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VAARREKREATIEIN HET DAMSTERDIEP
Nu er plannen zij n om bin
nenko rt met de aan leg van
het verbind ing skan aal tus 
sen het Eemskanaal en het
Damsterdiep in de ge
meente Ten Boer te beg in
nen , zij n we met w ethouder
Janssen uit Ten Boer gaan
praten om precieze infor
matie te verkrijgen.·'

Waarom wordt er een
verbindingskanaal gegra ven?
Voor de vaarrekreatie. Er zijn
veel maren en wateren , waar 
op met kleine boten geva ren
kan worden , maar dan moe
ten die wel in verb inding
staan met de hootdvaar 
routes: Oost-Gron ingen,
West-Groningen richting
ZOutkamp en het Damsterd iep
en via het Schildmeer. Men
wil zo weinig mogel ijk vaar
rekreatie over het Eemska
naai hebben. Gedep uteerde
Beukema heeft zich de laatste
twee, drie jaar enorm ingezet
voor het rekreatieschap en
het TROP-plan (= toeristisch
rekreatie ontwikkelings plan) .
Vandaa r dat er nu zo'n haast
achter gezet wordt en de

vaarrekreatie een prioriteit van
de Provincie geworden is.

Waar komt het kanaal pre 
cies ?

Deze plattegrond laat zien ,
dat het kanaal nèt binnen de
grenzen van Ten Boer komt
op het smalste stukje land
van dhr. v. zanten te Gar
merwolde naast de Agrarische
Unie. (zie pijl)
Het kanaal wordt 25 mtr.
breed en er komt een sluis in.
Deze sluis is niet zozeer no
dig voor de waterstand als
wel om te voorkomen. dat het
Eemskanaal " leegloopt" in
het Damsterdiep. Het kanaal
zal via een flauwe bocht in
het Damsterdiep komen en in
die bocht zal de waterbreedte
90 mtr. zijn.

Wat zijn de voordelen van dit
plan?

Als er inderdaad rekrea
tievaart ontstaat, (en daar
weten we nu nog niets over),
dan zijn de voordelen vooral
voor de middenstand. In de
dorpen kan je n.1. aanlegstei
gers bouwen, waardoor de

rekreanten de cat é's kunnen
bezoeken en boodschappen
kunnen doen . Verder zal het
verhuren van huifboten gesti
muleerd worden en misschien
het huren van kano's en roei
boten . Er zullen alleen maar
kleine boten kunnen varen,
omdat de bruggen niet hoger
dan 2.50 mtr. worden.
zeilboten (behalve als ze de
mast strijken ) en jachten zijn
dus niet mogelijk . Ook zijn er
financiële voordelen voor de
gemeente Ten Boer te ver
wachte n. Dit project kost n.1.
1,6 miljoen gulden en de ge
meente kan zich via de leges
voor de bouwvergunningen
van een mooi inkomen voor
zien. (tip van ons : Ten Boer
kan aan de provincie vragen
vaklieden uit de gemee nte
Ten Boer aan te trekken voor
de verschillende bouw
onderdelen).
Er zal geen tolgeld of brug
geld gevraagd worden, de
prov incie int nog nergens
vaarbelasting. Wel zal er
waarsc hijnlijk een baatbelas
ting geheven worden , hoofde
lijk verdeeld over de plaatse -

lijke bevolking.

Wat zijn de nadelen van dit
plan ?

Voor de boeren zullen er
waarschijnlijk financiële oon
sequenties zijn, omdat zij ver
plicht zijn de oeve rs te onder
houden. Van de roeiboten .
enz. hebben de oevers niet
veel te lijden, maar wel van
moto rbootjes of rekreanten .
die zomaar ergens willen
aanleg gen. Er zal wel een
vaarsnelheid worden opge
legd . De landeigenaren kun
nen een bezwaarschrift indie
nen , maa r veel zal dit niet
helpen , omdat er geen plano 
logische bezwaren bestaan
tegen dit plan.
Het waterschap is natuurl ijk
verantwoordeli jk voor de be
schoe iing, die er gedeeltelijk
al is.

Wanneer zal er met de uitvoer
van het project begonnen
worden?

Voordat er begonnen wordt ,
moeten nog veel zaken gere-
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geld worden. We zijn nu bezig toen opeens achter, dat het Zijn er nog andere plannen Vrouwenprojectmet het voorbereidingsbesluit. gebied bij Ten Boer hoorde. in de maak?
Dhr. v. zanten kan de ont- ..Ze wilden het snel door de

Ja, het parkgebied van de
Ten Boer

eigeningsprocedure ophouden raad hebben, aldus wet-
als hij zijn land niet wil verko- houder Janssen, maar daar gemeente Groningen moet Het Vrouwenprojeet Ten Boer
pen. De gemeente Ten Boer was ik het niet mee eens. Er een overgang naar Ten Boer organiseert iedere 2e
moet het bestemmingsplan moest toch wel over de finan- maken . In de overgangszone woensdag van de maand een
wijzigen, want de agrarische ciële consequenties gepraat Noorddijk-Garmerwolde-Ten koffiemorgen en iedere 3e
bestemming verandert nu in worden, ook al zijn er dan Boer staat de landbouw cen- woensdag van de maand een
water. geen planologische bezwaren. traal en daarom zal het thema-avond. Plaats: Het
De vaste dam (duiker) bij groenplan voornamelijk be- Buurhoes, Ten Boer.
Garmerwolde gaat eruit, er staan uit fietspaden en wat Op 15 februari a.s. zal het
komt een iets smallere brug bosjes. Hopelijk kan Ten Boer koor AVERECHTS optreden.
voor in de plaats (2,50 mtr. dan eindelijk het fietspad Na dit optreden is het de be-
hoog). Daarom zal tijdelijk het (Stadsweg) verbeteren. De doeling om samen te praten
verkeer van en naar de bedoeling is dat het 1,25 mtr. over hetgeen men gehoord
zuiveringsinstallatie omgeleid breed wordt. Misschien komt heeft.
worden over de Geweideweg, er ook een fietsverbinding Medio april a.s. wordt er een
die niet verhard is en tevens naar Thesinge. klussencursus georganiseerd.
moet de brug bij Jägermeister Verder neemt de Provincie Inlichtingen over Het
verzwaard worden, omdat maatregelen om de stank- Vrouwenproject bij:
daar nu maar 3 ton overheen overlast van de zuiverings- Bregtje Bus, tel. 050-416228
mag. Provinciale Waterstaat installatie tegen te gaan. of Janna Hazeveld, tel.
zal met een schadever- Dit zal 3 miljoen kosten! 050-414777.
goedingsregeling moeten ko- De laatste vraag die we wet-
men. houder Janssen stelden:

ToneeluitvoeringenDe gemeente moet ook de
bediening en het onderhoud Is iedereen gelukkig met het V.I.O.D. Thesinge
van de bruggen regelen en de kanaalproject?
beveiliging van de oevers . Er Het is een duur plan, maar de Tja, Ten Boer hoopt zijn De toneelvereniging V.1.0D .
is nu nog een 24-uurs rnel-

vaarrekreatie is belangrijk. Het slechte financiële situatie te uit Thesinge houdt haar uit-
ding voor de bruggen, d.W.Z. aanleggen van de sluis en het verbeteren, voor de vaarrekree- voeringen op zaterdag 18
een boot moet 24 uur van te

kanaal wordt door de provin- tie is het een heel geschikt februari , vrijdag 24 februari
voren melden, dat hij door de

cie betaald. De gemeente Ten plan, de boeren krijgen mis- en zaterdag 3 maart in café
brug wil. Dit zal nu wel veran-

Boer moet voor de be- schien wat financiële nadelen, 'Molenzicht' te Thesinge.
derd moeten worden in een

dienings- en onderhoudskos- het geheel schept wat werk in Kaarten à / 7,50, voor dona-
6-uurs melding en een zon-

ten van de bruggen zorgen en de vorm van bruggenbedie- teurs à / 1,50 per stuk, zijn
dagsregel ing. samen met het rekreatieschap ning, het maken van aanleg- vanaf 28 januari verkrijgbaar
Vóór juni moeten alle afspra-

Eemsmond voor de aanleg- steigers en de horeca zal het bij R. Dijkema, G.N. Schut-
ken op papier staan , want dan steigers. Een ambtelijke drukker krijgen, voor de vis- terlaan 22, Thesinge.
wordt de dam bij Garmerwol-

werkgroep ontwikkelt een plan sers zal het lastig zijn al die
de eruit gehaald. Het aanleg- over de plaatsing van de bootjes (zouden er vissen van STOOMFLUITJESgen van het verbindingska- aanlegsteigers. Dit moet in het Eemskanaal naar het

Ik zoek oude foto's of nega-naai duurt 35 weken (vanwe- Damsterdiep zwemmen?
ge de sluis) en daar wordt maart klaar zijn. Er komt ook

red.), en de schaatsers zullen tieven waar de pastorie van
begin juli mee begonnen. De nog subsidie van het rijk en

er hopelijk geen last van on- Garmerwolde opstaat. Wie
rekreatie zal dus pas volgend de provincie. Natuurlijk komt

dervinden, omdat de sluis in kan mij daar aan helpen?
jaar op gang komen. er een aanlegverbod voor de

de winter wel niet vaak open Pluc Plaatsman, Dorpsweg 70
oevers, want anders krijgen

zal gaan. (de pastorie). Tel. 415400.
de boeren teveel overlast.

Wie betaalt dit plan? Vanwege de kosten heeft de
Kortom al met al een plan, dat Wist U dat . ..Wel, Provinciale Waterstaat gemeente ook nog een alter-

voert het uit en de Gemeente natief voor de toekomst be- we vol verwachting tegemoet
ons trouwe redaktielid An-

Ten Boer wil, dat de Provincie dacht, n.1. de brug bij Jäger- zien!!
nelies Heuvelmans gezins-

de onkosten voor zijn reke- meister eruit halen, maar dat Elisabeth Schuling uitbreiding kreeg: geboren is
ning neemt. Groningen had geeft wel weer problemen Petra Jurjens. op 30 december dochter Em-
het plan al klaar en kwam er voor de omwonenden . Ans Vos. ma.

Rabobank ~
geld en goede raad

Garmerwolde,
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AKTIE TANKSLAG
Over milieu en uw portemonnee
De gemeente Ten Boer is be
zig met een inventarisatie van
ondergrondse olietanks , die
niet meer in gebruik zijn .
Waar het precies om gaat ,
leest u hieronder. OOk de
Garme r & Thesinger Express
kreeg het verzoek , aandacht
aan deze belangrijke zaak te
besteden omdat de reakties
met name uit de buitendorpen
teleurstellend zijn. Om de ak
tie tot een sukses te maken ,
moeten zoveel mogel ijk tanks
worden aangepakt - niet al
leen uit gemeentel ijk belang
maar vooral voor de betref
fende inwoners zelf! De ge
meente veronde rstelt, dat juist
in de buitendorpen in het
verleden veel tanks zijn ge
bruikt.

Gevaar voor het milieu

Bodem en grondwater worden
ernst ig bedreigd met vervul
ling. We weten dat er che
misch afva l is gestort (Lek
kerkerk, gifput Woltersum
e.d.) maar ook nóg dichterbij
huis , en missch ien wel heel
dicht bij uw huis, vindt deze
bedre iging plaats .
En wel door de niet meer in
gebruik zijnde olietanks. In de
jaren zestig werden de
meeste centrale verwarming
installaties gestookt op olie
maar door de opkomst van
aardgas werden de meeste
installaties omgebouwd. Dat
was niet al leen goedkoper
maar ook beter voor het mi
lieu, want aardgas stookt
schoon . Eén ding werd echter
vaak vergeten : na het om
bouwen bleef de olietank on
gebru ikt achter in de tuin.
In zo'n niet gebruikte tank ge
draagt olie zich zeer agres 
sief. Vroeg of laat gaat zo'n
tank dan ook lekken . Druppel

na druppe l, maar wel steeds
sneller , loopt de olie weg . Met
als gevolg : emstige bodem
verontreiniging, die zich uit
door bederf van grondwater,
oliestank, afsterven van bo
men en planten , aantasting
van leidingen (elektriciteit ,
drinkwater, riolering, telefoon) .
De eigenaar van de lekkende
tank is daarvoor wettelijk aan
sprakel ijk. De aangetaste na
tuur moet weer worden her
steld , de schade aan derden
moet worden vergoed, en de
eigenaar draait op voor de
kosten.
De van olie doordrenkte grond
moet worden weggegraven en
worden vervangen door an
dere grond . AI meerdere ma
len heeft een lekkende tank
bij mensen voor duizenden
guldens schade aangericht . . .

Geld

De gemeente streeft ernaar,
de nog 'aanwezige en niet
meer gebruikte olietanks on
schadeli jk te maken. Uw me
dewerking is daarvoor drin
gend nodig. U vaart daar zelf
wél bij . Iedereen is toch ge 
baat bij een zo goed mogelijk
beheer van het mil ieu! En op
den duur kan het u geld be
sparen . Als er bij uw woning
een dergelijke olietank in de
grond ligt, wilt u dit dan mei
den bij de gemeente? Ook
wanneer u niet zeker weet , of
er bij uw woning een olietank
ligt? Door middel van een
detektor kan een eventuele
tank gemakkelijk worden ge
vonden .
De ongebruikte olietank kan
dan worden leeggezogen door
een gespecialiseerd bedrijf ,
dat dit werk klaart zonder
daarbij schade aan te richten

voor uw terre in of tuin.
Het leegzuigen gebeurt ge
heel GRATIS. Als uw tank
een aanz ienlijke voorraad olie
nog bevat , ontvangt u boven
dien een vergoeding voor elke
liter .
Help dus mee deze gemeen
telijke tankslag te winnen! U

Plattelands
vrouwen
Gannerwolde
De traditionele 'Neijoarsverzi
de' werd dit jaar gehouden op
zaterdag 14 januari in Café
'De Leeuw '.
Ondanks het bar slechte weer
kon de opkomst toch redelijk
goed worden genoemd.
Na de openingstoespraak
door de presidente werd er
koffie gedronken waarbij werd
getracteerd op rolletjes . Daar
na werd het woord gegeven
aan dhr. Jan . J. Boer uit
Veendam .
De heer Boer, thans Genees
heer Directeur van 'Open Ha
ven' in Veendam , was vroeger
huisarts .

De heer Jansen verzorgt
op zijn eigen wijze de verloting

kunt uw melding doen bij de
afdeling Algemene zaken op
het gemeentehuis, de heer
Van der Ploeg, tel . 05902
2755 , vragen naar toeste l 12.
Laten we hopen dal zovee l
mogelijk mensen meehelpen
aan deze voor ons allen zo
belangrijke akt ie 'Tankslag'!

Veel van de beleven issen uit
die tijd, en dat waren er heel
wat, zijn door dhr . Boer op
schrift gesteld in het Gronings
en daaru it droeg hij deze
avond voor . Meest grappige
voorvallen maar daar tus
sendoor ook enige emstige
gedichtjes. Het geheel viel
zeer in de smaak.
Tot slot werd nog de verloting
gehouden: deze werd gele id
door de heer Jansen . Hier
mee was een einde gekomen
aan het officiële gedeelte van
deze avond.
Daama kon men nog enige
tijd gezellig dansen.
De volgende bijeenkomst za l
plaats vinden op woensdag
15 februari a.s. in Café 'De
Leeuw'.

De heer de Boer haalt
herinneringen op .

Motor of
bromfiets

MOTORENHANOEL

Joop
lIoordhof

Be- ag -Iod

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUND APP . KRE IDl ER . GARH u

VESPA . TOM OS YAMAHA
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lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart of gebak naar

Bakker!; Stol
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DE BLAUWE REIGER
Wie kent hem niet , die veel
geziene blauwgrijze kolos on
der de nederlandse vogels .
De aanleiding voor dit artike l
ontstond in november. Toen ik
naar huis fietste , trok aan de
Lageweg een slotenreiniger
mijn aandacht. Een bekend

afhangende
oorstver et1

~.
\ .ek.r ni.l ~.l

~ " berld von een
. .\ ro~.r d ;e 'f"'!"

, rnoe~ voeden .

beeld' in deze tijd van het jaar ,
zou je zeggen. Het bijzondere
eraan waren echter 4 blauwe
reigers , die dichtbij op een
kluitje in de smurrie rond
stru inden . In de blubber, die
de graafmachine op de wal
wierp, zaten ongetwijfeld ver
sufte kikkers en insekten,
wreed gestoord uit hun over
wintering in de modder. Een
gemakkelijke prooi voor deze
stat ige voge l.
Opvallend was bij het zoeken
naar informatie in vooral oude
boekjes van Eli Heimans en
J .P. Thijsse (bekende Ned.
biologen), dat de reiger
steeds met de ooievaar ver
geleken werd . De laatste is
jammer genoeg uit ons land 
schap verdwenen en die ver-

gelijking is dus niet meer te
recht.

Voedsel

Wist u b.V. dat reigers braak
ballen produceren? Op de
sporenexpositie in 't Buro
Natuuredukatie was dat netjes

kenmerket1 :

_~....orle !u,pveret1
_it19el: rokk e.., kop

bUS5en deschou
ders ( in rUJt )

',,, r ust:

voak op
1 pool:..

in beeld gebracht. Aan de
braakbal kun je zien wat een
vogel eet.
Dat een reiger veel vis (tot ca.
20 cm) en kikkers versl indt ,
wist u waarsch ijnlijk wel. Op
zijn menu staan echter ook
muizen, rallen , mollen , jonge
vogels , slakken , wormen,
tor ren, larven , waterinsekten.
De braakbal van de reiger va
rieert in vorm en groolle. Hij
bestaat voor het overgrote
deel uit haren van veldmuizen
en mollen en schilresten van
kevers . Van vissen ontbreken
restanten . Graten en schub
ben verteren in de maagsap
pen.
In strenge winters heeft de
reiger het moeilijk. Van zijn
gewicht van tussen de 2 en 3

kg. blijft niet meer over dan
een kilo. In de winter van 78/
79 . die u zich ongetwijfe ld van
de meters hoge sneeuw her
innert, heb ik tienta llen reigers
bijeen gezien in het
Lauwersmeer nabij de uitwa
terings sluizen. Zielige hoop
jes. In dat jaar hebben velen
uitgeput het loodje moeten
leggen. Wanneer de winter
vroeg en streng inzet, trekken
vele reigers weg , maar valt hij
pas in januari à februari goed
in, dan heeft het broed instinct
de overhand gekregen en blij 
ven ze , met bovengenoemde
gevolgen.

Kolonies

Reigers nestelen in kolonies,
meestal in hoge bomen ; ont 
breken deze , dan broeden ze
in struiken en ook tussen het
riet. Een bekende reigerko lo
nie is die van Ekenste in bij
Appingedam. In 1973, een
topjaar voor de reigerstand, is
in de provincie Groningen een
telling geweest. Van de in to
taal 910 reigemesten waren
er 241 in Ekenstein. De
reigerkolonie bij de Men
kemaborg telde 151 nesten in
dat jaar. Daama is de reiger
stand flink teruggelopen met
name in 1979.
Het mannetje kiest de plaats
van het nest uit en begint te
bouwen. ze gebru iken vaak
oude nesten van het vorige
jaar of die van andere grote
vogels als ondergrond voor
een nieuw nest. Ook van het
materiaal van oude vervallen
nesten worden nieuwe ver
vaardigd.

De eerste, mee st oudere rei
gers beginnen eind januari al
aan dit karwe i. In maart wor
den vaak 3-5 eieren gelegd.
Bijna 4 weken broeden het
mannetje en vrouwtje beurte 
lings. Als de eerste vogels uit

hel ei gekropen zijn, breekt
voor het ouderpaar een druk
ke tijd aan . Met hun dolk
snavel halen ze om beurten
per dag wel een halve kilo vis
uit het water. De eerste 10
dagen krijgen de jongen het
voer in de bekken gestopt .
Daama tikken ze met een
nauwelijks te stillen honger
tegen de snavel van de
ouders waama het voedse l in
het nest wordt uitgebraakt. In
deze tijd is het een grote her
rie in de kolon ie. Dat ze niet
zuinig met hel vreten om
springen blijkt uit een citaat
van J .P. Thijsse (laat ik hem
ook maar eens citeren uit het
Verkade album) : 'lente van
19 .. l. 'Niet zelden gebeurt
het , dat daarbij de visch over
den rand naar beneden
tuimelt en zo komt dan de
grond vol met allerlei afval en
verrotting. Want de oude
reiger denkt er niet om , om de
gevallen visch weer van de
grond te rapen '.

Onder de bomen lopen,
waarin een reigerkolon ie
huist , is dus af te raden.
Naast de stank van visresten
en jongen die het niet gered
hebben krijg je te maken met
een regen van uitwerpselen.
Daarin zit een bijtende stof ,
waarvan op de duur de bo
men te lijden hebben . Daarom
werden vroeger kolonies door
bosbezitters wel uitgeroeid.
Met de huidige vogelbe 
scherming is dat niet meer
mogel ijk.

Gelukkig maar , want door de
industrialisatie, de verkaveling
met de verbeterde landbouw
methoden , de woonuitbrei
ding, wegenbouw en alle ge
volgen van dien, zijn we al
veel moois kwijt geraakt.

Ad van lalk

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
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een 'onzichtbaar' bewegend
gordijnkoord bezorgde ons
een ingelast solo-optre den
van Rinus.
Dat er een toegift uit de bus
zou rollen lag dan ook wel
voor de hand. Om er hele
maal zeker van te zijn gingen
Pé en Rinus zelf maar in de
zaal staan en klapten het
hardst om méér. En dat kwam
er, waarbij Wim Zij lema de
kans schoon zag om zijn ar
tiestendebuut te maken ...
De avond werd afgesloten
met de bekende tombola. AI
met al zeer geslaagd en niet
in de laatste plaats voor An
dries en Dora van 'Molen
zicht' .
Een goed begin is ...

Susan de Smid!
Kees Faber

Kaart- en sjoel
avond
Op vrijdag 24 febr. organ i
seert SV GEO een kaart- en
sjoe lavond. Deze wordt ge
houden in café 'de Leeuw ' en
begint om 20.00 uur,
Wij nodigen ieder, die een
keer gezellig wil kaarten of
sjoelen uit, deze avond bij te
wonen . U kunt er een leuk
prijsje mee winnen .
Tot ziens op 24 febr. in café
'de Leeuw '.
bestuur SV GEO.

.Kerkdiensten
N.H. Kerk
5 februari Garmerwolde 10.00
uur, ds. e . de Vries-Baten
burg, Avondmaal.
12 februari Thesinge 10.00
uur, kandidaa t S. Visser.
19 februari, Gamnerwolde
10.00 uur, ds. e . de Vries 
Batenburg , gezamenlij ke
dienst
26 februar i, Thesinge 14.00
uur, ds. e. de Vries-Baten
burg .

Volle aandacht voor
Thomasvaer en Pieterne/.

voor hun optreden in Thesin 
ge. De 95 bezoekers kregen
volop waar voor hun geld !!
Twee maal drie kwartier tra
den de gron inger Pé (uit Lop
persum) en de zeeuw Rinus
op. Ze brachten in die tijd een
erg afwisselend liedjesreper
toire dat ze op een leuke ma
nier aan elkaar praatten .
De begeleiding bestond uit de
gitaar van Pé en de 'onzicht
bare ' gitaar en saxofoon van
Rinus. Liedjes over de Lop
ster toren , de Hoornse Plas,
vakantie , Fe Groningen, ver
liefdheid (bijna alles auto
biografisch, zoals ze zelf zei 
den).
Meesta l in het gronings; Rinus
sprak zijn woordje al aard ig
mee en anders zorgde hij wel
voor een vlotte 'vertaling' .
Dan een blues, even later een
tango-ritme of een nummer 'a
kapello ' (a = zonder, kapello
= gitaar) en leuke, onve r
wachte overgangen naar be
kende liedjes, als van de
Beatles , de Shadows of het
'Olé-Iied'.
De zaal was dolenthou siast,
ook al omdat de heren ar
t iesten Jeuk inspeelden op on
verwachte dingen . Alle deuren
van het dekor van de toneel
vereniging zijn gebruikt en

dit jaar een ak1ief dorpsleven
krijgen. Vooral hoopte hij dat
de festiviteiten in verband met
hel jubileum van de chr. la
gere school tot een waar
dorpsfeest zullen uitgroeien.
Thomasvoar (Roelf Janssen)
en Pietemel (Roelie Dijkema)
waren als vanouds goed op
dree!. Wederom schitterend
aangekleed wist dit stel de
wede rwaardighede n van een
klein dorp in het gronings op
een rij te zetten. Als je alles
zo hoort, dan besef je pas
hoeveel er in een jaar tijd kan
gebeuren . De ene keer grap
pig, de andere keer serieus,
dan weer vrolijk en daama
weer triest. Wel en wee in
een notedop en steeds on
eerhoudend.

'Nait goud, geld weg'

De naam van de laatste I.p.
van Rooie Rinus en Pé Daal
emmer.
Deze uitspraak gold zeker niet

een prima start van 1984

....,JI' -".
Rooie Rinus (rechts) en Pé Daa/emmer in aktie.

NEIJOARSVERZIEDE
THESINGE

Volgens sommige mensen
wat aan de late kant , maar op
vrijdagavond 13 januari werd
de traditi onele Tais'her
Neijoarsverziede gehouden in
een uitpuilend café 'Molen
zicht' .
En dat we nu misschien wat
langer moesten wachten dan
andere jaren, lag aan de
gasten voor deze keer: Rooie
Rinus en Pé Daalemmer.
Door hun grote sukses druk
bezette baasjes, die maanden
van te voren gekontrak1eerd
moeten worden. Mooi dat ze
er waren. Het wachten - ook
op de avond zelf - werd ruim
schoots goedgemaakt door
het programma dat de heren
ons te bieden hadden. Maar
daarover straks meer.
De avond werd geopend door
Dorpsbelangen voorzitter
Willem Zijlema, die eventjes
vooruit keek naar het jaar '84.
Hij sprak de wens uit dat we

STOWEZA
LOONBEDRIJF
CULTUURTECHNISCHEWERKEJI
MATERIEEL VERHUUR

Speciale Aanbieding

TIJDELIJK

Kwastinette ~nu 9.95

Bison vochtvreter~nu 13.90

\

417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

SchiJdersbedrUf H. Hofstede
klompen - laarze n - vert - gl as - behang -

9797 PC Theslnge, G.N. Schutterlaan 28, te lefo on 05902-1957



'twlncket" v.b.n.b.: Wim Smit, Wiebe Plantinga, Inek Plantinga,
Rob Lievestro

In de donkere tijden voor
kerst twinkelden in de herv.
kerk te Thesinge een viertal
muzikale sterren, Twinckel
genaamd. Zij treden op als
troubadours. Vroeger trokken
deze mensen langs kastelen
en burchten en brachten
liedekens en rijmgedichten ten
gehore. Soms hele verhalen
die vaak ook gedeeltelijk op
waarheid berustten.
lD verdienden zij hun brood.
Troubadour betekent min
nezanger of minstreel.
De liefde is ook in alle tijden
en op alle plaatsen een ge
liefd onderwerp om over te
zingen.

De groep Twinckel kwam de
kerk binnen onder het zingen
van het lied 'Dubbele Jan'.
Het was die avond erg koud.
Door de muziek die dit viertal ,
maakte kregen wij het warm.
Wat heerlijk het geluid van
gitaar, fluit en zang te horen.
Nu eens niet via luidspreker,
t.v., plaat of cassette maar
puur zoals het klinkt en zoals
je eigen ogen het zien.
De herv. kerk leent zich hier
ook uitstekend voor. Meestal
is het koor van een oude kerk
zo gebouwd dat het geluid
goed en mooi overkomt.
Vroeger hadden ze geen
microfoons en luidsprekers.
Dit was toen de oplossing.

Wel had de groep het koud,
ondanks de dikbuikige kachel
die roodgloeiend stond. De
fluitist moest herhaaldelijk zijn
fluiten en zijn vingers bij de
kachel verwarmen. Hij be
speelde ± 10 verschillende
fluiten o.a. dwarsfluit, panfluit.
blokfluit en wat metalen
schotse fluiten. Op de vraag
waarom ze zonder muziek
speelden vertelde hij dat ze
dat altijd deden. le maken
ieder hun eigen partij bij een
lied. Dit oefenen ze net zo
lang tot ze het uit het hoofd
kunnen spelen. Als ze het
eenmaal uit hun hoofd kennen
onthouden ze het ook. lelf
denk ik dat als je muziek uit
het hoofd speelt, je dan pas
iets van jezelf in de muziek
kunt leggen en dit ook recht
streeks aan je publiek door
kunt geven. Anders moet je
steeds in je boek kijken en op
noten en maten letten.
Ook kun je dan moeilijker op
de andere leden van de groep
letten. le waren dan ook
goed op elkaar ingespeeld.
Veei muzikale variatie. Kortom:
goed!

Toen we aan het eind van de
avond buiten kwamen was het
weer donker, een miezerige
regen sloeg ons in het ge
zicht, een laagje ijzel lag op
de grond. De kou was voorbij.

Wobby

Dubbele Jan
Dubbele Jan die ziede niet
meer op de kermis staan,
hij is er met zijn wagentje
vandoor gegaan.
Jan, Jan, Dubbele Jan, waar
zijde gij heen gevaren?
Jan, Jan waar zijde gij heen
gegaan?

Voor zijn karretje liep er een
oude merrie mee,
die gisteren de mallemolen
draaien dee.
Jan, Jan, Dubbele Jan . . .

Boven erop stond zijn oude
tingeldoos,
die speulde schoner dan de
meeste radio's.
Jan, Jan, Dubbele Jan . ..

lDek die Jan vanavond in de
maneschijn,
want zonder Dubbele Jan kan
het geen kermis zijn.
Jan, Jan , Dubbele Jan

Twinckel

\'Iees Ille\'I·.tll"~
1I ,,'eet lIest
" ';I.II·UIII.

H e t , H1r e <' voo r a t L W vr e e s en f lJn t' v tee s w a reo
S p e cr.r h s t In ro ua des droge e n ve rse w o rs t

i ed e re vv o e n -,d a q G e h a k t daq

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

N atuurl ijk maken w ij graag een scherpe offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat .

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen, o f met het rep are ren van

tent en .
O ns leve nngsprogramma o mvat verder:

vouwwanden, verd uu teringen , rolluiken. voorz etram en en
kostruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Kamoor en ......crkptaars. O ude Rqks.... cg 12. Garmcrwolde . (el. 050A I 6098

A dvlSCUI C voor Lcw coocrg me vr H Drewcs. Meerpaal 170. (el 050·4 10 531.

Fa. ti. ".d. tlolen & Co.
Rijk sweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050·416413

~~~~.J.FEENSTRA

. L . ede ls la ge r
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kleine winkel in gro te ideeë n

Deze namen komen uit het
latijn , een oude taal die lang
geleden doo r de Romein en
gesproken werd.
latijn wordt in de wetenschap
nog steed s gebru ikt. Denk
maar aan de recepten die de
dokter uitschri jft .
De rome inen kenden veel go
den en godinnen . Veel maan
den zijn naar hen genoemd.
Het Romeinse volk had ook
een andere kalender. Maart
was voor hen de eerste
maand van het jaar. Janu ari
heet naar Janu s, de god
van de tijd en de vrede . Je
ziet hem vaak afgebeeld met
twee gez ichten. Ze zeggen
ook wel eens dat iema nd een
'Janusgezicht' heeft . Dan is
niet duidelijk of zo iema nd nu
vroli jk of verdrietig is. Waar de
Nederlands e naam
Louwmaand vandaan komt is
niet helemaal duidelijk . Waar
sch ijnlijk van het woo rd 'lou
wen ', dat looien betekent.
Vroeger werden in januari
veel dierenhuiden gelooid.

Wobby

ebbe ven den eist-dl:' fllt'l
kdpo>151111o!l I 9791 Pl ltwSlngl!'

05902-3008

We zijn weer een nieuw jaar
ingegaan. Een jaar heeft 12
maanden en elke maand
heeft een naam .

Januari

WERELDWINKEL
THESINGE/
GARMERWOLDE
Wij van de wereldwinkel willen
uw aandacht vragen voor de
leestafel in 'Ons Tre fpunt ' te
Thesinge .
In overleg mogen we deze
tafel gebru iken voor doku
mentatie van onze groep. De
ze doku mentatie houdt in: in
formatie over produkten die
wij verkope n, achtergrond van
de betrokken landen , enz .
Deze papieren liggen er voor
u. Dit betekent: u mag ze
meenemen naar huis om ze
daar rustig door te lezen en
de bedoe ling is dat ze regel 
mat ig 'ververst' worden.
Voor mee r informatie over la
tijns Amer ikaanse landen en
met name Guatemala kunt u
terecht bij ons dokurnen
tatiecentrum, dat zich bevindt
bij Janny Ridder, De Dijk 24,
Thesinge, tel. 2540.
Voor met name middelbare
scholieren is er voldoende
materiaal over dit gebied voo r
skripties , spreekbeurten, e.d.
Wij hope n u met deze aktie
van dienst te zijn geweest en
zien u graag iedere laatste of
eerste zaterdag van de
maand bij de 'kar' waa r u on 
ze artike len kunt kopen .
U kunt, als u de kar gemist
hebt , natuurlijk altijd terecht bij
onze depo ts : Garmerwolde:
Dorpsweg 67 (de Pastorie),
tel. 050-4 15400
Thesinge:
Peter en Ina Heidema,
Bakkerstraat 4.

de Wereldwinkel iers

ger team in de finale.
In die finale moesten we aan
treden tegen de Ommelan
derstraat. Ook deze partij ver 
liep niet vlekkeloos (9-4 ach
ter) en bij de stand 9-9 ging
de bel, maar er moest door
gespeeld worden tot er een
winnaar uit de bus kwam. En
Thes inge , een ploeg met ka
rakter en niet bang voor een
achterstand kwam met 10-9
als winnaa r uit de strijd en
mag voor één jaar (hopelijk
langer) de wisselbeker be
houden.
Het was overigens balen voor
de Ommelanders traat , want
deze had de beker al twee
jaar achter elkaar gewonnen .
Thesinge, smullend van een
welverdiende mars, ging te
vreden naar huis terug en
vierde nog eve n na in ca fé
Molenzichl.
Het team bestond uit : Stoffe r
Hav inqa. Wim Ritsema, Ad
van Zalk, Bernto Top, Siebolt
Dijkema , Dick Syben ga en
Hans van den Berg . Thesinge
moest het deze avon d met
één (I) supporter stelle n, maar
wel een razend enthousiaste ,
namelijk Willy Joling.

Wim Ritsema

THESINGE WINNAAR IN
D.E.S. VOLLEYBAL
TOERNOOI
Op 29 december is er door
een volleybalteam uit Thesin
ge deelgenomen aan een
toemooi in Ten Boer , dat
georganiseerd was door vol 
leyba lvereniging D.E.S. (Door
Eend racht Sterk ).
Voor dit toemooi hadden zich
een negental teams inge
schreven, verdee ld ove r twee
poules : poule A met 4 teams
(o.a. Thesi nge) en pou le S
met 5 teams.
In de nieuwe gymzaal aan de
Kievitstraat werd eerst pou le
A afgewerkt; dit had tot ge
volg dat we ruim l ' lz uur
moesten wachten tot dat de
andere poule was uitgespeeld
(de toemooileidi ng heeft nu al
toegezegd dit een volgend
jaa r niet weer te laten ge
beuren).
De wedstrij den duurden 12
(poule A) en 10 minuten
(poule S) en Thesinge won
alle wedstrijden vrij gemakke
lijk : 18-5 , 14-6 en 33-2!!! ZD
drongen we door tot de
kru isfinales, waa r we tegen
Wegwam moesten spelen. Na
een moeilijk begin (8-2 ach
ter) won nen we toch nog
overtu igend met 14-9 en
stond weer eens een Thesin-

...
..Volleybal team Thesing e" van links naar rechts: boven: AD van Zalk,
Bertho Top, Dick Sybenga ; onder: Hans v.d. Berg , Stoffer Havinga,
Wim Ritsema (Siebo/t Dijkema ontbreekt op deze foto).

~BLOEM-
Ir KWEKERIJ

••••••
CAIE1\\ AANNEMER5BEDRIJF

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

KADO 'S VOOR HA AR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE ARTI KELEN

H.J.

Garmerwolde 050·416260
Ten Boe r 05902·2946

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

~elefoon 41 40 40

••••••
nieuwbouw
verbouw en
onde rhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
[el. 050-4 1650 I



Hallo jongens en meisjes

Laat eens horen wat je van
deze naam vindt.

Hoe vinden jullie deze naam
voor de kinderkrant?

~~,
~~.,

~~~

Redakt ie Garm erwol de :
Elisabet h Schuling , L. v.d.
Veenst raat 2, tel. 050
416355.
Redakt ie Thesinge:
Kees Faber , Kapel stra at 5,
tel. 05902-2257
Adm inistrat ie: Peta Jurjens ,
L. v.d. Veenst raat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel.
OSO-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde ,
rek . nr . 3207.0S.749 giro v.d.
ban k 916938.
Kopi j in levere n: steeds vóór
de 1Sde van de maand .
Druk : Bolk ema drukwerk
verzo rging, Gron ingen .

REDAKTIE
ADRESSEN

3
Ik ben niet , ik was niet, ik zal
ook niet zijn.
En kun je het raden, dan vind
ik dat fijn.
Ik sta voor uw ogen zodat u
mij ziet
en noem je mijn naam dan
noem je mij niet.

ja!u afpJOOM ieu :8 PJOOMIUe
iuocaieao» : ~ PJoOMlue

see» : I PJOOMIUe

2
We lk woord :
Eenmaal A en eenmaa l B,
eenmaal E en tweemaal O en
tweemaal P. Welk woord spel
je zo?

RAADSELS
1
Met K beleg je heel wat
brood , ik ben gezond voo r
klein en groot.
Met B ben ik de grote man
die heel de zaak wel regelen
kan. .
Maar maak je van de B een H
dan loop je mij beslist niet na .

De Kinderkrant

Alles op het gebied van uw hu isd ier.
Tevens gespecia liseerd in papegaaien - ara's

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

Ui tgebreide aqu arium atdeling.

WINKELCENT RUM LEWENBORG . GRONINGE N
telefoon 050 · 41 55 53

DE VR IJE POMP


