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Een gesprek met Anne Sijbesma,

onze nieuwe burgemeester

'62, verhuisden zij naar de
. gemeente Ulrum. Hier be
haalde hij als gemeente-sec
retaris zijn diploma gemeente
financieën.
De gemeente Adorp haalde
hem in '67 binnen in de funk
tie van burgemeester en te
vens secretaris.

Het is alweer meer dan een
maand geleden, dat Anne
Sijbesma als onze kersver
se burgemeester werd
geïnstalleerd. Nu de met
zo'n benoeming gepaard
gaande publicitaire drukte
wat is geluwd, zijn wij van
de G.&T. op hem afgestapt
om nader kenn is te maken .
Een afspraak was vlot gere
geld. Ontvangen werden we
in zijn sfeervolle werkka
mer, waar hij alle ti jd nam
voor het beantwoorden van
onze vragen.
Wie is nu de mens achter
onze eerste burger d ie na
17 jaar trouwe dienst in
Ado rp deze gemeente ver 
ru ilde voor het grotere Ten
Boer?

werken in Duitsland. Na de
bevrijding kreeg hij een be
noeming op de secretarie van
Krimpen aan de l.Jssel. Hij
werkte daar 2 weken toen hij
een oproep kreeg voor de mi
Iitiaire keuring. Drie maanden
later diende hij bij de 7e de
cember divisie. de eerste na
oorlogse lichting. Na vier jaar
dienstplicht, waarvan twee in
Nederland en twee in Indone
sië, kwam hij weer aan de
slag in Krimpen aid l.Issel,

Op weg naar het bur
gemeestersambt

'Na al die verloren jaren, on
dergedoken en in dienst, heb
je in wezen nog niets. Ik ben

toen als een razende gaan
studeren !' vertelt Sijbesma
ons. D.m.v. avondstudie be
haalde hij de nodige vak
diploma's en praktijkpapieren.
In die tijd leerde hij zijn vrouw
kennen, die daar onderwijze
res was. Nadat hij de akte
gemeenteadministratie had
behaald. kon er getrouwd
worden.

'Je moest in die tijd een be
paalde maatschappelijke sta
tus bereikt hebben. Miin
schoonvade r zag de brood
winning toen pas verzekerd.'
In 1955 ging het echtpaar
naar Vollenhove. Hier klom hij
op tot hoofd-commies waar
nemend secretaris.
Na zeven jaar, in september

Adorp-Sauwerd-Ten Boer

Hier beviel het zo goed wat
betreft werk, huisvesting en
gezinsomstandig heden dat er
al die zeventien jaren geen
aanleiding was om weer te
verkassen.
Het gezin bestaat uit vier
zoons en een aangenomen
dochter. Sauwerd ligt op
fietsafstand van de stad en
dat was erg praktisch met
schoolgaande jeugd. Inmid
dels zijn er drie kinderen ge
trouwd, één woont op kamer
en één nog thuis. Ook die
vliegt binnenkort uit.
De kinderen Sijbesma zijn
gelukkig in hun werk of studie .
Hun vader vindt een goede
maatschappelijke positie van
betrekkelijke waarde. 'Je moet

Benieuwd waren wij naar de
achtergronden van onze bur
gemeester. En we begonnen
dus maar bij het begin.
Hij werd 59 jaar geleden ge
boren in Murmerwoude (dat
heet nu Damwoude). Na de
lagere school volgde hij daar
de M.U.L.O.-school en had op
14-jar ige leeftijd al zijn di
ploma. Een vervolg-opleiding
was voor hen niet weggelegd .
Hij komt uit een gezin met zes
kinderen en in die tijd waren
er nog geen studietoelagen.
Ouders zorgden voor een ba
sisopleiding al naar gelang
hun inkomen. Hij herinnert
zich de uitspraak van zijn
ouders: 'Span je maar in jon
gen, dat moesten wij vroeger
ook. Zet je tanden er maar in
en probeer maar wat te wor
den in het leven!'
Op l a-jarige leeftijd in 1943
moest Sijbesma onderduiken.
Hij was aangewezen om te

Het echtpaar Sijb esma wordt door de Vrijbuiter, met ook aan boord de wethouders Cornelis en Janssen,
ingehaald in Boerster vaarwater . . .
<0Studio P. Postma.



je in het leven nuttig maken
en dat hoeft niet altijd op een
hoge post te zijn. Heb je niet
de capac iteiten om een moei
lijke job te vervullen , stel je
dan tevreden met minder en
wees daar dan gelukk ig in'.
Toch ontstond de behoefte
om te verkassen. Doordat
kollega 's elders benoemd
werden , begon hij zich af te
vragen waar gezegdes als
'ergens vastroesten ' en 'met
oogkleppen lopen' vandaan
komen .
Van de commissaris van de
koningin, de heer Vonhoff ,
kreeg de heer Sijbesma alle
medewerking. Ondanks zijn
leeftijd kwam hij in aanme r
king voor de vakature die ont
stond na het vertrek van de
heer Bultena .
Ten Boer wordt pas herdomi
cilie van het burgemeesters
paar als de woning in
Sauwerd is verkocht. 'Ik heb
een erg mooi huis op een
prachtige plek. Wij hebben er
altijd fijn gewoond'. Voorlopig
zijn beiden forens. Mevrouw
Sijbesma geeft les aan de
scholengemeenschap in
Eenrum.
'Voelt u zich inmiddels Gro
ninger? '
•Het ondersche id Fries of
Groninger zou ik niet willen
maken . Ik voel me noorder
ling. Wekelijks op visite bij
mijn ouders praat ik nog
graag fries. Dat verleer je niet.
Bij mijn pogingen om me in
de raad in het gronings uil te
drukken, lachen de raadsle
den zich rot! Maar ik versta
wel alles, hoor!'

Hobby's

Dhr. Sijbesma, zo hoorden
wij, moest erg van zingen en
skiën houden. Daarom de
vraag of dat klopte .
'Beiden eigenlijk niet ! Maar ik

kan er wel iets over vertellen .
In Adorp behoorde ik tot een
burgemeesterskring en deze
groep is op bijeenkomsten
gaan zingen. Dit werd zo
uniek gevonden dat wij uitge
nodigd werden voor de 'Vuist'
van Willem Duys. Dat was wel
leuk, zo'n t.v.-optreden!
Skiën werd géén hobby om
dat ik tijdens onze eerste ski
vakant ie met het hele gezin
ter gelegenheid van ons 25
jarig huwe lijk terug kwam met
een gebroken been. Dat is
een langdurige geschiedenis
geweest , want het was een
lelijke breuk '.
Een echte hobby is kerkorgel
spelen . In al zijn vorige
woonplaatsen heeft Sijbesma
dit gedaan . De burgemeester
moet dus nodig eens komen
kennis maken met het fraaie
orgel in ons Thesinger kerk
je . . .
'Verder vertoef ik graag in de
buitenlucht en kom ik op het
water tot rust. Wij hebben zelf
een motorbootje en ik laat mij
graag zeilen door mijn kinde
ren. Voor mij is een goede
vrijetijdsbesteding een com
binatie van ontspanning en
inspanning. Naast mijn zittend
beroep heb ik dat gewoon
nodig .
Het stimuleren van de vaar
rekreatie zal zeker mijn aan
dacht hebben. In deze tijd van
toenemende vrije tijd en wer
keloosheid is de watersport
voor veel mensen een moge
lijkheid die niet duur hoeft te
zijn.
Ontspanning is voor mij ook
lichamelijk hard werke n. Bij
voorbeeld op de schop staan
in mijn tuin. Ik herinner me
een voorval dat ik een sloot
stond te schonen en een
dorpsgenoot mij toeriep: ' ZO,
burgemeester ook aan 't
waark !' Lekker zweten is ver
rukkelijk!

Vroege r heb ik ook veel ge
schaatst en zelfs aan de Elf
stedentocht meegedaan.
Tochten van over de 100 km.
reed je dikwijls. De laatste
jaren vertrouw ik mezelf niet
meer zo op het ijs' .

Bestuurli jke plannen

Op de vraag of hij bestuurlijke
prioriteiten heeft , gaat hij niet
in. Daarvoor is hij te kort in
Ten Boer.
Wel doet hij uit de doeken
hoe de portefeu illes zijn ver
deeld. Volkshuisvesting en
ruimtelijke orden ing zijn zijn
pakkie-an. 'Binnen het kollege
wordt nuchter en reeël ge
dacht. Er wordt op een ge
zonde manier bestuurd. Je
neemt beslissingen na gron
dig over1eg en het bestuderen
van de stukken. Als kollege
van B&W en niet als indiv idu
hak je knopen door. Ook
neem je elkaars taken over ,
indien noodzakelijk'. Van ons
dorp heeft dhr. Sijbesma nog
maar weinig gezien tijdens
een kort werkbezoek. Eer
daags zullen er afspraken
gemaakt worden met vereni
gingen van dorpsbelangen om
dan met de verschillende ver
enigingen om de tafel te gaan
zît1en .
'Kruiwagens vol wensen zijn

en blijven er natuurlijk. Tegen
de achtergrond van de be
schikbare middelen wilfen wij
de problemen aanpakken'.
Voor1opig heeft Anne Sijbes 
ma het nog druk met het
zich 'eigen ' maken met de
gemeente; de aanwezige ge
bouwen , ligging van de stra
ten, plaatsel ijke problematiek
en noem maar op.
Grote kans dat wij de heer en
mevrouw Sijbesma op hun bij
het afscheid in Adorp kado
gekregen fietsen in onze dor
pen tegen komen . . .

Truus Top
Ad van lalk

Oproep

Onze vaste fotograa f, Henk
van Weeghe l, ziet zich door
drukte genoodzaakt op te
houden met zijn werk voor
onze krant.
Voor Thesinge heeft Andries
van der Meuten zich aange
meld om dit werk van hem
over te nemen .
Nu nog een Garmerwo lder
(m/v uiteraard), met warme
belangstelling en fotografisch
oog voor plaatselijke gebeur
tenissen !
Aanmelden bij: Henk van
Weeghel, L. v.d, Veenstraat 7,
tel. 050-416119.

Kerkdiensten

4 novembe r Garmerwolde
10.00 uur dr. H. te Velde,
Paterswolde ;
11 november Thesinge 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg, oogstd ienst;
18 november Garmerwolde
10.00 uur ds . C. de Vries
Batenburg , avondmaal;
25 novembe r Thesinge 10.00
uur prof. dr. W. Nijenhu is,
Groningen .

Rabobank ~
geld en goede raad



Wandeling Lauwersmeer
22·9·'84

Direkt na het horen van de
enthousiaste verhalen over de
voorjaarswandeling besloten
wij de wandel ing in het najaar
beslist mee te maken.
Dus die bewuste zaterdag
morgen iets ee rder uit de ve
ren en op naar het verza mel
punt voor de kerk te Gar
merwolde. Vandaar in konvooi
naa r het Lauwersmeergebied,
waar uiteinde lijk 24 belang
stellende neuzen en neusjes
werden geteld .
Met de deskundige gids Ad in
ons midden liepen we richting
defensieterrein om met eigen
ogen te aanschouwen hoe het

Lauwersmeer, wind en weer . . .

landschap kunstmatig wordt
·aangepast' .
Een komp leet drainage stelsel
met grote kolken en afvoer
buizen is ondergronds aan
gelegd, maar het hele gebied
is er door geteken d.
Dat het terre in geschikt is
gemaakt voor rupsvoertu igen
bleek ook uit het feit dat de
'normale' wielen van de mee 
gevoerde wandelwagen pro
blemen hadden in het rulle
zand .

Extra mankracht was dan ook
niet overbodig. Maar het was
er heerl ijk rust ig (nog wel) en

daarom genoqt iedereen van
planten en vogels.
Ander 'wild' werd niet gezien
behalve een eigenwijze mol
die ons pad kruiste .
Hij werd mee rdere keren met
de hand uitgegraven, gefo
tografeerd en groef zich,
eenmaal op vrije voeten , weer
razendsnel in.
De kinderen vermaakten zich
uitstekend met stukken
drainaqebuis, drijfzand , water
(kletspoot) en meterslange
uitlopers van rietstengels.
Kortom , het is een ideaal oord
om op adem te komen en we
gaan er besl ist vaker heen.

Naschrift :

Nu, dinsdag 9 oktober, lees ik
in de krant , dat men met eni 
ge tanks en andere rups
voertuigen 'ons' wande lgebied
heeft 'beproefd'.
Met veel lawaa i werde n de
zandbanen omgeploegd en
hier en daar werden jonge
bomen vem ield.
Het begin van het einde
dus .. :
Ad, waar breng je ons in het
voorjaar heen?

John

Oktober
Oktober, onze tiende maand
van het jaar, was voor de
Romeinen (bij wie het jaar
met maart begon ) de achtste
maand. Vandaar dus ook
'octo': in het Latijn acht.
Oktober telt eenendertig da
gen. In de eerste 23 dagen
van de maand staat de zon in
het teken van de Weegschaal,
daama neemt het sterre beeld
Schorpioen het over.
Oktober heet ook wel de 'de
wijnmaand'. Het kan een ro
mant ische herfstmaand zijn,
die vele dichters en andere
kunstenaars inspireert, zoals
mag blijken uit een paar re
gels die wij hier citeren uit het
gedicht 'Oktoberkind' van Li
selore GerMtsen:

, . . . oktobermaand
geboortemaand

je vruchten zijn geoogst
de zoete wijn is in het vat
het hout gekloofd . . .'

De mooiste tuinen
van Garrnerwolde
Op 14 oktobe r zijn de prijs
winnaars bekend gemaakt
van de tuinenkeur ing 1984.
1e prils: H. Kappetijn . Dorps
weg 54
2e prijs : T. Terpstra , Dorps
weg 48
3e prijs : J. WolI , Dorpsweg 25
4e pMjs: H. Havinga, Gras 
dijkweg 10
5e prijs : H. van Dijk, Dorps
weg 19
6e prils: Mevr. Koop,
W.F. Hildebrandstraat 7
7e prils : J. Sarnallo,
L. V.d. Veenstraat 4
8e pMjs : W. Entjes, Lageweg
22
De pMjsuitre iking vond plaats
tijdens de najaarsvergadeMng
van de Vereniging Dorps
belangen op maandag 29
oktober.

Uitvoering
'Wester'
Op zaterdag 24 november
a.s. geeft 'Wester' haar jaar
lijkse uitvoering met het stuk :
Wat 'n kippedrift ', een blijspel
in 3 bedMjven door H. Jong
man .
Plaats: café 'De Leeuw'.
Aanva ng: 20.00 uur.
Muziek: 'De L en B band'.

Waar gaat het stuk over?

Twee boers Lute en Harm
Klaver gaan liever vissen dan
dat ze op hun boerderij wer
ken. Dit tot groot ongenoegen
van hun zuster, die de erfen is
van haar enige dochter naar
de knoppen ziet gaan.
Om van het bazige gedoe van
hun zuste r af te zijn, nemen
de broers een huishouders.
Als deze arriveert lijkt het of
ze van de regen in de drup
zijn gekomen. 'Een miskoop ',
zegt Lute. 'Een stierkalf' vol 
gens Harm. Maar is het wel
zo erg?
Als u dat wilt weten , kom dan
24 november kijken .

Succes voor
' De Alpenjagers'
ZOndag 23 september hebben
'De alpenja gers ' deelgenomen
aan een blaaskapellencon
cours te Muntendam.
Het was de eerste keer op
een concours , dat Roelol Stol
niet meespee lde maar nu als
dirigent fungeerde en wel met
succes .
'De alpenjagers' behaalden in
de Bergklasse, waarin 10 ka
pellen speelden. de 2e plaats
met 290 ' /2 punt een 1e pMjs.
Met een gemiddelde van ruim
een 8 mag je dan ook spre
ken van een goed resultaat.

A.M .
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Een gesprek met Heika Mol en Dienco Bolhuis.

Ruischerbrug: Het 100 jarig
schoolfeest en de kater er na!

Vertel eens iets over het
feest.

Op vrijdag 22 jun i begon in
Ruischerbrug het vieren van
het 100 jarig bestaan van de
school.
Negen maanden lang had het
hele dorp zich ingezet om dit
feest tot een succes te ma
ken . En dat is gelukt. Door
middel van advertenties wa
ren honderden foto's opge
spoo rd voor de fototentoon
stell ing. Een heel werk om
alles te sorteren , uitte zoeken
welke klas missch ien nog
ontbrak en de foto 's weer te
rug te geven aan de recht
matige eigenaren .
En dan de reunisten ! Er was
berekend dat er ongeveer 200
zouden komen, maar uit
eindel ijk verschenen er 600!

Wie organiseerden het feest?

De verschillende verenigingen
in het dorp hadden ieder een
taak op zich genomen en alle
bewoners hiel pen mee . De
dorps vereniging EMS heeft de
zaal ACECO versierd en ver
deeld in jaartallen, zodat de
reunisten elkaar gemakkelijk
konden vinden.
De speeltuinvereniging zorgd e
voor de kinderspelen en het
levend ganzebord .
De eeuwfeestvereniging, die
bestond uit afgeva ardigden
van alle verenigingen, had de
taak verdeling en wisseldienst
op zich genomen. (Dienco
was b.V. ook nog uitsmijter).
De enorme eensgezindheid

waarmee men zich heeft in
gespannen zegt wel iets over
de onderlinge band in het
dorp!

Hoe verliep het feestpro
gramma?

Vrijdag: :t 150 kinderen laten
ballonnen op, tot grote be
wondering van de heer Buiter,
die samen met de heer
Kruyer en de ouderco mmissie
vervolgens een rondrit maakte
door de 'Schoolkring Noord
dijk '.

'Aktieborden v. 't aktiecomité '

De start van de Kinderspelen,
open ing fototentoonstelling
met genodigden, zoals de
bejaardenclub en de volks
dansgroep; een geze llig op
treden in de schoo l voor de
kinderen waama om 5 uur de
reunie begon.
De wethouder van onderwijs,
de heer R. Zunderdorp was
één van de sprekers , hij sprak
zeer lovende woorden voor de
600 reunisten. Tijdens de
reunie was er in het café dis
co, zodat ook de oudere
jeugd zich kon vermaken.

zate rdag: Optoc ht. De op
dracht was gezegdes of
spreekwoorden uit te beelden.
Op één van de wagens zaten
als varkens verklede mannen
met als spreuk 'Roege zwie
nen dein'n op't best'.
Vanwege het slechte weer
werd de optocht voortijd ig
beëindigd en kwamen de
kleuters , zoals Dienco zei :
'Stijf als een paal van de kar'.
's Middags was er het levend
ganzebord met een enorme

opkomst en 's avonds het
grote feest met o.a. Rooie
Rinus en Pédaa lemmer.
De band bleef zelfs langer
dan afgesproken, omdat het
zo gezellig was.
Zondags werd met vereende
krachten alles opgeruimd. Dat
moest ook snel gebeuren,
want er lag al twee dagen een
sch ip met kunstmest te
wachten dat gelost moest
worden in de zaal van Aceco .

En toen?

En toen viel de klap!

Vertel maar.

De heer Bruin-Hofstra, afde 
ling onderwijs, belde 's maan 
dags op of hij woensdags kon
komen praten . De school wilSt
nog van niets.
Heika had nog gauw wat in
formatie ingewonnen om niet
totaal overvallen te worden en
toen dinsdags het afsluitfeest ,
voor de medewerkers van het

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902 ·1383 mteflell rverzorglng
stadsweg 63.9791 kb ten boer betimmeringen
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Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
V.d. Veenst raa t 3 wor den
vrijdagavond thu is
gebracht

Tevens: suedereinig ing ,
stoppage en kledi ng
reparat ie

050·413045



'Meester Kruyer met de klassen 4, 5 en 6'

'Juf Heika Mof met haar kleuters'

100 jarig bestaan plaatsvond ,
had niemand veel plezie r,
want ze voelden wel nattig
heid . Woensdags ontv ingen
ze een geschr ift van provin
ciale staten met het besluit tot
sluiten . Hierop viel, in eerste
instantie , niet veel meer te
zeggen .

Waarom de school sluiten ?

De reden tot sluiten was, dat
de Provinciale Staten van het
rijk opdracht had gekregen op
onderzoek uit te gaan .
Er bleken zes 'probleem
scholen ' te zijn in Groningen,
dat wil zeggen , zij hebben niet
het vereiste aantal leerlingen
om een basisschool te wor
den volgens de wette lijke
normen en er werd besloten
Ruischerbrug op te doeken ,
omdat veel kinderen toch al
uit de omgeving komen en ze
ook in Lewenborg of Engel
bert op school kunnen gaan .
Verder was de gemeente al
lang blij, dat er maar één
school zou moeten sluiten en
is dan ook niet van plan veel
tegen Gedeputeerde Staten te
ondernemen . Het is overigens

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/ h Tebbens-Wilkamp

uitstel van executie , want in
1988 zullen de andere pro
bleemscholen toch moeten
verdwijnen, maar goed, het is
weer enke le jaren winst. Ver
der is het niet helemaal juist
te stellen, dat de school wordt
'opçeheven'.
De gemeente heft niet op,
maar wil een fusie met Engel
bert of een dépenda nce, om
dat Ruischerbrug qua men
taliteit bij Engelbert zou pas
sen. Wat er met het school
gebouw gebeurt is nog niet
duidelijk .

Wat vinden jullie hiervan ?

Ruischerbrug is er op tegen .
De school vindt een fusie
eigenl ijk niet aanvaardbaar
vanwege :
1e Verkeerstechnische rede
nen : Naar Lewenborg is ge- '
vaarlijk, naar Engelbert is
geen fietspad . In wezen ligt
Garmerwolde dichterbij .
2e De school is altijd onder
dorpsnormen gevallen (50
leerlingen) en niet onder de
stadsnormen van 125. In de
annexatie (= grenswijziging )wet

Voor een persoonlijke rij 
opleiding door volledig

gediplomeerde instructeurs!

was vastgelegd dat
Ruischerbrug binnen de nor
men van Noorddijk viel, totdat
van hogerhand anders beslist
zou worden . Nu lijkt het of
deze afspraken opeens niet
meer opgaan . Zelfs wethou
der Wallage heeft in januari
79 gezegd , dat het onaan
vaardbaar is de kinderen aan
het verkeersgevaar bloot te
stellen .
3e Het dorpskarakter. Voor de
gemeenschap is het belangrijk
dat de school blijft bestaan en
de eenheid in het dorp is wel
zo groot, dat alle gezindten op
deze school zitten .

Wat vindt de gemeente hier
van?

Ruischerbrug vindt, dat de
gemeente haar in de steek
heeft gelaten , omdat er de
donde rdag na het bericht
niemand meer op het ge
meentehuis aanwez ig was
wegens de vakantie en er dus
geen beroep aangetekend
kon worden . De gemeente wil
overigens geen beroep doen ,
want dan wordt de situatie
voor Groningen slechter, er

• goede voorlichting

• be trouwba re service

• grote kollektie modieuze
kwatnettam önturen

• verrassend
lage pnlzen

zou dan een ande re school
moeten sluiten. Als één van
de ouders beroep aanteken t
bij de kroon ziet het er qun
stiger uit, omdat er dan alléén
naar Ruischerbrug gekeken
zal worden en niet naar de
hele stad.

En zo is Ruischerbrug tot ak
tie over gegaan.

Eén van de oude rs (gesteund
door een achterban van 500
handtekeningen) heeft beroep
aangetekend, er zijn brieven
verspreid, de vlag is halfstok
gegaan, er is een optocht
door Groningen gehouden en
een foto genome n van 0 • 4
jarige kinderen, zijnde de loe
komstige aanwas van de
school. Als dit allemaal niet
mag baten, - in maart '85
volgt de uitslag van het be
roep - dan wil Ruischerbrug
zelf een school stichten.
We hopen echter , dat het zo
ver niet hoeft te komen en dat
Ruischerbrug deze schoo l zal
kunnen behouden .

Peta
Elisabeth

~
VOS OPTIEK
AUDIO"" """'"
OUDE EBB ING E5 TRAAT 65

97 12 HE GRON INGEN
TEl. 050-' :2910:2

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

Tel. 050-412777 van mobilofoon .
Privé:
Haverplein 5 9/34 AK RUISCHERBRUG Tel. 050-416168
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basisschool
in een nieuw
jasje

De kollekte ten bate van het
Koningin Wilhelminafonds
voor de kankerbestrijding afd.
Garmerwolde heeft f 657 ,60
opgebracht.

Het heeft heel wat voeten in
de aarde gehad, er is keihard
aangetrokken om de verbou
wing annex nieuwbouw van
de school in Thesinge op de
geplande datum 15 oktober te
kunnen opleveren .
Voor de kinderen geen on
gunstige tijd , de drie hoogste
klassen kregen regelmatig
een ochtend of middag vrij
omdat er door het vele lawaai
niet kon worden gewer1<t.
Voor de leer1<rachten natuur
lijk minder prettig!
De laatste drie klassen zaten
in de pastorie tegenover de
school , een soort 'huiskamer
onderwijs' bij juf Annita wat
ook wel weer z'n charme had.
En twee middagen per week
kwamen de eerste klassers
terug in hun vertrouwde ouwe
Kwettemest bij juf Heina.
Het Kwetternest is bij ver
schijning van deze krant ver
leden tijd. AI een week voor
de herfstvakantie waren de
tegels van het kleuterschool 
plein weggehaald en naar het
nieuwe onderkomen verhuisd, .
waardoor het plein in een im
mense zandbank veranderde ,
maar het was natuurlijk niet
de bedoeling dat die als zo
danig werd gebruikt. Heina
wist er op mooie herfstoch
tenden wel een mouw aan te
passen dat de kleuters niet op
het plein konden; door het
dorp zwerven op zoek naar
kastanjes, en daarmee terug
op school leuke herfst-diertjes
maken, is natuurlijk even ge
zond, leuk en leerzaam. Er
moest heel wat geïmprovi
seerd worden door het on
derwijzend personeel om het
lawaai en de rommel de baas
te blijven.
Nog niet bekend is wanneer
de school helemaal klaar is 
het zou prachtig zijn als dit
inmiddels een feit is, maar
hoe dan ook, we zijn allemaal
zeer benieuwd hoe het resul
taat eruit zal zien: van builen
en van binnen.

Gevonden: zwart poesje, 3 à
4 maanden oud. Te bevragen
bij Munstra, Schutterlaan 42,
tel. 05902-2065 .Te koop : Een prachtige, uit

gegroeide palm. Voor mensen
met een grote woonkamer of
een ruime hal. Plant in prima
conditie !
Koopje: f 50 ,-
J . Noordhof, W.F. Hil
debrandstr. 33, Garmerwolde .
Tel. 050-414472 .

Stoomfluitjes

Skelter met luchtbanden
f 35 ,-.
Schuling, L. v.d. Veenstraat 2,
Garmerwolde , tel. 050
416355.

Te koop: 1 paar Adidas
voetbalschoenen, maat 4 (±
36) f 20,-
Schuling, L. v.d , Veenstraat 2,
Garmerwolde, tel. 050
416355.

bouw van koffie in handen. Zij
brachten de koffie naar het
toenmalig Nederlands-Indië,
waar zij erin slaagden om de
koffie te verlbouwen. De pro
duktie in Nederland-Indië
werd snel groter dan die van
de Arabieren . Amsterdam
werd eind 17e eeuw een we
reldcentrum van de koffiehan
del.
Ook andere landen wilden
koffie gaan verbouwen.
Frankrijk kwam in het bezit
van koffieplanten door het ge
schenk van één plant van de
amsterdamse burgemeester
aan de franse koning Lode
wijk de veertiende. Stekken
van deze plant werden door
de Fransen met veel zorg
overgebracht naar het Mid
den-Amerikaanse eiland Mar
tinique. De Amsterdamse kof
fieplant werd de stammoeder
van alle koffiestruiken in Mid
den- en Zuid-Amerika .
Frankrijk werd de grootste
koffieproducent, totdat de
Franse Revolutie in 1789 er
een einde aan maakte. De
koffieplantages werden tijdens
opstanden vemield. Hiema
werd Brazilië in Zuid-Amerika
de grootste koffieproducen t en
is dit gebleven.
Natuurlijk werd er in de 17e
en 18e eeuw, - en zelfs nu
nog - gediscussieerd over de
schadelijkheid van koffie voor
de gezondheid . De componist
Bach werd hierdoor geïnspi-

. reerd tot het maken van de
koffie-cantate. In enkele sle
den werden koffiehuizen ver
boden. De reden was niet de
koffie op zich, maar het bijbe
horende vermaak of onge
wenste politieke diskussies.
Nu wordt koffie vrijwel over de
hele wereld gedronken .
De volgende aflevering gaat
over de koffieplant, de ver
bouwen het branden van de
koffie.

. . .zuivere koffie . . . !?!

gebeden in de nachtelijke
uren.
Deze ontdekk ing van de won
derdrank bleef niet onopge
merkt. Arabieren, die handel
den met Oost-Afrika, haalden
de koffie naar hun land. Daar
werd het drinken van koffie
een dagelijks gebruik. Er ont
stonden koffiehuizen, waar
behalve ontspann ing ook
scholing in politiek en weten
schap plaatsvond. In Turkije
werd het koffiehuis ook wel
school der wijzen genoemd.
Europa maakte pas in 1615
kennis met de koffie. De won
derdrank, die slaap en ver
moeidheid verdreef , werd snel

populair. In 1645 werd het
eerste koffiehuis in Venetië
geopend. Aan het eind van de
17e eeuw waren in de meeste
grote steden van Europa kof
fiehuizen aanwezig. Parijs tel
de toen 250 koffiehuizen. Het
monopolie van de Arabieren
op de verbouw werd door de
Nederlanders gebroken. In
1616 kwam een expeditie van
de Verenigde Oost-Indische
Compagnie terug met kof
fiezaden uit Arabië. Hiermee
kregen de Nederlanders be
halve de handel ook de ver-

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd in papegaaien - ara's

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

Uitgebreide aquarium afdeling.

Koffie: de geschiedenis van
het koffiedrinken.

De koffie is afkomstig uit
Ethiopië , een land in Oost
Afrika . Wanneer de koffie ont
dekt werd, is onbekend . AI in
de ge eeuw na Chr. werd er
over koffie geschreven in ara
bische geschriften. Over de
ontdekking van koffie bestaat
een arabische legende. In 300
na Chr. leefde er in Ethopië
een geitenhoeder met de
naam Kaldi. Zijn vermoeidheid
verdween, wanneer hij rode
bessen van een struik had
gegeten. Hij vertelde dit aan
kloosterlingen in de buurt. Die
begonnen ook de bessen te
gebruiken met als resultaat
dat zij wakker bleven bij de

De wereldwinkel Garmerwol
delThesinge wil u de komen
de maanden regelmatig in
formeren over zijn produkten
en de landen waar ze van
daan komen. ZOals u weet
verkoopt de wereldwinkel pro
dukten uit derde wereld lan
den.
De wereldwinkelorgan isaties
sluiten rechtstreeks kontrakten
af met groepen van boeren of
ambachtsl ieden. Deze kunnen
een goede prijs bedingen, zo
dat zij minder afhankel ijk wor
den van tussenhandelaren . Zij
gebruiken de extra inkomsten
voor de verbeteringen in' hun
omgeving, bijvoorbeeld voor
onderwijs, waterputten of in
vesteringen in hun bedrijf.
De serie 'produkten uit verre
landen' begint 'met de ge
schiedenis van koffiedrinken .

PRODUKTEN UIT VERRE
LANDEN



Overblijven op de openbare
basisschool van Garmerwolde

Sinds kort zijn basisscholen
verplicht een overblijfregeling
te treffen. Elke school moet
de gelegenheid tot overbl ijven
bieden, meestal moeten de
ouders de kosten dragen.
In mei 1984 is ook op de ba
sisschool van Garmerwolde
een overb lijfregeling van start
gegaan. Tot de zomervakantie
had dat een experimenteel
karakter , met ingang van
schooljaar 84-85 is het over
blijven meer definitief gewor
den.
Vooral een aantal leerlingen
uit Thesinge die in Gar
merwolde op school gaan
maken van de gelegenheid
gebruik. De öuders van deze
kinderen , met nog een ouder
paar uit Garmerwolde, hebben
zich voor de bekostiging ga
rant gesteld. Voor kinderen
die af en toe op het overblij 
ven komen moet een klein
bedrag betaald worden, wat
dan in het voordeel van de
'garant-ouders' werkt .
Dit schooljaar lijkt de regeling
zich wel te kunnen handha
ven, voor de komende
schooljaren zal het afhangen
van het aantal gebruikers. Het
mooiste zou zijn dat in de
toekomst de school binnen z'n
begroting ruimte zou krijgen
voor het instandhouden van
een overbli jfregeling zodat de
kosten niet uitsluitend op de
schouders van enkele ouders
zouden drukken.
Jettie de Vreede en Jos de
Vries hebben afwisselend de
leiding tijdens het overblijven
op de maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. ZE eten
samen met de kinderen, lezen
een stukje uit een kinderboek
voor, doen spelletjes met de
overblijvers of hebben een

andere aktiviteit bedacht. Als
het goed weer is spelen de
kinderen na het eten op het
schoolplein. ZE mogen dan
speelmateriaal van de school
pakken. De komende maan
den zullen de kinderen weer
meer binnen blijven. Daarbij is
het prachtig dat het overblijf
lokaal de afgelopen weken
opgeknapt is.
Vaak gaal hel er heel plezie
rig aan toe, soms is er wel
eens ruzie. Ook bij het over
blijven gelden regels en
moeten de gebruikers reke
ning met elkaar houden. AI
met al gaat het echter steeds
beter en is het meestal een
gezellig klubje.
De overblijfregeling is er voor
elke leerling waarvan de
ouders het willen. Schroomt u
niet er van tijd tot tijd gebruik
van te rnaken. U helpt dan
bovendien het overblijven in
Garmerwolde aan een toe
komst.

REDAKTIE
ADRESSEN
Reda ktie Garmerwolde:
Elisabet h Schuli ng , L. v.d .
Veenstraat 2. tel . 050-
416355 . .
Redak tie Thesinge :
Kees Faber. Kapelstraat 5.
tel. 05902-2257
Administratie : Peta Jur jens.
L. v.d . VeenSIraai 15.
9798 PK Garmerwolde, tel .
050- 416094.
Bank: Rabo Gar merwol de,
rek . nr . 3207 .05.749 giro v.o.
bank 916938.
Kopi j in leveren : steeds vóór
de 15de van de maand.
Dru k: Bolkema drukwe rk
verzo rgi ng, Gr on ing en .
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Kinderclub 'de flierefluiter' Herfst

De kinderclub 'de flierefluiter'
zou dit komende jaar haar 7e
jaar ingaan. Dat is een hele
tijd. Het is ook een leuke tijd
geweest. Van acht kinderen in
een groep is het uitgegroeid
tot 20-30 kinderen in twee
groepen.
leder jaar was het voor mij
een groot probleem, waar ik
de leidsters vandaan moest
halen. Ieder jaar opnieuw heb
ik Thesinge doorgel icht en
daar kwamen ieder jaar weer
leidsters uit tevoorschijn. Maar
bijna alle jaren moesten er
nieuwe leidsters gezocht wor
den. Iedere keer moesten we
opnieuw beginnen. Nu er aan
het eind van het clubseizoen
weer drie leidsters weggingen,
ben ik van plan het clubwerk
te stoppen . Het valt niet mee
steeds weer opnieuw te 00-

ginnen. Het is jammer voor de
kinderen. Ze kwamen trouw
en vonden het altijd leuk.
Hierbij wil ik alle leidsters be
danken. Bea, Anneke, Cobi,
Ina en Ina, Gerda, Renée en
nog verschillende anderen die
hebben gezorgd voor de ge
zelligheid.
Ook de kinderen bedank ik
voor de goede dingen die we
samen hebben meegemaakt.
De krant die we samen
maakten, de lampion die we
ieder jaar maakten. Sin
terklaas die kwam en het
kerstfeest. Ook het af
scheidsfeestje dat we aan het
eind van ieder seizoen had
den. Kiran Kumar voor wie we
samen zorgden. Kortom voor
alle fijne dingen.
bedankt.

Wobby.

Vind je de kleuren van de
bladeren in de herfst ook zo
mooi? Misschien wil je iets
van de kleurenpracht van de

. bladeren vastleggen. Dat kan
gemakkelijk door de bladeren
te drogen tussen een stapel
kranten of in een oud tele
foonboek met iets zwaars
erop. Neem liefst bladeren die
nog wat vochtig zijn. Verdord
blad krijg je nooit meer mooi
vlak. Als je de bladeren onder
druk goed droogt, blijven de
kleuren meestal mooi be
waard. Je kunt een plakboek
maken met bladeren van ver
schillende bomen. Of je maakt
een verzameling verschillend
gekleurde bladeren van de
zelfde boom. Je kunt ook een
herfsttafel maken met alle
mooie dingen die je vindt er
boven op.
Plezierd'r mee !

Padvinderij
Elke zaterdagmorgen ga ik
naar de padvinderij. Ik zit bij
de Fraeylemagroep in Sloch
teren. Als het goed weer is,
spelen we in het bos achter
de borg. We doen vaak: be
ren, vlaggenroof, vossenjacht
en douanespel. Voor de borg
op het grasveld doen we: fop
bal, touwtrekken en jagerbal.
Als het slecht weer is, zitten
we in het gebouw: touwkno
pen en knutselen. Eén keer in
het jaar gaan we met Pink
sterkamp. We kamperen dan
in de bossen van Anloo. De
kampen die er geweest zijn
waren: Monsterkamp (grieze
lig en spookachtig), Dis
neykamp (vrolijk en mooi) en
Raadselkamp (geheimzinnig
en raadselachtig).
Er is nog plaats op de och
tendhorde. Wie heeft zin om
ook op de padvinderij te ko
men? Elke zaterdagmorgen
van kwart voor tien tot twaalf
uur. De eerste vijf keer mag je
komen kijken, dan beslis je
pas of je blijft of niet. Wil je
meer informatie, kom dan
eens bij mij langs.
Rolf Jurjens , L. V.d. Veen
straat 15, Garmerwolde.
Telefoon: 050-416094.

tij dens een afscheidsfeestje: Toen ik jonk was, toen ik jonk was'.

SchiJdersbedrüf H. Hofstede
klompen - laarzen - verf - glas - behang -

9797 PC Theslnge, G,N. Schutlerlaan 28, telefoon 05902-1957

50gulden.
Als U deze winter de schilder
laat komen, zorgt hij voor

, ,

een stevige premie.
Van maar liefst 50 gulden

per man per dag. Die premie

Voor aardappelen,
groenten, fruit , exotisc he
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

~
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Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen


