymzaal zit erop.
Om aan de weet te komen
wat er zoal gebeurde en wat
U het komende seizoen
kunt gaan doen, volgen
enige wetenswaardigheden
van de diverse clubs.

Jazz-gymnastiek s.v. GE0

Dinsdag 6 september a.s.
wordt begonnen met het
nieuwe seizoen van de jazz
gymnastiek in Garmerwolde.
De lessen zijn van 20.45 tot
21.45 uur. Daar een paar
leden hebben opgezegd,
kunnen de mensen die het
vorig jaar niet meer ge
plaatst konden worden , nu
ook mee gaan doen.
Zij ontvangen hierover nog
nader bericht. Hebt U vragen
over de jazz-gymnastiek
dan kunt U contact opne
men met de secretaresse
Pia Pops-Smittenberg.
(tel. 050-416587)

We kunnen terugzien op een
goed jaar, zeker ook omdat
iedereen tot het laatst bleef
kom en.
Op 7 september a.s. starten
we weer, 's avonds om
kwart over zes.
De kosten bedragen f 6,-
per maand en je kunt je op
geven bij Henk van Weeg hel ,
L. v.d. Veenstraat 7,
Garmerwolde (tel. 4161199)
of op de training .
We hopen dat ook de
dames inzien dat het niet
enkel een mann en aangele
genheid is, zodat we wellicht
in het komende seizoen met
een sterke gem engde te
strijde kunnen trekken .
Kom gerust langs om te kij
ken of je het leuk vindt.
Ook mensen van buiten
Garmerwolde zijn natuurlijk
van harte welkom .
Tot woensdag 7 september
in de gymzaal.

Henk van W.

Eén jaar Volleybal

Dat grote aantal kon bij
lange na niet tege lijk in de
gym zaal tra inen . Dus werd
de groep in tweeën opge
spl itst. Elke woensdagavond
is er gedurend e een uur
trainen. Kwart over ach t
voor de eerste groep, kwart
over negen voor de tweede .
Eenmaal per maand , op de
laatste woensdag is er voor
beide g roepen een gemeen
schappelijke wedstrijd
avond .
Over igens trainen en spelen
dam es en heren gemengd .
Behalve dat dit gezell iger is
geeft het ook meer vrij heid
in de keuze op welk uur een
ieder wil trainen .

Voo rlopig spelen we wal
men recreatief vo lleybal
noemt. Dit wil zeggen geen
competitie. Bij voldoende
animo zal ook aan competi 
tie volleybal begonnen
worden . Hopelijk nog
kom end seizoen . Afg elopen
jaar heeft de volleybal

vereniging al diverse keren
meegedaan aan toernooien
in de omliggende dorpen.
O.a. ook aan de Sport
recreade 83 ih Ten Boer.
Binnenkort, woensdag 31
augustus, organiseren wij
zelf een toernooi. Als deze
krant uitkomt is dat alweer
verleden tijd. Misschien
heeft U wel meegedaan of
toegekeken en aangevuurd.
De contri butie van deze
jonge bruisende vereniging
bedragen slechts f 10,- per
maand . Hierin zit dan ook
de train ing door een ervaren
kracht. Op dit moment is
dat een trainster, afgestu
deerd aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoe
ding te Gron ingen .
Krijgt U ook zin in volley
ballen , kom dan eens langs.
Elke woensdagavond om
kwart over acht of negen .

Henk Vliem

Bert Bu rin ga -

Eddy Welli ng Henk Kapp elijn

Coaditietrainen in
GarmerwoJde

Wat betreft de mannen is
het afgelopen jaar een heel
succesvol jaar !jeweest.
Elke woensdagavond om
kwart over zes traden
gemiddeld zo'n twaalf vogels
van diverse pluimage aan ,
om zich onder de vrijw illige
en vakkundige leiding van
de trainer Cees v.d. Enden,
een beetje te laten dresseren.
En zienderogen verander
den de dikbuikigen in slanke
jonge en ook oudere lieden.
Het was steeds weer flink
werken geblazen maar
iedereen kon meedoen in
zijn eigen tempo. Na een
halfuurtje trainen werd er
meestal een balspel gedaan
en dat was altijd pret.

De volleybalvereniging
GEO bestaat alweer één
jaar. Als alle begin moe ilijk
is , zoals een spreekwoord
luidt, kan de verenig ing nog
een bloeiende toekomst
tegemoet zien. Want tot nu
toe gaat alles pri ma.
Startend met ongeveer 16
enthousiastelingen waren er
al vri j snel zo'n 25 leden '

Q

Anneke en Sjon Samaflo

Karel -Jan Wassenaar

I

Ada Bolt

I

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

DE VRIJE POMP

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

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

Tevens: suederein iging,
stoppage en kleding,
reparatie

050·413045



Tafeltennis s.v. GEO

De redactie vroeg om een
verslag over het afgelopen
jaar van de tafeltennisclub
s.v. GEO.
Wat moet je daar ove r
schrijven? Een wanhopig
gevoel overvalt mij . Je kunt
een droge opsomming
geven van het aantal leden
(in totaal 23 momenteel), op
welke avonden er gespeeld
wordt (maandag, woensdag
en vrijdagavond), dat het
bestuur probeert een tra iner
te krijgen voor wat oefen
stof eens in de twee weken
enz . enz. Voo r de leden niet
zo boe iend lijkt me!
Leuker is het misschien om
een sfeerteken ing te geven
van zo 'n tafeltennisavond .
Aangezien ik niet meer tot
de junioren kan worden ge
rekend zal dit verhaaltje
zich wel moeten bepe rken
tot de belevenissen op de
maandagavond.
Welli cht wil één van onze
enthousias te junior en een
verslagje schri jven over hun
avond ?
Daar gaat-ie:
Mag ik U voorstellen de
spelers en speelsters van de
maa ndagavond .
Laten we begin nen met de
volgorde van binnenkomst
op een maandagse tafel 
tennisavond . Henk , Sjon,
Karel-Jan en tegenwoordig
ook Anneke zijn er meestal
het eerst. De laatste drie
gaan ook alti jd het laatst
weer weg. (in de nachtelijke
uurtjes) Hoewel Eddy even
eens tot die selekte groep
wil gaan doordringen. Zal
he t hem lukken in de toe
komst? We hopen het met
hem ! Daarna komt B.B.
binnen zetten , terwijl hij
hard 'm is' roept naar iemand
die juist een harde klap wil
geven. Ada komt er een
geli j ktijdig aan (is er ook
vaak al eerder), een rustige
spee lster met een vlij m
scherpe smas h als afmaker.

Ondertussen is ook
Friezema gearriveerd . Een
veil ig gevoel temidden van
zo'n fanati eke groep. Laatst
vloog er alweer een batje
doo r de zaal. ...
Al s hij verliest nee mt hij de
volgende keer een prof fes
sio neel zweetbandje mee
om z'n voorhoofd . Dan is
het oppassen geblazen!
Iedereen is er. Nu vliegen er
behalve de ballen ook nog
grappen over de tafel.
Het is echt gezell ig . Wie dat
nu nog niet geJoofd komt
maar eens kijken !

Karel-Jan Wassenaar
P.S.
voor opgave en inl ichtingen :
Dorpsweg 70
Garmerwolde (tel. 415994)

Gymnastiek
Het eers te verenigingsjaar
(82/83) zit er op. We startt en
met 27 kinde ren. Het aantal
groeide uit to t 38 , waarvan
er in middels 5 bedankt
heb ben. De eerste aanm el
ding is inmi dde ls alw eer
b innen . zowe l Jan van de r
Veen als de kin deren vonden
het een leuk jaar, dat op
13 juni met ijs voor de
kinderen en met bloemen
en planten en een VVV-bon
voor Jan is afgesloten .
In de loop van het jaar zijn
we als onderafdel ing van de
jazzgymnastiekvereniging
toegetreden tot de omnl
veren ig ing S.V. GEO.
Het is de bedoeling op
voo rlopig op nagenoeg
dezelfde wijze door te gaan,
d.W.Z. zelfde dag , zelfde tij
den , zelfde groepen, zelfde
contributie, maar onder
andere leid ing .
de gymlessen zullen in de
schoolvakanties zoveel mo
gelijk doorgaan . Dit jaar
hebben we L1anne
Olymulder (afgestudeerde
gymlerares) bereid gevon
den de lessen van Jan over
te nemen. Zij heeft enorm
veel zin om op maandag 5

conditie train ing

september met de eerste
lessen te beginnen.
Nog even de aanvangstijden:
15.45-16.30 groep 1 tl m 6
jaar, 16.30-17.15 groep 2
7 tl m ± 10 jaa r,
17.15-18.00 groep 3 ± 11
tot.. .. De gy mle iding zal in
overleg met de com missie
bepalen in welke groep een
kind th uis hoort .
Het is tro uwe ns nog steed s
mogeli jk om kinderen op te
geven voor de 3 leeftijds
groepen .
Meer informatie bij de
commissie-gymnastiek :
Christien Munstra ,
Schutterlaan 42, Thesinge
(05902-2065)
Erna Guyaux, L. v.d , Veen
straat 13, Garmerwolde
(416195)

Bad minton

De badm intonverenig ing
van de s.v. GEO bestaat nu
1 jaar. We hebben 19 leden
en de speeltijden zijn :
don derdag 22.00-23.00 uu r
vri jdag 18.45-19.30 uur,
21.00-21.45 uur.
de cont rib utie bedraagt

± f 60,- per jaar. Hoewel zij
niet in het bezit zi jn van een
trai ner , heeft één van onze
ouwe leden (een heer met
wedstrijdervaring) on s in
het begin wegwi js gemaakt
omt rent techniek en taktiek,
zodat we nu al een aardige
part ij kunnen spele n. Maar
zoals het met de meeste
dingen is: 'Hoe meer zie len
des te meer vreugd '.
Per 1 septem ber will en we
weer van start gaan als U
wilt kun t U zic h voor die tijd
nog opgeven als lid bij :
Anneke Katt enberg,
Grasdijkweg 13,
tel. 414035
Joke Vliem ,
L. V.d. Veenstraat 14,
te l. 416341 '
Lex Guyoux,
L. V.d. Veenst raat 13,
tel. 416195

Voetbal

Nadat de voet balafdeli ng
van s.v. GEO een aantal
jaren met een zaterdag en
zondag elftal in de 2e en 1e
klasse ui tk wam, is daar dit

Alles op het geb ied van uw hu isdier.
Tevens gespeciali seerd in pap egaa ien - ara's

kakatoe's - beo's.
Groot assortiment hengelsport art ikelen

Uitgebreide aquarium afde li ng ,

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 55 53

\I NIM I \ \ "iU1Ult-I • .'
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Nieuw cursus
seizoen
Van Mlep Elzer, de Dij k 18,
Thesinge, ontv ingen wi j het
vo lgende ber ich t:
' In september gaan we weer
gezellig bloemschikken .
Denk niet dat u dat niet
kun t leren ; iede reen, man ,
vrouw, jon g of ou d, is
welkom'. Belt u haar vooral
voor verdere inlichtingen:
tel. 05902-1791.

Stoomfluitjes
. T .k. Sloop kever of voor de
cross, v.w. 1200,6 volts
Susan de Smidt
tel. 05902-3342

• Te koop gevraagd :
wi tte , Turkse, vrouwtjes
torte ldu if
P. Holtman tel. 1336



Rooster uren s.v. GEO Gymlokaal Garmerwolde

De Schutters stichting
Subs idies voor kulturelel
maatschappel ijke aktivi
teiten.

seizoen een einde aan ge
komen .
A lle prestatie gerichte
spelers zijn nu sam enge
bundel d in GEO, en GEO 2
zaterdag die resp. dit seizoen
in de 2e en 3e klasse afde
ling uitkomen.
Voor GEO 3, GEO 4 en het
zondagteam (dat nu 4e
klasse spee lt ) is het meer
recrea tive sportbeoefen ing .
Jeugd kan zich nog aan
me lden in de klassen:

Gij s van Za lk, 5 jaar
wordt bi jna 6 jaar

(verteld aan zijn moeder,
do or haar opgesch reven ).

Met een kar met di nge n
gingen we naar de cam pin g.
In die kar zat een mooie
tent , ik sliep boven de klep,
d ie klep kon eraf.
Alle dagen g ingen we naar
het zwembad . En daar
waren houtd ingen en ik kon
duiken. Op de ho utdingen
kon je kl immen.
's Morgens aten we alleen
maar boterhammen en ge
woon warm eten en koud
eten, maar twee ij sjes. Er
was ook een crossbaan
voor fietsers .
Groo t grasveld met grote en
kle ine heuvels, dan de
bocht om en dan lagen er
allemaal banden, aut oband
en en dan kwam er een kier
en dan weer recht en dan
zo roets de ho ge heuvel af
en dan was je er weer.
's Middags of 's avonds
~peel den we badmi nton ,
geen vijf keer dat is me niet
ge luk t, maar drie keer tegen
het ball et je.
Er was nog een vrien dje ,
Justin , d ie was met z'n zusje
met hem gingen we voet
ballen.
We gingen heel laat naar
bed en dat is het al les.
o ja, thuis kreeg ik een
pak je van de post , zat een
kadootje in. Ik had mijn
beer en mijn Petteflet-boek
vergeten en uit dat boek
toverden we drie foto's van
de vakantie.

Naäma Hardeman

Ik heb nog een naam , en
die naam is: 'Kinderkrant' ,
of 'Krant voor Kinderen'.

Naam voor de kinderkrant

,~ Kinderkrant
~~ Logeren bij mijn vriendje

Matthljs

Moppen en puzzels

Ik ben niet ,
ik was niet ,
i k zal het ook niet zijn.
En kun je het rade n
dan vind ik dat fi jn .
Ik sta voor je ogen
zodat je mij ziet.
en noem je mijn naam ,
dan noem je mij niet!

Dit is de enige naa m die tot
nu toe bedacht is. Wie heeft
er nog meer ideeën?
Ook de (vakant ie) verhalen
stromen nog nie t b innen .
Alleen Gijs en Naäma zijn
aktief geweest.
Hebben jullie niks beleefd?
Nou dan ! We wachten met
spanning op jull ie verhalen!

Puzzel

Van lin ks naar rech ts invul 
len :
1) maak je met een scherp
voorwerp
2) zwemt in de vijver
3) last ig (last) dier
4) dierenverblijfplaats
de eerste letters vormen
een jongensnaam

Mijn vakantie

Wij zijn in de vakantie naa r
Veenendaal geweest. Wij
hadden met een neef van
papa geruild , zij kwamen in
Thesinge en wij g ingen naa r
Veenendaal.
Zij hadden een groot hu is
met voor en achter een
kle in stu kje tu in maar dat
geeft niks wan t er reden
haast.geen auto's wan t het
was een woonwijk .
We hebben een leuke va
kantie gehad . En ik hoop
dat jull ie ook een fijne
vakanti e hebben gehad .

P.S. Oplossing raadsel-mo p:
i.L31N

kindergym.
tafeltennis
voetbal
jazz gym.
voetbal
cond it ietrain ing
voetbal
volleybal
badminton
badmi nton
tafel ten nis
badmi nto n

E-pu pill en .8-10 jr.
D-pupil len 10-12 jr.
C-jun ioren 12-14 jr.
A-junioren 8-13 jr.
In lichtingen of opgave bij
G. Pops, W.F. Hildebrand
st raat 37, Garmerwolde.

De algemene ledenvergade
ri ng van de s.v, GEO wordt
gehouden op 7 november.
Volledige agenda van deze
vergadering In de volgende
G.T. Exp ress.

1 mat ige gebeurtenissen zij n.
Wanneer iemand of een
organ isatie meent aanspraak
te kunnen mak en op geld
van de Stichting , dan moe t
een aanvraag formu lie r inge
vuld worden. Als dit voor
1 maa rt , 1 jun i, 1 september
of 1 december gebeurt, dan
wo rdt d iezelfd e maand het
verzoek door het bestuur
behandeld .
Deze formul ieren zijn op
het gem eenteh uis, bij mevr.
Bo lt (sekretaresse van de
St ichting ) te verk rijgen .
Voor Garmerwolde en
Thesing e heeft ondergete
kende zitting in het bestuu r,
wilt u nog meer weten ove r
de Stichting en mogel ijk
heden voor subsid iëri ng,
dan kunt u zich alt ijd tot mij
wenden.

Kees Faber Thesi nge
Kapelstraat 5 05902-2257

15.45-17 .45 uur
20.30-22.30 uur
18.30-20 .30 uur
20.45-21.45 uur
17.15-18 .15 uur
18.15-19.15 uur
19.15-20 .15 uur
20.15-22 .15 uur
22.00-22.45 uur
18.45-19.30 uur
19.30-20 .30 uur
21.15-22 .00 uur

woensdag

maandag

dinsdag

donderdag
vrij dag

Het is nog te weinig in onze
dorpen bekend dat állerle i
kulturele en maatschappe
l ijke akti viteiten in aanmer
king kunnen komen voor
een subsid ie van de Familie
Schutter St ichting .
Deze aktiviteiten moeten
dan wel zonder winstoog
merk zij n en ten goede
komen aan de bevolk ing
van de gemeente Ten Boer.
Oo rspronkelijk , en dat geldt
nog steeds, is het bejaarden
werk (o .a. reisjes) de groot
ste subsidieontvanger. Maar
ook andere akt ivitei ten
kunnen in aanmerk ing
komen , denk aan het orga
niseren van tentoonstell ing
en , konserten, dingen voor
de jeugd , e.d. Het ku nnen
zo wel éénmalige als regel-

Wist U dat...
...de boerderij van Koenes
aan de Lageweg in Thesinge
dinsdag 23 aug. j.I. , na
genoeg geheel uitbrandde?
Hoe belangrijk een goeie
buur is, ble ek oo k in
deze: d irekt kwam de bu
renhulp op gang in de
vorm van onderdak voor
de ki nderen, spu llen
herberg en, koffie zetten
(er is zells geen water
meer) en eten koken . De
familie Koenes hu ist
voorlopig nog (ge brekkig)
in het voorste gedeelte
van het huis, dat enig-
zins beho ud en bleef.
Voor de koeien zal echter
naar een and ere opl ossing
gezoch t moeten wo rden ,

nu de winter nade rt .
Wij wensen de famil ie
Koenes veel sterkt e
toe de kom ende tijd !

...de Veren iging
Dorpsbelangen
Thesinge op vrijdag
2 sept. a.s. om
19.00 uu r de jaarl ij k
se touwtrekwedstr ijd
op het sportveld orga
niseert?

... het heel goed gaat met
de wo rmaarde-produktie
'Vermicult ures' in Winne
wee r. Het sch il lenboer
projekt in Ten Boer, waa r
men in een proe ft ijd
organisch afval vergaart
voor dit projekt, draait oo k
bu itengewoon goed.

... de ge meen te de uit
breiding van deze ophaal 
dienst naar alle dorpen da n
ook met het volste ver 
trouwen tegemoet ziet?

... voor de molen 'Germania'
in Thesinge een bedrag van
zo'n 8000 gu lden beschik
baar is gesteld voor brood
nod ige herstelwerk
zaamheden?

... de Garmer/Thesinger
Express binnen een paar
maanden een uitgebreid
artikei hoo pt te brengen
over dit geruchtmakende
projekt , dat ook onze
dorpen aangaat, in onze
gemeente?
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