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Een gesprek met Willem Zijlema. over:

de Til in Thesinge

Over de Maar in Thesinge
ligt 'de Til ', de oude brug
die op krakkemikkige wijze
het dorp verbindt met de
bu itenwereld. Hij is s lecht
onderhouden, de planken
veroorzaken een enorm ka 
baai, zwaar vrachtverkeer
kan er allang niet meer
over. Maar bepalend voor
het dorpsaanzicht is de TIl
zéker, en dat de brug moet
blijven staat dan ook voor
velen van ons als een paal
boven water , . , De vraag is
alleen: wat gaat er met de
Til gebeuren?
Willem Zij lema is daar niet
gerust op en heeft besloten
akt ie te gaan voeren. Wij
gingen naar hem toe .

recreatie rond de Maar telt
mee. het schaatsen 's winters
en het kanoën 's zomers.
Maar bovendien, zegt Zij lema,
met al dat gedoe rond ver
keersremmende maatregelen
is 'de Til' natuurlijk een ef
fektieve methode om hard
rijders gas te doen terugne
men.
'De brug zal wel de duurste
oplossing zijn,' zegt Zij lema.
'Volgens de gemeente moe
ten er nieuwe heipalen inge
heid worden, de muren die
aan het talud vastzitten moe
ten opnieuw opgemetseld
worden en het onderhoud
vergt meer dan bij een dam of
bij die zogenaamde 'aange
klede duiker'. De dam is het
goedkoopste. maar ook het
lelijkst. Deze ideeën komen
van de gemeente. Het is na
melijk zo, dat het Waterschap
aan de gemeente heeft ge
vraagd om met een voorstel
te komen. Wethouder Cornelis
heeft wel toegegeven dat de
gemeente eigenli jk een beetje
in gebreke is gebleven,maar
ze willen er nu dan toch vaart
achter zitten. Overigens is het
best begrijpelijk dat een ge
meente er weinig voor voelt
om opgezadeld te worden met
zo 'n slechte brug.'
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is en blijft het gezicht van het
dorp, en er is al zo ontzettend
veel verdwenen. Maar er zijn
wel méér argumenten. In de
tijd van de ruilverkaveling
moesten overal die dammen
komen , om het waterpeil goed
te houden. Daar maakte de
gemeente zich sterk voor en
ik vind dat wij nu als dorp
moeten zeggen: dat moest
behouden blijven, dat is be
houden gebleven. en wat er
nu nog overheen ligt, moet
ook blijven. Dat p àst bij me
kaar. '
Tijdens de zitting in het café
bleek overigens, dat een
ruime meerderheid van de
aanwezigen voor het behoud
van een verbeterde Til was.
Volgens Zijlema is dit ken
merkend voor de stemming in
het dorp en hij hoopt dat mid
dels zijn handtekeningen-aktie
te kunnen bewijzen. Ook de

De Til is eigendom van het
Waterschap Hunsinqo. Het
Waterschap wil van de brug
af - en de gemeente Ten
Boer wil hem best hebben,
maar niet in de huidige
slechte staat. die nu eenmaal
een onhoudbare toestand is.
Er zijn drie mogelijkheden tot
verbetering: een gerestau
reerde Til, ofwel een duiker in
de Maar met doorgetrokken
bollende weg en het bestaan
de hekwerk, danwel gewoon
een dam en helemaal geen
brug-aa nzicht meer. Enige tijd
geleden belegde B & Ween
bijeenkomst in het café, waar
helaas weinig toehoorders
waren omdat er zo weinig
ruchtbaarheid aan dit eve
nement was gegeven. Daar
kwam het probleem rond de
brug aan de orde.
Zijlema: 'Zo'n brug in het dorp
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Mea en Sandra.

Op vrijdagavond is er voor de
jeugd tafeltennis in het gym
lokaal van Garmerwolde.
Jammer genoeg zijn er nu
nog maar heel weinig leden.
Wie lijkt het leuk om ook te
gaan tafeltennissen? De con
tributie is f 18,- per kwartaal.
Het begint om 19,30 uur en
als je wilt kun je blijven tot
21 .30 uur. Er zijn drie tafels,
maar ie moet zelf voor ie
batje zorgen . Als er veel le
den bijkomen, komt er mis-.
schien een trainer. Je kunt Je
opgeven bij meneer Was
senaar, adres : Dorpsweg 70 ,
tel. 050 -4 15994 in Gar
merwolde en bij meneer Kap
petein, Dorpsweg 54 . tel. 050
414401 in Garmerwolde.
Doen hoor!!!

Foto's tweede wereldoorlog
Heeft iemand nog foto's uit de
laatste wereldoorlog van de
tijd toen Garmerwolde onder
water stond? K. Jansen Ge
we ideweg 11, 9798 TA Gar
merwolde.

Stoomfluitjes

Gevonden: deksel van een
groene P.T.T.-buitenbrieven
bus. Tevens te koop: Nog 3
zwarte schapevachten . Th.
Remkes. G.N. Schutterlaan
23 , tel. 05902-2194.

Te koop: Honda CB 400 F
met koffers en scherm.
27.000 km. prijs f 2500,
tel. 050-416355 .

Wist-u-dat . ..
- de redaktie vol goede moed
aan 1984 is begonnen
- nog steeds met en
thousiasme deze krant in el
kaar zet
- nu uit 10 leden bestaat
- maar niet álles weet
- blij is met ingezonden stuk-
ken
- graag positieve of nega
tieve reakties ontvangt
- wéér OP zoek is naar
iemand, die Dorpsproät wil
schrijven - zowel voor Gar
merwolde als voor Thesinge?
- dorpsbelangen Garmerwol
de alweer vergadert over de .
feestweek
- en op iedere inwoner van
Garmerwolde rekent!
- wij in het maart -nummer
uitgebreid verslag zullen doen
van de V.1.0.D.-uitvoeringen
in Thesinge?
- men is begonnen met de
voorbereidingen van de ver
bouwing van de Chr. basis
school in Thesinge?

I~ang en.muziekl Tafeltennis
In Thesmqe voor de jeugd
Op zondagavond 12 februari
werd in de Ned. Herv. Kerk
een konsert gegeven door de
Chr. gemengde zangveren i
ging 'Lovende Stemmen' en
'de Chr . muziekvereniging 'Ju
liana'. Dit initiatief trok veel
publiek; de kerk was vol! 'Ju
liana' konserteerde uitstekend
o.l.v. dhr. A. Beerts. Ook het
koor o.l.v. dhr. du Corbier le
verde een waard ige bijdrage.
Het orgel werd bespeeld af
wisselend door dhr. du Cor
bier en dhr. B. Kol.
Na ruim een uur genieten van
zang en muziek was een
ieder het eens over waar een
klein dorp groot in kan zijn.
De avond, die geleid werd
door dhr. Bakker. is zeker
voor herhaling vatbaar.

Vrouwen
projekt
Ten Boer
Klussencursus - 6 lessen.
1e les: donderdagmorge n 22
maart a.s. van 9.15 uur tot
11.15 uur.
Kosten: f 2,50 p.p. per les.
Plaats: Buurhoes Ten Boer.
Er kunnen nog enkele vrou
wen bij.
Opgave: Bregtje Bus, tel. 050 
416228 .

nog op een rijtje worden ge
zet..
Waterschap wil bijdrage voor
brug

Een woordvoerder van het
Waterschap: 'Ons bestuur
was bereid een nieuwe, 'ver
brede brug naar oorspronke 
lijk voorbeeld aan te leggen.
Daarvan is het bestek klaar
en een principe-tekeni ng werd
naar de gemeente gestuurd ,
die akkoord ging. Pas in een
later stadium verzochten wij
de gemeente om een bijdrage
te doen in het niet-çesubs l
dieerde gedeelte van de kos
ten. Alleen dan kunnen we die
brug aanleggen . Nu is er van
gemeentewege bij ons een
aanvraag gekomen naar de
kosten van een. eventueel
aangeklede duiker. 'Tussen
de regels door beluisteren we
dat het, zoals meestal, weer
vastzit op het geld. Het is dus
te hopen dat er een financiële
brug geslagen kan worden
tussen Waterschap en Ten
Boer. Het overleg is nog niet
afgerond. Duidelijk is echter
wel dat Zijlema's aktie snel en
effektief moet zijn om raad en
B & W te overtuigen van de
zekerheid in het dorp dat de
Til moet blijven .

Kees Faber
Annelies Heuvelmans
Truus Top

Zijlema, die in onze omstre 
ken bepaald geen onbekende
is door o.a. zijn funktie als
voorzitter van Dorpsbelangen,
benadrukt overigens dat het
hier om een aktie van hemzelf
gaat. 'Ik vond het nodig om er
nu in te springen, de defini
tieve beslissing is tenslotte
nog niet genomen en het is
ze in Dijkshorn ook gelukt om
raad en B & Wachter zich te
krijgen door een handtekenin
genaktie voor het behoud van
hun brug, Het toenmalige B &
W-college heeft, in de tijd van
de perikelen rond de riolering
aan de Schutterlaan, wel
iswaar gezegd dat de brug
moest blijven - hoe de voor
keur nu uitvalt, is niet te zeg
gen.

Gemeente neigt tot duiker

Een woordvoerder op het ge
meentehuis in Ten Boer licht
toe: 'Op de hoorzitting in The
singe bleek, dat men de Til
het liefst behoudt in geres
taureerde staat. Mocht dat te
duur worden, dan neigt B & W
tot een aangeklede duiker
waardoor in ieder geval het
brug-effekt behouden blijft.
Als restauratie een te kost
bare zaak werd, konden de
aanwezigen op die hoorzitting
zich met dit alternatief vereni
gen. Maar er is nu een brief
uit naar het Waterschap
waarin de gemeente verzoekt
om kosten-opgaven. Nader
overleg .tussen Waterschap en
Gemeente moet nog gepleegd
worden, veel definitiefs valt er
dus nog niet te zeggen en te
keningen van de plannen
hebben wij nog niet . Wat het
geld betreft, er zijn wel een
aantal mogelijkheden tot sub
sidies omdat de brug binnen
de bebouwde kom ligt - zoals
bijvoorbeeld gelden in het ka
der van het Aktiefonds Kleine
Kernen, of Verbetering van de
Woonomgeving. Alles moet

Rabobank ~
geld en goede raad

Garmerwolde,

tel. 050-416202
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De bibliobus met spannendegrotegekkedunnevreemde
leukedikkedroevigeleerzame boeken

De bibliobus van R/eks en Janneke

Iedere donderdagochtend
komt de bibliobus naar onze
dorpen. We zijn kennis gaan
maken met Rieks Talens,
administrateur én chauffeur
van deze kolossale boeken
bus. en met de bibliotheca
resse Janneke Berrelkamp.
Rieks Talens, die uiteraard in
het bezit is van een groo t-rij
bewijs . verzorgt al gedurende
9 jaar een deel van de uit -

leen. waarvan 7 jaar op deze
route. Janneke Berrelkamp
volgde een 2-jarige hogere
beroepsopleiding: zij zit nu
anderhalf jaar samen met
Rieks 4 dagen per week in
deze bus. Hun vijfde werk- 1

dag brengen ze door in het
magazijn van de Provinciale
Bibliotheek in Groningen om
de voorraad in de bus aan te
vullen.

Het bijzondere van.een bi
bliobus

De donderdagroute begint in
Groningen : eerst naar Gar
merwold e, dan naar Thesinge
en St. Annen, en 's middags
van Ten Post naar Wit
tewierum en Woltersum tot
16.15.
In de provincie Groningen rij 
den 5 bibliobussen die ver
huurd worden aan de ge 
meenten.

Op onze vraag of er een groot
verschil is tusse n een geves-

. tigde bibliotheek zoals in Ten
Boer of zo'n bus , antwoordde
Janneke: 'Er zijn praktisch
gez ien meer mogelijkheden.
Als een kleine bibliotheek
voor 250 gulden van het bud
get wil bested en aan romans
kan men hiervan 10 aan
schaffen . De 5 bussen heb
ben de mogelijkhe id om voor
5x250 gulden te besteden aan
50 romans. Men over legt sa
men over de aanschaf van
nieuwe boeken. Omdat de
boeken opgeslagen worden in
het magazijn is de variatie in
de bus groter dan in de kleine
gevestigde bibliotheek door
regelmat ig onderling uitwis
selen van de voorra ad in het
magaz ijn. Het publiek dat ge
bruik maakt van de bibliobus
bestaat voornamelijk uit huis
mannen en -vrouwen, 65+ ers
en schoolgaande kinderen . Dit
ligt aan het tijdstip dat de bus
in de dorpen staat. Als de bus
na 5 uur nog een standplaats
heeft komt er ook ander pu
bliek.'
Er kan ook gebruik gemaakt
worden van de fonotheek. In
de katalogus van gram
mofoonplaten staan 8.000
verschillende platen die aan
gevraagd kunnen worden. Er
wordt wel eerst geïnformeerd
naar merk en typenummer
van de platenspeler.
Sinds 2 jaar heeft de bus 20
abonnementen op tijdschriften
waarvan 4 voor de jeugd. De
keuze hiervan wordt bepaa ld
afhankel ijk van de vraag.

Motor of
bromfiets

M OTO REN H A N DEL

Joop
Moordhol

BO. <lg -hd

levering van a lle soorten
r ijw ie le n . motoren,

bromfietsen
ZUND App . KREIDl ER GARHlI

YE.5P A - r OMO S - YAH AH A
fANTIC

lets te vieren?

Dan IIDor een lekker stukje taar t of gebak naar

BokkerU Stol

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

• Aill! /r.~n en m~" ""t ~oo"ood

~r _ Vel!' occnsoores rn ~~n

• Pnmc servocf' en rtf;lOfOIJot

RIJKSWE G 15
GARHERWOLDE

T ELEFOON 05902·1624
W~r"p~t' " m_nd~gs d IP gehll'l f'

dit gesl oten

Oo sterh amrlk laan 117
971 5 P8 Groningen

Telefoon 050-772552

Nw , Boteringestraat 102
971 2 PS Groningen
Telefoon 050-137295

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425
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'streekromans en zo nu en
dan een studieboek ."
'wat betekent voor U een
boek ."
'een slaapmiddel!'
Zo zie je maar weer , ieder zqn
meug!
Wij zouden zeggen: stap eens
in en neem eens een kijkje. U
zult ontdekke n dat er voor
iedereen iets te vinden is. Er
zijn boeken over gesch iede
nis , godsdienst, natuur , op
voeding, sport , kunst, andere
landen, tuinieren, crea tiviteit
enz. enz. Heeft u nog vragen ,
stel ze dan aan de sym
pathieke berijders van de bi 
bliobus .
Wij wensen u veel lees - en
luisterplezie r in de hoop dat
ondanks alle bezuinigingen de
bus kan blijven rijden .

Wobby en Truus

dok t t' r s -
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Voor elk wat wils . . .

Standplaatsen en tijden van
de bibliobus
Garmerw olde 9.00-10.00 bij
de lagere school. Thesinge
10.00-11.30 bij de lage re
school.
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' In alle dingen heb ik rust ge
zocht, maar ik heb die ner
gens ontdekt dan in een
hoekje met een boekje '. Dit
was een uitspraak van Tho
mas à Kempis, een Neder
lands schrijver uit de 15e
eeuw .
Op de vraag wat voor Jan
neke een boek beteken t ver
telt zij dat er van huis uit veel
gelezen werd voornamelijk ter
ontspanning. Haar voorkeur
gaat uit naar romans . Rieks is
geïnteresseerd in elektronica
en leest hier graag tijdschrif
ten en boeken over.
Vanuit haar opleiding heeft
Janneke boeken leren kwalifi
cere n. Met haar interesse
voor nieuwe boeken die op de
markt verschijnen kan zij het
publiek wegwijs maken . Bei
den vinden dit werk gezellig
om te doen . Aan een wil
lekeurige bezoeke r stelden wij
een paar vragen :
'hoe lang bent U al lid van de
bibliobus?'
'zolang de bus er is; ongeveer
15 jaar ."
'welke boeken neemt U nu
mee?'

boete berekend per week . Bij
beschad iging of zoekraken
van de boeken wordt een
schadevergoeding gevraagd.

Grammofoonplaten :

Door leden van 15 jaar en
ouder kunnen per keer drie
platen worden geleend . De
uitleentermijn is twee weken
en de kosten f 1,- per plaat.
Overschrijding van de uit
leentermijn bedraagt f 0,50
per plaat per week.

Abonnementsgeld

Boeken en grammofoonp la
ten :
f 25,- per jaar voor volwasse
nen
f 15.- per jaar voor houders
PAS 65.

Boeken lenen uit de bibliobus
is voor kinderen hoe jong dan
ook tot 18 jaar gratis . Er zijn
allerlei soorten boeken, boe
ken over dieren, techn iek,
over vreemd e landen , hob
byboeken, voorleesboeken.
sprookjes , eerste leesboekjes,
strips en ga zo maar door.

Uitleenvoorwaarden

Boeken :
Op één abonnement kunt u 5
boeken lenen , waa rvan
max imaal drie romans . De
jeugd drie boeken, waa rvan
twee verhalen. De uitleenter
mijn is drie weken . Die kan
eventueel met drie weken
verlengd worden. mits het
geleende niet door een an
dere lezer gereserveerd is. Bij
overschri jding van de uitleen
termijn wordt per boek 0.25
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Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
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Uniek natuurgebied dicht bij huis

Dil ge bied heeft plaats m oeren m aken voor tankb anen.
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de crOl1dgcns

leggen van de dijk een goede
toekomst te wachten. Echter,
wij mensen, kunnen de natuur
heel moeilijk haar eigen gang
laten gaan . Wij willen graag
iets nuttigs doen; iets nuttigs
maken . Land wordt ontgonnen
en gesch ikt gemaakt voor het
boerenbedrijf . Jachthavens
liggen al snel vol met grote
zeilboten. Wij mensen willen
graag uit het leven van alle
dag; uit de sleur noemen we
dat wel eens. Het meer ver
leent ook goede diensten als
opslagplaats voor overtollig
water uit Groningen en Fries
land. Vroeger kon men de af
water ing heel moeilijk regelen
door de werking van eb en
vloed. Nu is tenminste dat
probleem verleden tijd. Zo
zien we de Lauwersmeer,
naast de planten en dieren,
een nieuwe bewoner krijgen:
de mens.

Militaire terreinen
Het Ministerie van Defensie
ziet de Lauwersmeer als kilo
meters vlak terrein, waarop
soldaten goed kunnen oefe 
nen met rupsvoertuigen. Stel

Natuur
Het nieuwe land is nog vol 
ledig onbegroeid. Onder het
zand blijkt nog veel te leven,
want planten . die op zoet
water zijn ingesteld, steken
links en rechts hun kop op.
De natuur gaat er langzamer
hand anders uitzien. Allerlei
nieuwe planten verschijnen
als eerstelingen aan de op
pervlakte van de vroegere
zeebodem. Deze zeebodem is
rijk aan voedsel voor plant en
dier. Op het land groeit
zeeaster en zeekraal. In het
water komen steeds meer
zoetwatervissen. En iets ver
der van het meer huppelen al
konijnen en hazen tussen het
begin van struikgewas.
Kiekendieven en velduilen
zweven in de lucht en als in
de herfst de zeekraal rood is
gerijpt , komen er zoveel qan
sen hiervan eten, dat ze voor
het mensel ijk oog niet meer te
tellen zijn.

Mensen in de polder
De polder schijnt na een
menselijke ingreep het aan-

Vogels
De Lauwersmeer lijkt in vele
opzichten een goede plek te
zijn, waar vogels willen ver
blijven. Er is volop voedsel, er
is beschutting legen stormen
vanuit zee, er is ruimte en
nog rust en stilte. Zo strijken
er in de novembermaand
tienduizenden brandganzen
neer. Elk jaar weer, als in het
poolgebied de ijzige kou heeft
toegeslagen, trekken alle
brandganzen naar een war
mer land. De Lauwersme er is
op deze tocht een prachtige
plek om uit te rusten. In no
vember zijn er wel eens
50.000 van die ganzen geteld.

kenmerken bleef de
Lauwersmeer lang een ver
geten plek in Nederland.

meer een droeve aanblik .
Grote gedeeltes van het voor
malige slenkengebied vielen
droog en zouden ook nooit
weer door water worden over
spoe�d. Vele dieren stierven.
Met het zoute water verdween
ook hun voedsel.

Lauwerszee
Heel vroeger was het onher
bergzaam en de vele over
stromingen maakten er het le
ven hard. De Lauwersmeer
heette toen de Lauwerszee;
een stuk van de Waddenzee
en een plek voor vissers.
In 1969 kwam aan alles een
einde. De zee werd terugge
drongen door een dijk. Basalt
en zand moesten voor altijd
de zee ver van de huizen
houden. De Lauwerszee werd
een polder met een groot
meer.
Slenkengebied
In het begin gaf dit nieuwe

lt ., \
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De Lauwersmeer
Een stuk natuur in het noor
den van Nederland. Een uit
gestrekte vlakte van water en
land. De lucht is er vaak grijs
en grauw. Natte noordwes
tenwinden waaien vanuit de
Waddenzee en houden de
temperatuur laag. Door deze

Jarenlang al gaat mijn inte
resse uit naar één van de
mooiste natuurgebieden in de
omgeving: DE LAUWERS
MEER. De laatste jaren is er
door diverse belangengroepen
flink touwgetrokken om dit
unieke gebied van ruim 9000
ha.. Het uiteindelijke resultaat
was wel dat de politiek weer
eens over een natuurlijk ge
bied is heengewa lst, letterlijk
en figuurlijk.
Om de Lauwersmeer natuur
lijk te houden is er in 19aO,
toen er nog uitzicht was, in
opdracht van de Waddenzee
vereniging voor het onderwijs
een boekje geschreven. De
samenvatting eruit leek me
erg illustratief voor het
gebied:

Winkelc en trum Le we nborg - Groning en - tele foon 050 -41 45 44

dubbel massief houten wandrek
voor de pri js van een enkel rek
het bestaat uit 3 staanders
en 10 legp lanken
afmeting : 178 x 148 x 3'1 cm

dubbel
wandrekvan

1 .Q9:-:=
LOONBEDRIJF
CULTUUR TECHNISCHE WERKEN
MAnRlEEL VERHtAJR

I 417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

STOWEZA



je eens voor dat dit allemaal
een plek zal krijgen in een
natuurgebied: stiltegebieden
voor de natuur, voorzieningen
voor de rekreat ie, akkers voor
de landbouw, terreinen voor
de militairen. Kun je je dan

.voorstellen wat het eerst zal
verdwijnen . . .? Dat is degene
die het minst voor zich zelf
kan spreken, de natuur zelf.
Vaarwel vogels!
Deze gedachte volgend, blijft
er op het eind maar één be
woner over: de militair. De mi
litaire terreinen zullen het
beeld van de Lauwersmeer
gaan bepalen.

laai de
Lauwe~meer
niet 5chieten

Veel natuur verloren
Is dat niet een erg groot offer ,
wanneer je bedenkt, dat er al
veel natuur verloren is ge
gaan? Moet je niet eerder
zeggen : geef de natuur en de
vogels een kans! Juist nu
moeten wij goed oppassen,
dat wij de natuur niet onher
stelbaar kapot maken.
Een Nationaal Park de
Lauwersmeer is een eerste
stap op weg naar een beleid,
dat goed is voor het natuurlijk
behoud van de Lauwersmeer.

Nationaal Park de Lauwers
meer
Een Nationaal Park de

Lauwersmeer; een park, wel
iswaar door ons gemaakt ,
maar waarin de natuur en de
mens samen kunnen wonen.
Het klinkt allemaal zo gemak 
kelijk en het gekke is: het is
ook gemakkelijk. We moeten
het willen. Allemaal!
Kies voor de natuur, dan kies
je voor alles: plant, dier en
mens.

De inhoud van het verhaal is
inmiddels achterhaald.
Het Nationaal Park kunnen
we vergeten.
Enkelen hebben besloten.
De meerderheid heeft gezwe
gen.
We hebben het niet gewild.
De inrichting ten behoeve van
de militaire oefeningen is in
volle gang. Voorlopig valt er
echter nog volop te genieten.
De lezers krijgen t.z.t. gele
genheid om onder leiding dit
fraaie geb ied te verkennen.
Daarop wil ik in een volgend
nummer terugkomen.

Ad van Zalk
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Plattelands
vrouwen
Garmerwolde

Op woensdag 15 februari
werd de jaarvergadering ge
houden in Café De Leeuw.
Na het huishoudelijk gedeelte
werd het woord gegeven aan
de heer Pot uit Sint Annen.
De heer Pot vertelde over het
reilen en zeilen van de be
jaardenzorg in de gemeente
Ten Boer. Onderwijl konden
vragen worden gesteld.
De lezing van de Landbouw
vereniging met als onderwerp
Diepzee-<luiken en OH-shore
werken (bevoorrading boor
eilanden). waarvoor onze af
deling is uitgenodigd , is ver
plaatst van donderdag 23
februari naar woensdag 7
maart a.s. aanvang 8 uur.
Onze maandelijkse bijeen
komst op 14 maart wordt ver
zorgd door de heer Fröme uit
Veendam, met een lezing plus
dia's over ballonvaart. Voor
deze avond is ook de afdeling
Ten Boer uitgenodigd.

Kerkdiensten

4 maart Garmerwolde: 10.00
uur ds. J.A. Geusebroek,
Haren
11 maart Thesinge: 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg
18 maart Garmerwolde: 10,00
uur ds. E.J. Hefting, Ten Boer
25 maart Thesinge: 10,00 uur
ds. C, de Vries-Batenburg
1 april Garmerwolde: 10,00
uur prof. dr. W. Nijenhuis,
Groningen

Jaar
vergadering
peuter
speelzalen
Op 7 februari j.1. werd in 'het
Buurhoes' in Ten Boer de
jaarvergadering van de Stich
ting Peuterspeelzalen gehou
den. Bestuursleden, ouders
en andere belangstellenden
van 'het Krummelhoes' in Ten
Boer en 'Benjamin' in Thesin
ge bespraken het afgelopen
Jaar en keken vooruit naar
'84. Financieel gezien, worden
de tijden ook voor het peuter
speelzaalwerk zorgelijker . Zo
hoefde het afgelopen jaar de
vakantiemaand niet doorbe
taald te worden , dit jaar moet
dit helaas wel. Ook stond ter
discussie of de ouderbijdrage
verhoogd moest worden. Na
het bestuur, kwamen de voor
zitters van beide ouder
commissies aan het woord. In
Thesinge zal dit jaar weer een
Feestdag worden gehouden ,
waarvan men uiteraard hoopt
dat die even succesvol zal
yerlopen als de Open Dag in
83. De grootste zorg blijft de
peuterwerving om het voort
bestaan van 'Benjamin' te
waarborgen.
Op dinsdag 20 maart om 8
uur 's avonds houden we in
het lokaal van de speelzaal
een bijeenkomst voor ouders
van 'oude, nieuwe en aanko
mende peuters.'
Belangrijk punt daarbij: de
komende festiviteiten en de
taakverdeling daarvoor, op de
jaarlijkse OPEN FEESTDAG
die we vastgesteld hebben op
zaterdag 12 mei.
Kinderarts Roeleke Faber uit
Thesinge zal daarna iets meer
vertellen over haar werk. Alle
belangstellenden zijn natuur
lijk van harte welkom.
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Valn der Molen leyert niet allleen
zonneschermen

N atuurlijk maken w ij graag een scherpe o ffert e voo r u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar . tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
o pnieuw bekleden ....an markiezen , of met het repareren van

tenten .
O ns levenngsprogramma omvat verder :

vouwwanden, verduisteringen. rolluike n, voorzet ram en en
ko struktiewe rken.

Informeer Vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. Y.d. Molen St Co.
Kantoor en .....er kp laats Oude Rijksweg 12. Garm er ......o ioc. lel 050·4 16098

Advnec ze ..oor Lewcnborg mev e H Drcwes. Meerpaal 170 . tel 050·4 105)1



De Kinderkrant De paarden van boer Uitham

2 raad sels

1 Tweebeen zat op driebeen.
toen kwam vierbeen die wou
tweebeen bijten. Toen nam
tweebeen driebeen om er
vierbeen mee te smijten.

2 Koffie die koud is en drie
dagen oud is . . . hoe heet
men die?
Als je de oplossing weet. kun
je hem naar de redaktiead
ressen brengen .

Uitham al zo 'n jaar of 4. Als
beginneling moet je eerst in
de bak blijven rijden, want
zo'n paard moet jou ook leren
kennen en jij het paard. Dat is
heel belangrijk . l ater als je
het paardrijden onder de knie
hebt, dan mogen we v an Uit
ham het dorp uit. Soms gaan
we richting Ten Boer over de

. Stadsweg en een andere keer
weer richting Noorddij k. Dat is
heel fijn, zo in de natuur rij
den. Maar bij de boerderij rij
den is ook leuk, want dan
gaan we over hindernissen
springen . Soms kan je ons
ook wel door het dorp zien rij
den. Gewoon over de Dorps
weg, Hildebrandstraat en L.
v.d, Veenstraat en dan even
stoppen bij je eigen huis, want
dat vinden onze ouders
toch ook wel leuk.
Meneer Uitham had vroeger
nog meer paarden, maar die
zijn nu ergens anders in Ne
derland. Dat waren: Nellie ,
Alexander, Wildfried, Hassan
en Carola. Oh, wat vonden
we dat erg, er is menig traan
tje gelaten toen de paarden
opgehaald werden. Maar ge
lukkig heeft hij toch nog paar
den gehouden. zodat wij nog
steeds kunnen gaan paardrij 
den bij hem.

Maaike Vos, Garmerwolde

(deze paarden zijn niet meer
bij meneer Uitham, Behalve
Dorien).

Dit verhaaltje gaat over de
paarden van meneer Uitham,
waar ik en nog veel andere
kinderen uit Garmerwolde bij
na wekelijks van genieten. Wij
mogen daar paardrijden !! 's
Winters gaan we iets minder
vaak dan 's zomers, maar dat
vinden we niet zo erg.
Als we niet kunnen rijden, dan
gaan we regelmatig gewoon
de paarden opzoeken. Want
de verzorg ing van de paarden
gaat normaal door . En dan
gaan we meneer Uitham wat
helpen. Ook dat vinden wij
heel gezell ig, want je praat
dan tegen de paarden.
Meneer Uitham heeft 2 paar
den,2 pony 's en 1 veulen. De
namen van de paarden. waar
je op mag rijden zijn: AMORA.
DORIEN, SIDONIA en
MISTROL en het veulen
heel : VRIJER COMORA.
Uiteraard mogen we daar nog
niet op rijden.
De meeste van ons rijden bij

Wobby

leden. Martin Bos en
Frouwkje Veldman . Dit is voor
zo'n klein dorp wel toevallig.
In het woord 'februari' zit hel
l atijnse 'februatio', wat 'reini
ging' betekent. In de 'reini
gingsmaand', die voor de ou 
de Romeinen de laatste
maand van het jaar was,
maakten de mensen zich
klaar voor het nieuwe jaar.
Misschien hielden ze dan
grote schoonmaak, wie weet.
In Nederland heet februar i
ook wel 'sprokkelmaand'. Dit
komt waarschijnlijk van het
'sprokkelen' van hout, nodig
om het vuur brandende te
houden. Dat was wel nodig,
want in februari kan het nog
flink koud zijn.

De namen van de paarden
die op de foto staan, zijn:
Alexander , Dorien, Hassan en
Wildfried.

Februari

Wobby

Hallo allemaal!
Dit keer gaat de kinderkrant
o.a. over paarden.
Houd jij ook van paarden ?
Welk dier vind jij het liefst?
Maak maar eens een tekening
of verhaaltje over jouw liefste
dier.

Februari heeft dit jaar één dag
extra. Dit gebeurt eenmaal in
de vier jaar. Men noemt dat
een schrikkeljaar. Februari is
een schrikkelmaand. De re
den voor deze dag extra is
deze:
Het zonnejaar duurt eigenlijk
365 dagen en 6 uur. Een
zonnejaar is de tijd die nodig
is voor de aarde om haar
omwenteling om de zon te
volbrengen en weer dezelfde
stand ten opzichte van de zon
in te nemen.
21 juni is de datum met de
hoogste stand van de zon : de
langste dag. 21 dec. is de
datum met de laagste stand
van de zon: de kortste dag.
Om nu de hoogste stand van
de zon steeds op 21 juni te
houden , wordt er na elke vier
jaar een dag bijgevoegd. An
ders zou men na vier jaar op
22 juni de langste dag hebben
en over acht jaar op 23 juni
enz.
In Thesinge zijn twee perso
nen op 29 februari geboren , in
het jaar 1960. Zij vieren dit
jaar hun zesde echte verjaar
dag, terwij l ze al 24 zonneja 
ren oud zijn . Allebei op de
zelfde dag. nu al 24 jaar ge-

Alles op het gebied van uw hu isdier,
Tevens gespecialiseerd In papegaaien - ara's

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

Uitgebreide aquarium afde ling,

WINK ELCENT RUM LEWENBORG - GRONINGEN
telefoon 050 - 41 55 53
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Talentenjacht PJGG

De jubileumcommissie

Waarschijnlijk weet u al, dat in
september '84 de Vereniging
voor Prot. Chr . Onderwijs te
Thesinge 100 jaar bestaat.
In verband daanmee zullen er
verschillende feestelijke ak
tiviteiten georganiseerd wor
den. Een vraag die ons van
verschillende kanten al ge
steld is, luidt: 'Komt er ook
een optocht?'
Tot nu toe zijn we daar het
antwoord nog schuldig op ge
bleven, omdat we niet weten
hoe de Thesingers daarover
denken.
Want als er een optocht
georganiseerd zal worden ,
moet het merendeel van u
daar v óór zijn, omdat het
nogal wat werk en onkosten
met zich meebrengt.
Als commissie hebben we ook
aan de mogelijkheid gedacht
om i.p.v. een optocht te hou
den, de straten en tuinen
feestelijk te versieren ev1. 's
avonds d.m.V. verlichting .
We zouden dan een bepaald
thema (b.v. kinderliedjes)
centraal kunnen stellen, wat
iedere straat op haar eigen
manier kan uitwerken.
Van u zouden we nu graag
willen weten, waar uw voor
keur naar uitgaat. Kortgeleden
heeft u een vragenlijstje hier
over kunnen invullen.
We willen u ook al iets ver
tellen over het feestpro
gramma.

wo 5 sept.: kindermiddag
do 6 sept.: ?
vr 7 sept.: dorpsspel
za 8 sept.: reünie
zo 9 sept.: herdenkingsdienst

Mocht u geen lid of donateur
van de vereniging zijn en wilt
u toch bijdragen in de onkos
ten van dit feest, dan kunt u
uw geldelijke bijdrage storten
op rek.nr. 3063 40 399 van
de RABO te Ten Boer. Giro
bank 815949, t.n.v. Jubi
leumfonds Prot. Chr. Basis
school pla GN Schutterlaan
11, Thesinge.

Plannen voor
jubileum Chr.
basisschool
Thesinge

vraagd werd te zingen, Paul
de Vries en Roberta Oio, die
het nummer Aulumn Leaves
met orgel en gitaar prachtig
speelden en Jan Havenga en
Antje Bekkema als Pé Daal
emmer en Rooie Rinus. Hun
live-vertolking oogstte groot
succes. Het aardige van dit
soort avonden is, dat je men
sen weer eens op een heel
andere manier dan bekend
bezig ziet.

Elisabeth Schuling

Te zien en te horen waren
verschillende playback
nummers . enkele imitatoren.
muzikale onderdelen en to
neelspel. Petra Blink en Geert
Koster brachten enkele mooie
nummers ten gehore op de
dwarsfluit en accordeon. Aan
het eind zong het publiek
mee. hetgeen voor de spelers
niet zo makkelijk was. maar
ze sloegen zich er aardig
doorheen.
Bert Kroon had zichzelf om
getoverd tot duitse huisvrouw
en merkte wel. dat het huis
houden nog niet zo'n een
voudige zaak is. Het optreden
van Abel Mulder en Henny
Veninga als de vuilnisemmers
leverde veel lachsalvo's op.
Aangezien het de bedoeling
van deze avond was enkele
leden te vinden. die op het ju
bileum zullen optreden . had
de jury een fraai puntensys
teem bedacht en deelde 1e,
2e en 3e prijzen uit. Degenen,
die een 1e prijs wonnen zul
len op het jubileum verschij 
nen en dat zijn Freddy Koop
man. die als Lee Towers zo'n
goede show ten beste gaf. dat
hij zelfs nog een keer ge-

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kledin g
reparatie

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Goederen rnaandaq
ochtend gebracht in de t.,
V.d . Veenstraat 3 worden
vrijdagavo'nd thuis
gebracht

R. BOLT

Ommelanderstraal 90
Ten Boer · Tel. 05902·2964

De Ten
Boerster
Vishandel

Elke donderdagmiddag
12.00·13.30 uur
Thesinge Café V.d. Toorn

17.00·18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijk'sweg

De PJGG viert in april haar
25-jarig jubileum. Op welke
manier dat zal gebeuren , weet
ik natuurlijk niet. maar van
één onderdeel ben ik wel ze
ker n.1. dat verschillende
mensen hun kunnen zullen
laten zien. Om er achter te
komen. wat de PJGG zoal
aan talent bezit. werd er op
20 januari j.1. een talen
tenjacht gehouden in café de
Leeuw.
Behalve de PJGG-Ieden zelf.
was er niet veel publiek ge
komen, maar dat deed toch
niets af aan de pret. die er
onderling heerste.
27 leden in totaal brachten
14 optredens ten tonele. I de Dolly Dots

050-413045


