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in het weekend
gaan ze wel
eens naar de disco.
Voor een discotheek moeten
ze naar Thesinge, soms naar
Harkstede of Bedum. Niet
naar de stad. In de stad ~en 

nen ze te weinig leeftijdgeno
ten en is het risico te groot
dat hun brommers beschadigd
of gestolen worden.
Een brommer is nog altijd een
heel belangrijk ding in hun le
ven. Dat is ook begrijpelijk als
je aan de afstanden denkt die
ze vaak moeten afleggen . Het
is duidelijk dat ze voor vertier
bijna altijd naar andere dor
pen moeten.

Ontevreden
Hoewel ze niet meteen in de
stad zouden willen wonen
vindt het tiental wel dat het
dorp geen plek biedt waar ze
elkaar kunnen ontmoeten en
met elkaar bezig kunnen zijn.
Ja, op straat kan dat natuurlijk
wel. Maar het is vaak slecht
weer in het noorden en
's winters bovendien koud .
Dan is het geet pretje om lang
buiten te zijn.
Het wonen in dit dorp is wel
leuk maar ook saai. Gar
merwolde heeft wel veel ver
enigingen maar die hebben
(afgezien van de sportvereni
ging GEO) hen niet kunnen
pakken. ze vallen eigenlijk
tussen wal en schip.

Eigen jeugdhonk
Omdat ze geen tijd hebben
om aktie van de gemeente af
te wachten hebben een aantal
jongeren zelf de handen uit
de mouwen gestoken en die
eigen plek gemaakt.
AI vaker is er een jeugdhonk
in de vorm van een caravan
of een veewagen in bedrijf
geweest. Door verschillende
oorzaken is dat steeds van
kort luur geweest. Deze
keer IS er een hut gebouwd
van oud hout en ander afge-

Het is zondagavond 2 de
cember rond een uur of ze
ven. Ik ga op zoek naar een
aantal jonge inwoners van
vooral Garmerwolde. We
hebben afgesproken in hun
zelfgebouwde hut.
Het is een duister pad maar
met behulp van een zak
lampje kom ik ter plekke.
Een tiental jongeren in de
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Op bezoek in '!I0ar
een jeugdhonk
Garmerwolde

leeftijd van 13 tot 16 jaar
wachten me op. Ik kruip naar
binnen, doe mij schoenen uit
en ga bij hen zill en.
Ik wi l van deze jeugd horen of
ze tevreden zijn met hun le
ven in Ganmerwolde, of ze
vinden dat er genoeg voor
hen te doen is in hel dorp en
of ze sommige dingen wellicht
willen veranderen.

Bezigheden
Overdag gaan deze tien in de
stad naar school. ze vinden
dat ze te weinig zakgeld krij
gen (van f 5 tot f 10 per
week) en dat ze te weinig
vrije tijd hebben. In die vrije
tijd doen een aantal aan
sport, een paar rijden paard en

Annelies Heuvelmans
Kees Faber

De 'Fietsenhok-groep ' in Thesinge
@ Andries van der Meulen

jongeren zelf: waar hebben ze
vrede mee, wat wekt hun on
vrede op?
De kerken hebben al heel
lang aandacht besteed aan de
jeugd . Wat doet bijvoorbeeld
zo'n Jeugdraad voor hen?
Cees Boer licht toe.
En tot slot zijn we naar de
gemeente gestapt. Wethouder
Janssen geeft de jeugd 
maar ook de ouderen - een
duidelijke boodschap mee.
Vrede en onvrede in het klein,
maar groot genoeg om de
volle aandacht te verdienen.

de toekomst, is de jeugd daar
bij een belangrijke groep.
Waarom juist dit onderwerp in
het Kerstnummer? Kerstmis,
het feest van Licht en Vrede,
is als een medaille met twee
kanten. Alles lijkt dan even
heel vredig en saamhorig. De
betekenis van Kerstmis be
dekt als een mantel der liefde
twee dagen lang de onvrede.
Maar die ándere kant van de
medail le speelt het hele jaar
door een belangrijke rol en
misschien zijn wij juist in deze
periode meer bereid om daar
over na te denken.
Daarom interviews met de

VREDE EN ONVREDE
Jong-zijn in
Thesinge en
Garmerwolde

Veel jongeren lopen door de
pagina's van dit kerstnummer,
Jongeren die we ook door on
ze dorpen zien lopen.
De groep in Thesinge en die
in Garmerwolde delen één
grote wens : een onderkomen
voor zichzelf . Want ze weten
maar al te goed dat ouderen
hen liever thuis zien, dan
rondhangend op straat. zelf
zien ze ook liever een andere
oplossing . . .
Ouderen kunnen er zelf voor
kiezen om in een dorp te
gaan wonen of daar te blijven.
Kleinere kinderen zitten hier
op school , stellen niet zulke
hoge eisen aan vertier. Maar
als je eenmaal van de basis
school komt, verandert er
veel. Je gaat elders naar
school, ziet nieuwe dingen, de
oude vriendengroep valt uit
elkaar en je krijgt in de gaten
dat er 'meer' te koop is. Maar
je mogelijkheden zijn beperkt .
Je bent toch sterk aan je dorp
gebonden en daar is voor
iemand die 'jong is en wat wil'
niet zóveelte vinden.
Ook ouderen zien dat pro
bleem, maar we zellen de za
ken niet altijd op een rijtje. In
dit hoofdartikel van het Kerst 
nummer proberen we dat wél
te doen. Omdat de goede
sfeer in een dorp valt of staal
met het wel of niet samen
gaan van verschillende
groeper ingen. Met het oog op



'Er wordt ontzettend over ons
geroddeld . .. '

dankt materiaal. In de zomer
van 1984 heeft een vaste
ploeg van voora l meisjes een
gezellig onderkomen ge
maakt. Er branden kaarsen ,
een oude houtkachel geeft
warmte en deze avond heb
ben ze thee in thermoskannen
meegenom en. Om het tapijt
niet vuil niet maken moet
iedereen zijn schoenen uit
doen .
'We zijn blij dat we nu ten
minste een eigen plek hebben
waar niemand ons lastig valt' ,
zeggen ze. 'Als een jongere
tussen 13 en 17 jaa r oud
geen rotzooi maakt en niet
moe ilijk doet , is hij of zij wel 
kom in de hul'.
Ik vraag hen wat er waar is
van de verhalen die de ronde
doen over sex, drugs en rock
'n roll in de hut. 'Het is alle
maa l sterk overdreven ', zeg
gen de honkers. 'De mensen
kletsen zo snel in een dorp .
Ze moeten eerde r blij zijn dat
we onszelf een plek gemaakt
hebben en niet steeds meer
op straat bezig zijn '.

Wensen
Op de lange duur is deze hut
niet de oplossing voor jonge
ren in Garmerwolde . Ze zou
den ook best zoiets als een
caravan willen opknappen. In
ieder geval is duidelijk geble
ken dat jongeren in deze
leeft ijdsgroep een eigen plek
nodig hebben .

Jos de Vries

Er wonen zo'n kleine veertig
jongens en meisjes tussen de
twaa lf en zevent ien jaar in
Thes inge.
Een groepje van ruim tien
jongeren houdt zich op bij het
tocht ige afdak van het
fietsenhok van Ons Trefpunt.
's Zomers vinden ze elkaar op
het sportveldje.
Iedereen kent hun eigentijdse
verschijning , vaak kompleet
met brommers en trendy kIe
ren, in het dorpsbeeld van al
ledag . In de stad zou zo'n
groepje nauweli jks opvallen.
In een klein dorp trekt de
'Fietsenhok-groep' wél de
aandach t. En oudere dorpe
lingen denken daar het hunne
van. Maar wat denken die
jonge ren zelf?
Wij nodigden zes van hen uit
voor een gesprek over hun
leventje: schoo l, uitgaan, in
teresses, hun ideeën en hun
moge lijkheden. En over oorlog
en vrede . Want dit blijft een
kerstkrant.

Wie je bent, wat je gaat wor
den
A1eUa Groeneveld is 15 jaar,
zit op de mavo in de stad ,
'Het lijkt me wel leuk om later
in een zaak met bijvoorbeeld
tweedehands kleren te staan .
'n Kantoor trekt me helemáál

niet. Werken met mensen,
echt te gek hoor'.
Jolanda Oudman , eveneens
15 jaar en mavo-leerlinge,
weet nog niet wat ze wil : 'Ook
wel met mensen , of kinderen.
Na de mavo ga ik een be
roepsopleiding doen . Ik weet
nog niet precies wat, maar ik
moet daar nu wel voor gaan
kiezen '.
Mirjam V.d. Ree, 13 jaar, zit
op de detailhandelsschool: ' Ik
wil kapste r worden'.
Menno Ritsema (15 jaar) , l.t.s.
en Henk Groeneveld (1 6) ha
vo in de stad, praten er prak
tisch over: een vak waarmee
je wat kunt, elektromonte ur
bijvoorbeeld. Henk ziet ook
wel iets in werktuigen bou
wen. Mogelijkheden tot iets
dat ze misschien liever zou
den willen, zien ze niet echt:
die opleidingen duren hun te
lang. 'Je kunt toch ook niet
zoveel meer in deze maat
schappij', zegt Henk.
Menno zegt monter dat hij
heeft horen zeggen dat het
steeds beter gaat. De ande
ren vallen hen daaro p aan:
hoezo beter?
'Gehoord bij maatschappij
leer' , zegt Menno , 'zelf heb ik
er ook geen verstand van
hoor'.
Pieter Hofman , 17 jaar, zit op
de landbouwschool in Win 
sum. 'De weten schappelijke
namen van plantjes enzo , in
teresseren me niks', zegt hij .
'Ik moet ze wel leren. Ik leer

. ook voederbalansen maken
voor sta lvee, dat interesseert
me meer, maar wat ik later ga
doen - ik kan bijvoorbeeld net
zo goed kapper worden '. De
anderen adviseren hem op
gewekt om samen met Mi ~am

een zaak te beginnen.

Eigen mogelijkheden maken

Twee jaar geleden gingen ze
steeds meer met elkaar op
trekken. Kwamen elkaar tegen
op het speelveldje, kletsten na
de disco met elkaar na. 'First
Move ', door Menno, Pieter,
Henk Groothott en Jan Boss
opgericht , draa it nu eens in
de drie weken in Ons Tref
punt, maar sluit om elf uur 's
avonds. Géén tijd, vinden ze .
Half twaalf maar liever nog
twaalf uur lijkt hen stukke n
beter. Er is belangstelling ge
noeg: zo'n tachtig mensen
trekt First Move op een
avond, het zijn er ook wel 
eens honderdtien geweest.
Als ze zelf uitgaan, is dat
meestal naar 'Fame' in Be
dum of een enkele keer naar
'Skopje ' in Harkstede .
'Nee , niet naa r de stad. Om te
beginnen moet je dan dat
hele eind fietsen. En daar heb
je veel meer rottigheid en er
wordt veel gesto len'. Ze zijn
ervan overtuigd dat hun
ouders Bedum ook een rus
tiger idee vinden.
De meesten hebben er een
baantje bij om zelf wat te ver
dienen ; anders moet alles van
het zakgeld worden bekostigd.
Mirjam gaat vrijwel nooit mee
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en Jolanda lang niet altijd .
Door de week is de groep bij
het fietsenhok ook niet altijd
kompleet. en zo vaak zijn ze
er nou ook weer niet: er be
staat tens lotte ook nog zoiets
als school en huiswerk.
Stuk voor stuk verklaren ze
liever in de stad te willen wo
nen . 'Daar hoef je de straat
maa r op en je komt wel een
stel jongens tegen, en als dat
niet zo is heb je altijd nog de
winkels en de gezell igheid '.
ze denken ook dat jonge ren
in de stad meer vrijheid heb
ben: 'Die maken meestal zelf
maar uit hoe laat ze 's avonds

thuiskomen. Hier wordt veel
meer op je gelet , ook door het
dorp hoor, het gaat hier ge
woon ouderwetser toe '.
Maar ze vermak en zich hier
best, hoeven echt niet op stel
en sprong weg. Naast uiter
aard muziek, zijn brommers
en vooral play-back shows
bronnen van vermaak. Voor
een play-back show wordt
serieus geoefend: 'Thuis voor
de spiegel , we lenen kleren
van elkaar, willen de sterren
zo goed mogelijk nadoen.
Ook de teksten moet je leren
om goed te kunnen imiteren.
Het is echt te gek om op te
treden voor pub liek'.

De stemming krijgt iets van
'lang leve ce lol'.

Hong er, oorlog en vrede
ze zijn dan ook niet ontevre 
den over hun eigen situatie.
Maar als we het over de gro
tere wereld om ons heen krij
gen , wordt dat anders. zelf
met een vol bordje en een
rond buikje zitten terwijl je op
de TV ziet hoe Ethiopië hon 
gert , hakt er wel in. De akt ies
voor Afrika spreken hen dan
ook enorm aan .
ZD komen we op politiek: daar
interesseren ze zich niet voor.
Menno zegt dat hij nooit op

de Centrumpart ij zou stem
men , daar is hij dus zwaa r te
gen, maar van alle zes is het
alleen Pieter die denkt dat hij
later naar de stembus zal
gaan. 'Het is een grote rotzoo i
in de werel d en de hele boel
slaal op z'n kop', vinden ze
allemaal. 'Geld geven ze al
leen uit aan bewapen ing en
de rest kan st ikken '.
Hoewel de jongens kwijt wil
len dat de dienstt ijd hen op
zich wel aantrek t, vinden ze
oorlog en kemwapens een
heel andere zaak . De meisjes
geven toe dal ze dat laatste
best beangstigend vinden ,
Pieter verwoordt het stand-

punt van de jongens dat 'ze
het lef er niet voor zullen
hebben om ooit op zo'n
knopje te drukken '. Je bereikt
er toch niks mee? De mees
ten hebben 'The Day Alter'
gez ien, een film over de ge
volgen van een nucleaire
oorlog, en dat zijn beelden
waar ze in hun dagelijks leven
maar lieve r niet aan denken.

Jeugdhonk
Terug naar dat dagel ijkse le
ven: hun grote wens is een
jeugdhonk. ze zijn best bereid
om daar zelf aktie voor te on
dememen. Het probleem is
hoe ze aan ruimte komen:
een grote caravan of een
bouwkeet, bijvoo rbeeld , en
waar die dan kan staan.
Het Fietsenhok is niet ideaal.
De groep is net te groot om
vaak bij elkaar aan huis te
zitten. ze willen iets van zich
zelf , onder eigen beheer,
waar ze hun gang kunnen
gaan met hun muziek zonder
dat iemand er last van heeft .
Want ze weten zeker dat er
dorpelingen zijn die zich best

REDAKTIE·
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Elisab eth Schuring . L. v.d .
Veensl raat 2. te l. 050
416355 .
Redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelst raat 5.
lel. 05902-2257
Administratie: Peta Jurjens.
L. v.d. Veenstraat 15.
9798 PK Ga rme rwolde. le l.
050-416094.
Bank : ABbo Garmerwolde,
rek. nr . 3207.05749 giro v.d .
bank 916938.
Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk: Bo lkema drukwerk
verzorging, Groningen .

eens aan hen ergeren.
'Als er hier eens wat rott igheid
gebeurt, worden wij er ge lijk
op aangekeken. Dan zijn er
mensen die gel ijk denken dat
dat tuig het wel gedaan zal
hebben. En dan hebben wij
dat dus helemaal niet gedaan .
Dat waren dan gozers van
buitenaf ofzo . En nou zijn wij
heus niet zo heilig, we zijn
echt weleens melig en soms
maken we wat lawaai , maar
we maken de boel heus niet
kapot. Er wordt ontzettend
over ons geroddeld. En je
ouders worden er op aange
sproken. Mensen zien ons
door het dorp slierten en dan
denken ze al gauw dat we
van alles en nog wat uithalen'
Vooral om het feit , dat
hun ouders er last van heb
ben, willen ze lieve r niet als
de bonte hond bekend staan.
Daarom is hun grote hoop
gevestigd op een jeugdhonk .
Alle zes zijn ze lid van Club.
Daar gaan ze eens in de
veertien dagen naar toe, en
ze vinden het er best gezelli g
Maar andere voorz ieningen in
Thesi nge zijn er niet voor de
jeugd. En thu is bij de TV of
met een boekje bij de warme
kachel, is op die leeftijd ook
niet alles . Een eigen
jeugdhonk in eigen dorp lijkt
hen daarom een prima basis .

Anne lies Heuvelmans, Joanne
V.d. Meulen , Ad van lalk.
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'Club' hoort er gewoon bij!
het werk van de Jeugdraad

Voor de oudere jeugd in The
singe en Garmerwolde is er
niet zoveel. Dat blijkt wel uit
de woorden van de kinderen
zelf. Toch staan ze niet hele
maal met lege handen. Vanuit
de christelijk gereformeerde
en de gereformeerde kerk
worden al heel lang - naast
de bekende catechisatie - ak
tiviteiten voor de jeugd
georganiseerd. In onze dor
pen is het vooral de
Jeugdraad, die zich druk
maakt om deze dingen. We
gingen eens praten met de
voorzitter van deze raad. Het
gaat om Cees Boer, geboren
en getogen Thesinger, 29 jaar
en van beroep bouwkundig
tekenaar.

Bijna iedereen is clublid
Cees vertelt ons allereerst wat
'Club' is.
'Elke 14 dagen komen we bij
een in het Trefpunt. Er zijn
twee groepen; één voor de
jeugd van 12-14 jaar en een
groep voor de oudere jeugd,
zo tot en met 17 jaar. Onder
de naam CJV (Christelijke
Jeugd Vereniging) draait er
ook nog een groep voor men
sen in de leeftijdskategorie
van 17-22 jaar. Samen met
Wim Ritsema ben ik op dit
moment leider van de middel
ste groep'. Het blijkt alras dat
Club zich op een grote be
langstelling mag verheugen
uit beide dorpen (hoewel het
vooral Thesinge is dat de klok
slaat). Zo bestaat de groep
van Cees uit 18 leden; dit
aantal bevat de jongste groep
ook, terwijl de ouderen met
zo'n 30 mensen zijn! Het komt
er eigenlijk op neer, dat bijna
iedereen van een bepaalde

leeftijd op de club zit. Club
hoort er gewoon bij. Zelfs kin
deren die niet bij een kerk zijn
aangesloten zijn lid van de
club. En dat vindt Cees prima
zo; er worden al zo vaak
scheidslijnen getrokken, waar
dat helemaal niet nodig is.

Diskussies, maar ook feesten !
Toen de kerk met de club
ging het vooral om bijbelstu
die. Cees weet dat nog goed
uit zijn eigen jeugd. 'Maar', zo
stelt hij, 'de vemieuwingsbe
weging uit de 70er jaren heeft
ook de kerk niet onaange
roerd gelaten. Het aksent ver
schoof van Bijbelstudie naar
meer algemene, maat
schappelijke onderwerpen.
Deze onderwerpen worden
vanuit de Bijbel behandeld.
Het gaat erom dat de jonge
ren vanuit hun christelijke
achtergrond een mening gaan
vormen over deze problemen.
Zo komen dan ook onderwer
pen als drugs en alkohol, dis
kriminatie, politiek - maar dan
heel alledaags hóór - en mo
deme muziek in onze ge
sprekken aan de orde'.
Het blijkt dat de kinderen de
onderwerpen meestal zeil
aandragen. Cees leidt dan de
gesprekken, zorgt voor aan
vullende informatie, regelt een
film of video, enz. 'Sinds kort
is er ook een bestuur waar de
jeugd zeil in vertegenwoor
digd is', vertelt Cees ons. 'Ik
vond dat je als ouderen niet
kon bepalen wat voor de
jeugd goed of leuk is. Dat
moeten ze zeil doen. Het is
nu zo dat van elke groep in
de club een vertegenwoordi
ger in het bestuur zit. We ko
men éénmaal per maand bij

elkaar en kijken dan hoe alles
gegaan is. wat we gaan doen,
wat beter moet, enz. De jeugd
leert zo meepraten, meeden
ken, voor zichzelf op te ko
men, en dat vind ik erg be
langrijk', aldus de begeleider.

Het is niet allemaal 'zware
kost' , die op tafel komt in het
Trefpunt. Naast de 'moeilijke'
onderwe rpen is er ook ruime
aandacht voor feestel ijke ak
tiviteiten. De jongste groep
doet altijd later op de avond
spelletjes; de groep van Cees
heeft éénmaal in de zes we
ken een echte bonte avond.
Dit is dan een muziekavond,
een play-back show, een zes
kamp, e.d. 'Het gaat dan
vooral om de lol, maar ze
doen vrijwel alles zeil en je
leert dan toch met elkaar om
gaan. De één wil of kan dit,
de ander wil of kan dat, en je
moet er maar uit zien te ko
men met zijn allen. Ze leren
zo geven en nemen; en we
derzijdse akseptatie vind ik
een belangrijk iets'. Dat dit
geven en nemen tot goede
resultaten leidt blijkt wel uit de
laatstgehouden plav-back

Cees Boer

show. Maar 't liefst'18 num
mers werden opgevoerd!! Be
halve deze regelmatige fees
ten gaat de hele club van 12
17 jaar nog éénmaal per jaar
een weekend op pad. Volgens
Cees altijd weer hèt hoogte
punt van het clubjaar!

De Jeugdraad als overkoepe
ling
Dat we in Thesinge één keer
in de twee jaar van een uitge
breide rommelmarkt kunnen
profiteren hebben we te dan
ken aan de Jeugdraad. Zo'n
rommelmarkt is er echter niet
alleen voor de gezelligheid,
maar ontstaat eigenlijk uit
puur geldgebrek. Cees, nu in
zijn rol als voorzitter van de
Jeugdraad: 'De Jeugdraad
doet veel werk en heeft daar
geld voor nodig. Dit komt
vooral uit de kerk - via kol
lektes - voor de feesten vra
gen we een vergoeding van
de jeugd. AI met al is dat niet
voldoende en daarom houden
we zo nu en dan een rom
melmarkt en dat spekt de kas
behoorlijk'. Het blijkt ook dat
niet gerekend kan worden op
een gemeentelijke subsidie;
hiervoor komt slechts het
'open' (niet christelijke)
jeugdwerk in aanmerking.

ZATERDAG 29 DECEMBER EN MAANDAG 31 DEC EMBER
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'Ze moeten zelf met plannen
komen!'
De mening van de wethouder

De Jeugdraad moet gez ien
worden als een overkoepe
lend orgaan voor het kerkelij
ke jeugdwerk in Thesinge en
Garmerwolde. De zojui st ge
noemde clubs en de CJV
vallen daaronder, maar er is
ook nog een aparte disco
groep.
De jeugdraad bestaat uit een
bestuur, de clubleide rs, be
gele iders van de disco-groep,
enkele ouders van clubleden
en ook nog de jeugd-ouder
lingen. In totaal bestaat de
jeugdraad uit 13 leden en
vormt de vertegenwoordiging
van zo 'n 70 jeugdigen.

Het hete hangijzer: een eigen
jeugdhonk
Cees kruipt nu in zijn derde
'huid'. Na als begeleider van
de club en als voorz itter van
de Jeugdraad gesproken te
hebben , praat hij nu als Cees
Boer . En dat gaat hem goed
af. Duidel ijk blijk1 dat zijn be
trokkenheid bij het wel en wee
van onze (oudere) jeugd sterk
aan de persoon gebonden is .
'Ik ken ze natuu rlijk bijna al
lemaal via Club ; ik weet vrij
goed wat voor mensen het
zijn . Ik stoor me er dan ook
aan, dat direkt naar bepaa lde
kindere n wordt gewezen als
er eens iets vervel ends ge 
beurd in ons dorp. Het is zo
gemakkelijk om te wijzen
zonder na te gaan of die vin
ger wel terec ht is. Persoonlijk
heb ik hele goede ervaringen
opgedaan met deze jeugd in
mijn clubwerk. Natuurlijk ge
beurt er we l eens wat, maar
vaak heeft dat te maken met
bezoek van 'buiten' zoa ls dat
op de discoavonden we l eens
gebeurde. Dat is de laatste
tijd gelukkig een stuk beter ',
aldus Cees.

Cees is het met een aantal
jeugdigen eens dat een kleine
jeugdsoos, een jeugdhonk

best op ;:ijn plaats zou zijn in
Thesinge . 'In Garmerwolde is
dat tenslotte ook gelukt. Van
de gemeente moet je niet al
te veel init iatieven verwach
ten . Je moet het als dorp zelf
doen. En ik vind dat de jeugd
als groep het voo rtouw moet
nemen. Zij moete n eerst eens
om de tafel gaan zitten en
met een plan komen . Alleen
zeggen 'we willen een soos' is
niet voldoende; de gemeente
ziet ons al komen. Als er een
plan van de jeugd op tafel ligt
ben ik als Cees Boer bereid
om met hen naar de ge
meente te stappen . Dit lijk1
me veel bete r dan dat wij iets
gaan regelen ; er wordt al zo
veel voor hen geregeld. Het
plezier is veel groter als zo 'n
jeugdhonk er grotendeels op
eigen kracht komt. En ze
kunnen het best'.
Het is duidelijk. Van de
Jeugdraad mag we inig ver
wacht worden; er is gewoon
te weinig geid om steun te
ver lenen aan een jeugdhonk.
Van de persoo n Cees Boer
mag wel wat verwacht wor 
den .
'Het fietsenhok is natuurlijk
ook niks, vooral 's winters
niet , om eens wat te praten .
ZB zijn te jong voor het café,
het Trefpunt is ongesc hikt en
altijd thu is is ook niet alles.
Het zou hartstikke mooi zijn
als die jongelui een warm ei
gen plekje hadden, waar ze
na het huiswerk maken een
kop koffie of een glas cola
konden halen. Uit een en
quete, onlangs op een club 
avond gehouden, blijkt duide
lijk dat er best een grote
groep jongeren is, die hier
behoefte aan heeft. Voor
we inig geld moet er toch
zoiets als een stacaravan te
regelen zijn; en een stukje
grond is er vast ook wel te
vinden '.

Kees Faber

GPV-wethouder Harm Jans
sen, 37 jaa r, beheert in zijn
welzijnsportefeuille ook het
jeugd - en jongerenwerk,
Hij zegt over de wens van de
Fietsenhok- en Hut-groep in
onze dorpen: 'Het belang
rijkste is dat ze voor mei '85
hun wens kenbaar maken bij
de bestuurscommissie Spec i-

)
i

Wethouder Harm Janssen
c·Uesbe th Sluiter

fiek Welzi jn . In die periode
wordt de inventar isatielijst
aangevuld en, waar nodig ,
gewijzigd. Die commissie be
kijk1 dan of zij een veren iging
zijn of een bepaa lde groep
waarmee valt te onderhande 
len , en als hun wens dan in
de inven tarisat ielijst komt is er
een mogel ijkheid om even
tueel subsidie te krijgen' .
Dat klinkt nogal officieel. 'Ja,
ik begrijp best dat ze aan een
caravan of een grote
bouwkeet denken , maar wij
hebben daar zeer slechte er
varin gen mee . Zo'n cara van
hebben we in Garmerwolde
geprobeerd, wij hadden een
subsidie van f 2700,- gege
ven voor de aanleg, een goed
kontrak1 met ze gesloten maar
op een gegeven moment
bleek dat de caravan weg
was en de aansluit ingen van
elekt riciteit enzo lagen er
maar wat. Er waren moeilijk
hede n over de elekt riciteitsre
kening en de jeugd was met
de noorderzon vertrokken. Wij
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• goede voorl ichting

• bet rouwbare serve e

• grole kouek t le modieuze
«weutenemontoren

• verrassend
lage prijzen
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- volledige schoenreparaties
- sleutelshop
- alle slijpwerk
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hebben het daar niet naar
gemaakt en dat vonden we
dus heel vervelend. Later is er
nog wel een gesprek geweest
en alles is toen min of meer in
h. ·t reine gekomen. Maar de
g -neente staat nu toch wel
huiveriq tegenover zulke ca
ravan-idee ën. Ik kan me best
voorstellen dát het op een
ç jeven moment niet meer
\\ . want het lijkt mij een zeer
tijde lijke en vooral beperkte
oplossing, maa r kom dan met
ons praten! Nu hoeft nieuwe
jeugd natuurlijk niet de dupe
te worden van de handelwijze
van andere jeugd een paar
jaar terug" .
Ze zouden het dus beter
moeten organiseren. 'Ja, dat
zouden wij nu zeker van ze
verwa chten. In Ten Boer heb
ben wij de Old Farm. Dat
honk , in het oude dorpshuis ,
is eigenl ijk bedoeld voor de
héIe gemeente. We weten wel
dat dat niet zo gemakkelijk
loopt . vanuit Thesinge en
Garmerwolde komen ze hier
niet , maar als ze toch in het
weekend uitgaan . zouden ze
dat zeker weleens kunnen
doen '.
Maar het gaat hen juist om
een voorziening in eigen
dorp, een gezellige ruimte in
eigen beheer. "Daar zou de
jeugdwerker hen heel goed bij
kunnen helpen . Bert Katen
berg, onze jeugdwer1<er die
ook nog in drie andere ge
meenten werkt , heeft ook de
groep van The Old Farm ge
holpen een vereniging te wor
den met goede statuten en
huisregels. Voor de gemeente
heeft dat het voordeel dat wij
kunnen ~antonen hoe hoog
nodig zo n Jeugdwerker is in
onze gemeente . Men meent
weleens dat die jeugdwerker
er hier alleen is voor de Old
Fanm. maar hij is juist ook be
doeld voor begeleiding van de
Jongeren in onze buitenoor-

pen. ZO'n caravan vervee lt op I

den duur , en dan komt er toch
vraag naar een groter onder
komen . Samen met hem kun
nen ze iets beden ken, ook de
plaats blijft voor mij een pro
bleem. Overigens zal er zeke r
van hen verwacht worden dat
ze helpen met opbouwen,
schilderen en onderhoud van
zo'n honk'.
De wethouder wil geen hoge
verwachtingen wekken wan
neer hij zegt: 'Het beste is dat
zij persoonlijk, als groep, met
ons komen praten over hun
ideeën. Maar hun uitgangs
punt IS goed , de jongeren
moeten met het initiat ief ko
men. Als er gezegd wordt dat
wij geen akt ie ondememen, is
dat ook vaak omdat wij niet
weten dat die behoe fte er is
en ik wil dan ook benadruk
ken dat , na destijds die cara 
van-ervaring die niet best
was , geen enke le groep uit
Thesinge of Ganmerwolde ons
heeft benaderd. Ik voel er
sterk voor dat zij met hun
wensen hier komen, ze hoe
ven ze echt niet helemaal uit 
gewerkt te hebben . Laat ze
maar komen en dan zorg ik
dat er contact wordt gelegd
met de jeugdwerker, die hen
verder kan helpen. Want daar
is hij voor. Hij komt voor hun
belangen op. Het is zijn taak
om hen te stimuleren en ik
denk dat ze daar ook wel be
hoefte aan hebben. Ik hoop
niet dat ze zeggen: dat doen
we zelf we l, want ik ben bang
dat ze dan minder bereiken '.
Een ding vindt de wethouder
van groot belang : ' Ik wil dit
ook terugwerpen op de
ouders. Ouderen zeggen zo
vaak , nou daar hangen ze
dan weer wat rond. Laten die
óók eens meedenken en iets
voor de jongeren doen !' De
wethouder zelf lijkt dat in
ieder geval wel van plan te
zijn.

Annelies Heuve lmans
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Aktie
Eén voor Afrika
Ook in Garmerwolde en The
singe was de aktie een suc
ces . Op maandag 19 novem 
ber tussen 19.00 en 21.00 uur
werd in beide Herv. kerken
een bedrag van / 3277 ,00
opgebracht.
Fantastisch , en dat dankz ij u.

diakonie herv . kerk,
wereldwinkel G & T.
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Nieuwe cursus
jazz-ballet
Op maand ag 7 januari start in
Thesinge een nieuwe cu rsus
jazz -ballet.
Weer in het gymnastieklokaa l,
van 20.30- 21.30 uur

Duur van de cursus: januari
t/m mei.
Kosten : / 55,- per persoon.
Een betere start voor het jaar
1985 kun je je niet denken!

Tineke Kroon,
tel. 05902-1911.

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-Witkamp

Vaargeul 56 • Groningen
Tel. 050-412777

Voo r een persoonlijke rij
opleiding door volledig

gediplomeerde instructeurs !

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon .

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 55 53



Sijbesma in Thats'n

Nieuwe kursus 'Zo rg voor uw gezond
heid'

Burgemeester vennaakt zich met BeKende Dorpsgenoten

Neijoarsvesiede Thesinge

Dinsdag 27 november is bur
gemeester Sijbesm a met zijn
echtgenote door de veren iging
van dorpsbe langen uitgeno
digd om met de rest van het
Thesinger veren igingsleven
kennis te maken.
Dat hij deze uitnodiging aan
vatte om wat meer te doen
dan alleen een kenn isma 
kingsspeech af te steken,
bleek uit het feit dat het echt
paar er 's middags om drie
uur al was .
Met een aantal bestuursleden
maakten ze een rondwande 
ling.
De 'nieuwe uitleg' hebben ze
bekeken: ove r de peute r
speelzaal, de werkplaats van
Dick van de Ree en de gym
zaal was de burgemeester dik
tevreden en ook de vernie uw
de lagere school met het
spiksplint ernieuwe kleute r
gebouw erachter konde n zijn
goedkeurin g wegdragen. Met
het orgelspele n als hobby kon
hij in de verschillende kerke n
tere cht om zijn kunnen te be
wijzen . Positief werkten al de
ze impressies op hem in,
want 's avonds concludeerde
hij dat het dorp er schoon uit
zag, netjes bestraat was en
voorzien van riole ring.

Het echtpaar bracht boven
dien mevrouw Pleiter nog een
bezoek . Trek gek regen van al
die evenementen, mochten ze
hun honger sti llen bij Welly
Boer, die voor deze gelegen
heid vast extra haar best
heeft gedaan .
Toen Willem Zijlema .
's avonds in café Molenz icht
rond kwart voor acht de bij
eenkomst opende, had ik 44
personen geturfd, daarbij in
begrepen het voltallige be
stuur en het echtpaar Sijbes
ma .
'Wel wat wein ig', was de
reaktie van voorzitter Zijlema,
die de gasten welkom heette.
Hij liet voo ral niet na ee n
goede indruk achter te laten
op de eerste burger van Ten
Boer, omdat je dan hetzelfde

terug kunt verwachten! In zijn
openingswoo rd reageerde Sij
besma hierop dat Z jlerna om
zijn dip lomatie raadslid had
moeten worden en verder dat
niemand op deze avond van
zijn hart een moo rdkuil moest
maken . Bij elk tafeltje zou hij
later op de avond een bab
belt je gaan maken om
geïnfo rmee rd te worden ove r
het wel en wee van de diver
se verenigingen.
Van de rond 25 wa ren er
mee r dan de helft vertegen
woordigd.

Mevrouw Sijbesma, die in het
openingswoord door haar
man als zijn 'wettige huis
vrouw ' was geïntroduceerd ,
maakte in de voor haar ge
boden gelegenheid gebruik
om dit toe te lichten. ZB
vertelde dat ze na jarenlang
lerares Nederlands te zijn ge
weest in Warffum er bin
nenkort een punt achte r zal
zetten. Zoals ze zei om ruimte
te scheppen voor jongere
collega 's. Hoewel ze nog in
Sauwe rd wonen , hoopt ze
weldra te kunnen verhu izen
naar Ten Boer, om daar dan
de deur open te houden voo r
dee lnam e aan nieuw vereni-

gings leven . Thuis zitten is
niets voo r haar.
Toen was er weer koff ie, de
tweede gratis bak aangebo
den door Zij lema. Maar pen
ningmeester Jansen kreeg de
lachers op zijn hand , toen hij
meedeelde: 'De rest mout'n
jou wel zulf betoa ln',
Na deze pauze hervatte de
voorzitter de avond met een
histor isch overzicht van The
singe tot aan het heden . (Is er
tussen de bouw van het
klooster en het tweede kwart
van deze eeuw niet meer ge
beurd in ons dorp, Willem?).
In elk geval liet hij niet na en
kele kritische noten te spu ien .
Onder meer noemde hij de
slech ts 11 gebouwde wo 
ningwetwoningen na de twee
de wereldoorlog en het elimi-

neren van de open bare lage re
school.
Toe n wa s de burgemeester
weer aan de beurt om hierop
te reageren. In zijn wee rwoord
deelde hij mee , dat hij de kri
tieken zou meenemen, dat
Ten Boer zo goed mogelijk
probeert zowel het bijzonder
als het open baar onderwijs te
behartigen, hij prijs stelt op
behoeftecijfers en dat een
dorp niet kan zonde r een
goed functionerende dorps
belan genvereniging . Tegel ij
kert ijd lanceerde hij het idee
om avonden te beleggen om
met de andere verenigingen
van dorpsbelangen alle ge
rechtvaardigde belangen te
bespreken. De vers preking
Ais 'n in plaats van Thais 'n
aan het eind zullen we hem
maar vergeven. Wie weet
volgt hij nog eens ee n cursus
Grönn's. Hoe het ook zij. het
officiële gedeelte ging pro-

De Vereniging 'het Groene
Kruis' van Ten Boer, organi
seert een serie van 6 à 7 bij
eenkomsten 'Zorg voor uw
gezondheid', voor alle bewo
ners van de gemeente Ten
Boer.

De volgende onderwerpen
komen aan de orde :
- Wat is zorgen voo r uw ge

zondheid?
- Welke veranderingen kun 

nen er optreden in een
mensenleven?

- Waa rom levert het leven in
onze samenlevin g soms
spanningen op?
Hoe kunt u ze lf leren' ont
span nen? (we doen enkele
oe feningen)

- Hoe gaat u om met ge
neesmiddelen?

- Hoe gaat u om met voe
ding?

- We lke invloed kan dil heb
ben op uw gezondhe id?

De traditionele Neijoarsvesie 
de za l worden gehouden op
zaterdag 12 januari 1985 in
Café Molenzichl.
Tomasvoar en Pietemel zullen
weer op rijm verte llen wat er
zoal gebeurd is het afgelopen
jaar. Verder zal mevrouw Ar
bouw uit Slochteren die avond
voordragen uit haar eigen
werk in het Gron ings.
Ook zal de brandewien met
rozien'n niet ontbreken .

bleem loos ove r in een infor
mele r sfeertj e . D'r werd wat
ande rs ingeschonken en dat
verhoogde - ook in Thesinge
- de stemming. In de groep
jes konden de vertegenwoor
digers van de klu bs hun ei
kwijt.
Afs luiten wil ik met een grap .
In het groepje waarin ik zat,
kregen we het over het res
tantje middenstand met mevr.
Sijbesma . Het betrof Johan
Mollema met zijn ZDV-wagen.
Mevrouw informeerde naar de
betekenis van die nieuwe af
kort ing en het verschil met zijn
vorige werkgever en die was
gauw gegeve n, waarop zij ze i:
'Ja, die R.S.v. is wel duur ge
worden!!
We kregen de indruk dat de
burgemeester een am bts
periode tegemoet gaat met
aandacht voor de buiten
dorpen .

Ad van lalk

De wijkverpleegkundigen
Marga Wolters en Yvonne
Schouteten-Westerink bege 
leiden deze bijeenkomsten .
Als gast-docente werkt o .a.
mee , maatschappelijk werk
ster Diety Medema.

'We houden geen lezingen,
waarbij de deelnemers(sters )
alleen maa r luisteren . Van de
deelnemers(sters ) wordt ver
wacht, dat zij eigen " rva rin
gen en ideeën inbrengen en
aktief meedoen', zeggen de
wijkverpleegk undigen.
De nieu we kursus gaa t van
start in januari 1985 in het
Groene Kruisgebouw, Blin
kerdlaan 2 te Ten Boer.
Voor deelname dient men lid
te zijn van het Groene Kruis.
Voor de koffie - en theeko sten
wordt een eigen bijdrage van
f 10,- gevraagd, voo r de ge
hele kursus .
Inlichtingen en opgaven vana f
9 januari tot 18 januari bij de
begeleiders, de wijkverpleeg
kundigen , tel. 05902-2086 ,
tusse n 12.30 en 13.00 uur.

Kaarten à f 2,50 voor leden
en f 5,- voor niet leden zijn
vanaf 5 januari verkrijgbaar bij
Roelie Dijkema, G.N.
Schutterlaan 22. Het belooft
weer een gezellige avond te
worden. Daar het aantal
plaatsen beperkt is, is het
wenselijk dat u van te voren
een y" artje koopt.
Het L stuur van Dorpsbelan

gen Thesinge



Uniek kerstconcert in De Oosterpoort

Wie laat zich bedriegen in Assen?

Peta Jurjens

rollen . Hierdoor werden ze
steviger en kon breuk worden
voorkomen.
In onze streek worden gelet
tes of knijpertjes ook wel
'kniepertjes' genoemd.
Bent u in het bezit van een
wafelijzer, dan volgt hie ronder
het recept.

Benodigdheden:
500 gram tarwe bloem, 400
gram witte basterd-suiker , 3
eieren, 225 gram roomboter ,
2 pakjes vanille-sui ker, een
snuifje kaneel.
Bloem, basterdsuiker en van
illesuiker door elkaar roeren,
daam a de eieren. Dan de iets
zachte boter er doorheen
doen en alles tot een bal kne
den.
Maak ongeveer 80 à 90 bal
letjes Oets groter dan een
knikker ).
Het ijzer af en toe invetten
met wat boter of een zwoerdje .
Een balletje in het midden van
het ijzer leggen en het ijzer
even aanknijpen (± 15 secon
den vasthouden) .
Eet smakelijk.

Pela Jurjens

Voor een keertje naar de film,
zie de diverse dagbladen;
vanaf 20 december draait de
film: Sneeuwwitje en de zeven
dwergen .

Verder nog wat aktieve even
ementen:
- Schaatsen op de Groninger

IJsbaan, (tel. 050-256080).
- zwemmen in het Helper- of

Noorderbad, Schartaken
hof -Haren .

- wandelen: Lauwersmeer
gebied, Ten BoersIerbos,
Ekenslein-Appingedam ,
Slochlerbos.

Veel plezier en laat in de vol
gende G.T. iets van u horen
of u aan een evenement hebt
deelgenomen.

Bovendien heeft het museum
de geologische tentoonstelling
'Continenten in beweging' in
huis weten te krijgen. Vana f
19 decembe r kunt u het vol
ledig inger ichte museum be
zoeken en dat is beslist de
moeite waard !
Natuurmuseum Groningen,
Sint Walbrugstraat 9, 9712
HX Groningen, tel. 134737.
Openingsdagenltijden: di t/m
vr 10.00-17.00 uur, za en zo
14.00-17.00 uur. Feestdagen
gesloten, m.u.v. 2e paas- , 2e
pinkster- en 2e Kerstdag.

Rolletjes, gelettes ofwel:
kniepertjes

Tussen de vele interessante
wisselexposities door werd
ijverig gewerkt aan de afde 
ling geologie. Deze omvat
o.m. een zeer uitgebreide en
fraaie collectie zwerfstenen 
waaronder fossielen - uit de
stad Groningen en omgeving.
De inricht ing van deze afde
ling is nu klaar.
Het feit dat daarmee het Na
tuurmuseum nu geheel is in
gericht, wil het museum vie
ren. Vandaar dat prol. dr.
L.M.J.U. van Straaten voor
genod igden op 18 december
een open ingswoord houdt.

Nu ook geologie in Natuurmuseum

Groningen krijgt zijn Kerstland

Veel mensen denken dat het
eten van 'rolletjes' een typisch
noordelijke tradit ie is. Inte
gendeel , In heel West -Europa
worden al sinds de 10de
eeuw wafels gebakken .
Aanvankelijk gebeurde dit
door monniken , want deze
'hostie-wafels' werden ge
bruikt als zoen-offer of mis
brood in de kerken. Het latijn
se woord hiervoor is 'host la
oblata '. Men vindt dit terug in
het duitse woord 'oblaten' en
in het franse woord 'oublies'.
Omstreeks 1400 ging de be
reiding van de oblaten hoe
langer hoe meer over in han
den van bakkers . Bij wijze van
huisvl ijt werden deze wafels
echter ook veel door de men
sen zelf gebakken. Dit ge
beurde in de donkere dagen
tussen kerst en nieuwjaar.
Het bakken van de wafels ge 
beurde tussen knijp-ijzers.
At men de oub lie eerst als
een platte wafe l, later is men
er om praktisr . ' redenen toe
overgegaan de wafels op te

Van vrijdag 21 december lot
en met zondag 30 december
krijgt de stad Groningen zijn
Kerstland.
Vrijdag 21 december is er om
te beginnen 's middags om 3
uur een stadstoer door Gro
ningen met medewerking van
diverse plaatselijke bedrijven .
Er zullen praalwagens zijn,
clowns, maar ook circusdie 
ren. 's Avonds is de off iciële
opening in de Martinihal.
zaterdag 22 december is de
eerste dag van Kerstland.
's Middags is er een landing
van parachutisten op het voor
plein van het MartinihaI
centrum.
Alle dagen zijn er daama cir
cusvoorstellingen en diverse
andere gebeu rtenissen.

iedereen is welkom om mee
te doen.
Wat de organisatoren betreft
mag het orkest een 200 tot
300 leden gaan tellen . Het
optreder j an dit orkest samen
met er I aantal koren belooft
het hoogtepunt te worden van
dit kerstprojekt , dat plaats
heeft onder auspiciën van De
Groninger Gezinsbode.
Men moet zich uiteraard wel
van te voren opgeven als or
kestlid, waarb ij het wel goed
is er alvast op te wijzen dat
als enige eis geldt dat men
een paar jaar muziekles heeft
gehad .

.. . de collecte voor 'Eén voor
Afrika ' bracht in Garmerwolde
f 736 ,50 op.

toonstelling is de 'kamer van
Ames' waari n de mensen lij
ken te groeien of te krimpe n
als ze van de ene kant van de
kamer naar de andere lopen .
Naast 'Ogen Bedrogen' is in
het Drents Museum ook de
vaste verzameling over de
Drentse geschiedenis te be
zichtigen .
Ogen Bedrogen : Drents Mu
seum , Brink 1 en 5, Assen .
Geopend : Dinsdag l/m vrijdag
van 9.30 tot 17.00 uur, zater
dag , zondag en feestdagen
van 13.00 tot 17.00 uur,
Eerste Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten.
Toegang : f 0,50.

Tweede Kerstdag staat De
Voorziening in de schouwburg
met 'De kermisprinses', een
voorstell ing die ook op de dag
na kerst, donderdag 27 de
cembe r wordt gebracht. Beide
keren om 15 uur 's middags.
Het is een groots opgezet
theaterspektakel , bedoeld
voor het gehele gezin.

Stadsschouwburg

Het bijzondere van deze
kersthappening wordt het op
treden van een groot orkest
o.l.v. dirigent Rob Smit,
waarin iedere amateurmusi 
cus die wi l in principe kan
meespelen. Strijkers, blazers ,

Groningen staat een uniek
concert te wachten . Het co
mité dat zich destijds met
succes beijverde voor een or
gel in de grote zaal van de
Oosterpoort organiseert op 2e
kerstdag 's middags in de
Oosterpoort een 'muzikale
kersthappening voor het hele
gezin'. Dat gebeurt in samen 
werk ing met de Oosterpoort.

Waarheen? . . Daarheen!
De Hortus met kerst

Wist-u-dat . . .

Gezichtsbedrog, iedereen
kent de beroemde etsen van
Escher, waarin onmogelijke
constructies heel gewoon lij
ken . Er bestaan zeer veel
vormen van gez ichtsbedrog.
ZD blijkt het voor veel mensen
een moeilijke opgave om na
te gaan of vert icale lijnen
even lang zijn als horizonta le
lijnen. Een groot aantal voor
werpen en tekeningen, geba
seerd op optische illusies, is
bijeengebracht in de expos itie
'Ogen Bedrogen ' die tot 6 ja
nuari in het Drents Museum in
Assen te zien is .
Een hoogtepunt van de ten-

De Hortus De Wolf , organi
seert in samenwerking met de
Kon. Ned. Maatschappij van
Tuinbouw en Plantkunde , een
wedstrijd voor de gevorderde
amateurs regio Noord , in het
maken van kerstversieringen.
De wedstrijd vindt plaats op
zaterdag 15 december a.s .
De tentoons telling daaropvol
gend Ioopl van 16 l/m 27 de
cember.
Openingstijden : maandag l/m
zaterdag van 10.00 tot 16.45
uur, zondag van 14.00 tot
16.45 uur.
Op 1ste kerstdag is de Hortus
gesloten. Tweede kerstdag
geopend van 14.00 tot 16.45
uur.



Produkten uit verre landen 'Wester': Wat 'n kippedrift!
Ananas (Ananas comusus)
De ananas is afkomstig uit
Brazilië, maar wordt nu ook in
vele andere tropische en sub 
tropische landen gekweekt.
De plant draagt op een kort
stammetje een rozet van stij
ve , smalle , aan de rand ste
kelige bladeren . Boven de ro
zet zit een gesteelde aar ,
waarop de vrucht groeit. Bij
de rijping worden niet alleen
de vruchten zelf , maar ook de
dikke 'as' en de daarmee ver
groeide delen van schutbla
deren en bloemen vlezig , zo
dat een zogenaamde verza
melschijnvrucht ontstaat.
Verreweg het grootste dee l
der vruchten wordt op eigen
sap geconserveerd. Verwer
kings-resten en delen van
mindere kwaliteit leveren sap ,
alcoho l azijn en veevoer op .
De bladeren leveren een wit
te , zeer sterke vezel , waaruit
de ANANASBATIST wordt
vervaardigd .
Met het oog op de feestda 
gen, die weer voor de deur
staan, hebben we een paar
heerlijke én gemakkelijke re
cepten voor u opgezocht,
waarin deze lekkere tropische
vrucht is verwe rkt:

Ananastaart
Benodigheden voor het
deeg :
U neemt prec ies deze lfde in
gred iënten die u bij een ap
pe ltaart gebru ikt.
I.p.v. appe ls en rozijnen ge
bruikt u voor de vulling ana
nas .

Voor de vulling :
2 blikken ananas (van de
WERELDWINKEL )
2 beschuiten

Bereiding:
- Het deeg maakt u zoa ls u

die voor een appeltaart
maakt.

- 2 beschuiten verkruimelt u
op de bodem van het deeg .
(om het vocht van de ana
nas op te nemen)

- De ananas goed uit laten
lekken en in stukjes snijden
en op het deeg verde len .

- De ananastaart vers ieren
met reepjes deeg .

- In een matig warme oven
(175° C stand 3) in onge 
veer 75 min. gaar en
goudbruin bakken .

Het bijzondere van de blikken
ananas, die de WERE LD
WINKEL verkoopt is, dat ze
niet, zoals gewoonlijk, via een
multinational ons land bin
nenko men, maar rechtstreeks
geïmporteerd worden uit
Vietnam. Reden genoeg om
eve n naar de bekende adres
sen in Thesinge en Gar 
merwolde te gaan!

Veel sukses en alvast sma
kelijk eten ; mocht u er niet
helemaal uit komen bel dan
gerust Janet Suur: 3431.
Wereldwinkel Thesinge/ Gar-

merwolde

Conditie
training

Heren ,
Hoe is uw conditie? Heen u
het vage vermoeden, dat het
beter zou kunnen ? Zo ja, kom
dan eens langs . Elke
woensdagavond van 18.15
19.15 uur. Gymnastiekgebouw
Garmerwolde. Kosten circa
f 2,- per keer, ee.ste 2 weken
grat is.
Tot ziens!

Henk Vliem

'Wester', dat reeds 120 jaar
bestaat, speelde op zaterdag
24 november het blijspe l
'Wa!'n een kippedrift '. Kees
Jansen hie ld het openings
woo rd en merkte op , dat zo 'n
avond de toneelvereniging
f 1000,- kost , dat er niet zo
veel mensen gekomen waren
en dat er dus een verloting
gehouden zou worden.
Het is natu urlijk altijd jammer
als er minder publ iek komt
dan verwacht, maar ik vraag
me af of bijvoorbeeld de The
singers we l weten , dat zij van
harte welkom zijn. Ik heb
tenminste niet veel Thes in
gers onder het publiek gezien.
Het stuk, onder regie van Jan
Veenstra, speelde zich af in
de huiskamer van de ge
broeders Klaver (Jan Haven
ga en Dienco Bolhuis) die ,
zoa ls de titel al aangee ft, ner
gens, maar dan ook nergens
haast mee maakten , alles

Janna HazeveJd en Bert Bunnga

verwaarloosden , tot grote
woede van hun zuster Geertje
(Janna Hazeveld, die blijkbaar
behoorlijk boos kan kijken !)
Aangezien de broers genoeg
hadden van het gevit van hun
zus , besloten ze een huis 
houdste r in dienst te neme n.
Daarmee raakten ze van de
regen in de drup . want de
huishoudster bleek nog stren
ger en doortastender te zijn
dan zuslief.
De ro l van huishoudster werd
schitte rend verto lkt door Jan-

tje van Weerden, als op het
lijf geschreven.
Zij had echter weer prob le
men met haar man , die ze
d.m.V. deze baan ontvlucht
was. Deze rol werd gespeeld
door Bert Buringa, die voor
het eerst optrad en een open
doekje kreeg . Een veelbelo
vende debutant. Tussendoor
waren er nog problemen met
Geertjes dochter (Aaltje Drei
se) , die niet dié minnaar (Si
mon van Weerden) mocht
hebben. die ze zelf had uitge
zocht .
Na veel verwarring en gekon·
kei kwam het gelukkig toch
allemaal nog goed. De ge
broe ders zagen er weer
piekfi jn uit, de huishoudster
keerde terug naar haar man ,
doch ter en vrien d mochten
trouwen en zélfs zus Geertje
kon vrede hebben met het
geheel.
Het stuk werd met vee l vaard

gebracht, er was veel aan
dach t besteed aan d étails,
maar dochter en vriend had
den elkaar wel iets en
thousiaster om de hals mogen
vallen .
Dienco Bolhu is en Jan Ha
venga waren een prachtig
koppel , tot groo t vermaak van
het publiek.
Na de verloting werd er nog
gedanst en iedereen was het
er wel over eens , dat dit een
heel gezellige avond was .

Elisabeth 8chuling

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
tele foon 05902·1383 mteneu rverzorçm ç
s!aos'.veg 63.9791 k.b ten boe r ben-nmennqen

REGIO-SERVICE
voor radio en t.v .

dan naar

VAN DER REE

eigen service dienst
reparatie: radio, t.v.,
video .
antenne- en geluidsver
sterkingstechniek

werkplaats:
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
- 0'.. 05902-1945



Zo, dat waren er heel wat.
Lezen kan je een boel ple
zier geven en als je zelf
eens iets wilt schrijven over
een boek, dat indruk op je
heeft gemaakt, moet je ons
dat maar eens laten horen.
Een heleboel plezier levert
ook de televisie op In het
leven van de meeste kin
deren.
Daarom gaan we het in ons
volgende nummer in de
Kinderkrant hebben over
'Kinderen en televisie',
Schrijf me eens wat jij het
leukste programma vind1 en
waarom!
Prettige vakantie allemaal
en je weet het hè, een goed
begin is het halve werk, ook
in 1985!
Verhalen en tekeningen kun
je geven aan Annelies,
Schutterlaan 29, Thesinge
of aan een van de andere
redaktieleden.

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

Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 "t. Annen

echte
Groenteman

Tot 12 jaar:
Pim is op Mariek / Anke de
Vries, ill. Dick van der Maat
(uitg. Zwijsen). Was Pim maar
net zo stoer en sterk als
Joost, dan zou Mariek wel
naar hem kijken. Maar als een
ander klasgenootje, Loesje,
gepest wordt, is het Pim die
te hulp schiet . . .
Vanaf 12/13 jaar:
Ben is dood / door Jan de
langer (uitg. Leopold). De
plotselinge dood van klas
genoot Ben en de hatelijke
opmerkingen daarover van
een sarcastische leraar, doen
Meta en Fer beseffen dat ze
eigenlijk niemand in hun klas
ècht kennen. ZB gaan uitzoe
ken wie Ben was, aan hasj

.verslaafd en vooral door
iedereen in de kou gezet .. .
Een spannend, helder en
duidelijk boek over problemen
waarmee iedereen in die
leeftijdsgroep weleens (zijde
lings) te maken krijgt.

Prentenboek voor kleuters :
Harlekijn / door Ulf L..ö fgren,
vertaald door Marianne Keser,
(uitg. Helmond). Een groep
toneelspelers trekt 'heel lang
geleden, lang voordat jij ge
boren werd ' rond om de men
sen mooie stukken te laten
zien, maar daarin moet die
arme Harlekijn altijd weer de
domoor spelen in oude lom
pen. Dat verandert in dit
sfeervolle boek!
Voor 6-8 jaar:
Alles proberen / door Karel
Eykman, ill. van Joep Bert
rams (uitg. Sjaloom). Meesle
pend verhaal over twee kin
deren die uit allerlei afge
dankte rommel zelf een hut
bouwen. 'Wie nooit iets kapot
maakt, probeert ook niets'.
Voor 8-10 jaar:
De Griezels / door Roald
Dahl, ill. Quentin Blake, verta
ling Huberte Vriesendarp
(uiIg. Fontein). Meneer en
mevrouw Griezel zijn vies en
akelig, maken altijd ruzie sa
men en halen ook nog eens
rotgeintjes uit met de dieren
om hen heen. De dieren ne
men grondig wraak! Een ver
haal vol vaart en fantasie,
waarbij je lekker kunt grieze
len èn lachen.

uw brood wordt natuurlijk
geba kken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT8MA

Boeken-tips

Winkelcenlrum Lewenborg lel. 415222
Selwerd lel. 778455
Versmarkl Korreweg 51-53
Clarema'-rd 47
Beyum Oosl, lel. 421452

Over rustige uurtjes gespro 
ken, nu je vrij hebt en de
donkere koude dagen niet uit
nodigen tot veel buiten bezig
zijn, ga je misschien weer
meer lezen. Best mogelijk dat
je van Sinterklaas een
boekenbon hebt gekregen of
om een andere reden weer
eens een boek kunt of mag
kopen. Daarom hier wat tips.
Je kunt een boek dat je aan
spreekt, natuurlijk ook aan
vragen bij de Biblio-bus!
Voor de kleintjes (tot 4
jaar) :
Het regent, het regent / De
wind, de wind / Wat is hier
gebeurd? door Max Velthuijs
(uitg . Van Reemst , Weesp) .
Drie stevige, kartonnen boek
jes. Voor peuters valt er aan
de kleurrijke illustraties van
deze verhalen zonder woor
den heel veel te ontdekken.

Onze krant, de G.T. Express ,
wordt ook wel kortweg de
G.T. genoemd.
Van die letters G.T. hebben
we een puzzel gemaakt.
Wat moet je doen?
Knip de T langs de lijnen in
stukjes en probeer die losse
stukjes dan op de G te pas
sen. ZB passen precies !
Als je de G.T. niet mag ver
knippen, trek je de letters ove r
op een ander stuk papier of je
kunt de letters met een fi
guurzaagje uit een stukje tri
plex zagen. Kleur de letter G
grijs en geeft de letter T al
lerlei kleurtjes . Op die manier
houd je er een leuk spelletje
aan over. Succes ermee. Echt
iets voor rustige uurtjes in de
kerstvakantie .

Kinderkrant


