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Hoe mooi het was, en hoe leuk . . .

Feestweek Thesinge
1884 - 1984

Van maandag 3 sep tember
tot en met zondag 9 sep
tember veranderde het rus
t ige Thesinge in één gigan ·
t ische, bru isende, twin
kele nde 5prookjeshol.
Komt de eenzame wandelaar
gewoonlijk op een herfstige
septemberavond nauwel ijks
een hond tElgen, nu struikelde

men over de kijklustigen uit
dorp en 'stad en ornrneland'.
Avond na avond reed een file
auto's stapvoets langs de
vaak zeer vindingrijk verlichte
huizen en tuinen om te kun
nen genieten van de fan
tasierijk uitgebeelde kin
derliedjes, de schilderachtige
Maar met fonteintjes, de

prachtige oude kerk in de ou
de kern . De moderne Thesin
ger moeders stonden, evenals
jaren geleden, 's avonds weer
op de hand de smoezelig ge
worden witte schorten van
hun als Sien verklede doch
ters te wassen. En overdag
hoepelden al die Ot-en-Sien
tjes op het schoolplein, waar
een deftige meester Piet Smid
en de twee statige juffen An
nita en Heina toezicht hielden
terwijl de klompjes klosten en
het stelt-lopen helemaal nog
niet zo makkelijk bleek. The
singe terug in de tijd. Om te
vieren dat de school, ooit
'school der Christelijk gere-

formeerde gemeente', tegen
woordig 'Prot. Chr. Basis
school' met ruimte voor kin
deren van 'andersdenkenden',
100 jaar bestaat en lééft,
waardoor ook een dorp leef
baar blijft. De feestvreugde
kreeg dan ook vrijwel iede
reen te pakken. Hoe mooi het
was, en hoe leuk, memoreert
de GT Express dan ook even
uitbundig als de feestweek
zelf in het volgende 'dagboek
verslag',

Maandag
Gelukkig, die eerste dag kon
den de kinderen zonder jas

het lijkt echt wel 1884 . . .



en blijven kijken tot je hem niet meer ziet !

niet iedereen slaagde er in "Piggy" te tikken .

in de 'a rena' gele id. Degene
die het eerst , u raadt het al,
het varke n get ikt had, mocht
doo r naar de volgende rond e.
Of er gelachen werd hing dus
in grote mate af van 't en
thousiasme van de deelne
mers .
Te drieste kandidaten doke n
in het luchtl ed ige . Als ze de
grote sprong waa gden hoorde
je ze denken: dit varkentje
zullen we wel even wassen ,
maa r Piggy kende het
spreekwoord : Wie het laatst
lach t, . . . Wie je óók hoorde
denken waren de deelnemers,
die elkaar bevoelden: is 't om
of is't om nait? Te voorzich
tige perso nen wa ren al ras
uitgeschakeld. Verbazing
wekkend eigenl ijk hoe enke 
len Piggy wisten te vinden.
Uiteindelijk bleven via dit af
valsystee m drie kandidaten
over, die elkaar in de finale
ontmoetten: Wiesje Hoekstra,
Jan Dolfijn en Renée Koop
man .
Wiesje Hoekstra bleek de
laatste , die Piggy mocht aan
raken .

'arena ' gebouwd . Speaker
was Kees Beer.

De wa re hoofdpersoon van dit
gebeu ren was een varken van
de famili e Ritsema. Wat die er
aan he bben gedaan om het
beest optimaal in condit ie te
bren gen. blijft een raad sel ,
maar na afloop had men hem
best een urinetest mogen af
nemen .. . 'Piggy' maakte de
hele avond een uite rst ont
spa nnen indruk. Je kon zien
dat hij e r zin in had, gewend
als hij al was aan de vele
passanten ten boerderije van
de Ritsema's. Wat wil je ook,
wetend dat je waarschijnlijk
alleen op deze 4de september
1984 als varken mensen ee n
flinke poets kunt bakken, ja
sterke r nog : tot grote wan
hoop kunt brengen. Dan zet je
toch zeker je beste var
kenspoot voo r!
Is dat nou wel wat voor de
toeschouwers ? Ja, dat is
amu sant . weliswaar afhanke
lijk van de inbreng van de
deelnemers. Twee aan twee
werden de deel nemers steeds
geblinddoek t op ongeveer de
zelfde afstand van het zwien

te worden. Zo'n driehonde rd
toeschouwers deden hun ui
terste best om de per keer
aantrede nde twee 'jagers', die
het varken moesten aan tik
ken, zo goed moge lijk te stu 
ren, wat vaak echter ave
rechts werkte . Op de weide
ach ter de school was een

Molenweg, ter hoogte van
Bovenrijge , een grote ere
boog. Maar eer je daa r kwam,
was je al de wereld va n ou de ,
bekende, onbekende en
nieuwe kinderliedjes zingend
doo rgegaan .
's Avonds om 7 uur dromde
het dorp samen bij de Lagere
School , waa r mevrouw
Hoekstra namens het bestuur
in het kort de geschiedenis
van de school herdacht , de
reden immers van dit grootse
dorpsfeest. De kinde ren lieten
hun veelkleurige ballo nnen
opvl iegen, het korps JU LIANA
begon aan een mars door het
dorp en alle Otjes en Sientjes
deind en daar onvermoeibaar
achteraan. De eerste stappen
op een weeklange route van
een boeiend, vermoeiend en
allesomvattend dorpsfeest
waren gezet!

naar school: een schitterend
gezicht , al die Otjes en Sien
tjes in soorten en maten . De
meeste volwassenen gingen
dan ook voor en na schooltijd ,
en tijdens de pauzes, maar al
te graag een kijkje nemen bij
de gebouwen van de lagere
school en kleuterschool 't
Kwetternest. Ondertussen
werd overal in het dorp nog
de laatste hand gelegd aan
de versieringen van straten,
tuinen en huizen . Aan de La
geweg, ter hoogte van de
boerderij van Eitje en Fran
cien van Huis , hing een bord
in de bomen met de veelbelo
vende spreuk: NAAST HET
GRAASLAND GINDER BIET 
JES, AAN DE STRAATKANT
KINDERLIEDJES . . .
Dan de hoek om , de
Schutterlaan op en onder de
ereboog door. Geen tuin daar
bleef onverlicht. Ook aan de

'Zwientje tikk'n ', mmm, wat
mocht dat inhouden? Het
bleek een van de grappigste
eve nementen in de feestweek

Dinsdag:

Varkensspel
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Vrijdag: Schoolfeest overdag

ho, ho, niét allemaal tegelijk in die DAF

ter niets van op de zeer pro
fessioneel ogende, door las
apparaten verhitte kookplaat.
Ervaren bakster mevrouw
Veldman kwam tot elf stuks.
Er hing een zware pan
nekoekwal m in de schuur die
wemelde van gastoestellen ,
koekepannen, olieën en be
slagkommen. Na afloop de
den heel wat kinderen zich te
goed aan de al dan niet gare
pannekoeken , die nauwelijks
punten opbrachten.
'Hoeveel mensen gaan er in
een Dal' was een opdracht
voor alle straten. Dit werd
gewonnen door Kerkstraat/
Molenweg die maar liefst 22
mensenkinderen uit deze
straten in het voertuig prop
ten.
Hierna fietste uitdager Syben
ga voor Molenweg/Kerk
straat met 3 fietsen. Dit deed
hij vroeger regelmatig tijdens
werkzaamheden op de
boerderij . Er werd in het dorp
hard getraind om dit te
evenaren en er waren 3 stra
ten die dit lukte, te weten
Schutterlaan, de Dijk en hel
'dorp'.

Die feestelijke spelletjesdag,
van 's ochtends tien tot 's
middags twee uur, werd 's
avonds voor volwassenen en
oudere jeugd voortgezet:

hoepelen op het plein

Dorpsspel
Het bleef pijpestelen regenen,
zodat de organisatoren van
het dorpsspel besloten om de
buitenaktiviteiten te verplaat
sen naar de schuur van
Oudman & zn. Er werd be
gonnen met het onderdeel
pannekoeken bakken. De uit
dager (dorp) zou in 4 min. 15
pannekoeken met een door
snede van 15 cm. kunnen
bakken. Hij bakte er zelf ech-

die week het dorp in
feeststemming bracht door 's
avonds op de bekende, niet
mis te verstane wijze rond te
trekken, begon er in de in
middels op het land van
Heidema geplaatste feesttent
een rayon-con cert . Hier na
men diverse korpsen uit de
omgeving aan deel, zoals o.a.
Jehova Nissi uit Stedum,
Oranje uit 't land en Con
stantijn Huygen uit Appinge
dam. Ieder bracht zo'n drie à
vier stukken van verschillen
de, vaak plechtige aard , die
vaardig aan elkaar werden
gepraat. Ook de mensen in
wijde omtrek die niet naar de
tent waren gekomen, konden
soms vanuit hun huizen van
de muziek meegen ieten!

De bedoeling was eigenlijk
geweest dat er voornamelijk
buiten schoolfeest werd ge
houden , maar naarmate de
week vorderde kwamen ook
de regenwolken een kijkje
nemen en werd het bovendien
zeer guur, zodat het hele
evenement naar de feesttent
werd verplaatst. In de vroege
ochtenduren zag je het on
derwijzend personeel, dat
moest improviseren , dan ook
met wapperende lange kle
ding met gezelschapsspellet 
jes rondhollen . Sommige kin
deren waren, na de eerste op
maandagavond opgelopen
blaren, hun klompen al harte
lijk beu - en hadden die voor
eigentijdser schoeisel verwis
seld . .. En allemaal moesten
ze jassen aan. Pofferd,
krentjebrij, poppentheater, en
een zakje snoep zelfs
(ouderwetse snoepjes smaken
ook heel bes!!) zetten die
feestdag kracht bij: zie ook
het verslag van de kinderen
zèlf, achterop de Kin-
derkrant . . .

In de feestweek konden de
kinderen ook genieten van
een crosswedstrijd op de fiets .
Het aantal deelnemers van
verschillende leeftijdscatego
rieën liep nogal uiteen.
Voor de 6- en 7-jarigen waren
er maar drie deelnemers,
Natuurlijk wonnen die alle drie
een prijs:
nr. 1) Jelle v.d. Veen
nr. 2) Matthijs de Haan
nr. 3) Jemen Blokzijl
Bij de 8- en 9-jarigen waren
er acht deelnemers. Winnaars
hiervan werden:
nr. 1) Wim Holtman
nr. 2) Michiel v.d. Oever
nr. 3) Karin v.d. Veen
De winnaars van de 10- en
12-jarigen waren:
nr. 1) Joop K1imp
nr. 2) Peter Schuurman
nr. 3) Harry Rentserna
De meeste deelnemers vielen
dus in de prijzen ! Het was
een leuke cross.

Woensdag:
fietscross

trotse Jelle met zijn prijs

Donderdag:
Rayon-concert
Nadat ons eigen corps 'Ju
Iiana' voor de tweede maal
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zaterdagochtend: generale repetitie van de revue

naamkaartje en het geboor- heer Joling, besloot de avond
tejaar, en een tafelindeling met een dankwoord aan alle
gemaakt om het mogelijk te medewerkers waama spon-
maken klasgenoten terug te taan het hele Groninger
vinden. volkslied werd gezongen.
In het Trefpunt werden in de Woorden als 'onvergetelijk',
loop van de middag dia's 'tantastlschedaq', en dank
vertoond van de schoolfees- aan de organisatoren gaven
ten in vroeger tijd en in de weer dat voor velen deze dag
Herv. kerk was een fototen- hèt klapstuk vormde van de
toonstelling ingericht. Ook de week. En juist deze dag
andere kerken en de molen scheen zowaar de zon weer !

Achter-Thesinge kwam met
een wel héél speciale uitda
ging: het circusnummer één
wiel fietsen, en alsof dat al
niet moeilijk genoeg is, moest
men ook nog over 3 wip
wapjes heen en daama een 8
rijden. Er was niemand die
hieraan kon tippen. Hiema
begaf eenieder zich naar de
feesttent waar als eerste het
onderdeel van de Schutter
laan werd bestreden.' Het ging
om het buigen van een me
talen staaf wat zelfs de uitda
ger ter plekke mislukte. Echte
krachtpatsers ontbraken, want
er werd geen punt uitgedeeld.
Inmiddels speelden 'The f1ying
birds' tijdens het uitvoeren
van de opdrachten voor alle
straten, die 's ochtends om
half 9 pas bekend waren ge
maakt. Dit ging om het schil
len van de langste aardappel
schil, hetgeen werd gewonnen
door de Schutterlaan met een
schil van 1 meter en 32 cm.
De wedstrijd bloemschikken
leverde 5 prachtige
bloemstukken op die de vol
gende dag bij de reünie de
zaal feestelijk versierden. De
Dijk sleepte hier de meeste
punten in de wacht.
De opdracht: 'een poësie-al
bum met verzen van vroegere
meesters Boskma en Kalte
ren', werd opgeduikeld door
iemand uit het 'dorp' en een
rapport met nog een 7e klas
erin werd uit het stof gehaald
door de Kerkstraat.
De jury had grote problemen
met het beoordelen van de
prachtige, overheerlijke en
massale taarten. De punten
gingen uiteindelijk naar het
pronkjewail van de Dijk, een
kopie in bakvorm van de
school die er wel zéér des
kundig uitzag!

Van de playbackshows heeft
de volle zaal enorm genoten.

Renée " superstar"

De beide Rooie Rinussen en
Pé Daalemmers, de Star Sis
ters en Nena kwamen goed
uit de verf maar Renée
Koopman stal de show met
haar imitatie van Sheila E..
Geef je maar gauw op voor
een t.v.-optreden, Renée!
De laatste uitdager, de Dijk,
wilde op de knieën laten lo
pen vanuit kleermakershou
ding. Helaas slaagden zij hier
zelf niet in en werden 'dorp'
en Achter-Thesinge hierdoor
weer punten rijker.
Aan het eind van de avond
was het woord aan de jury om
de uitslag bekend te maken.
Zij hielden de spanning er nog
even in door wat op- en aan
merkingen te plaatsen maar
toen was het zover. Achter
Thesinge werd eerste, ge
volgd door het 'dorp', daama
de Dijk en als 4e de Kerk
straat/Molenweg en laatste de
Schutterlaan. Er werden be
kers en zoenen uitgedeeld
door de heren van de jury en
door Renée.
Dat er daama nog gefeest
werd tot in de kleine uurtjes
spreekt voor zich na zo'n
goed geörganiseerd en prima
geslaagd festijn!

Zaterdag: de reünie!

Op zaterdag gingen de vlag
gen uit voor de reünisten, die
tussen 13.00 en 14.00 werden
ontvangen in de feesttent. Na
een welkomstwoord werd er
door de = 640 mensen, die
zelfs uit Amerika, Canada en
Frankrijk waren overgekomen
menig woord gewisseld en
vele herinneringen opgehaald.
De organisatoren hadden ge
zorgd voor rozetten met een

waren voor bezichtiging
geopend.
Na koffie en broodjes was er
na 8 uur een revue over ge
beurtenissen in het verleden
en de gang van zaken in het
heden. Dit werd een vrolijk
geheel, verzorgd door kinde
ren, akteurs en besturen met
prima werk achter de scher
men. De voorzitter van het
huidige schoolbestuur, de

één van de vele uitgebeelde kinderliedjes
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Zondag:

de
herdenkingsdienst

De als altijd rustig verlopende
zondag, laatste dag van de
woelige feestweek, bracht 's
avonds vele mensen op de
been voor de Herden
kingsdienst in de feesttent.
Voorzitter J. Joling opende
met een welkomstwoord. De
dienst werd geleid door res
pectievelijk de predikanten
mevrouw De Vries-Batenburg,
Jan Hardeman, en Joop Zuur,
die als oud- leerling van de
school de dienst afsloot.
Mevrouw Entjes verzorgde het
begingebed. Ook de kinderen

lieten zich, zingend en spe
lend, horen. Een passende
afsluiting van een gedenk
waardige week.

En ja, toen was het voor-
bij . . . De laatste vlaggetjes,
d ie nog niet waren opge
rui md, sliertten wat mis
troostig langs de regenach
tige wegen . Maar ook: tijd
om het sch itterende [ub l
leumboek, dat een helder
beeld geeft van de geschie
denis van school èn dorp,
te lezen, tijd om de foto's te
laten afdrukken en te beki j
ken , ti jd om samen na te
praten .. .

Produktie : Anne/ies Heuvelmens,
Truus Top, Ad van Zalk. Met
dank aan vele inlormanten en
fotografen!



Touwtrekken in Thesinge Woningbouw Garmerwolde

'Pak touw . . . terug, terug . . .'
(gedecideerde , autoritaire
armbeweging naar zich toe)
'en TREK . . .'. De com
mando's van scheidsrechter
en wedstrijdleider bij het
touwtrekken in Thesinge,
Roelf Jansen, waren in elk
geval duidelijk. -Samen met de
rest van het bestuur van
Dorpsbelan gen Thesinge re
gelde hij vrijdag 14 september
weer de langzamerhand jaar
lijkse touwtrekwedstrijden .

In tegenstelling tot andere ja
ren toen men altijd het Knock
out systeem hanteerde, liet
men nu iedere ploeg tegen
elkaar in een halve competitie
uitkomen. Dit om de spanning
te verhogen en niet iedereen,
of althans de meesten direct
naar huis te sturen. ZO kon
men op vrijdagavond zo'n 50
keer bovenstaande com
mando's van Roelf horen.
Na de commando's volgde
iedere keer een geweldige
krachtsinspanning van de aan
weerskanten van het touw
opgestelde ploegen . Iedere
ploeg bestond uit 5 mannen
of vrouwen. Er werd getrok
ken tot men van de twee
ploegen de andere over de
streep had getrokken . Al
doende kon men punten ha
len en de ploeg met de
meeste punten werd uiteraard
de winnaar.
Bij de dames werd al snel
duidelijk wie zou winnen.
Niemand kon tegen de kracht
en vooral het gewicht op van
de dames uit de Bakkerstraat
en Havenstraal. Bij de heren
was het krachtverschil iets
minder duidelijk en er moest
zelfs een barrage (extra ron
de) aan te pas komen om een
winnaar te krijgen. Uiteindelijk

kwam er dan toch een win
naar uit de bus: voor de derde
keer in successie (en dus
mogen ze de-prachtige wis
selbeker houden: . . . De
Kerkstraat ! En wat waren ze
trots en blij. de Kerkstratena
ren, klasse kerels!
De volledige uitslagen:
Dames:
1. Havenstraal/Bakkerst raat
2. Schutterlaan
3. De Dijk/Singel
4. Molenweg

Heren:
1. Kerkstraat
2. Schutterlaan 1
3. Molenweg
4. Kapelst raat
5_ Schutterlaan 2,

De Dijk/ Singel,
Moeshorn/Bakkerstraat

8. Luddestraat
De prijsuitreiking en uiteraard
het onvermijdelijke napraten '
geschiedde in café Molenzicht
van de familie Westra. Hope
lijk volgend jaar weer met nog
meer (dames) ploegen.

Siebolt Dijkerna

Wist u dat ...
. . er eind oktobe r enkele le ~

den van de volksdansgroep
uit Garmerwolde in Polen
gaan volksdansen?

. . . Wij volgende maand uit
gebreid aandacht besteden
aan het enige tijd geleden ge
vierde 100-jr. bestaan van de,
nu met opheffing bedreigde,
school in Ruischerbrug? Niet
alleen belangwekkend voor
onze lezers in Ruischerbrug !

. .. de laatste wedstrijden van
de All Thesinger Cricket Club
dit seizoen helaas niet ge-

Binnenkort wordt er een begin
gemaakt met de bouw van 2
woningwetwoningen in de

-----,1

speeld konden worden, door
de bar slechte weersom
standigheden?

· . . onze nieuwe burgervader
binnenkort van plan is kennis
te komen maken met onze
lieflijke dorpjes?

· . . er voor Thesinge een
enthousiaste hobbyistfotograaf
wordt gezocht die mee wil
werken aan deze krant?

· .. peuterspe elzaal 'Benja
min' in Thesinge van het ge
meentebestuur toestemm ing
heeft gekregen om het voor
malige schoolpl eintje in oude
glorie te herstellen?

W.F. Hildebrandstraat naar nr.
39.
Onderstaand een schets hoe
het er ongeveer uit gaat zien.

\ \ -

Damesgym

Thesinge

Het is de bedoeling dat bin
nenkort weer de groep da
mesgymnast iek van start
gaat , onder leiding van de
plaatselijke deskund ige, Lies
beth Hotstra . in de gymzaal in
Thesinge. Kom ook gymmen!
Belangstellenden kunnen zich,
liefst zo spoedig mogel ijk, op
geven bij Roelie Dijkema, tel.
1305.

Tel. 050-416168

~
VOS OPTIEK
AUDIOIIH HOPMA

OUDE EBBINGESTRAAT 65
971 2 HE GRONINGEN

TEL. 050·12V102

9,{34 AK RUISCHERBRUG
Privé:
Haverplein 5

Voor een persoonlijke rij
opleiding door vo lledig

gediplomeerde instructeurs !

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobi lofoon.

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-witkarnp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777



Planten in onze omgeving 14
september: de melde

Wanneer je op dit moment
een nogallors uitgevallen
'onkruid' bloeiend aantreft in
je moestuin, dan is de kans
groot dat je te maken hebt
met een meldesoort. Ik moet
er wel direkt bij zeggen dat
dat bloeien niet erg opvalt; het
zijn over het algemeen groene
bloemetjes die niet erg afste
ken tegen de eveneens
groene kleur van het blad.

De melde behoort tot de gan
zevoetachtigen waarvan er
zo'n 20 soorten in West en
Midden Europa voorkomen.
Ganzevoet , een gekke naam,
maar heel begrijpelijk na be
studering van de bladeren.
Vooral de grote bladeren
doen door hun driehoekige
vorm sterk denken aan een
ganzevoet. Ook de Latijnse
naam Chenopodium duidt hier
op. Deze naam is een sa
menstelling van het Griekse
'khen' (=gans) en 'podos'
(=voet). Deze vergelijking
treedt ook op in de volks
bijnamen . In België bestaat
'vogelpoot' en 'hanepoot'. In
Engeland 'White Gooseloot'
dat overeenkomst vertoont
met de Duitse bijnaam: 'Gan
senvoet'.

Er zijn verschillende soorten
ganzevoetachtigen in onze
omgeving aanwezig, die
trouwens niet gemakkelijk uit
elkaar te houden zijn. Het
meest voorkomend is de rnel
ganzevoet. Het is een éénja
rige plant die sterk in hoogte
kan variëren (van 15 tot 1,20
cm.). De stengels die vaak
roodachtig van kleur zijn heb
ben groene ol paarsachtige
ribbels. De afwisseld staande
bladeren hebben verschillen
de vormen.

Gewoonlijk is heteen sterk
vertakte plant met een pyra
midevorm, bekroond door
dicht opeenstaande aren met
vaalgroene bloempjes. De
bloeiperiode is van juli tot in
de herfst en iedere plant pro
duceert ongeveer 3000 za
den, maar soms wel 20.000.

De plant heeft een voorkeur
voor losse, vochtige en stik
stolrijke grond en onttrekt
grote hoeveelheden
voedingsstoffen aan de bo
dem. Deze stoffen komen
diep uit de grond en worden
opgeslagen in de wortels en
bladeren; door komposteren

kunnen ze weer aan de bo
dem worden teruggegeven,
waardoor ze ook aan minder
diep wortelende planten ten
goede komen.

Grappig is dat voor ons erg
bekende konsumptieplanten
als de rode biet, spinazie en
gewassen als de suiker- en
voederbiet ook tot de gan
zevoetachtigen behoren.
Trouwens, de melganzevoet
levert ook een voedzame
groente wanneer hij wordt ge
kookt als spinazie. Toen de
'echte' spinazie werd inge
voerd was het echter gauw
gebeurd met deze voedsel
plant. Misschien dat de
laxerende werking hier ook
wel iets mee te maken heeft!?
Wel is er op dit moment nog
steeds een tuinmelde in de
handel voor de moestuin. Ik
heb het wel eens geprobeerd
en het smaakt inderdaad uit
stekend (spinazieachtig). De
oogst is tijdrovender dan bij
spinazie, maar het voordeel is
dat de plant na de oogst ge
woon doorgaat met het leve
ren van sappige, met veel vi
tamine-C gevulde, blaadjes.

lets moet gezegd worden over
het woordje 'meI' dat steeds
terugkeert in de naamgeving.
Het is een verbastering van
'meel'; dit vanwege de witte
onderkant van de meeste bla
deren. 'Melde' slaat dan ook
op de 'gelijk met meel besto
ven bladeren'. Ook in de
volksnamen komt deze ver
gelijking terug. Friesland heeft
als meest algemene bijnaam
'blaumealtje', waarvan 'mel
ten', 'melt' en 'blaumelt' ge
maakt wordt al naar gelang
de streek. In België bestaan
namen als 'rnaluw', 'malum'
en 'rnelluw',

De melde heeft in de genees
kunde geen erg grote 'rol ge
speeld. In hongertijden zijn de
vruchtjes wel verzameld van
wege hun melig kiemwit, een
eiwit- en zetmeelrijk voedsel,
trouwens meer geschikt voor
vee dan voor de mens. Ook
schijnt de plant opgelost in
water met wat azijn te vol
doen als gorgeldrankje en zo
hier en daar heeft het gehol
pen tegen aandoeningen vari
de ademhalingsorganen.
Niet erg indrukwekkend dus;
wel grappig is dat blondines
die liever brunette zijn een
shapoo van meldesap ge
bruikten om donkere lokken te
krijgen.

Ondanks haar waarde is de
naam van de melganzevoet
niet erg goed. Groeit deze
plant op een akker, dan kan
dat een teken zijn dat de
grond voedsel nodig heeft
(vooral op een aardappel
veld). De bijnamen 'sjietmil'
(schijtmeel) en 'rnodderkwaad'
moeten nu ook niet direkt als
een kompliment opgevat wor
den. Hetzeilde geldt voor de
namen 'Dirty Dick' (Engeland)
en het Duitse 'Saumelde'
(varken- ol smeerla~melde) .

Frankrijk is veel posrttever In
zijn beoordeling van de plant
met zijn bijnaam 'blé blanc'
(wit koren).

Wat er ook gezegd wordt over
de melde een plant met his
torie is het en blijft het. Want
staat niet in Job (30:3- 4): ' Zij
stropen de wildemis af naar
eten, scharrelen wat in de le
ge woestijn, plukken de melde
en wilde blaren en eten wor
tels van de brem'.

tekening: Rob V.d. Eist
tekst: Kees Faber
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Alles op het geb ied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd in papegaaien - ara 's

kakatoe's - beo's.
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Uitgebreide aquarium afdeling.
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HU ISHOUDELIJKE ARTIKEL EN

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Teletaan 41 40 40

Kerkdiensten
7 okt . Garmerwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg ,
m.m.v. Kerkkoor Uithuizer
meeden;
14 okt. Thesinge 10.00 uur
prof. dr. J. Roldanus, Gronin
gen;
21 okt. Garmerwolde 19.00
uur ds. E.J. Struif, ZUidhorn,
grunneger dainst;
28 okt. Thesinge 9.30 uur ge
zamenlijke dienst in Geref.
kerk, ds. H. Hesseis, Dieren.

ongetwijfeld zeer velen aan
wezig zijn, om te luisteren
naar hetgeen de forumleden
over dit onderwerp hebben te
vertellen. De verschillende
stellingen worden in het
feestprogramma gepubliceerd.
's Middags zullen de zeven
kringen, waarin de provincie is
verdeeld en de negen com
missies de afgelopen 50 jaar
in 'Sondsvariaties' de revue
laten passeren.
Het belooft een feestelijke dag
te worden vol informatie en
ontspann ing.

Stoomfluit jes

••••••

Hierover is in het seizoen
1983-1984 in vele afdelingen
al van gedachten gewisseld
en de reacties van deze ge
spreksgroepen zijn gebun
deld.
Van de 7400 leden - verdeeld
over 73 afdelingen - zullen

Voor het ochtendprogramma
is daarvoor een forum ge
vormd, dat onder leiding van
het hoofdbestuurslid mevrouw
J. Jensema-Vos een discus
sie zal houden over het jubi
leumthema Thuisvrouw 
Bondsvrouw - Uitvrouw.

Wie heeft er belangstelling
voor het maken van eigen
kleding. met behulp van ra
derpatronen? Inl.: Nardi Huis
kes, L. V.d. Veenstraat 5,
Garmerwolde. Tel. 050-
416121.

Plattelandsvrouwen Te koop: een paar voetbal-
. d schoenen , maat 6' 1> , f 15,- .

vieren gou en Huiskes, L. V.d. Veenstraat 5 ,
jubileum Garmerwolde.

Gevraagd: de SV GEO afde
ling voetbal zoekt iemand, die
tegen vergoeding de kleed
kamers schoon wil houden.
Hebt u belangstelling of wilt u
meer weten, neem dan con
tact op met P. Pops, Gar
merwolde, tel. 050-416587 .

Op 4 oktober zal de provin
ciale afdeling Groningen van
de Nederlandse Bond van
Plaltelandsvrouwen in de
Evenementenhal te Groningen
haar 50-jarig bestaan vieren.

Red ertlkers ka m er
'Wester'
Dit jaar bestond de toneelver
eniging 150 jaar en men heeft
dit onder elkaar gevierd na
afloop van het openluchts pel
in de schuur van K. Jansen
met vele drankjes en hapjes .
Enkele leden, Janna Haze
veld, Jantje van Weerden en
Frouke Schuur zorgden voor
een grote verrassing. Op een
zeer grote schaal hadden zij
een salade gemaakt met
daarop 150 brandende
kaarsjes. Het oudste lid in het
gezelschap, dhr. Klei, had de
eer ze uit te blazen, waama
iedereen zich tegoed deed
aan de heerlijke traktatie. De
stemming zat er goed in en er
werd dan ook tot in de
kleinste uurtjes doorgevierd.

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakke r
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenborg tel. 415222
Selwerd tel. n8455
Versmar1<t Korreweg 51-53
Clarerna'-rd 47
Beyum Oost , tel . 421452

dacht eraan gegeven hebben.
Uit reakties van de menigte,
die vond dat de toneelvereni
ging veel, 'oude' spelers had, is
alleen maar af te leiden, dat
de grimeuse, Jantje van
Weerden, haar werk prima
gedaan heeft . Zij wist van el
ke persoon de juiste speler te
creëren: van oud naar jong en
van jong naar oud. Natuurlijk
ook alle lof aan de spelers:
Piet van zanten , Katrien
Veensta, Kees Jansen, Aaltje
Dreise, Cees Klei, Hannie
Havenga, Henri Veninga,
Dienco Bolhuis, Eitje Haven
ga, Dick Groenhagen. In de
pauzes kon men koffie, fris
dranken, koek en zelfs warme
worst krijgen in de schuur van
Kees Jansen. Hier zorgden
ook weer verschillende leden
en niet- leden voor. De belich
ting en het geluid waren in
handen van R. Stol en A.
Mulder. Janna Hazeveld
opende en sloot de avond,
door iedereen die hun steen
tje aan de opvoering hebben
bijgedragen te bedanken. Een
zeer geslaagd openluchtspel,
mede dankzij de familie Jan
sen.

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kam er en tu in

FIRMA R. VEENSTRA

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

~BLOEM.
/; KWEKERIJ

i I

" most goud luuste r'n mien jong "

Op 24 en 25 augustus j .1. was
er weer een openluchtspel te
zien, opgevoerd door leden
van Rederijkerskamer 'Wes
ter' uit Garmerwolde in het
openluchttheater aan de Ge
weideweg. Beide avonden
waren geweldig bezocht en
het was ook te danken aan
het prachtige weer. Ditmaal
werd het stuk opgevoerd: 'Als
de hoan kraait', een stevel
kemedie. Het was een stuk in
drie bedrijven. De rollen wa
ren goed verdeeld en pasten
bij de juiste personen. Er
werd uitstekend gespeeld, wat
ook duidelijk te merken was
aan de reakties van het pu
bliek. Men had dan ook alles
tot in de puntjes verzorgd,
vooral ook het dekor, waar
mee Carel Hazeveld (o.a.) elk
jaar 'belast' wordt en wat hem
goed toevertrouwd is. Ook de
nodige attributen gaven het
geheel nog meer sfeer, zoals
een echte motor. De spelers
werden bijgestaan door
souffleuse Pia Pops en het
hele stuk werd geleid door re
gisseur Jan Veenstra , die ook
hun vele tijd en nodige aan-

Als de hoan kraait ...
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Wobby

Het is gauw herfst, dan kun je
weer mooie bladeren zoeken.
Kastanjes, eikeltjes en den
neappels rapen. Hier kun je
leuke dingen mee doen. Ga
ze maar vast opzoeken.

toen vroeg die jongen aan die
meneer: Wat doen die man
netjes daar? Die wachten op
de trein, en die is kapot. En
toen ging de meneer weer
weg. En toen kwam er een
Pilleman aan die riep pille
pille wie wil er nog pille. Als je
er èèn van eet heb je de hele
week geen dorst en dat be
spaart heel wat lijd . Daama
kwam de Irein er aan en alle
poppetjes gingen in de trein .
Toen kwam de meneer van
het theater er weer aan. En
speelde op zijn fluit. Toen
kwam er een meneer op een
brommer en vroeg of wij die
andere man niet hadden ge
zien. En wij zeiden nee. Toen
hij hem had gevonden gingen
ze weg en was het uit.

Einde.
Jolanda + Näama

I
tekening van Mat/hijs de Haan

tekening van Sandra van Zwol

Theater
Vrijdag was er een Theater
voor lager en kleuterschool.
Eerst kwam er een man aan
die ook hel Theater deed. Hij
speelde wat op zijn fluit en
toen kwam er een stukje.
Opeens herinnerde hij zich
iets van vroeger. Toen hij nog
een klein jongetje was en om
6 uur op straat liep kwam hij al
door een paar mannen tegen
die in de verte aldoor wach
ten. Laler kwam die jongen
een andere meneer tegen, en

De kinderkrant

Gaykingastralft 32
9791 eH Ten Boer
lel. 05902-1441

Heb je wel gehoord van de
HollebolIe wagen
waar die Hollebolle Gijs op zat?
die kon schrokken grote brokken:
'n koe en een kalf
een heel paard half
een os en een stier
zeven tonnen bier
een kerk vol schapen
een schip vol rapen
en nog kon HollebolIe Gijs
van de honger niet slapen.

Een paar kinderen hebben
een tekening gemaakt van het
feest. Jolanda en Näama
hebben een stukje geschre 
ven over het schoolfeest van
vrijdag, gevierd meI Pofferd
en Krentjebrij.

Aan het begin van deze
maand was er een jarige job.
De school van Thesinge was
100 jaar. Oud al hè! We vier
den in heel Thesinge feest.
Alle straten waren versierd en
in veel lu inen waren kin
derliedjes uitgebeeld. Ook het
opzegversje van HollebolIe
Gijs. Het begint zo:

Kindergymnastiek
Garmerwolde

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar!

Restaurant "de Pleisterplaats"...
Uw plaats!

De kindergymnastiek is vol
enthousiasme gestart met
veertig kinderen, o.l.v. Carin
Buyvoels.
Er zijn op dit moment 4 groe
pen, waaronder een peuter!
kleutergroep , die erg leuk
loopt.
We gymmen op maandag
middag.
Groep 0 van 15.45 uur tot
16.15 uur.
Groep 1 van 16.15 uur tot
17.00 uur.
Groep 2 van 17.00 uur tot
17 .45 uur.
Groep 3 van 17.45 uur lot
18.30 uur.
Dus jongens en meisjes uit
Garmerwolde en Thesinge,
spreekt dit je aan, kom dan
gerust een keer kijken of mis
schien meedoen.
Nadere inlichtingen bij de
gymcommiss ie:
Giny Kiel, Hildebrandstraat
18, Garmerwolde , tel.:
416573.
Wies V.d. Molen, Oude Rijks
weg 12, Garmerwolde , tel.:
416098.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 mteneurverzorqmç
stao sweq 63,9791 kb ten boer betrrnm enn çen

STOWEZA
LOQHBEDRUF
CUL1\JUR TEC"'ISCHE WERKEN
MATERIEELVERHUUR

I 417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE


