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Vooruitblik op de feestweek

De sucnünçssteen Uil
1884 boven de ingang
van de school.
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di. 4 sept. : 19.00 uur Var
eensspel voor alle dorps
genoten vanaf 12 jaar op het
land van Heidema (achter de
school). Na afloop feestelijke
prijsuitreiking en disco 'First
Move' in 'Ons Trefpunt' .

Het programma voor de
feestweek ziel er als volgt uit:

wo . 5 sept. : 19.00 uur f iets
crosswedstrijd voor de lagere
schooljeugd.

ma. 3 sept .: 19.00 uur Ope
ning feestweek op het school
plein van de lagere school.
De jeugd ttm 12 jaar zal bal
lonnen oplaten. Ook zal het
muziekkorps 'Juliana' haar
medewerking verlenen.

Na een lange periode van
voorbereiding is het dan bijna
zover. In de eerste week van
september wordt er in The
singe feest gevierd vanwege
het 1OO-jarig bestaan van de
Vereniging voor Prot. Chr.
Onderwijs. Ook wordt er ter
ere van dit feit een fotoboek
uitgegeven, waarvoor al en
kele honderden bestellingen
binnen zijn.
In de feestweek zullen ver
schillende straten en tuinen
versierd en misschien 's
avonds ook verlicht zijn.
De leerlingen en leerkrachten
van de kleuter- en lagere
school zullen in die week in
Ot en Sienkleding naar school
gaan.

Grondlegger van de school in
Thesinge. ds. A. van Wijk

Program m a fees tweek Thes inge
1884 19 84

In het dorp zindert het van
plannetjes omtrent tuinversie
ring, die zoals men weet in
'kinderliedjes-stijl' moet zijn
met een titelbord erbij. en ver
lichting in de vorm van licht
bakken of tuinkaarsen of wat
men dan ook heeft bedacht.
Maandag 3 september moet
dat alles klaar zijn, er zal dus
heel wat afgetimmerd en af
gepiekerd worden in ons
dorpje dit weekend .. .
En dan is er, natuurlijk, het
leuke idee om schooljeugd en
onderwijzend personeel in die
week in 'Ot en Sien'-kleding
te laten gaan .. . We zijn heel
benieuwd hoe dat eruit zal
zien, een toch behoorlijk bij
de-tijds Thesinge waar de ou
de school ook nog wordl aan
gepast aan de eisen van deze
tijd èn van de toekomst, plot
seling zo'n stap terug in deze
eeuw . . . Thesinge in de tijd
machine, maar het hon
derdjarig bestaan van een
school is dan ook wèl reden
tot een groots, algemeen en
sfeervol feest!

Eerder was aangekondigd,
dat woensdagmiddag 5 sep
tember in het teken zou staan
van spelletjes voor de school
kinderen. Dit is vrijdagochtend
geworden, zodat bij slecht
weer gebruik kan worden ge
maakt van de feesttent. Het is
ook de bedoeling dat er tus
sen de middag door onderwij
zend personeel en kinderen in
die tent wordt gegeten.
Op donderdag 6 september
wordt de tent op het land van
Heidema (achter de school)
neergezet. 's Avonds geven 5
korpsen uit onze omgeving
daar een concert.
De voorbereidingen voor het
dorpsspel zijn in volle gang,
met allerlei interessante on
derdelen: wie kan er iets dat
een ander niet kan (als per
soon of als groep) in 3 minu
ten; een doolhofspel; hoeveel
mensen gaan er in een Daf;
wie maakt de hoogste taart,
waarvan alle ingrediënten
eetbaar dienen te zijn, zonder
dat er gebruik gemaakt mag
worden van stokken enz.;
play-back show, waarvan de
muziek zelf moet worden
meegenomen.



De eerste hoofdonderwijzer. meester Broekstra, van 1884
tot 1913 aan de school verbonden.

Fotowedstrijd feestweekdo. 6 sept.: 19.00 uur 'Ju
liana' uit Thesinge zal een
rondgang door het dorp ma
ken.
20.00 uur Optreden van mu
ziekkorpsen uit Appingedam,
Loppersum, Stedum en 'I
landt in de teesttent . Deze
staat op het land van Heide
ma.

za. 8 sept. : Reünie. Tussen
13.00 uur en 14.00 uur wor
den de reünisten in de
feesttent ontvangen. Het
avondprogramma begint om
20.00 uur. Dan zal in een kort
programma het school
gebeuren vroeger en nu op
een vrolijke manier worden
belicht.

zo. 9 sept.: 19.00 uur Sluit ing
van de week met een herden
kingsdienst in de feesttent.

vr . 7 sept .: 's morgens : Feest
voor de kinderen van de
kleuter- en lagere school.
19.15 uur Oorpsspel. Een
groot spektakel waarbij de
verschillende wijken zich kun
nen uitleven en elkaar op vele
gebieden kunnen bestrijden.
Vanaf 21.00 uur zullen 'The
Flying Birds' het geheel muzi
kaal opluisteren.

..""

NB Willen allen die deel wil
len nemen aan de reünie zich
z.s.m. opgeven door f 7,50
over te maken op rek.nr.
306340399 RABObank Ten
Boer onder vermelding 'reünie
PCB Thesinge·. Wilt u ook
gebruik maken van de
broodmaaltijd, dan dient u
f 15,- over te maken . Giro
bank: 815949. Wilt u ook op
geven met hoeveel personen
u denkt te komen? Hiema
krijgt u het programma van
deze dag thuis bezorgd.

De Jubileumcommissie

Houdt u van fotograferen? In
dien u deze vraag met ja
heeft kunnen beantwoorden ,
dan hebt u vast meegedaan
met de fotowedstrijd tijdens
de afgelopen feestweek.
Gedurende alle festiviteiten
van die week hebt u kunnen
proberen dé foto-van-de
feestweek te maken i En u
zult moeten toegeven dat het
weer dan wel niet zo gunstig
was. maar dat velen hun best
hebben gedaan om mooie
plaatjes mogelijk te makeni
Om iedereen de gelegenheid
te geven alles rustig te (laten]
ontwikkelen. afdrukken, enz.

Vrouwenprojekt
Ten Boer

Het Vrouwenprojekl Ten Boer
organiseert ook dit jaar weer
een kursus: Hoe zeg je wat je
denkt .
Deze kursus is bedoeld voor
alle vrouwen. die moeite heb
ben met het reageren in het
openbaar, het opkomen voor
zichzelf en de eigen mening.
In de kursus praten vrouwen
met elkaar over hun rol in de
samenleving, de kursisten
hebben veel inbreng in het
programma.
De kursus wordt gehouden op
donderdagmorgen van 9.00
11.30 uur in het Buurnoes in
Ten Boer en zal beginnen op
donderdag 13 septembe r.
De eigen bijdrage voor deze
kursus van 12 keer is f 30,-.
Vrouwen die informatie willen
of zich willen opgeven voor
deze hele leuke kursus kun
nen bellen met:
Janna Hazeveld in Gar
merwolde , tel. 05G-4147n of
Henny Bakker in Ten Boer tel.
05902-2645.

hebben we besloten de be
kendmaking van de prijswin
naars te doen plaatsvinden
tijdens de najaarsvergadering
van de Vereniging van Dorps
belangen in oktober a.s, De
juiste datum wordt nog be
kend gemaakt. Foto's, voor
zien van naam en adres (ij ,
kunt u gedurende de maand
september zenden aan of in
leveren bij :
Mieke Welling, W.F. HH
debrandstraat 22, 9798 PJ
Garmerwolde .
Eind oktober zenden we de
foto's terug.

MW.

Krummelmarkt

Op 8 septembe r houdt
peuterspeelzaal 't Krum
melhoes in Ten Boer de jaar
lijkse 'Krummelmarkt' van
10-3 uur. Evenals op de ge
zellige open feestdagen van
onze plaatselijke speelzaal
Benjamin, wordt aan deze
dag een braderie-achtig ka
rakter gegeven. Naast de be
kende spelletjes, zijn er ook
kraampjes van niet-com 
merciële instell ingen buiten de
speelzaal. Het treintje rijdt
door Ten Boer, u kunt warme
en koude drankjes en hapjes
krijgen. er zijn vele attracties
en mooie prijzen. Plaats: het
plein bij de speelzaal, die ge
vestigd is in 't Boerster
'Buurhoes'. Omdat er in het
verleden. toen Thesinge nog
geen eigen peuterzaal had,
nogal wat kinderen uit The
singe en Garmerwolde het
Krummelhoes bezochten,
verwacht men in Ten Boer
ook belangstell ing uit onze
dorpen.

Garmerwolde,

tel. 050-416202

Rabobank~
geld en goede raad



De wereldwinkel in het nieuwe seizoen

•Martelen is mensenwerk
bestrijding ervan ook'

Tentoonstelling 'Tekenend
voor Amnesty'
van 3 tot 29 september a.s. in 't ~uurhoes te Ten Boe r

de wereldw inkel iers

nieuwe medewerk(st)ers. We
komen als groep éénmaal in
de maand bij elkaar en het
venten doen we bij toerbeurt .
Op de groepsbespreking pra
ten we ove r lopende zaken en
werken we aan op stapel
staande akties . zeker in deze
tijd is een groep als de we
reldwinkel , die probeert men
sen in minder bedeelde ge
bieden te helpen met solida
riteit en daadwerkelijke steun,
erg nod ig.
Voelt u zich/jij je aangespro
ken , aarze l dan niet en neem
kontakt op met Barrie van
Rijssel , Singel 5 in Thes inge
(tel. 05902-2505).

Koop en werk bij de wereld
winkel onder het motto: 'WE
RELDW INKEL? GOEDE
ZAAK!'

naleving van de Universele
Verklaring van de Rechten
van de Mens te bewerkstelli
gen .
Wethouder H. Janssen zal
deze tentoonstelling maandag
3 sept. om 20.30 uur openen .
De maandag- en woensdag
avond zijn Amnestyleden .
aanwezig met algemene in
fo rmatie en voorbeeldbrieven
voo r het schrijven t.b.V. ge
vangenen.
Johanne, namens de Am

nestygroep
Ten Boe r

Medewerk(st)ers gevraagd!!
Dit se izoen beginnen we met
een tekort aan mede
werk(st)ers . Dil geldt in het
bijzonder voor Garmerwolde ,
waa r slechts één medewerk 
ster woon t, maar ook in het
geheel zitten we met een te
kort aan mensen . Voor de
goede voortgang van ons
werk zoeken we een aantal '

Deze tentoonstelling omvat
teken ingen van de volgende
joum alistieke tekenaars : Fritz
Behrendt , Jes Coll ignon, Frits
Müller, Tom Janssen, Len
Munnik, Opland (Rob Wout ),
Peter van Straaten, Yrrah
(Harry Lammertink) en Stefan
Verwey.
Middels deze tekeningen pro
beren zij hun afschuw over
onderdnukking, vervolging en
het martelen van weerloz e
mensen, waar ook ter wereld,
weer te geve n en een bijdra
ge te leveren aan het stre ven
van Amnesty Intemational de

...maar de

CN I. Op elke dag van de
eerste veertien dagen na mijn
arrestatie werd ik onderwor
pen aan zowe l lichamelijke als
geestelijke martel ing. Ik werd
door de arts onderzocht na
vrijwel elke martelpartij . Er
werd me een document ter
ondertekening gegeven,
waarin stond dat ik goed was
behandeld. Het bevatte ook
de verklaringen die ik onder
dwang had afgelegd en an
dere uitspraken die ik noo it
had gedaan. Toen ik we igerde
te tekenen, werd ik met ver
dere marte ling bedreigd . On
der zulke omstandigheden
moest ik wel tekenen'.

Joanne

Na de zomervakan tie start de
wereldwinkel Thes inge /Gar
merwolde weer met haar ak
tiviteiten. Na een zeer ge
slaagd seizoen met als

. hoogtepunten de Guatemala
week en de stand op de bra
derie hope n we ook dit
seizoen u van dienst te kun 
nen zijn. We zijn van plan om
ook deze keer te werken aan
een thema, dat misschien
weer uitmondt in een projekt.
Ook het ventwerk dat in de
vakantie stilgelegen heelt
wordt in september hervat.
Onze artikelen zijn als van
ouds: verschillende soorten
koff ie, thee, wijn, druivensap,
ananas , pasta en natuurl ijk
alle rlei aktiemateriaal. In The
singe verschijnen we elke
eerste zaterdag van de
maand, in Garmerwolde elke
laatste zaterdag van de
maand .

Amnesty Intemational hee lt
vastgesteld dat er in 98 lan
den rege lmat ig sprake is van
marteling en mishandeling
van gevangenen en doet een
beroep op iedereen om hier
aan een einde te maken.
Op 4 april 1984 is een inter
nat ionale campagne tegen
martelen van start gegaan.
Een van de hoofddoelstellin
gen van de Campagne is uit
voering van het Twaal f-p un
tenprogramma: als rege ringen
deze twaa lf punten in acht
nemen zal marte ling van de
aardbodem verdwenen zijn .
U kun t hier ook aan mee wer
ken. Wat u doen kunt en na
dere informatie over deze af
grijsel ijke praktijken hoo rt u
dinsdagmiddag 25 sept . a.s .
op de markt in Ten Boer. Het
busje dat t.b .V. deze Cam
pagne door de prov incie trekt
is daar dan aanwezig samen
met leden van de Amnesty
groep Ten Boer. Hie ronder
een relaas van een man, die
in Chili gemarteld werd .

'Uiteindelijk werd ik gedwon
gen te antwoorden zoals zij
w ilden , aangezien de pijn on
draagelijk werd , zei Femando
Benjamin Reveco Soto , die in
1982 werd gemarteld doo r de
Central Nac ional de Infor
maciones (CNI ), de geheime
polit ie in Ch ili. Toen het
eindelijk voorbij was, werd ik
door een arts onderzocht. De
volgende dag werd de ond er
vraging voo rtgezet, gepaard
gaande met harde slagen op
mijn gez icht en lichaam. Zij
diende n ste rke elektrisch e
stroomstoten toe aan mijn
handen. Eenentwintig dagen
lang werd ik vastgehouden op
verborgen plaatsen van de
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Uit de sporthoek

Cricket Th esinge
Laatste wedstrijden van het
seizoen

15 augustus j.1. was het weer
zover. De volleybalafdeling
van de S.V. G.E.O. organi
seerde voor de tweede keer
haar zomeravondtoemooi.
Met 14 deelnemende teams
werd het aantal van vorig jaar
overschreden. Dit is te dan
ken aan een toenemende
belangstelling voor deze fijne
sport binnen en buiten Gar
merwolde. Ondanks het feit
dat sommige mensen liever
een puur plaatselijk straat
toemooi hadden gezien, heeft
de volleybalverenig ing S.V.
G.E.O. toch gekozen voor een
toemooi met een open ka
rakter.
De goede opkomst uit diverse
p1aalsen in de omge ving is er
het bewijs van dat deze keuze
een juiste is geweest . Als
men daarbij het en
thousiasme , de inzet en het
plezier van de deelnemers
optelt , Iijk1 dit toemooi hard op
weg te zijn een goede jaarli jk
se traditie te worden.

Er werd gespee ld in twee
poules : een dames-pou le en
een heren-gemengd. Iedere
wedstri jd duurde 12 minuten,
waama de spelers 3 minuten
tijd kregen om een nieuw veld
en/of een nieuwe tegenstan
der op te zoeken en zich op
te stellen voor de volgende
wedstrijd. De goede organisa
tie maakte een soepel spel
verloo p mogelijk en om de
blessurekans tot een mini
mum te beperken waren er
regelmatig pauzes ingelast,
zodat men weer even op
adem kon komen . Tevens bo
den deze pauzes een gele
genheid het lichaamsvocht
weer op peil te brengen en
ook de eventueel hongerige
magen te vullen . Dit werd

mogelijk gemaakt door twee
hard werkende mensen van
café Jägermeister, die op een
waarlijk fantastische manier
zich van hun taak kweten . De
prima tunktionerende om
roepins tallatie van de heer
Hazenberg uit Ruischerbrug
zorgde ervoor dat een ieder
op tijd wist waar en tegen wie
er gespeeld moest worden,
terwijl het geheel werd omlijst
meI modeme muziek .

Nadat alle 43 wedstrijden ge
speeld waren en de eindstand
bekend was konden de tro
feeën, welke beschikbaar
waren gesteld door aanne
mingsbedri jf H.J. Havenga en
café Jägermeister, aan de
winnaars overlhandigd.
De eindstand in de res
pektievelijke poules was:

Dames:
1. G.v.C. 8
2. D.E.S.-l 8
3. D.E.S.-2 4
3. Marjan 4
3. Ruischerbrug 4
4. Jägermeister 2
Heren/gemengd:
1. Aries 14
2. G.V.C. 10
3. Volleybal -G.E.O. 10
4. Voetbal-G.E.O. 8
4. Ruischerbrug 8
5. Oude Rijksweg 4
6. Hoppa 2
7. Harmon ie 0

Bij een gelijk aantal wed
strijdpunten besl iste de totale
score . Rest mij nog te ver
meiden dat de tweede prijs
winnaars een roos aangebo
den kregen van bloemboetiek
INJA uit Ten Boer, terwij l alle
deelnemers een blijvende
herinnering in de vorm van
een vaantje overlhandigd kre
gen.

Door de inzet van alle sport ief
spelende deelnemers, de
soepe l fluitende scheids
rechters en een prima organ i
sat ie, mag dit toemooi een
groot sukses worden ge
noemd en is het zeker een
herlhaling waard . Mochten er
mensen zijn die hun ken
nismaking met deze sport
willen voortzetten , dan kunnen
zij kontakt opnemen met Har
rie Dreise, telefoon 412370 of
met Ton Werdekker, telefoon
417706 Ie Garmerwolde.

een toeschouwer

Op 1 september, aan hel be
gin van een toch al zo fees-

Kom ook
volleyballen!!

Enthousiastelingen voor een
op te richten volleyclub in
Thesinge, kunnen zich voor
informatie en inlichtingen mei
den bij:
Laurens Zijlema, G.N.
Schutterlaan 7, Thesinge, tel.
05902-2413 .

tel ijke periode in Thesinge,
speelt de plaatselijke cric
ketclub ATCC tegen GCC uit
Groningen op het sportveld in
Thesinge. Twee weken later,
op 15 september, heeft u nog
eens de kans om kennis te
maken met deze sport wan
neer ATCC (de 'All Thes inge
Cricket Club') speelt tegen
GSCCC&A, het team waar
mee het seizoen in juni ook
werd geopend. Ook deze
wedstrijd speelt ATCC thuis.
Aanvang van de wedstrijden:
beide op zate rdagmiddagen
om 1 uur. Daarmee wordt het
cr icketseizoen afgeslo~n.

Wist U dat .. .
.. .er in Garmerwo lde een

opvolger is voor Gerard Nij
boer, de marathon-loper? Rik
KJunderwon de 5-kilometer
loop tijdens de sportweek Ten
Boer. Hij was niet eens moe,
dus dat belooft wat voor de
toekomst!

Onze meubels
mag.en

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 mtene urverzorçmq
stadsweg 63.9791kb ten boe, bel imm€l lngell

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR

UW GOED

Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
V.d. Veenst raal 3 worden
vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kled inq
reparatie

050·413045



Conditie-training Garmerwolde Gymnastiek voor ouderen

Touwtrekwedstrijden Gar
merwolde Lauwersmeerwandeling

Binnenkort gaan we weer wel te verstaan . Handig is het
wandelen in de Lauwersmeer. wanneer u hebt besloten om
Na afloop van de ekskursie in mee te gaan om even het
mei stond voor de deelnemers aantal personen door te ge-
vast dat hierop zeker een ver- ven en of u wel of niet de be-
volg moest komen . Om te to- schikking heeft over een ver-
nen dat dit een uniek gebied voermiddel. Graag even bel-
is in alle jaargetijden , kunt u len naar Ad van lalk, 05902-
22 september noteren in uw 1780 in Thesinge . Kinderen
agenda. Ook voor de mensen hoeven geen belemmering te
die de vorige keer niet konden vormen voor deze ongeveer
of schroomden om mee te twee en een half uur durende
gaan, is dit de gelegenheid wandeling , want mede zij
die u moet aangrijpen . hebben van de vorige trip een
Om 9.00 uur verzamelen we leerzame gemaakt.
ons weer bij de kerk in Gar- Tot dan.
merwolde , met eigen vervoer Ad

Na al het geluier in de vakan
tie wordt het de hoogste tijd
weer eens iets aan uw condi
de te doen. De conditie
trainingclub gaat nu zijn
derde jaar in met een stel
enthousiaste sportievelingen .
De training staat onder de
deskundige leiding van Cees
v.d. Ende en wordt tot nader
overleg gehouden op elke
woensdagavond van 18.15-

In het kader van de Sport,
recreade '84 van de ge
meente Ten Boer zijn de
touwtrekwedstrijden in Gar
merwolde gehouden .
De organisatie hiervan was in
handen van het bestuur van
de Vereniging van Dorps
belangen, de heer H. Huiskes
(lid van de Commiss ie Sport
week) en met assistentie van
de heren J. Spanninga en J.
Wigboldus.
Speciaal voor deze gelegen
heid was er een touwtrekbaan
gemaakt op het terrein achter
Dorpsweg 57.
Het geheel was gezellig ver
sierd en verlicht , de beide
café's waren aanwezig en de
muziek werd verzorgd door
disco Midnight Blue. In totaal
deden twaalf teams mee (8
herenteams, 4 damesteams).
Na een zeer sportieve, vlot
lopende wedstrijd was de uit
slag als volgt:

Dames:
Eerste prijs Tussen daip en
k'naal , Ten Boer.
Tweede prijs Ploeg, Ten Post.
Derde prijs GEO.
Vierde plaats PJG Gar
merwolde .

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-Witkamp

19.15 uur. Iedereen kan mee
doen, man of vrouw, jong of
oud, ieder in zijn eigen tempo .
U kunt nog meedoen door u
op te geven bij Henk van
Weeghel, L. v.d. Veenstraat 7,
Garmerwolde , tel. 416119 of
kom vrijblijvend een keer kij
ken.
We beginnen op woensdag 5
september, 's avonds 18.15
uur in de gymzaal te Gar
merwolde .

Speciale vermelding verdient
de scheidsrechter. de heer D.
Vries uit Appingedam . Het
was een plezier om hem aan
het werk te zien: correct,
nauwkeurig en zeer beslist.
De ploegen hadden dan wel
het touw , de scheidsrechter
had de touwtjes stevig in
handen! -
In de pauze organiseerde hij
zelfs een 'vrije wedstrijd' voor
de kinderen , die zich dat geen
twee keer lieten zeggen en al
hun kracht gebruikten om het
zware touw te versjouwen .
AI met al een gezellig Sport
feest!
Heren:
Eerste prijs (wisselbeker en
taart) Café de Blaasbalg,
Woltersum .
Tweede prijs (pakket droge
worst) Tussen daip en k'naal ,
Ten Boer.
Derde prijs (tros bananen)
Presto Garmerwolde .
De vierde (zeer eervolle)
plaats was voor de ploeg , L.
V.d. Veenstraat , gevolgd door
achtereenvolgens de Har
monie, Garmerwolde ; de
Meeuwen, Ten Boer; de ploeg
Winneweer en tenslotte de
Zwaanhof, Ten Boer.

Voor een persoonlijke rij
opleiding door volledig

gediplomeerde instructeurs!

Op 5 juni j .1. waren er maar
liefst 15 mensen naar de
open les gekomen in de gym
zaal in Thesinge en zij gaven
zich allen op voor deze club.
De volgende weken kwamen
er nog twee mensen bij zodat
de zaal al aardig gevuld is.
De sfeer was prima en er
werd soms zo fanatiek
geoefend of aan een spel
mee gedaan dat er blossen
op de wangen verschenen en
men even achter de 'poeste '
was . Er is nog heel wat ver-

Kerkdiensten
2 september Thesinge 10.00
uur dr. H. te Velde .
9 september Garmerwolde
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg.
16 september Thesinge 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg.
23 september Garmerwo lde
10.00 uur ds. S.F. van Vee
nen.
30 september Thesinge 10.00
uur ds. H. te Velde.

• goede voorlichting

• betrouwbare service

• grote kollektie modieuze
kwalIteitsmonturen

• verrassend
lage prijzen

borgen talent in Thesinge op
gebied van voetballen(!) en
atletiek.
De mannelijke bevolking blijft
wat achter helaas . We heb
ben maar twee heren op de
lijst en het zou leuk zijn als
we daar eens wat aan konden
doen! Kom gewoon eens kij
ken, grote kans dat u zin
heeft om mee te doen. De
eerste dinsdag in september
beginnen we weer, 's middags
van 16.00-17 .00 uur.
Tot ziens op 4 september,

Truus Top

Stoomfluitjes
Dinsdag 31 juli ben ik moeder
geworden van een vijfling. Vijf
vind ik eigenlijk wel wat te
veel: ik ben dan ook driftig
aan 't speuren naar een goed
plekje voor vier van mijn
spruiten . Wie helpt mij (in de
tweede helft van september)
uit deze noodsituatie?
OTJE (poes), Schutterlaan 25.

Te koop: ZOnnescherm (Mar
kies) 255 cm. buitenw. Rood,
z.g.a.n. f 175,-. A. Buringa .
tel. 050-416049.

~
VOS OPTIEK
AUDIOWH""""

OUDe EBBINGESTRAAT 65
9712 HE GRONINGEN

TEL.OSO-1291D2

Wij lessen in BMW M323i.
Vaargeul 56 - Groningen Onze wagens zijn alle voorzien

Tel. 050-412777 van mobilofoon .
Privé:
Haverplein 5 9'134 AK RUISCHERBRUG Tel. 050-416168



Planten in onze omgeving
augustus: de klaver

, , , .die een claverblat met vier
bladers vint die salt men
waerden houden, ende hi sal
zijn leven lanc geluckich ende
rijc wese n'.
Deze tekst stamt uit 1520,
maar ook nu nog kent ieder
een de klaver omdat je als
kind naar een klavertje vier
zoch t: dat bracht geluk .
Hoewel er erg veel soorten
klaver zijn ging het mees tal
om de rode en de witte ; beide
komen in onze omgeving ook
rijkeli jk voor in weilanden en
bermen . Ik werd er echter
kortgeleden wel attent op ge
maakt dat de aantallen rode
klavers langs onze Maar sterk
zijn verminderd. Gelukkig
staan ze langs de Stadsweg
naar Ten Boer nog volop !
Rode en witte klaver zijn
nauw verwante vlinderbloemi
gen met drietallige bladeren
en een bolvormige bloe iwijze.
De bloei duurt van mei/jun i
(de witte bloeit wat eerder) tot
diep in de herfst. De vruchten
zijn kleine peulen met daarin
voor vee onverteerbaar zaad ,
dat zodoende met de mest op
de grond komt. De bloemen
worden vlinderbloemigen ge
noemd vanwege de vermeen
de gelijken is met een vlinder.
ze bestaan uit een breed ,
rechtopstaand bloemblad, de
vlag genaamd; twee zijdeling
se , die de zwaarden worden
genoemd en daaronder twee
bloemblaadjes die samen de
kiel vormen.

Evenals bij de meeste andere
vlinderbloemigen vindt men
ook in de worte lknol letjes van
de wille en rode klaver st ik
stof opnemende bakteriën . ze
onttrekken stikstof aan de
lucht en scheiden st ikstofver
bindingen af die voor de
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plantevoeding belangrijk zijn
en waarmee ze de bodem
verrijken. Vandaar ook dat het
nutt ig is om in de moestuin
van boneplanten de wortels te
laten zitten ; het volgend jaar
zullen de gewassen profiteren
van de stikstof van deze vlin
derbloemige. Klaver bevat
voora l in het blad blauwzuur
dat aanle iding kan geven tot
vergiftig ing van weidevee.
Meestal is de hoeveelheid
echter zo gering dat echte

.r;
onge lukken nauwelijks voor
komen .
Klavers zijn ook erg bekend
dioor de grote hoeveelheid
nektar die de bloemen bevat.
Het zijn vooral bijen en hom
mels die hierop afkomen en
aldoen de voor de bestu iving
zorqer ., Klavers zijn voor een
imker dan ook belangrijke
planten . Te meer daar hij vrij
laat bloeit en zo andere, in
middels uitgebloeide, planten
opvolgt. Ook voor kinderen is
het door de zoete smaak een
aantrekkelijke bloem. In

Drente vertelden moeders hun
kinderen dat deze bloem
'zoegertjes' heette: in West
Friesland zegt men 'suiker
bloem'.
In de geneeskunde heeft de
witte klaver nauwelijks een rol
gespeeld. Van de rode klaver
is wel bekend dat het wel
eens uitwendig gebru ikt wordt
ter verzachting van Idierver
hardingen en verder bij
rheuma en jicht. Ook zegt
men wel dat deze plant een .
sterk zuiverende werk ing
heeft en allerle i schadelijke
bestanddelen uit het lichaam
verdri jft . Hij heeft de kracht
om de vitaliteit van gezonde
cellen te herstellen en maakt
zieke minder qevaarlijk , Van
daar dat vele kruidendokters
ze hebben gebru ikt tegen
kanker en soortgelijke

woekergezwellen met een
opmerkelijk succes!
Behalve dat klaver een be
langrij k veevoer is (paarde 
klaver, schapebloem, var
kensbloem) is het ook een
aard ige plant voor de mense
lijke keuken . De leren gebrui 
ken de rode klaver onder de
naam van Chambroch 'tot
spijze ' en de Laplanders
maakten bij gebrek aan koren
brood van de bloemen. jon
ge , zachte bladeren dienen
voor soepgroente of worden
met groente meegekookt. Ook

. is het bekend dat men in

sommige streken van Europa
vroeger uit de bloemen van
de rode klaver een prima
smakende wijn maakte. In de
sla kan een klavertje sowieso
nooit kwaad .
Omdat de klaver zo algemeen
is heeft het een rijke folklore ,
zowel in verhalen als gebrui
ken. In Friesland speelden de
kinderen bijvoorbeeld klaver
zoeken . Hierbij werd er één
aangewezen die zich ging
verschuilen; hij of zij was het
spook. De andere kinderen
liepen hand in hand van de
buutplaats en zongen : 'Wij
gaan klaverzoeken, kijken of
er ook een spookje zit' . Wan
neer zij dat spookje dan ont
dekt hadden , lieten zij elkaar
los en renden terug naar het
honk . Wie onderweg door het
spook werd aangetikt werd
het volgende spook.

Klaver wordt nog in een aan
tal uitdrukkingen gebru ikt. In
Limburg zegt men wanneer er
gebiecht wordt: 'zijn kleezaad
verkopen' . Meer algemener is:
'in iemands klaver zitten' of
wel in iemands handel zillen.
'Weer op zijn klaver zijn' wil
zeggen dat iemand er weer
bovenop is. 'Van de klaver
naar de biezen lopen ' is een
verandering zoeken, maar
slechter terecht komen ,
'Iemand op de klaver helpen'
is iemand er weer bovenop
helpen . Ook in verband met
het voorspellen van het weer
komt de klaver terug: 'Geef
lichtm is (2 februari ) klaver
blad , pasen dekt met
sneeuw het pad'.

Terug naar het begin en het
klavertje vier: 'one Ieaf lor fa
me and one for wealth , one
for a faithful lover and one to
bring you glorious health '. Als
je erin gelooft werkt het.

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

WINKËLCENTRUM LEWENBORGGRONINGEN TELEFOON lJ5O.410608.
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volledige schoenreparsties
sleutelshop

- alle slijpwerk
KA.JUIT 252 LEWENB9RG

Alles op het gebied van uw huisdier•
Tevens gespecialiseerd In papegaaien - ara's

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

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 5553



oc« V.d . Ree
Druk in zijn werl<plaats.

Kees Faber
Annelies Heuvelmans

Nieuwe mogelijkheden
Hij heeft onderzocht hoe hij
de ombuiging kan maken naar
de industrie : het ontwerpen en
vervaardigen van niet-be
staande installaties op het
gebied van de elek1ronika.
Tijdens het interview staat er
een fraaie, uitgebreide ge
luidsinstallatie in zijn werk
plaats klaar die hij speciaal
heeft gemaakt voor de zaal
van een bejaardencentrum .
Naast bijzondere geluidsap
paraten, heeft hij ook een tijd 
schakel ing gemaakt voor la
boratorium-apparatuur. Ini
tiatiefrijk blijft hij, en je mag
dan ook hopen voor deze ge
degen en veelzijdige vakman
in ons dorp dat hij dat in de
toekomst kan blijven voor een
brede en steeds groeiende
klantenkring.

vaste relatie met een zaak in
de stad , die een soort groot 
handel voor me is . Ik kan be
tere, snellere service leveren
en weet beter aan onderde len
te komen '.
En dat gaat dan niet alleen
om TV's, zoals men weleens
denkt , maar om àlles met een
stekker: van vriezers via
broodroosters tot en met
blenders toe, om maar wat te
noemen. En klein spul levert
hij ook, hoe meer vraag hoe
beter: batterijen, cassettes,
stekkers . .. .
Hij is nog steed s blij met zijn
fraaie werkplaats, waar hij
goede meet- en onder
zoekap paratuur heeft . Vies,
stoffig werk doet hij in de .
werkplaats thuis. Is er iets dat
hij afwijst?
'Nou ja , kijk, een radio die in
een betonmolen heeft geze
ten, daar kan ik niets mee ',
lacht Dick. 'Maar verder kun
nen de mensen altijd bij me
terecht .. .'

,

De klanten wisten hem in het
afgelopen proef-halfjaar
over igens best te vinden , al is
niet altijd bekend wàt men
zich allemaal via zijn werk
plaats kan aanschaffen, en
door hem kan laten repareren.
'Dat moet dus eigenlijk beter
worden', vindt Dick. 'Een eta
lage zou eigenl ijk een eerste
vereiste zijn, zodat voorbij
gangers in één oogopslag
kunnen zien wat er achter de
gesloten luxaflex allemaal
omgaat. De bekendheid moet
dus groter worden, maar
daarvoor is weer meerinves
tering nodig, reklame, méér
voorraad , enzovoort . De om
zet moet wel hoger. Maar ik
kan natuurlijk niet lukraak in
vesteren zolang niet bekend
is wat er met dit gebouw ge
beurt '. In Thesinge weet
iedereen dat de gemeente
plannen en subs idie heeft om
het gebouw in een nieuw jasje
te steken , er een soort dorps 
huis van te maken. Maar of
dat nu doorgaat, en wanneer
die verbouwing dan zou
plaatsvinden, plus wat dat aan
consequent ies inhoudt voor
de huidige gebruikers (naast
de werkplaats van Dick, ook
peuterspeelzaal Benjamin) is
tot dusver een raadsel. Die
onzekerheid is voor Dick een
remmende faktor om zijn
werkplaats uit te breiden met
een etalage . Als hij er even
tueel (tijdelijk ) uit moet , als
ook de werkplaats onderdeel
wordt van de werkzaamheden
aan het gebouw , zou alle
moei1e en al het geld immers
voor niks zijn geweest.
'In het eerste jaar heb ik na
tuurl ijk de markt moeten af
tasten, nu heb ik daar beter
zicht op. De klanten reageren .
goed. Verkoop van nieuwe
spullen is noodzakel ijker ge
worden voor mij, wat er wordt
afgeleve rd is zo goed en
duurzaam dat reparat ie ook
steeds minder nodig wordt.
Het is moeilijk om aan goed
tweedehands spul te komen,
bijvoorbee ld, want de ap
paraten gaan nauwelijks àf.
De kwalite it staat bij alles na
tuurlijk voorop ', zegt hij .
Is hij duurder dan de stevig
reclame makende grote zaken
in de stad? ' Ik kom natuurli jk
niet met stuntverkoop, maar
dat is vaak een wassen neus .
Duur ben ik beslist niet, ik re
ken bijvoorbeeld geen onder
zoekskosten wanneer ik iets
in reparatie krijg dat achteraf
niet gerepareerd blijkt te kun
nen worden , en bovendien
hebben de klanten bij mij niet
dat tijdrovende heen- en weer
gestuur van hun spullen.
Daamaast heb ik nu een
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'Alles met een stekker.
Dick V.d. Ree zet zijn werkplaats voort
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In september vorig jaar had
den we een gesprek met Dick
V.d. Ree, toen kersverse
nieuwe middenstander 'op
proeft ijd' in Thesinge. Zijn
werkplaats, in de voormalige
o.l.s. middenin het dorp , was
net geopend, rook nog naar
verf, en de reparateur van
elektrische en elektronische
apparatuur maak1e duidelijk '
dat hij van plan was àlles aan
te nemen. Wie een reparatie
wilde laten doen , kon het bes
te naar zijn woonhu is - De
Dijk 20 , Thes inge - bellen.
Telefoon heeft hij op zijn
werkplaats nog niet.
We spraken af dat we, na
beë indiging van die proeftijd,
nog eens zouden komen ho
ren wat hij had besloten voor
de toekomst, of hij de zaak
'officieel' ging maken . Per 1
juli is de uitkering, waarmee
de gemeente hem op gang
hielp, stopgezet en Dick draait
nu volledig zelfstand ig.
'Ik heb nog navraag gedaan
voor een half jaar extra, maar
dat is door B.&W. niet
geaccepteerd', vertelt Dick. 'In
de WWV gaan is geen alter
natief, dan mag je er niets
meer naast doen . De zaak
liep eigenlijk goed genoeg om
er niet mee op te houden , zo
dat ik besloten heb het in
ieder geval voor mijzelf nog
een tijd aan te zien. 't Liefst
zou ik helemaal zelfstandig
blijven , maar daarvoor is al
leen de zaak dan weer net
onvoldoende. Ideaal zou zijn
als ik part-t ime in dienst was,
en daamaast de zaak aan
hield . Ik ben dus wel van plan
te soll iciteren , maar in ieder
geval wil ik het ook nog een
jaartje verder proberen en dan
definit ief een beslissing ne
men'.
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Groningers exposeren in
The singe
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Kunst
in de kerk
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Te wein ig wordt de fraaie
thes inger dorpskerk gebruikt
voor konse rten, exposities ,
voorstellingen, e.d. En dit,
terwijl de ruimte in het ge
bouw er uitermate geschikt
voor is. Gelukkig heeft de
komm issie voor het jubileum
van de chr. basisschool dit
ook gekonstateerd en de
kerk wordt dan ook nadruk
kelijk in de festi vite iten be
trokken in de eerste week
van september.
Dat de kerk een schitterende
ruimte voor tentoonstell ingen
biedt is ook opgemerk t door
een tweetal kunstenaars uit
de stad . Ze waren zo onder
de indruk van het fraaie ker
kinter ieur dat ze besloten
hebben om in september ge
durende 14 dagen eigen
werk in de kerk te exposeren.
Een unieke gebeurtenis voor
Thesinge. Het staat iedereen
dan ook vrij om in de periode
van 22 september tot en met
5 oktober het tentoongestel
de werk te bekijken.
Jet van Oost en. geb. 1956 ,
studeerde aan de ABK Mi
nerva, afdel ing schilde ren en
graf iek. Gedurende deze op
le iding exposeerde zij reeds
verschillende malen in de
stad Groningen en daarbui
ten. De expos itie in Thesinge
is de eerste na beë indiging
van haar studie in mei van dit
jaar. Het te exposeren werk
besta at uit schilderijen en
gouaches van st illevens,
landschappen en mensfigu
ren . In haa r werk streeft zij
niet in eerste instantie naa r
nabootsing van de werkelijk
heid, maar naar een beel
dende omschrijving van een

(vervolg op p. 8 )



Kleurwedstrijd
Arjan Vliem krij91 van de in
zendingen een prijsje voor de
kleurplaat.
Wordt thuisbezorgd!

Wobby

~ De Kinderkrant
. ' )~ neer gele91 die mocht je be-
~ _~~~_, kijken en ze hadden daar ook

7 ' , allemaal botten, koppen van
mensen. Toen we alles daar
hadden bekeken gingen we
weer naar de tent terug. Je
kan daar ook leuk zwemmen
er was een duikplank en een
vlot. We zwommen in een
meer. En we hebben ook al
lemaal ritjes gemaakt er was
daar een mooie omgeving.

Einde
Lianne.

We zijn op de Domtoren ge
weest in Utrecht. We zijn om
hoog geklommen . Eerst wa
ren er grote trapjes en toen
werden ze steeds kleiner. Er
waren ook hele grote klokken
en kleine klokken.
Er was een meneer en die
ging de klokken luiden. ze
bleven heel lang klinken als je
er een keer op sloeg, eerst
harder dan zachter, danzacht.
Er waren wel bijna 100 tre
den, 100 kilometer hoog!
Als je naar beneden keek zag
je kleine speelgoedautootjes,
speelgoedmensjes en speel
goedbrommertjes. speel
goedhonden en de huizen
waren net van lego. Toen ik
zo hoog was werd ik een
beetje bang. Ook was ik een
beetje bang dat ik van de trap
afviel. Er gingen een heleboel
mensen van de trap af. Toen
we beneden waren, gingen
we naar een pannekoekhuis
je, gewoon pannekoeken
eten. Daar waren ook boten
en die gingen net weg. ze
toeterden.
Toen gingen we naar huis.

Selma.

Hallo allemaal.
Jullie zijn nu allemaal weer
naar school. Hebben jullie een
leuke vakantie gehad? Ik
hoop van wel. Er zijn 2 kin·
deren met een vakantiever
haal. Selma heeft het verteld
en Lianne heeft het zeil"ge
schreven. Als jullie ook iets
leuks beleefd hebben of iets
geks, teken er maar eens
over of schrijf het en stuur het
maar eens naar de krant. Wie
weet komt jouw verhaal of te
kening er wel in.

MIJn vakantie.
Wij zijn naar Denemarken
geweest. We zijn dinsdag weg
gegaan, de eerste dinsdag.
We zijn daar naar legoland
geweest . Papa had twee ge
wone kaartjes gekocht en nog
twee kaarten dat je acht din
gen gratis kan doen dan
hoefde je niet meer te betalen
en als je iets had gedaan
kreeg je een stempel op je
kaart. Miranda en ik zijn in
een boomstammetje geweest
en dan ging je heel langzaam
omhoog en dan ging het heel
snel naar beneden en dan
ging je heel vlug door de
bochten en zo ging het drie
keer door. Miranda en ik gin
gen daarna in een ding dat
was een hele hoge paal met
een ronding er om heen en
het draaide rond. Toen we
nog een paar dingen hadden
gedaan ging we naar de
vouwwagen toe. We zijn ook
nog naar Silkenborg geweest
daar hebben wij gewinkelt. En
we zijn ook naar lZJkloster
museum geweest en ze had
den daar allemaal skelletten

ervaring, een gevoel. De ge
sch ilderde dingen fungeren
daarbij als een medium,

Sytze van der Zee , geb.
1955, woont en werkt in Gro
ningen. Is naast teken leraar
werkzaam als vrij kun
stenaar/ illustrator. Hij volgde
zowe l de lerarenopleiding als
de kunstvakopleiding,
schilderen en grafiek aan de
ABK Minerva. In Thesinge
zullen van hem zowel pen
teke ningen, op klein formaat,
als objecten te zien zijn. De
pentekeningen vormen di
recte registraties van ideeën
die ontstaan als een beleefd
moment geisoleerd wordt.
Dat korte moment kan aan
leiding geven iets toe te voe
gen of weg te laten, maar het
gaat hierbij steeds om een
persoonlijke houding ten op
zichte van deze te verbeel
den momenten. In de objec
ten komt die zelfde thematiek
aan de orde. Het proces van
het maken en beschilderen
maakt de momenten tastbaar
en tegel ijk myste rieus . In de
objecten worden materialen
als hout, bamboe en pa
piermaché als drager ge
bruikt voor verf.
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Kop ij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand.
Dru k: Bolkema drukwerk·
verzorging, Gron ingen.

REDAKTIE
ADRESSEN

Speciale Aanbieding

t lm 1 oktober

Voor aardappele n,
groenten , fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

o p a lle a rtike len

alleen bij contante b e t a ling

Schildersbedrüf ti. Hofstede

~
~4f

. ~,

, 1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

klo mpen - laarzen - verf - glas - behang -

9797 PC Theslnge , G.N . Schuttertaan 28 , tele lo on 05902-1957
Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen


