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WERK

EEN G ESPREK MET
ROB V AN DEN ELST

Sinds 1979 woont Rob van
den Eist in Theslnge. Ebba ,
zijn vrouw runt het winkeltje
•Jo pke', naast haar andere
aktiviteit en. Vla haa r kinde
ren , Robln en Bronwen,
raakte Rob betrokken bij de
lagere school - waarvoor hi j
een nieuw rapport ont
wierp - en de peuterspeel 
zaal; hij was voorziller van
de ouderkommissie. Verde
re aktlv ltelten In het dorp
zijn klaverjassen, badminton
('S winters) en cr icket (In de

zomer). Op gemeentelijk
nivo is hij li d van de advIes
kommissie voor het 'Buur
hoes' In Ten Boer en is ak 
ti el in de PvdA.
We gingen met hem praten,
omdat we ni euwsgieri g
waren naar he t rellen en
zeilen van het werkgelegen
heidsproj ekt In onze ge
meente, waarover de laatste
lijd al het één het ander In
de pub liciteit Is verschenen
en steeds we rd Rob 's naam
genoemd. Vandaar.

Wat voo raf gi ng

Rob is 35 jaar , ge bo ren in
Den Haag en woont vanaf
1960 in het noorden (Stads
kanaal en Valthermond ). Hij
zat op de kweekschool in
Beverwijk en volgde een
opleiding tot grafisch vorm
gever in Ensch ede en
Groningen .
Ook heeft hi j nog een jaar
kunst geschiedenis gestu
deerd . ga f enkele jar en
tekenles op een scho ol en
probeerde op een gegeven
momentbvoor zichzelf te be
gin nen . itlukte na enige
tijd en uiteindel ijk kocht hij
een pakhuis in de stad dat
verbouwd werd tot stu dio :
daa r heeft hij met en kele
kollega 's zo 'n 5 jaar als
graf isch o ntwer per gewerkt.
De verhu izing naar Thesin
ge hie ld in dat hij opn ieuw
moe st beginnen. Makkel ijk
was dat niet; h ij moest op
zoek naar eige n opd racht
gevers en da t kost gewoon
veel tijd . Op den duur is dat
gel ukt en menigeen weet
Rob nu te vin den in het
voormalige sch ipperscafé.
Het gin g zel fs zo goed . dat
de toc h royale werkkam er
he m te klein werd .
Op zoek naar meer ru imte
in de buurt . vie l zij n oog
alle reerst op de toe n nog
leegstaande op enbare lage
re school in Thesinge, waar
inmiddel s 'Benjamin ', 'JuIia
na' en Dick V.d. Ree onder
dak hebben gevonden. 'Dat
bleek helaas niet mog el ijk'
zo verte lt hij , 'maar samen
met de weth ouder heb ik
tal van andere 'panden in de
gemeen te bekeken en zo
kwame n we op 'Dij ksho rn '.

Biolog isch dy namische
bedrijfjes

In eerste instantie leken
hem de voormalige gebou
we n van de dienst gemeen
tewerken aan het Damster
d iep te afgelegen en te
groo t. Toen kwam Rob op
de gedachte. dat het met
meerde re bedrijfjes waar
schijn l ij k wél zou gaan. Hi j

voelde zich gesterkt in zijn
idee, omdat elders in ons
land het wel meer gebeurde
dat klei ne zaakjes van zelf
standigen hun krach ten
bundelden om de kosten te
drukken. Zo groeide het
pla n voor een werk gemeen
schap. All ereerst was er
ko ntakt met een opdra cht
gever. fabrikant van biol o
gisch-dy nam isc he zuurkool,
die met ruimtege brek zat,
maar vanwege de kosten
niet durfde uit te breiden.
Rob en hij bekeken de af
zetmogel ijkheden , gin gen
met de gemeente praten en
Rob ontwierp nieuwe ver
pakk ingen voor de zuu r
koo l. Het resultaat is, dat
binnenkort de verpakking
van de kool daàdwerkelijk
in Dijkshorn gaat plaats
vinden; de start is gemaakt.
Op onze vraag , wat da t nu
eigenlijk is, biolog isch
dynami sche zuu rko ol , zegt
Rob ; 'Het word t gemaakt
van on bespoten kool en er
wordt ook geen chemische
vitamine C aan toe gevoegd,
wat norm aal wel gebeurt.
Het wordt helemaal met de
hand gesn eden en afgebl ad
en 't ko mt in een bad met
wanden van kera mische
teg els , waarvan de voegen
met bi jenwas zi jn dichtge
smee rd. Tussen elke laag
koo l ko mt zeezout en voo r
de gekruide kool ook nog
jeneverbessen. Het gehee l
wo rdt afg edekt met kaas
doek en stenen; de vroege
kool is na 3 weken, de late
na zo 'n 6 weken klaar'.
De ini tiatiefnemers hebben
het vo lste vertrouwe n in een
gezonde zuu rkool-toekom st,
wan t de verdeelcentra (bio
log isch-dynamische gr oo t
handelaren) zagen het pro 
dukt én de ver pakk ing wel
zitten.

Het Bedrijvencentrum

'Dij kshorn ' wordt inmiddel s
verbouwd en Rob ziet de in
del ing ald us voo r zich : 'Van
de 200 m2 denken we zo'n
120 m2 nodig te hebben
voo r de 'i npaklijn' van de



zuurkool ; de overige 80 m2

willen we gaan gebruiken
voor de fabrikage van bio
logisch dynamische mayo
naise en sambal (sambal ta
mari)' . Vo lgens Rob is men
al lang bezig om natuurl ijke
mayonaise te fabrice ren (er
is veel vraag naa r). maar
hèt probleem was dat dit
produkt erg snel bedierf .
Rob is er nu met and eren
in geslaagd een procédé te
vinden , waarmee op natu ur
li jke wijze het bederf tegen
gegaan kan worden .
De sambal maakte hij altijd
al zelf voor het eigen gez in,
maar ook daarvoor blijkt
meer bela ngstelling te be
staan . De potjes die hij in
eigen keuken op aanvraag
extra maakte, waren in een
mum van tijd weg bij de
handelaren.
Ron dom de gebouwen ligt
ook nog zo'n halve hektare
grond . 'We spelen met het
idee om daar in grote vij 
vers vis te gaan kweken ,
forel of zeelt bijvoorbeeld .
De wormenkwekerij in Win
newe er, waaraan Rob als
vor mgever verbonden is
('Oorsprong groeiaarde').
'levert het ideale voedsel ,
nameli jk wormen '. En het is
maar een klei ne sta p verder
naar een aanlegsteiger voor
de in populariteit toene
mend e hu ifboten, zodat de
watertoeris t een eigen visje
kan vange n. ·Plannen ge
noeg dus ; eerst de mayo 
nai se en sambal , dan de
zuurkool-inpakkerij en ver
vo lgens.........

De mogelijkheden voor werk

'De tijd was er rijp voo r', zo
stelt Rob . 'Er zijn zovee l
werk lozen die iets willen en
kunnen , daar moet iets voor
gebeuren . Als je als werk
loze meedraait in dit pro
jekt, dan moet je zelf met
idee ën komen ; we leveren
geen pask lare banen en we

nemen niemand in loon
dienst aan . Ieman d die
goed meedraait kàn mede
eigenaar worden van de
werkgemeenschap. Ieder 
een is op meerdere plaatsen
inzetbaar in het bed rijven
park en als het goed is, be
druipt de ene bedrijfstak de
andere. De gemeente
ondersteunt onze plannen
en er zijn allerlei mogeli jk 
hede n om met behoud van
uitkering iets te beginnen.
Enthousiasme moet er altijd
zij n!'
Rob is nu mede-e igenaar
van Dijkshorn en koördi
neert de aktiviteiten . Ook
denkt hij aan het opzetten
van werkgemeenschappen
op andere plaatsen in de
provincie of zelfs in andere
provincies. De PvdA-werk
groep heeft daa rtoe kontak
ten met een aantal soc iale
diensten. Rob heef t ook
allerlei aankomende bedrijf 
jes aangeboden te helpen

met de vormgeving , het 'ge
zicht naar bu iten ', dat erg
belangrijk is in de beg in
fase .
Er zijn nu zo'n negen men
sen min of meer volledig
aktief betrokken bij het
werk in Dijkshorn en Win
neweer. Mensen voor de
adm in ist rati e, een toeko m
st ig dagelijks leider,een be
geleider, een produktiema n.
een onderhoudstimme rman ,
iemand voor de public-rela
tions, enz. Gemaakte on
kosten worden vergoed ,
maar de ui teindelijke ver
dienste is niet vast te stel
len; dat is het gedeelde risi
ko van de mede-eigenaren.
De gezamenl ijke inzet is ge
bundeld onder het beheer
van de Stichting Bed rijven 
centrum Ten Boer , en de
bedrijfjes heten vo luit: 'Dijks
horn Produktie en Ontwik
keling Hoogwaardige Biolo
gisch Dynamische Produk
ten '.
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De toekomst

Uiteraard hoop t Rob dat
nog meer mense n met ini
tia tieve n op deze nieuwe
vor m van samen-wer ken af
zu llen komen. Zelf 'borrelt'
hij nog van de plannen, die
hier (nog) niet allemaal uit
de doeken gedaan kunnen
worden. Maar dat er nog
meer staat te gebeuren is
vrij wel zeker. Het verhaal
van Rob maakt in iede r ge
val duidelijk, dat we voo r de
bestrijdi ng van de werkloo s
heid niet volledig afh anke
lijk zij n van maatregelen
uit Den Haag , maar dat er
'dicht bij hu is' ook moge 
lij kheden ligge n. Een kwes 
tie van durve n.

Wodd ie Hardeman
Annelies Heuvelma ns
Kees Faber
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Cabaret in
Thesinge
Harst en Keizer waren enige
weken geleden met hun ge
vleugelde Jenny in Thesin
ge. 'Ze zijn er weer' is de
wein ig pretenties in zich
dragende titel van hun nieu
we cabaretprogramma.
De show zelf heeft dan ook
wein ig pretenties, maar
voor een dorp als Thesinge
is het natuurlijk allang leuk
dat er iets aan cabaret ge
daan wordt. Daarom is het
belachelijk, dat er slechts
zo'n dertig mensen naar het
café Molenzicht van de fa
milie West ra kwamen . Het
programma van Bart van
der Harst en Theo Keizer
was leuk. Cabaret met een
glimlach. Je hoeft echt niet
op het puntje van je stoel te
zitten om alles te kunnen
volgen. Leuk is ook, dat
beide heren dit zelf ver
woorden in hun liedje 'Tra
ditioneel '. In een blues
achtig nummer werd hun
eigen programma aan de
kaak gesteld .
Een ander onderdeel dat er
uit sprong , deed de zaal
schateren van het lachen :
de scène met de pop in de
poppenten t. Heel knap en
leuk gespeeld, doch qua in
houd weinig voorstellend ,
wel komisch. Daarvoor
werd kollega-duo Long
Jongewaard eventjes
beroerd en werden aller-
le i grappige (dat wel )
onsamenhangende sketches
opgevoerd .
De vor ige show van Harst
en Keizer, 'Een natte droom'
vond ik toch meer inhoud
hebben . Ook was dat veel
meer één geheel. Zoals ge
zegd: met 'Ze zijn er weer '
wein ig pretenties en je mag
van een intell igent en spits
vond ig duo op nederlands
taalgebied (zeker van der
Harst) meer verwachten.

Wie weet. En als ze oo it
nog weer in Thesing e op
treden: kom dan ook. Een
publie k van 30 is wel erg
weinig .

OUDERENSOOS

De ouderensoos beg int
wee r op dinsdag 8 novem
ber in de leerkamer van de
Ned. Herv. Kerk .
Voorlopig eens in de veer
t ien dagen.
Is u dit nog te vaak dan
kunt u ook eens per maand
komen. Er is behoefte aan
nieuwe leden. Ook jongere
mensen die thu is zitten en
zin hebben om mee til doen
zijn hartelijk welkom.
Op de soosmiddagen is er
gelegenheid om te kaarten ,
te sjoelen , gezellig wat te
praten of om een of ander
spel te doen .
Wilt u graag meer weten
hierover, neemt u dan kon 
takt op met Mevr. Pops
Kraijema , W.F. Hildebr.str.
15, tel. 416201.
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Redaktie Garmerwolde:
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416355.
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Adm inistrat ie : 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.
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Aktiviteiten
van
Groene Kruis
te
Ten Boer
Evenals vorig jaar, gaat het
Groene Kru is te Ten Boer .
wee r kursussen organ iseren
voor haar leden. Op 10
november a.s. gaat de eer
ste kursus van start , ge
geven door de eigen wijk
verpleeg kundigen:

Ziekenverzorging thuis
Gezien de grote belangstel
ling van vorig jaar voor
deze kursus meent het
Groene Kru is haar leden
een dienst te bew ijzen door
deze ku rsus te herhalen ! De
bijeenkomsten zu llen dit
maal op donderdagavond
plaats vinden . In deze kur
sus komen zaken aan de
orde, zoals , - de omgang
met de zieke en de ziekte.
- de verzorging van een zieke
thu is .
- praktische wenken voo r:
bed opmaken, wassen , t illen
enz .
- gebruik van mat erialen bij
de verzorging .
Natuurl ijk kunnen ook de
eigen ideeën van de deelne
mers verwerkt worden. De
kursus gaat op 10 novem
ber van start en zal uit on
geveer 5 à 6 bijeenkomsten
bestaan.
Deze bijeenkomsten worden
wekeli jks gehouden op don
derdagavond van 19.45 uur
tot 21.45 uur, in het Groene
Kru isgebouw te Ten Boer .
De kost en bedragen totaal
I 10,- per deelnemend lid,
incl. koffie .
Voor opgave kunt u bellen
met de wijkverpleegkundi
ge, tussen 12.30 uur en
13.00 uur, tel. 05902-2086 of
met de werkgroep tel.
05902-1880.

Ook wanneer u inlichtingen
wenst over de kursus, lid
maatschap ol dergeli jke
zaken, neemt u dan even
kontakt op?

Plattelands
vrouwen
Garmerwolde

De eerste bijeenkomst in
het nieuwe seizoen was
deze keer een koffiemorgen.
Het programma voor de
komende winter werd be
sproken en verder was er
een snuffelhoek ingericht,
waar men overgebleven
spulletjes van de braderie
kon kopen .
Op dinsdag 27 september
was een modeshow georga
niseerd . In verband met het
50 jarig jubileum van onze
afd . in november van dit
jaar, waren alle dames van
Garmerwolde en omstreken
uitgenodigd voor deze
avond. Vele dames maakten
hiervan gebruik en bewon
derden de nieuwste kreaties
getoond door de dames van
Modehuis Fokkens uit Gro
ningen.
Dan was er op 12 oktober
een Rabo-voorlichtingsavond
door dhr. Otlen. Het was
een leerzame avond en men
kon vragen stellen over
allerlei zaken . Ook kon men
zien , naar aanleiding van
een voorbeeld , dat sparen
(vooral tegen een hoge ren 
te) goed wat geld oplevert.
Op 12 november a.s. vieren
we ons 50-jarig jubi leum.
Deze avond zal geheel wor
den verzorgd door eigen
leden.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen
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Wat moet dat voorstellen
aan de Schutterlaan?

'Harmonie 60 jaar muziek'

Renteloos voorschot van het
fanfarekorps 'harmonie' te

Garmerwolde

Het bestuur van het fanfarekorps 'Harmonie' te Garmerwolde
.verklaart , dat voor no . 0088 is gestort de somma

van Tien Gulden (zege f 10,-)
De jaarl ijkse aflossing is bepaald in het reglement.

Het Bestuur.
J . Stad

E. Kuipers
B. Pestman

kan de Verenig ing Dorps
belangen er 's winters op
eigen kosten bloembollen
inzetten?
Tot slot: persoonlijk heb ik
de indruk dat er al rustiger
wordt gereden op de laan .
Resultaat van alle ophef en
bekeuringen? Maar té veel
mensen rijden ook nu nog
te hard: We houden dus vol!

te vinden. Hij ging uit van
de li ppen. Had iemand dik
ke lippen dan werd hem
een bas toegewezen, had
iemand dunne lipjes dan
kreeg hij bijvoorbeeld een
piston. Er werd begonnen
met achttien blaasinstru
menten en twee trommen.

Rudy Bremer

Wiriterwerp (vroegere school
meester in Garmerwolde)
wilde wel als direkteur
(= dirigent) optreden . Of
het zou lukken wist hij niet,
want hij had geen ervaring
in het leiden van een fanfa
re korps.
Op 23 november van dat
zelfde jaar werd de Harmo
nie opgericht. Om aan geld
te komen voor aanschaf van
instrumenten ging de vere
niging renteloze aandelen
uitgeven . de tekst lu idde als
volgt:

Er werden in totaal 84 van
deze aandelen verkocht. Nu
had men geld en kon men
overgaan tot aanschaf van
instrumenten. Een vertegen
woord iger van een firma uit
Zu id laren kwam langs om
voor de aspirant-muzikan
ten passende instrumenten

meente, voortvloeiend uit
een vergissing van de Rijks
politie die in het advies de
wanden van de 'sch ijnbrug
get jes ' tot bloembakken be
stempelt. Mi jn advokaat en
ik hebben dat gehandhaafd
en de gemeente was later
zo fideel zich daaraan te
houden . 's Zomers zorgt de
gemeente voor bloemen en
eenjarige planten , 's win ters
bl ijven ze leeg. Misschien

Dit jaar viert de muziek
vereniging 'Harmonie' zijn
zestigste verjaardag . De le
den zijn niet van plan om
dit ongemerkt voorb ij te la
ten gaan . Ter ere van dit
heugl ijk fe it we rd in maart
al een sol isten concours in
Garmerwolde gehouden,
maar het echte feest moet
nog kom en!
In 1923 kwamen enkele in 
gezetenen in Garmerwolde
op het idee om een fanfare
korps op te richten. De heer

bezwaar tegen wegversmal
lingen, o.a. door gevaar van
inzakking van de slootswal
aan de noordzijde, zodat de
politie een advies werd ge
vraagd dat 'obstakels op het
wegdek' uitsloot. Vandaar
deze oplossing, die min of
meer op gezichtsbedrog be
rust , het aanbrengen van
SCHIJNBARE bruggetjes .
Tussen de witgesch ilderde
wandjes hoort eigenlijk klin
kerb estrating .
Mijn advokaat en ik hebben
weinig vertrouwen in de
effektiviteit hiervan. Politie
tell ingen wijzen uit dat DE
HELFT van de weggebru i
kers te hard rijdt. Thesin
gers kennen die bruggetjes
natuurl ijk sne l als hun
broekzak en trappen alleen
bij tegenliggers nog op de
rem . De klinkerbestrating is
niet aangebracht maar dat
kan natuurlijk altijd nog .
Vertrouwen of niet, je loopt
niet naar de rechter omdat
de gemeente een advies van
de Rijkspolitie wil uitprobe
ren: Die kans moeten we ze
maar geven.
Tenminste twee pol itietel
lingen in het komende half
jaa r zullen de effektiv ite it
moeten uitwijzen. Als die
hoog blijkt, blijven de ver
keersmaatregelen zoals ze
nu zijn . Als die te laag is,
wordt de klinkerbestrating .
aangelegd : vlak - géén
drempels, géén lawaaierige
ribbels. Blijft ook dan de
effektiviteit onaanvaardbaar
laag, dán zit het gemeente
bestuur vast aan versmal 
li ngen zoa ls oorspronkelijk
afgesproken, met de bijho
rende waarschuwingsbor
den - of ze moeten weer
iets nieuws bedenken .
De bloembakken zijn een
aard igheid je van de ge-

Zoals het er nu uitziet aan
de Schutterlaan , is dat nou
wat die Bremer gewild
heeft? Nee! Is dat nou -wat
het gemeentebestuur onder
verkeersmaatregelen ver
staat? Blijkbaar wel. En zou
dat nou effektief zijn? Het is
een adv ies van de Rijks
polit ie geweest. We moeten
de gemeente een hal f jaar
tje de tijd geven om het
zaakje uit te proberen en de
politie de gelegenheid te
geven om de effektiviteit te
testen.
De paaltjes langs de laan
zijn op initiatief van het ge
meentebestuur geplaatst.
Bi j de aanleg van de rio le
ring is gepraat over troto ir
band langs de hele laan
maar dat werd te duur.
Toen parkerende auto's het
gras bleken stuk te rijden,
heb ik namens enkele be
woners gevraagd of daar
wat tegen gedaan kon wor
den . De gemeente hoopte
echter dat dit na het poten
van de bomen wel afgelo
pen zou zi jn . Dat was niet
zo. Daarom kwam het ge~

meentebestuur uit zichzelf
met die lelij ker, maar goed
kopere oplossing van de
paaltjes. Er valt in feite wei
nig meer aan te doen en '
laten we het gemeentebe
tuur maar dankbaar zijn dat
ze de boel in de gaten hou
den en zelf ook met initia
tieven komen.
De verdere verkeersmaatre
gelen liggen wat anders.
Nadat het gemeentebestuur
had toegegeven dat de ge
meente verplicht was doel
treffende verkeersmaatrege
len te nemen en in stand te
houden, zocht men naar
een goede methode en
vroeg adv ies aan de Rijks
po lit ie. De gemeente had

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoo n 05902·1383 mteneu rverzorç tnq
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De repetit ies werden ge
houden in het schoolge
bouw. Na de eerste les wa
ren de 'nieuwbakken' muzi
kanten zo enthousiast dat
ze lui d toeterend naar huis
ging en. Dat ging ze niet zo
goed af, want de eerste
klac hten van wakker ge
schrokken dorpelingen
kwamen al snel binnen. Zo
moest het dus niet.
In 1927 werd er voor de
eerste maal aan een
bondsconcours deelgeno
men . De instrumenten wa
ren blinkend gepoetst en
pas nieuwe petten netjes
opgezet. EIk lid was in de
vooron derstel lin g dat er
prac htig gemusiceerd was, .
maar oh wat een pech. De
Harmon ie haalde erg weinig
punten en daarmee geen
prijs. Er werd zelfs gefluis
terd dat die punten gehaald
waren voor die mooie pet
ten . Na enkele jaren werd
de heer Winterwerp afgelost
als dirigent door de heer
Tengen . Deze bleef twintig
jaar trouw aan de Harmo
nie . Onder leidi ng van de
heer Tengen behaalde het
Korps in 1934 het eerste
succes. Een eerste pr ijs
tijdens het bondsconcours
in Delfzijl.
AI vanaf de oprichting werd
er ook regel matig een uit
voering gegeve n. Meestal
op een der Kerst dagen. Tij
dens de bezett ing (1940
1945) was de pit er een
beetje uit. Toen de avond
klok ingesteld werd was het
helemaal mis. Eenmaal
werd er nog een uitvoering
gegeven op een zondag
middag van drie tot acht
uur, want dan ging de
avondklok in . Vlak daarna
werd tijdel ijk gestopt met
musiceren want de cultuur
kame r legde de muz iek te
veel aan banden.
Gelukkig hoorde bij een be
vrijding ook muziek, dus al
snel werd weer gestart.

Toch was in de daaropvol
gende jaren de moed er een
beetje uit . Enkele leden ver
dwenen en de repetitie
avonden werden ook slecht
bezocht. Er verscheen zelfs
al een kranteartikel over de
Harmonie die op de fles zou
gaan .
Direkt kwamen de dorpelin
gen in act ie en 't Korps
werd van de ondergang ge
red. Het bleef niet alleen bij
een redd ing want het ging
zelfs erg goed . Er werd
weer regelmatig naar con 
coursen gegaan met niet
gering succes. In 1955
kwa m het zelfs zo ver dat
de Harmonie promoveerde
uit de afde ling uitmuntend
naar de ere afdeling. In
deze afde ling heeft 't Korps
het jarenlang volgehouden
o.l.v. Dhr. Bergsma, die ook
vele jaren als dir igent aan
bleef.
Het ene probleem was over
wonnen of de volgende was
in aantocht. De financiën
waren ni mmer een groot
probleem geweest, maar het
werd toch krapjes. Er wer
den dan ook regelmatig ac
ties ondernomen o.a. een
bazaar , oud papier act ie,
een persil actie en verlotin
gen . Een keer gingen de le
den zelfs gezamenlijk aan
het bieten rooien, maar dit
was toch wel even iets an
ders dan gezamenlijk mu
ziek maken. Pijnlijke rug gen
en spieren hie lden de lede n
er van over. De bekendste
en nog steeds regel matig
terugkerende act ie is wel de
oliebollen act ie. In de jaren
zestig (1965 of '66) is hier-

. mee van start gegaan. Dit
was in de eerste jaren ook
wel even iets anders dan de
'moderne' ol iebollen actie.
Er werd begonne n met veel
kleine pannetjes en het
deeg werd nog met handen
geklutst. En maar bakken.....
zakken vo l. In een van de
eerste jaren , er werd gebak-

ken in de garage van bode
Klei , was het erg koud en
lag er veel sneeuw. (ook op
het dak van de garage) . Het
ene lid na de andere viel
flauw. Achteraf bleek dit te
komen door zuurstofgebrek.
Alles was iets te goed afge 
schermd tege n de kou .
AI die jaren ging 't Korps
gewoon in burger op mars .
De enige versieringen .
waren epiletten op de
sch ouder en een vlinder
str ikje.
Hier namen de dorpelingen
het in itiatief. Mevr. de Werf
rich tte een comité op, dat
gin g co llecteren voor uni
formen. In 1969 kreeg de
Harmonie dan zijn uniform:
fle uri g rood met zwart. Dat
was even iets anders de
Harmonie die nu door het
dorp liep! Nog was men niet
tevreden . Een drumband
moest er nog komen. In het
verleden was er al wel zo
iets als een drumband ge
wees t met door enkele do r
pelingen zelfgemaakte trom
men . Nu wilde men een
echte drumband met een
eigen repetitie avond en
echte trommen. In 1970 was
het dan zover. Van een
korps in Sch ildwolde wer
den enke le trommen over
gekocht. Oo k werden enke
le nieuwe aangeschaft. Nu
kon er dus ook een 'echte'
drumband starten. Eerst
o.l.v. dhr. Rozema jr . en al
enkele weken later door de
heer Smit. In het begin leer
den de leden geen noten le
zen maar kregen schriftjes
mee naar huis met marsen
geschreven in 'pl om' en
'klom' vorm. Toch klonk het
goed.
Tijdens het 50-jarig bestaan
bestond de Harmonie dan
ook uit een groot kor ps en
drumba nd . Om dat feest te
vieren beg on een groepje
enthousiaste lingen met iets
nieuws, nl. De Tiroler kapel.
Eigenl ijk in opzet alleen

voor die ene avond. Maar
dit deel van de Harmonie is
ook al weer t ien jaar in de
running . Ook eveneens
weer met succes.
Verder in de tijd ging het
weer met leuke mom enten
en minder leuke, maar er al
tij d weer doo rheen komend ,
bestaat de Harmonie dan
nu 60 jaar.
Dit wordt gevierd op 25 en
26 november. Op vrijdag 25
november d.rn.v, een recep
tie in café de Leeuw. Er is
gelegenheid om te felicite
ren van 20.00 uur' tot 22.00
uur.

Op zaterdag 26 november
geeft de Harmonie een jubi
leum uitvoering . AANVANG
19.30 UUR! Korps en drum
band zullen enkele nummers
ten gehore brengen . TONY
LEERINCK presenteert de
avond en verder treden op
ROOIE RINUS en PE
DAALEMME R. Stemmings
muziek wordt verzorgd door
MO OD AND FUN.
Kaarten voor dit fest ijn zijn
voor donateurs (max . 2 per 
sonen) verkrijgbaar van 1
tot en met 12 november bij :
A. Mulder, W.F. Hildebrand 
straat t 7, Garmerwolde en
J. Feenstra, Rijksweg 145,
Ruischerbrug .
Verdere kaarten zijn ver
kr ijgbaar aan de zaal op 26
november vanaf 18.30 uu r.

Peta .

Wist U dat....
... de kuns tenaar Jan Vlas
veld sch itterende ansicht
kaarten heeft getekend van
Thesinge, die te koop zijn
bij 'Jopke'?
... het terre in van het afge
brande café 'De Unie ' in
Garmerwolde te koop is?
... Windkracht 9 het GT
sport vissen evenement in
het (zee)water heeft laten
valle n?

maak-het-zelfhubo
voor compleet doe het zelven

HUBO LEWENBORG B.V. Kajuit 267

Hout
Verf
Behang
Tapijt e.d.

Tel. 414544

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
V.d. Veenstraat 3 worden
vrildaqavond thuis
gebracht

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kleding·
repara tie

050-413045



Het vierde elftal van GEO heeft een nieuwe shirtreclame aangeboden door Disco Show Magie Five

D kster J-a ge r of vu.-In.-svat? soort gaan niet ac hteruite e , doordat een ekster af en toe
Eén van de opvall endste en ransuil en , die het een jo ng voge ltje pakt. En
vog els, die we het hele jaar com fortabele nest zelf als een nest wordt leeg-
kunnen zien, is de zwart-wit wi llen in pikken. Een geroofd, ko mt er meestal
gekleu rde ekster met de paartje eksters bouwt zelf een nieuw legsel op een
lange staa rt. In hoge bom en hun nest , liefst in een hoge beter verstopte plaat s. Het
zitten de eksters te broeden boom , maar ook wel in is in het algemeen zo dat
en tij dens een wandeling of struiken op nog geen meter nie t het aan tal jagende
fietstoch tje zien we ze alt ijd hoogte. Zo laag heb ik ze dieren (de ekster s in dit
wel ergens ron dscharrelen hier in de buurt no.g nie t geval) bepaalt hoeveel
of vliegen ze versch rikt op . zien broeden , er zrjn blijk- prooidieren er overblijven.
Misschien dat ze zich baar bomen genoeg (of maa r andersom: het aan tal
schu ld ig voe len? Bij veel teveel katten?) . De ekster prooidieren bepaalt hoeveel
mensen staan ze niet erg (het vrouwtje dan) legt ' rovers' er van kunnen rond-
gunstig bekend: dief van meestal zes eieren, die na komen. Hoe meer aanbod
gl imm ende voorwerpen (en 18 dagenu itkomen. De van prooi in de vorm van
het maak t ze dan niet uit Jongen blijven dan nog onbeschermde eieren of
o f het een ring of een ongeveer .25 .dagen op het jonge domme voge ltjes. hoe
snoeppapiert je is) en een nest. AI die tiJd moeten meer (en vette re) ekste rs!
rover van eieren en jonge de Jongen gevoerd worden ; Om op het voedsel van de
vog els. Daarom werd er we ko~en daa rmee op een eks te rs terug te kom en, ze
vroeger veel op eksters gevoelig punt. eten eigenlijk van alles wat
gejaagd . Toch zijn ook de Voedsel er te vinden is: slakken,
eksters inte ressante dieren, Eksters eten namelijk (zoals zaden . bessen, insekten
die hun fu nctie in de hierboven al gesc hreven) (zoals kevers en lang poot-
natuu rlijke kri ngloop ook eieren, jonge voge ls en muggen), regenwor men.
vervul len. ande re kleine dieren . Voor dode di eren en zelfs (zo
Grote nesten de betr ok ken dieren uite r- bleek uit een maaganalyse)
De ekste r komt in vri jwel aard een ber()erde zaak . brood ,met kaas en vlees-
eik landsc hap voor, als er maar toch blijkt Uit waren . .
in de bu urt maar enige ond erzoekd at het om Temtof/urn
dekkig is in de vorm van rela tief kle !ne hoeveelheden De eksters vorm en meestal
struiken of bomen. Dat w il gaat. De. u iteindeli jk .na een een terri to rium om hun
zeggen in Europ a van de broedsel zoen ove rblijvende nest , en als ze een vreemd e
No ordkaap tot in Marokko, aanta llen van een voge l- eks ter In hun gebied Zien,
van de toendra tot de hal f-
woest ijn en van bouwland
tot mi dd enin de stad . De
eks te r bl ijft het hele jaar
in Nederland en broedt hier
dan ook. Iedereen kent wel
de grot e nesten van de
eks ter, die bestaan uit een
kom van takke n vermengd
met modd er met daar in
voo r het co mfo rt fi jnere
takjes, wo rtel tje s en haar.
Over deze kom is een soort
koepel gev lochten van
takjes.
Deze nesten worden
meestal elk jaar opn ieuw
geb ouwd: van de oude
nest en wordt dankbaar
gebru ik gemaakt do or
kraa ien, duiven enz. Zelfs
wor den tijden s de bou w
ekste rs soms wegg ejaagd
door kraa ien, toren valken

zullen ze die wegjagen.
De grootte van deze
terr itoria hangt af van het
soort landschap en varieert
tussen de 10 hectare (in
een besloten landschap,
met bomen en bos jes) en
50 hectare (i n open land 
schap met slechts een
enkele boom). In echt bos
en op de heide komt slechts
één paar eksters per 100
hectare voor; daar is bl ijk
baar we in ig voedsel voor
ekste rs te halen .
Buiten deze te rr itoria leven
jo nge eksters en ekst ers
zo nder territorium in
groepen . Als er erg ens een
territorium vrijkomt, wo rdt
deze d irect opgevuld uit
zo'n groep. Daarom denk ik
dat jacht op eksters (zoal s
vroeger veel gedaan werd)
wein ig zin heeft. De hoe
veelheid voedsel en de aan
wezige terr itoria bepalen
hoeveel eks ters er voor
komen. A ls er lege territoria
komen door jac ht . dan kom t
er extra voedsel en nest 
gelegenheid beschikbaar.
waardoor er voor de andere
eksters meer gelegenheid
is om zich voort te planten.

Bert Gerritsen

DE VRIJE POMP

Van der "olen lewerC nieC alleen
zonneschermen

N atuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voo r u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdehng zeilmaker ij zich bezig met het
opnieuw bekleden van mark iezen. of met het repareren van

tenten,
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verd uisteringen. rollu iken , voorzetramen en
ko struktie werken .

Informeer vrijblijvend naar onze moge lijkheden en prijzen .

Fa. M. w.d. Molen &. Co.
Kantoor en ....erkpla.m . Oude Rljks....eg 12. Garmel'W05de. tel. OSO·" 16098

Aoveeo ze ...oor Le .....eobo rg . me....r H Dee .....es. Meerpaal 170. tel 050·4 1053 1.,



Op maandag 3 oktober jJ .
werd de naj aarsvergaderin g
van de veren iging Dorpsbe
langen gehouden . Velen
hadden geh oo r gegeven
aan de uitnodigi ng en wa
ren aanwe zig in Caf é de
Leeuw. Een uitvoerig ver
slag van deze vergadering
kunt u komen belu isteren
op de komende jaarver
gad ering .
Enkele punten wil ik echter
graag even noe men . Op
verzoek van 'Dorpsbelangen '
is er een aanduid ingsbord
bij het beg in van de Gras
dijkweg geplaatst. Teven s
wordt (of mis schien : is)
door Rijkswaterstaat een
aanwijzi ngsbord naar de
Waterzuivering gep laatst,
zoda t verkee r (voo ral vracht
wag ens) voor die richting
niet meer verkee rd afs laat.
De s.v. GEO is met de ge
meente in overleg betreffen
de de bu itenverlichting b ij
de sportzaal.
Het slechte wegdek van de
Grasdijkweg kwam ook ter
sprake. De herfstwerkzaam
heden in de tu in - met na
me snoe ien - zou en kele
problemen als slecht uit
zicht en ver small ing van de
stoep ten goede kunnen
komen.
De bestra ting van het trot
toir langs de Dorpsweg is
verzak t en voora l voor ou
deren gevaarlij k. (We pro
beren daar verbetering in te
krijgen).
De uitslag van de Tu inkeu
ring werd bekend gemaakt
en de volgende personen
namen een prijs - een
prach t ige plantenbak - in
ontvangst:
1ste prijs: A. Mulder, W.F.
Hil debrandstraat
H. Kappetijn, Dorpsweg
2de prijs : W. Ganz eveld ,
Grasdijkweg
3de prijs: J. Wolt , Dorpsweg
Na de pauze verto onde de
heer Visser uit Harkstede
dia's ove r vooral Californi ë,
waar zijn broer woont. Ti j
dens zijn vakanties, die hij
al en kele malen daar heeft
doorgebracht, heeft de heer
Visse r een serie aardi ge
dia 's gemaakt en voo ral zijn
ervaringen, waarover hi j
zeer boe iend kon verte llen ,
zorgden ervoor dat dit een
zeer in ter essant en ook ge
zell ig onderdeel van de ver
gaderi ng werd .

Najaars
vergadering
Dorpsbelangen
Garmerwolde

maakt hij een nieuwe draad
vast en vervolgt zij n weg
naar draad c . Boven aange 
komen maakt hij de draad
vast aan c . Daarna gaat hij
wee r te rug naar het midden
om van daaruit de volgende
dertig draden te weven .

Ommelanderstraat 90
Ten Boer - Tel. 05902-2964

R. BOLT

Elke donderd agmiddag

12.00-13.30 uur
Thes inge Café V.d . Toorn

17.00-18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg

De Ten
Boerster
Vishandel

Te koop aangeboden: mas
sief eik en eetkamer, be
staande uit: 4 stoe len en 2
armstoelen , ro nde tafel met
verzonken inleg blad, dres
so ir met op zetstu k, sti jl
Windsor. Prijs compleet
I 500,-. 1 paar No ren merk'
Vendex maat 37: f 20,- .
1 hon denrek voor auto :
I 15,- . 1 blank grenen bu
reautje: I 30,- . 2 paar voet
balschoenen maat 35 en
maat 38: f 7,50 per stu k.
B. Vos, L. V.d. Veenstraat 6,
Garmerwolde, tel. 050
416422.
Weggevlogen: Op din sdag
16-8-'83 onze blauwe voor
hoold amazon e papagaai
van ca. 2,5 jaar oud. Bassie
is niet geko rtwiekt en na
zijn verdwij ning gezien in
Groningen ~n daarna ca . 3
weken in THESINGE. Wi j
vermoeden dat hij ergens
onderdak heeft gezocht en
gevon de n in de buurt van
THESI NGE. Mocht iemand
ons inlichtingen kunnen
geven, dan zullen wij onze
erken teli jkh eid ton en . Jan
W. Kol thof , Tuinbouwstraat
44,9717 JK Gron ingen, tel.
050-731238 .
Te koop: Con sumptie-aard
appelen Iren e, Eigenheimer,
Bin tje . K. Jansen, Gewe ide
weg 11, Garmerwolde.

Stoomfluitjes

10 Jl1 0
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Op ongeveer dezel fde ma
nier maakt hij draad d. Dan
laat hij zic h vanuit het mid
den van draad c zakken en
maakt de d raad vast op
draad d. Daarn a loopt h ij
ongeveer om hoog tot onge
veer het mid den . Daar
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geluld_.._........,.""~
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Daarna klimt hij weer langs
draad a omhoog terwijl hij
draad b spint. Hij zorgt er
voor dat deze draad'\1iet
aan draad a kleeft door met
de kamklauw aan zijn achter
poo t de d raden uit elkaar te
houden. Deze draad b be
vest ig t hij op enige afstand
van draad a aan tak 1. De
dwarsverbin di ng c kan hij
maken doo r ove r de tak van
draa d b naar draad a te lo 
pen.

GRATIS 13 X 18 VERG ROTING
bIl e '" onl"" .Io. . .. I<l" .. .. a ' 9 ..d'~ k ! .. 'd m

8 g: ~~~:~? e zoncreee 13 · 18 195 cl.
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Want we willen lielst kiezen
uit véél inzendingen. Om in
herfststemming te bl ijven.
een verhaal over spinnen .
En we wen sen jull ie vast
een goeie Sint Maarten toe !
AI je inzendingen (stukjes,
verhaaltjes , versje s,
raadsels , tekenin gen , noem
maar op) naar de redakt ie
adre ssen sturen die we
elders in deze krant
vermelden ..En doen hoor ll

to rmaal pfl .S

7 • 7
49 cent

~ : , ~ 45 cent
9 . 13

7 x ' 0

: ~ :: g 89 cent
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De Kinderkrant
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kru is s pin
Op herfstmo rgens zie je
heel veel spi nnewe bben.
Een spin heeft spintepels.
meestal zes. In die spint.e
pels zitte n honderd bu isjes.
Daaruit komt het vocht dat
door de spi nkl ie ren word t
gemaakt. In de open luc ht
wordt dit vocht een stev ig e
draad .
De sp in bevest igt eerst het
spi nsel dat ui t zijn li chaam
komt aan tak 1. Terwijl hij zijn
eerste draad a weef t, laat de
spin . zich zak ken tot hi j een
and er vast punt gevonden
heeft , tak 2.

U , h et g ro le aa noo d va " on twikkel
c e nt ra'e s hehhel"l w i j voo r u d e oe s ie
çesetec teero. n l . de K odal< Foto ceonate
vee- nel o (,g lne le Koda k ....e fk en Ce we
"'0 0 ' t el g ro l e keu zepa k ><.e l

Er oat wu ons we rk goed çeo aa-r neeoe n
oewust de cc nsume me nc.o s. Lees de
test van he t \long Jaa r ove r de a fw e rk
centrales maar eens goed na
'.'lij neeben 8 kw atue.t en en Ier mate n
geselec tee rd om aan uw we oseo e-i etsen
tegemoet Ie konen

3 ~~:;~;;'::~~~~,;oede 99, ~ ~ 75 cent
" Ie u . ec n l ne,d, ge held 9 • • 3
0 '1 .ele n o n d e 9 ' ;"1' Ilfl J de ' '' e ,d
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De blaadjes vallen , het is
echt herfs t, en zijn jullie
daar nu allemaal zo somber
van geworden dat je het lut
niet meer heb t om iets te
maken en in te sturen voor
de GT Kinderkran t? Gel uk
kig ziet Erik Zijlema ui t
The sin ge er wel wat in , hij
ko mt met een naam : het
'Het Garmertje '. Wie heeft
nog een naam te bie den?



Garmer/Thesinger Airport: deel IJ was met de vier vrienden.
daar, in Bonn was het na
tuuurlijk een hele opluch
ting toe n via de telefoon het
bericht doorkwam dat de
noodlanding geslaagd was .
Na de nodige papieren
rompslo mp zijn de vier
's zondagsmi dda gs om 3
uu r weer van Eeld e opge
stegen en zonder mankeren
om 5 uur in Bonn geland.
Hun vrienden, die met een
ander toestel wel hun be
stemming Norderney be
reikten, zijn op hun terug 
tocht in een onweersbui te
rechtgekomen en heb ben
Bonn nie t bereikt maar zijn
naar Keulen uitgeweken. Zo,
nu bent u wee r op de hoo g
te. Wij hebben weer af
scheid van elkaar genomen
met: 'auf wiedersehen'.

'Auf wiederseh'n ', daarmee
hebben we op zobdag 17
juli j .1. afscheid genomen
van de 4 duitse 'Herren' , die
daags ervoor wegens brand
stofgebrek naast onze deur
een noodlanding moesten
maken met hun sportvlieg
tu igje.
En omdat wij het gevoel
hebben dat het spo rtv l ieg
tuigje en zijn bemanning
toch iets van ons allemaal
was, gezien ook de vele
dorpsgenoten die toen op
allerlei foto's zijn gekomen ,
gaan we u het vervolg ook
nog maar mededelen.
Uit erkentelijkheid voor de
geboden hu lp meenden de
'Herren' ons uit te moeten
nodigen voor een etent je .
Uiteraard hebben we hier
aan graag gehoor gegeven .
Een en ander heeft plaats
gevonden op zaterdag 24
septem ber j.l. in een etablis
sement in Groningen. Deze
gelegenheid was door onze
du it se vrienden gekozen
omdat ze daar hun 'onge-.
luksdag' 's avonds om 10
uur ook nog terecht konden
voor een warme maaltijd .

Dat men niet te klagen
heeft , wanneer men door
du itsers wordt uitgenodigd ,
hebben we bemerkt . Wij van
onz e kant hebben de Her
ren ieder een Gron inger
koek en een exemplaar van
de G & T expres met het
vliegverhaal aangeboden.
(nog hartelijk bedankt re
dactie voor de nummers).
Tus sen de gangen door
hebben we één en ander
nog eens de revue laten
passeren en hebben we ver
nomen hoe de retourv lucht
is verlopen . De feiten, op
een rijtje gezet zijn de vol 
gende: Op zaterdag 16 jul i
zijn de heren opgestegen
van het vliegveld Bonn met
bestemming het eilandje
Norderney. Gelet op de vri j
forse belading van het toes
tel - 4 personen en nogal
wat bagage - werd niet met
voll e tanks gestart , maar
werd besloten om een tus
senland ing te maken in Em
den om daar bij te tanken.
Op de route Bremen-Emden
kwamen ze te rechht in een
dichte mist, zodat ze via
radi o-kontakt verder moes-

ten vliegen . Ofschoon de
piloot wel het idee had dat
hij werd gehoord, bleek de
ontvanger van boord het
niet te doen. Toen ze uit de
mist waren , hadden ze geen
enkel houvast meer omtrent
hunpos itie en werd, gelet
op de bijna lege tanks be
sloten tot een noodlanding.
Dit is hun bijna noodlottig
geworden, want hun eerste
grondkontakt werd enkele
meters vóór een dwarssloot
gemaakt. Op het laatste
moment wer d dit door hun
opgemerkt. Door de hoog
teroer de maximale uitslag
te geven en geholpen door
het stuitereffekt zijn ze juist
over de sloot 'gewipt' .
Achtera f bleek dat de zener
van het toestel inderdaad
wel functioneerde, maar de
ontvanger niet. Domweg
omdat een stekkertje niet
goed in het stopkontakt zat.
Het laatste wat de piloot
uitzond en in Duitsland
werd ontvangen , was : 'wij
gaan naar beneden'. Met
het gevolg dat men in
Du itsland 2 uur lang heeft
ged ach t da t het gebeurd

Familie Entjes uit Garmer
wol de .

Peutergym
Naast de al bestaande
leeft ijdsgroepen
gymnastiek, is er nu in
Garmerwolde ook peu ter
gym . Dit vindt plaats op
maandagmiddag van half
vier tot vier uur. Het is een
erg leuk , speels geheel
waar de peut ers uit beide
dorpen zich heerlijk kun nen
ui tleven op een speciaa l
voor hun leeft ijd gerichte
manie r. Ouders van peuters
die hier ook belangstelling
voorhebben, kunnen zich
ric hten to t Erna Gu yau x,
Garmerwolde, tel.
050-416195 of Ch rist ien
Munstra, Th esinge, tel.
05902-2065 . De contributie
voor deze jongste groep
bedraagt f. 50 ,- en er
wordt in de vakanties
zoveel mogelijk door
gegymd. Voor Thesingers
is het misschien handig om
de krachten te bundelen
wat het (winterse) vervoer
betreft.

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VA N LOSG ESTORTE GOED EREN

GEISOL.EEIWE O N DE RLOSSERS
"IPPERS

PAL.L.ETVERVOE R
VER H UI Z IM i Ei'

GE\\' EIDE\\H; I 1
979X 'r,\ GA R\ l ER\\'O I. DE (G R.)

TEL. 050-416365

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

kakatoe's - beo's.
Groot assort iment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afde ling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG - GRONINGEN
t1!lefoon 050 - 41 55 53


