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Als het koolzaad bloeit
en de bijenkasten zwaarder worden...

De imker aan het werk

De periode van (melk en) ho
ning is weer aangebroken.
Het koolzaad staat in volle
bloei. De weilanden zien geel
van de paardebloemen. Een
overvloedige dracht voor de
bijen. Ze vliegen dan ook af
en aan (als de zon tenminste
schijnt).

Sinds januari, een paar weken
na de kortste dag, is de ko
ningin in het bijenvolk voor
zichtig begonnen met eitjes
leggen. Nog mondjesmaat,
want de winterse kou dwingt
de bijen dicht op elkaar te
kruipen en het broednest klein
te houden, daarbinnen is het
ca.3r C!

Het begin is er! Spoedig ko
men de bijen naar buiten om
op korte afstand (tuinen in de
direkte omgeving) het eerste
stuifmeel van hazelaars, win
teraconieten, sneeuwklokjes
en hoefblad te verzamelen.
De temperatuur moet dan wel
hoger zijn dan 10' C anders
blijven ze liever thuis en geef

ze eens ongel ijk . Het
stuifmeel wat ze binnen halen
aan hun achterpoten is nodig
voor de eiwitvoorziening van
het bijenvolk. De honing zorgt
voor de energievoorziening.

De motor van het volk begint
pas echt te draaien als de
wilgen bloeien, zo eind maart,
begin april. De temperatuur is
al wat hoger en ze kunnen
dan gemakkelijk de wilgen bij
het voetba lveld bereiken
(dank aan SV GEO).
De kasten krijgen een stapel
tje oude kranten onder hun
dak om het broeinest wat te
isoleren en te beschenmen te
'gen de nog regelmatig voor
komende nachtvorsten.

Spoedig komen allerlei hees
ters in bloei zoals bijvoorbeeld
de berberis (bij de speeltuin
o.a.), de ribes en natuurlijk de
andere bessenstruiken. De
bijen helpen een handje bij de
bevruchting en zijn medever
antwoordelijk voor een goede
bessenoogst. Niet lang daar 
na bloeien massaal de paar-

I debloemen, de vruchtbomen
en het koolzaad. Een periode
van welvaart breekt aan voor
de bijen, evenals een tijd van
hard werken voor de imker.
Hoezo? vraagt U zich af. Het
heelt te maken met de ver
meerdering van de bijenvol
ken. Een bijenvolk plant zich
namelijk voort door zich te
splitsen: de helft van de bijen
verlaat met de koningin de
kast. waarin na enige tijd een
nieuwe koningin wordt gebo
ren. Op dat moment is er dus
uit één volk een tweede
voortgekomen.
Het ideale ogenblik om zich te
splitsen is aangebroken, als
de kast behoorlijk vol raakt
met honing , zodat de zwerm
bijen voldoende voorraad mee
kan nemen en de achterblij
vers eveneens niet hoeven te
verhongeren.

Vorig jaar (juni '83) overkwam
het me regelmatig dat een
zwenm afkwam: Iemand had
mij koninginnen geleverd die
beslist niet zouden zwermen!
Nauwelijks was ik thuis van

m'n werk of ik kon de
..zwermkieps" (korf voor het
vangen van zwenmen), de
ladder en andere spullen te
voorschijn halen, want er hing
voor de zoveelste keer een
zwerm in de boom. Een mooi
gezicht overigens, ook als
zo'n zwerm uit de kast komt.
Er komen dan steeds meer
bijen naar buiten die almaar
rondjes vliegen en opeens
golven ze met duizenden te
genlijk eruit en is het een ge
zoem van jewelste. Bedenk
dat een groot bijenvolk 40.000
tot 60.000 bijen telt!
Buurman Blink is dan meestal
al paraat en waarschuwt als ik
het zelf nog niet in de gaten
mocht hebben, doordat je
binnenzit. Hij is vroeger imker
geweest en heelt me gehol
pen bij het vangen van mijn
eerste zwermen. Dat gaat zo:
je houdt de zwermkieps onder
de zwerm, geelt een harde
klap op de tak waar de zwerm
aan hangt, zodat ze in de
kieps vallen, snel een jutezak
eroverheen spannen en het
zit er op. Het is elke keer
weer spannend . Lukt het niet
dan ben je de helft van de
volk kwijt en kun je de zome
roogst wel vergeten. Met die
zwermerij kun je het dus be
hoorlijk druk hebben.



Ruilbeurs voor de
jeugd
Op zaterdag 23 juni organi
seert Dorpsbelangen een
ruilbeurs op het schoolplein in
Thesinge. Het is de bedoe
ling dat de kinderen (tlm
13 jaar) zelf het speelgoed
e.d. waarvoor ze te groot zijn
geworden, en waar ze niet
meer mee spelen , onderling
ruilen of verkopen . Dat mogen
ze zelf doen; uiteraard zal
Dorpsbelangen enig toezicht
houden.
Aanvangstijd van de beurs:
's middags om half twee.

Het M.B.V.O. is voor 60+ ers
(of bijna) en we proberen voor
elk wat wils te brengen. Ieder
bepaalt zijn/haar eigen tempo
in het op peil houden van de
conditie en het "smeu" ma
ken van de spieren .
Dinsdag 5 juni van 14.30 tot
15.30 uur is er een open les
in de gymzaal van de O.L.S.
te Thesinge. Alle belang
stellenden uit Thesinge en
Garmerwolde zijn van harte
welkom. U kunt meedoen of
eerst eens rustig toekijken.
Daarna is er koffie en kunt u
zich opgeven .

Om te kunnen starten moeten
we 12 deelnemers hebben en
het lijkt mij dat dat wel lukt.
Als er uit Garmerwolde ge
noeg aanmelding is, kunnen
we ook daar een groep be
ginnen.
De kosten per persoon zijn
f 1,- per les. Wilt u nog meer
weten bel dan even: 05902
1293.
Uw lesgeefster: Truus Top.

Gezellig bewegen voor
ouderen
Op de bejaardensoos in The
singe ontstond het idee om
met elkaar te gaan gym
nastieken . Men nam kontakt
op met de projeklleider van
het gecoörd ineerd bejaarden
werk in Ten Boer en deze
kwam bij mij met de vraag of
ik dit uur wilde geven. Daar
had ik wel oren naar; het is
erg leuk werk en zo vlak bij
huis is natuurlijk ideaal. In
Groningen heb ik al 3 jaar een
gymnast iekgroep. Het is daar
altijd een gezellige boel. We
doen allerlei oefen ingen,
soms op muziek en met al
lerlei materiaal zoals knotsen,
ballen, stokken, hoepels ,
touwtjes enz. We besluiten de
les vaak met een spel bij
voorbeeld kegelen.

Garmerwolde,
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Karel Jan Wassenaa r

P.S. Hierbij wil ik de boeren
bedanken die mij tijdig waar
schuwen als het koolzaad met
fungiciden of insecticiden
wordt bespoten .

Daarmee is het bijenseizoen
in Garmerwolde afgesloten en
kan het in februari en maart
weer opnieuw beginnen.

Een prachtige hobby, soms
wel eens stekel ig; het brengt
je heel dicht bij de jaarlijkse
kringloop van de natuur en de
opeenvolgenden bloei van de
bloemen en wie weet leert het
je ook wat over het leven.

Na de langste dag gaat de
koningin trouwens alweer
minder eitjes leggen en dat
loopt steeds verder terug tot
ze er in november mee op
houdt vanwege de kou.
Om de winter te kunnen
overleven geeft de imker elk
volk zo'n 15 à 20 kg in water
opgeloste suiker.
Voor wat, hoort wat.

Rabobank f:J
geld en goede raad

Tussen de .voonaarsdracht"
van het koolzaad en de " zo
merdracht" valt er niet zoveel
te halen (maand juni).

De zomerdracht Ouli) begint
als de linde en de witte klaver
volop bloeit. De lindes vinden
we' o.a. bij de kerk van Gar
merwolde . Op warme dagen
zoemt het in deze bomen van
de bijen; ga er dan maar eens
onderstaan. De witte klaver
vinden we in de spaarzame
weilanden die nog niet over
voerd zijn met kunstmest , en
veel op de Stadsweg.
De bijen kunnen door het
warmere weer zelfs naar
Noorddijk, Lewenborg en over
het Eemskanaal vliegen.
Begin augustus wordt deze
zomerhoning geslingerd en
wat daarna in de kast komt
mogen ze zelf houden.

Zwe rm bijen in een bessenstruik

Twee weken na de kool-
zaadbloei worden de raamp-
jes met honing eruitgehaald
en leeg geslingerd in de ho
ningslinger. Als de oogst goed
is betekent dat 50 potjes per
volk. Je beloning voor hard
werken.



Met G & T-ers
Lauwersmeer

zaterdag 5 mei: een dichte
mist, hooguit vijftig meter
zicht. Wat doen we, wel of
geen wandeling . ..?
Het enthous iasme van de
deelnemers en het rotsvaste
vertrouwen in het optrekken
van het gordijn gaven de
doorslag. En inderdaad, op
deze bevrijdingsdag werden
we, zij het wat laat, bevrijd
van deze gezichtssluier.
Een kleine twintig " Garmer en
Thesingers " bleken geïnteres
seerd, zonder de velen die
om uiteenlopende redenen
niet konden te kort te doen.
Niet ten onrechte gezien het
geestdriftig afscheid aan het
eind en het aandringen op een
vervolgwandeling.

Eigenlijk had ik een reaktie op
deze wandeling aan een van
de deelnemers over moeten
laten. Dat bedacht ik mij ech
ter te laat, daarom doe ik het
zelf.

Het verhaal kan beginnen op
het moment dat we de oude
Lauwerszeedijk overreden en
bij Zoutkamp langs de jacht 
haven het nieuwe land binnen
gingen. Wat stond ons te
wachten: allereerst nieuwe
landbouwgronden aan de
rechter- en water met brede
rietkragen aan de linkerzijde.
"Wanneer begint de wande
ling nu?" begonnen de kin
deren steeds vaker te vragen :
er maar even uit dan, waar
door drie fazanten op de
vlucht sloegen. Kiekendieven
in glijvlucht boven het riet,
grondelende slobeenden , vis
sende reigers , duikende futen
konden de jeugdige na
tuurvorsers nog onvoldoende

in de

boeien. " We hadden toch af
gesproken dat we gingen
wandelen!" Afspraak is af
spraak en dwars door de
Lauwersmeer, via het rekrea
tiewoningencomplex en de
woonkem Lauwersoo r kwa
men we op de parkeerplaats
langs de dijk.
Nu begon het pas echt voor
de meesten, hoewel er vanuit
de auto met de verrekijker
vooral ontzettend veel te ge
nieten valt (auto's met
spiedende natuurfreaks wor
den nl. door de vogels niet als
vijandig beschouwd).
Laarzen, verrekijkers, vogel
boekjes en verdere belangrij
ke zaken werden tevoorschijn
gepakt. Het inleidende praatje
ging over de afsluiting, die op
25 mei precies 15 jaar gele
den een feit werd en hoe in
die jaren in het overgrote deel
de natuur zijn vrije gang heeft
kunnen gaan. Over de invloe
den van de mens op dit ge
bied, de rekreatiedruk met
name de watersporters, de
militaire oefenterreinen .

Tijdens de wandeling pro
beerden we ons uitsluitend
met de natuur bezig te hou
den. Dat lukte maar moeilijk,
omdat we in dit gedeelte
steeds te maken kregen met

de inrichting ten behoeve van
het militaire oefenterrein in de
Marnewaard : grote tankbanen
en ontwateringskanalen
kruisten onze route veelvuldig
en geven aan dat het de re
gering menens is in 1988 met
de gevechtsoefeningen te
willen beginnen. Dit alles nam
niet weg, dat de leeuwerikken
en fitissen hun hoogste lied
zongen, iedereen zich ver
baasde over de lepelaars en
de koekoeken die zo maar in
onze kijkers opdoken , de ge
plaatste valkenkasten nog
bewoond bleken ook , de klu
ten hun best deden om ons
kwasie gewond aan de
vleugel van hun nesten van
daan te lokken.
Toen de kinderschare, in de
leeftijd van vier tot tien jaar,
zich begon te realiseren, dat
ze dorst kregen, liepen we al
zo'n anderhalf uur! Een appel
en een rondje verlate paas
eieren deden wonde ren en
vooral zij waren het die spe
lenderwijs allerlei sporen ont
dekten: afdrukken van reeën
(volop in dit gebied aanwe
zig), restanten van een ei dat
leeggegeten was (bleek een
fazantenei , zag ik in een
eierenboek ), konijnekeutels
(konijnen hebben de ge
woonte op dezelfde plaatsen

te poepen), konijneholen,
mollegangen , muizegaten,
braakballen en velduilen.

I En toen was het afgelopen ,
.de auto's waren we bijna
kwijt, zóó groot is het daar.
De laarzen, verrekijkers, vo
gelboekjes, het notitieboekje
en de overgebleven fourage
werden weer opgeborgen.
Eén ding bleek overduidelijk:
Genoten heeft iedereen en
daar moest een vervolg op
komen. En dat gebeurt in het
najaar. De thuisgeblevenen
hebben dan opnieuw een
kans! Vertrouw je het niet,
vraag de aanwezigen gerust
naar hun ervaringen. De da-
tum zal vroeg genoeg bekend
worden gemaakt, zodat je die
ochtend vrij kunt houden . Tot
dan.

Ad van Zalk

Wist-u-dat ...
· . . twee leden van het
Oranjecom ité Thesinge die
zich al 25 jaar met dit feest
bezighouden, op donderdag
17 mei zijn gehuldigd?
· . . " Opa" Roelf Ridder en
zijn vrouw diezelfde dag hun
65ste trouwdag vierden in
" Ons Trefpunt"?
· . . wij door de sluitingsda

tum voor de kopij, als altijd de
vijftiende van de lopende
maand, over beide even
ementen volgende maand
méér berichten?
· .. de schoolreis van klas 4,

5 en 6 van Garmerwolde z éér
geslaagd is geweest?
· .. en dat het niet geregend
heeft?
· . . de bekende groep
Twincke/, bekende vertolkers
van ballades en volksliedjes ,
met hun sfeervolle instru
menten zaterdagavond 2 juni
weer optreedt in de Thesin
ger N.H. Kerk?
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Planten in onze omgeving 10

Mei: de brandnetel

De Grote Brandnetel is de
vloek van de landbouwer,
tuinier en blote kinderbenen .
Afgezien misschien van het
zevenblad (waarover in juni
méér) is het wel de " on
kruidigste " plant die we ken
nen en dan prikt ie ook
nog. . . Dat het één van de
waardevolste kruiden is met
vele goede eigenschappen , is
veel minder bekend in onze
tijd, waarin je alles koopt zon
der dat je weet waar het van
gemaakt is en waar het van
daan komt. .
De grote brandnetel is een
overblijvende plant, die in
hoogte kan varieren van
30 cm tot 3 m, en groeit ge
woonlijk in grote groepen op
stikstofrijke gronden . De plant
bezit taaie, gele wortels , die
vlak onder de grond voort 
kruipen en voor de versprei
ding zorgen. Zowel de grof
gezaagde bladeren als de
stengels zijn voorzien van
gewone haren én brandharen .
Deze brandharen üuweeltjes
voor de amateur-mikroskopist)

.bestaan uit een holle buis, die
een bijtend vocht bevat. Bij de
geringste aanraking breekt de
ronde top van de buis af ;
hierdoor onstaat als het ware
een injektienaald, die de huid
binnendringt waardoor het gif
in de wond komt. De samen
stelling van de giftige stof is
moeilijk te achterhalen ; het is
in ieder geval wel ongelooflijk
werkzaam want een
tienduizendste milligram ver-

wekt reeds de bekende huis
blaasjes met de stekende,
brandende pijn.
De bladeren groeien met
tweeën tegenover elkaar aan
de stengel , de bladparen

staan steeds als een kruis om
en om, waardoor ze al het
aanwezige licht kunnen op
vangen om daarmee het
bladgroen te maken, waaraan
de plant zo rijk is. De kleine,
groene vrouwelijke bloemen
hangen in katjes uit de bla
doksels, de aren met man
nelijke bloemen slaan rech
top. Deze laatste springen het
meest in het oog; ze kennen
een soort ontploffingssysteem,
waarmee ze het stuifmee l in
de lucht werpen, waama het
op in de buurt zijnde vrouwe
lijke bloemen terecht komt.
De brandnete l is ondermeer
zo'n waardevolle plant omdat
ze zoveel kwalen en pijnen
kan genezen. Zelfs hard
nekkige ziekten als jicht, ast
ma en tuberculose en bij uit
wendig gebruik ook brand
wonden. Op het platteland zijn
er nog altijd mensen die wijn
en bier maken van de brand
netel en er thee van zetten.
De plant bevat ijzer, eiwit , so
dium en kalk en is daarom
ook uitermate geschikt om in
veevoer en kippevoer te wor
den verwerkt . Ook voor men
senlijke konsumptie is de
brandnetel zeer geschikt; ze
is te koken als spinazie en in
soep en salades te verwer
ken; (de giftige stof is korte
tijd na het plukken afgebro
Ken). Voor de tweede wereld
oorlog voerde Engeland zelfs
grote hoeveelheden brand
netels in uit Duitsland.
In de oorlog werd het een ra
ge om zoveel mogelijk brand
netels te plukken want het
groene plantesap bleek zeer
geschikt om een camouflage
verf uit te bereiden . In de tijd
voordat er katoen werd
geïmporteerd sponnen de
mensen " vlas" van brand
netelvezels voor garens.

Hans Andersen heeft hierover
in een sprookje geschreven ;
een prinses met elf broers. die
door een tovenaar in zwanen
waren veranderd. Om de be
tovering te verbreken moest
ze elf jasjes uit brandnetel
garens weven en over elke
zwaan een jasje gooien. Dat
deed de prinses, maar omdat
ze te weinig netels had ont
brak er aan één jasje een
mouw, waardoor de jongste
prins zijn hele leven een zwa
nevleugel had op de plaats
van zijn linkerarm.
Er is een volksgeloof dat de
brandnetel de bliksem aan
trekt: daarop slaat de bijnaam
Dunnernellel= Dondernetel .
Nu heeft een onderzoek op
het gebied van aardstraling
aangetoond dat op de plaats
waar de brandnetel zeer welig
tiert, twee aardstralenbundels
elkaar snijden. ZO'n snijpunt is
bijzonder krachtig kosmisch
werkzaam en het blijkt een
puntte zijn waar de bliksem
bij voorkeur inslaat. Als het
niet waar is, dan is het toch
aardig gevonden , zegt een

Italiaans spreekwoord . Bijna
alle andere bijnamen van de
brandnetel hebben betrekking
op het steken; zo wordt ze
wel genoemd " broeinetel" ,
..stekel", " pikkers", of " tin
gels" (tingel=jeuken, branden).
De grote brandnetel behoort
tot de familie van de Urtica
ceeën (urere-branden); van
deze familie komen een vijftal
vertegenwoordigers voor in
West-Europa. In ons land
kennen we alleen nog de
kleine brandnetel. Zoals de
naam al aangeeft is dit een
minder forse plant dan de vo
rige (max. 60 cm). Bij deze
soort ontbreken soms de
brandharen, maar naar ver
houding bevat ze de meeste
mierezuur en veroorzaakt dan
ook een langdurige en
schroeierige napijn als je je
een keer gebrand hebt. De
rangschikking van de blade
ren is net zoals bij de grote
broer; de bladeren zelf zien er
wel anders uit: de nerven zijn
niet vertakt maar lopen van
de voet naar de top. De ver
spreiding is eveneens we
reldwijd en ze heeft een voor
keur voor mesthopen en
moestuinen . Door het verdwij
nen van de ouderwetse mest
hopen en de betonning van
boerenerven gaat de plant wel
in aantal achteruit.
Zelf gebruik ik de plant elk
jaar voor het maken van
brandnetelgier. Een handvol
brandnetels eventueel aange
vuld met andere sterk
geurende planten (bijv. ka
mille) in een emmer water
doen en een week laten
staan. Het stinkend vocht dat
dan ontstaat, vormt een pro
baat middel tegen allerlei ver
velende plagen die de
moestuin kunnen teisteren .
Vooral de veel voorkomende
luis op de tuinbonen kan er
op een milieuvriendelijke wijze
mee tegengegaan worden.
Voor het plukken van de
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Koninginnedag Garmerwolde

9734 AK RUISCHERBRUG

brandnetels is het handig om
de woorden van Joachim
Camerarius (1534-1598) in
gedachten te houden: " Wie
hem bevreesd aanraakt,
brand hij. Wie op een kleine
vijand niet let, lijdt de schade
die hij verdient. Wijs is hij die
de brandnetel stevig aan
pakt". Handschoenen kunnen
natuurlijk ook.

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

Stoomfluitjes
Voor de goede verzorger:
moedergeit met zoontje, af te
halen. Tevens aangeboden :
kanaries, C. Hazeveld, Hil
debrandtstraat 35, Gar
merwolde.
Gevraagd: babyhokje voor in
de tuin, het z.g.n. " huisje van
Posthumus", Annelies
Heuvelmans, tel. 05902-2001 .
Te koop aangeboden: Jonge
konijnen (Lotharingen rasJ,
Volkswagen Passat GLS au-

. tomaat, bouwjaar 1978,
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwolde. tel. 050
416365.

Kerkdiensten
Garmerwolde
Thesinge
3 juni, Ganmerwolde
10.00 uur, ds. C. de Vries
Batenburg , m.m.v. zondags
school.
10 juni Thesinge , 10.00 uur,
ds. C. de Vries-Batenburg ,
zendingscollecte .
17 juni , Garmerwolde
10.00 uur, cand. mw. J. van
der Steeg-Venema , Delfzijl.
24 juni Thesinge , 10.00 uur,
cand. mw. E. van Dijk, Gro
ningen.
1 juli Garmerwolde , 9.30 uur, '
ds. Lanser, Holwierde.

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
vlh Tebbens-Witkamp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777

Om ± 9 uur begon voor het
Oranjecomité en helpers ko
ninginnedag 1984 op het
sportveld .
Een tractor met kar beladen
met stropakken en autoban
den rolde het veld op. Harm
Jan Havenga kwam materia
len brengen, het opzetten van
de spelletjes voor de zeskamp
kon beginnen.
Van een doel werd met land
bouwplastic en een grondzeil
een " muur" gemaakt.
Steigerpalen gingen de grond
in, waartussen een net werd
gespannen. Er werd een soort
evenwichtsbalk gemaakt en
tal van parcoursen uitgezet. In
het midden van het veld wer
den de spelletjes voor de
kleintjes klaar gezet.
De opgave voor de zeskamp
voor de groepen kwam erg
traag op gang, maar opeens
waren er 9 groepen . Dit gat
op het laatste moment erg
veel werk, zodat Siebolt pas
om twee uur thuis kwam eten
(onze excuses mw.Dijkema)
en Mieke tegen tweeën op het
sportveld Ed liep te zoeken.
Nadat de " HARMONIE" was
vertrokken voor een mars
door het dorp, kwamen de
kinderen op het veld .
Er werd begonnen met de
spelletjes voor de kleintjes .
Na hun mars gaf de "HAR
MONIE" nog een showtje
Het muzikale gedeelte werd
hiema overgenomen door Ar
nold Stollenga en Bema
Persman.
Inmiddels was ook de zes
kamp voor de grotere kinde
ren begonnen. Er werd zeer
enthousiast gespeeld .
Na afloop van de spelletjes
werden de kinderen getrac
teerd op een oranjekoek en
een flesje drinken. Ook kre-

Voor een persoonlijke rij
opleiding door volledig

gediplomeerde instructeurs!

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon.

gen ze een herinneringsvaan
tje.
Voor de kleintjes was er nog
poppenkast in de school, door
Bineke en Wobby uit Thesin
ge, wat heel erg leuk was.
Voor de grotere kinderen was
er een videofilm in het sport
gebouw.
De negen groepen waren in
middels aktief geworden om
hun zeskamp te spelen.
Ook door deze groepen werd
erg fanatiek gespeeld, zelfs
zo, dat het soms niet hele
maal door de beugel kon. Een
volgende keer zullen we hier
beter op letten, maar het was
voor de organisatie ook de
eerste keer.
De groep van GEO werd nr. 1
met 17 punten.
De groep Oude Rijksweg 2
met 19 punten.
Derde Red.kamer "WESTER"
met 27 punten.
Opvallend was, dat er de vol
gende dagen erg veel men
sen rond liepen met spierpijn,
zowel spelers(sters) als hel
pers(sters).
De prijsuitreiking was tegen
acht uur in cafe "De Leeuw" .
Wel wat later dan gepland ,
maar het oranjecomité was
pas om 7 uur klaar met het op
ruimen. Tot slot iedereen
hartelijk bedankt voor haar of
zijn medewerking aan wel
slagen van deze dag!

Janna Hazeveld

• goede voorlichting

• betrouwbare service

• grote kolleklle modieuze
kwallte/tsmonturen

• verrassend
lage prijzen

Privé:
Haverplein 5

Aktie "De Til"
Van initiatiefnemer Willem
Zijlema hoorden wij dat de
handtekeningenaktie in The
singe, voor het behoud van
de karakteristieke Til over de
Kardingemaar, weer een suc
ces heeft geboekt. Na het feit
dat de grote meerderheid van
de dorpsbewoners liet blijken
vóór behoud van een geres
taureerde , vernieuwde Til te
zijn, heeft nu ook het Water
schap schriftelijk blijk gegeven
van deze voorkeur. We zijn
benieuwd . . . Wordt vervolgd!

Dorpsenquête
De gemeente Ten Boer heeft
door de vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge
een enquête laten houden die
moet uitwijzen, of men in
Thesinge het gebouw van de
voormalige o.l.s. verbouwd wil
zien tot een dorpshuis . Daarin
zijn momenteel gevestigd
peuterspeelzaal ,,Benjamin"
en TV-reparateur Dick V.d.
Ree.
De peuterspeelzaal heeft in
middels bij monde van wet
houder Janssen te horen ge
kregen, dat bij een eventuele
verbouwing rekening wordt
gehouden met handhaving
van de speelzaal-accomodatie
in het gebouw. De navenante
huurverhoging zou voor alle
huidige gebruikers overigens
weleens een struikelblok kun
nen zijn; daarnaast is het
maar zeer de vraaq , of The
singe met café Molenzicht
en " Ons'Trefpunt" behoefte
heeft aan zo'n dorpshuis . Van
de enquête , die de afgelopen
weken nogal wat stof deed
opwaaien in het dorp, is de
uitslag - en dus de beslissing
van onze plaatselijke overheid
- bij het ter perse gaan van dit
nummer nog niet bekend.

~
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Cricket in Thesinge (deel 2)
Hoe het precies werkt

Twee ploegen spelen tegen
elkaar: de veldpart ij (fielders)
en de slagpartij (batsmen ).
Van de slagpartij staan er
maar twee tegeli jk op het
veld . Deze twee batsmen be
waken het wicket , een hekje
bestaande uit 3 paaltjes met
klosjes erop. De wickets staan
aan de uiteinden van een
strook van 20 meter lang,
midden op het veld . Van de
veldpart ij werpt steeds een
speler de bal van het ene
wicket naar het andere, met
de bedoeling dat stuk te gooi
en. Als hem dat lukt, is de
batsman die ervoor staat out
(uit dus). Om de bal tegen te
houden, heeft deze een bat
(slaghout) en hij mag daar
mee de bal zelfs enorm ver
wegslaan.
De meeste batsmen zullen
dat juist proberen omdat daar
de kern van het spel zit: de
batsmen zijn de enigen van
het hele veld die punten kun
nen scoren .
Het doel van de veldspelers
is: proberen de batsman uit te
krijgen. Daarom staan ze over
het hele veld verspreid. Als ze
de weggeslagen bal vangen
voordat hij de grond heeft
geraakt , of als ze de bal naar
het andere wicket gooien
voordat de batsman er is of 
zoals gezegd - als ze het wic
ket stukgoo ien, kunnen ze de
batsman uit het spel werken.
Een uitgespeelde batsman
wordt vervangen door een
nieuwe , totdat alle elf bats
men op zijn.
De batsman verdedigt dus zijn
wicket en probeert bovend ien
de bal weg te slaan. Hoe ver
der hij hem slaat , des te meer
tijd heeft hij om naar het an
dere wicket te rennen, en te
rug. Voor elke keer dat hij van

één wicket naar het andere
rent krijgt hij 1 punt (een run ).
Het is nu duidelijk: als alle
batsmen aan slag zijn ge
weest gaat de veldpartij bat
ten en probeert meer runs te
maken dan de andere partij.
Wie van de twee teams als
slagpartij de meeste runs
heeft gelopen is winnaar.

In Thesinge

Hoe komt zo'n spel nou hele 
maal in Thesinge terecht?
Een aanta l van ons zijn door
ons werk of door vrienden in
aanraking gekomen met En
gelse zeden en gewoonten; je
ontkomt er in Engeland niet
aan om mensen cricket te
zien spelen . Zoals uit het vo
rige verhaal bleek waren het
vooral de sfeer en de saam
horigheid van het spel die
meteen opvielen. Een paar
van ons zijn in de achtertuin
begonnen met eenvo udige
spulletjes die uit Engeland
waren meegebracht. Soms
werd zelfs de hond als fielder
ingezet!
Later, toen de groep wat gro
ter werd, zijn we naar het
sportve ld vert rokken. Daar
spelen we elke woensdag
avond als er voldoende men
sen komen opdagen .
Afgelopen winter hebben we
ons wat verd iept in de spelre
gels, we besloten wat beter
materiaal aan te schaffen en
we zijr. nu een club waarvan
je lid kunt worden : de All Tbe
singe Cricket Club. Door mid
del van je lidmaatschap kun je
gebruik maken van ons mate
riaal, een soort training van
ons krijgen en sinds kort be
staat zelfs de mogeli jkheid om
echte wedstrijden in competi
tieverband te spelen . Dat zit
zo: nadat vorig jaar sep
tember het Nieuwsb lad van

het Noorden over ons heeft
geschreven , zijn we door een
aantal mensen uit het noor
den benaderd . Je staat er
versteld van hoeveel ex-cric
keters en ckicket-geïnteres
seerden er hier in de provin
cie wonen !
Daar zat ook iemand bij die
bereid was om al die belang
stellenden ietwat te bundelen
en het gevolg is dat we nu
een Noordnederfandse Cric 
ket Bond hebben opge richt
waarin 5 clubs spelen zoals
wij, die allemaal willen wat wij
ook willen: cricketen met ple
zier en zonder kouwe drukte.

Ons Sportpark -'" ' >Ll'= =

Het veld aan de Molenweg is
véél te klein voor een beetje
cricketwedstrijd . Normaal
speel je dat op twee naast el
kaar liggende voetbalvelden
tegelijkertijd.
Toch vinden wij dat het The
singer sportveld zoveel sfeer
heeft (en daar ging het ons
toch om?) dat we liever de
spelregels aanpassen dan
naar een groot sportcomplex
in de stad te verhuizen.
Een voorbeeld van die aan
passing is ..De Zes" : als je bij
cricket normaal de bal uit het
veld slaat zonder dat ie de
grond heeft geraakt, krijg je
daarvoor 6 runs uitgekee rd en
dan hoef je nog niet eens te
lopen.
Dat is hier bij ons dus geen
kunst en daarom hebben we

de regel als volgt veranderd :
wie in Thesinge een Zes slaat
krijgt zes strafruns , die wor
den dus van je score afge
trokken . Het wordt hier dus
een kunst om géén zes te
slaan !

Hoe nu verde r?

We zitten krap in onze leden .
Met moeite kunnen we een
elftal op de been houden om
de competitie van deze zomer
te spelen . Nou is dat in het
noordelijk cricke t geen enkel
punt: als je te weinig mensen
hebt, leen je er gewoon een
van de tegenpart ij .
Toch zouden we het leuk vin
den om wat meer mensen
zeg maar " in voorraad" te
hebben .
Er is geen enkele vooroplei
ding of lenigheidsgraad ver
eist, alleen zin in het spel en
bereidheid om je wat te ver
diepen in het spel, de regels
en wat erbij hoort . Voor f 25 ,
per jaar ben je al " geeltjeslid"
en kun je meedoen.
Kom een keer naar de Mo
lenweg, speel mee of kijk of
juich ons toe wanneer we de
eer van Thesinge verdedigen
in het noordelijk cricket.

Wedstrijdschema All Thesinge
Cricket Club

zaterdag 2 juni, A.T.C.C. te
gen G.S.C.C.C.A. (thuis)
woensdag 13 juni, Drachten
tegen A.T.C.C. (uit) .
zaterdag 23 juni, NAM-Cri cket
tegen A.T.C.C. (uit in Assen).
zaterdag 18augustus ,
A.T.C.C. tegen G.C.C. (thuis).

De zaterdagwedstrijden be
ginnen om :': 1 uur en die van
13 juni op woensdag om
± 19.00 uur.

Wij hopen u daar allemaal
hartelijk aan te treffen!

Ton Heuvelmans

WINKËLCENT RUM LEWENBORG GRONINGEN TELefOON 050-410608 .
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volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk

KAJUIT 252 LEWENBORG

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd In papegaaien - a ra 's

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

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 55 53



Winke lcentrum Lewenborg
Groningen

Tel efoon 41 40 40
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tjes gooien. sjoelen en als
klapper: dokter Bibber.
Tussen alle inspannin gen
door werden de kelen even
gesmeerd of , zoals u wilt , er
was tijd voor de poIsoefenin
gen .
Ook deze avond ontbrak onze
fotograaf dhr. Sybenga, niet.
Hij maakte na een zeer ge
slaagde avond een
groepsfoto die u hierbij ziet
afgebeeld .

Deze keer speelde het gene""
zich af in het buitenluch t. Dit
vergde veel voorbereiding
omdat het toneel gehee l ver
anderd moest worden . nl. van
huiskame r naar buitenverblijf.
Ook hierdoor is te zien dat de
spelers niet alleen goed to
neel kunnen spelen maar dat
ze ook goeie toneelbouwers
zijn .
In de pauze werden er lootjes
verkocht voor de tombo la.
Na afloop konden de benen
nog even van de vloer om
een dansje te wagen .
Kortom, het was een succes!

135 ct.

195 cl

10 . 10

;g ::~ 109 ct.
10 · 15

Op 27 april en traditie-ge
trouw 30 april gaf de toneel
veren iging W.W.K. haar jaar
lijkse uitvoering . Velen kwa
men naar " Ons Trefpun t" in
Thesinge om het blijspel
" Koren is onder dak" te zien .
Beide avonden waren zee r
geslaagd , gezien het feit dat
de zaal beide keren was uit
verkocht.
De regie was in handen van
Jan Bos.
Ida Oomkes maakte van de
spelers de juiste typetjes door
hen te grimeren.
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1 De vaktoto 10 .. 15
S oec.aa r vo o r d e me -tsen me
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Maandagavond 7 mei zijn de
leden van de Chr. gem. zang
vereniging op stap gewees t.
Dat ze niet alleen goed met
hun stem maar ook goed met
ballen overweg kunnen was te
zien in Kegelcentrum de Leite
te Kropswolde .
Zij , die niet aan het kegelen
waren konden zich uitstekend
vermaken met andere spel
letjes zoals ring gooien, pijl-

Wie Wil Kan: Succesvolle
uitvoeringen
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Bied t een
volledig
assortiment
voor
kam er en tum

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

FIRMA R. VEENSTRA

" Benjamin"
open feestdag
succesvol

We zijn wee r van plan om
een bejaardenre is te maken.
Dit jaar gaan we richting Urk.
We kunnen nog mensen erbij
hebben .
De reis is vrijdag 16 juli 1984.
U kunt zich opoeven bij
J. van zanten, Geweideweg,
Garmerwolde.
H. van Dijk, Dorpsweg, Gar
merwolde .
Mevr. A. Doom, Grasdijkweg,
Garmerwolde.

Bejaardenreis
60+
Garmerwolde

ting Peuterspeelzalen Ten
Boer, waarvan Benjamin de
jongste loot aan de stam is,
sprak een open ingswoordje
en muziekkorps "Juliana"
ging op mars gevolgd door
het leuke speelzaal-treintje vol
vrolijke kinderen. Het pleintje
van de voormalige o.l.s. was
door overkapping, vlaggetjes ,
parasols en tuinstoe len een
feestelijk décor van de
kraampjes van bloems chikster
Miep Elzer en Speel-o -theek ,
de bekende kar van de We
reldwinkel en natuurlijk de
spelletjes-stands van Benja
min. Door ouders was weer
heerlijk gebak bereid, de kof-
fie smaakte kenneli jk prima en
later was het een drukte van
belang bij de patat , slaatjes
en pils. Een geslaagde , ge
zell ige dag met gelukk ig veel
belangstell ing uit onze dor
pen. Klein en groot konden
ook nog genieten van de
sfeervo lle poppenkast-voor-
stellingen van Wobby Har
deman en Bineke Mebius,

De vlaggetjes wapperden uit- terwijl de Volksdansgroep
bundig in de behoorlijk frisse Thesinge ook de nodige
wind, gelukkig liet de zon aandacht trok . Het resultaat
geen verstek gaan. ZrJ begon mocht er dan ook zijn voor de
zaterdag 12 mei al meteen speelzaal : de netto opbrengst
goed voor peuterspeelzaal is een royale duizend gulden.
.Benjarnin" in Thes inge: de Een fantastische slotsom van
Jaarlijkse open feestdag werd een goed bezocht dorpsfeest,
om 10 uur geopend . Voorzitter dat rond drie uur 's middags
Paul van Geert van de Stich- werd afgesloten.
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Verhaaltje
Er waren ook kinderen bij de
Lauwersmeer-wandel ing, die
de GT Express op 5 mei or
ganiseerde . Twee van hen ,
Leonie Schuur en Agnes
Mensinga , schreven voor jullie
een verslag .

Excursie naar Lauwersmeer
We zijn met een groepje
mensen naar Lauwersmeer
geweest . Daar hebben we
met z'n allen een wandeling
van twee uur gemaakt. We
zagen Ieperaars, kluten, slob
eenden, wilde eenden,
kuifeenden, bergeenden , een
koekoek, een konijn die heel
tam was, meeuwen, torenva lk
biddend en één kwam uit een
nestkastje.
Duindoorn en prenten van
een ree (voetafdrukken)
het was heel mooi van Agnes
Mensinga en van Leonie
Schuur.
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Mei
Mei heet naar " Maja", een
romeinse godin. De Neder
landse naam bloeimaand is
makkelijk: in deze maand
staan heel wat bomen in
bloei , om van alle bloemen
nog maar niet te spreken.

Hallo allemaal,
30 April was het Koninginne
dag. Er zijn wat kinderen die
tekeningen daarover hebben
gemaakt.
Over tekeningen gesproken :
we kunnen die het beste af
drukken, als je ze met een
zwart potlood (of viltst ift of zo)
ol een andere donkere kleur
maakt. Want ze moeten na
tuurlijk verkleind worden en
dan blijft er toch een mooi
plaatje over!
Hebben jullie ook wat leuks
meegemaakt ? Of weet je een
leuke mop of een leuke raad
sel? Breng dat dan vóór de
15de van de maand naar het
redaktieadres .

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuw bouw
...erbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
[e l. 050·4 16501

REDAKTIE
ADRESSEN

Redaktie Garm erwo lde :
Elisabeth Schuri ng, L. V.d.
Veenstraat 2, tel. 050
416355.
Redaktie Thesinge:
Kees Faber , Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257
Administratie : Peta Jurjens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde , tel.
050-416094.
Bank : Rabo Garmerwolde ,
rek. nr . 3207.05.749 giro V.d.
bank 916938.

Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk : Bol kema drukwerk
verzorging , Gron ingen .


