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GOKKEN OP EEN ROOIE
Embryotransplantatie,
nu ook in Garmerwolde.

Daat staan ze dan! De Chrystal
Roosje 78, de Chrystal Toko,
de Chrystal Roosje 77 en de
Chrystal Tulsa.
Geboren in 't eerste weekend
van mei. vier kalveren, broertjes
en zusjes en toch even oud,
Ze kijken ons met lieve kalver
ogen aan maar er is heel wat
techniek aan te pas gekomen
voor het zover was, Ze zijn
'ontstaan' via de nieuwe tech
nieken van embryotransplan
tatie. Als enige in Garmerwolde
en Thesinge wordt deze
modeme methode op het be
drijf van Jan Wigboldus toe
gepast We zochten hem op
om er meer van te horen,

Van tochtig lal draehlig

Op de ochtend van Hemels
vaartdag vertelde Jan ons 'zijn'
verhaal wat begint in augustus
1984. 'Via het computercen
trum in Amhem was vast
gesteld dat mijn Roosje 73 een
zeer geschikte donor van eicel
len is, Met behulp van een
hormooninjectie zijn bij haar
meerdere eicellen tot rijping
gekomen, in dit geval 12. Deze
donor werd tochtig en via K,I.
(Kunstmatige Inseminatie) be
vrucht Tegelijk werden een
aantal geselecteerde koeien
tochtig gemaakt om eventueel
'draaqrnoeder' te worden'.
Begin augustus veranderde
.Jan's keuken voor één dag in
een compleet laboratorium.
Een speciaal daarvoor opge
leide dierenarts spoelde bij
Roosje de eieren los,Onder een
microscoop bleken (helaas)
slechts 4 bevrucht Op diezelf
de dag werden deze 4 bij de
zogenaamde ontvangsterdie
ren in één van de hoomen van
de baarmoedergeplaatst Deze
werden allen drachtig,
'Eind mei verwacht ik de vol-

gende 5 kalveren; in totaal is
het nu al 4 keer gebeurd. Van
de laatste keer zullen de kalve
ren, als alles goed gaat in de
herfst geboren worden'.
Van de 4 kalveren op de foto
zijn er 2 roodbont en 2 zwart
bont 'Ja, dat was spannend,
vertelde Jan, 'Gokken op een
rooie. Roodbonte koeien zijn
beter voor het vlees en zwart
bonte geven meer melk. Als de
donorkoe Roosje 73, die zwart
bont is, een roodbont stiertje
zou krijgen, zou je de eigen
schap 'goed melk geven' bij
roodbruine koeien door kunnen
fokken. En dat levert mij dan
weer de meeste w inst op. W ij,
de heer Terpstra en ik. zaten er
de eerste keer met de zaklamp
bij om te kijken of er een rood
bont kalf geboren zou worden.
Van de pootjes is het onder
eind wit daaraan zag je nog

Roosje 73 met nakomelingen

niet zoveel. Toen er een stukje
gekleurd kwam, zei de heer
Terpstra dat tegen mij.
Zelf ben ik kleurenblind, dus het
was voor mij een heel pro
bleem om dat in de nacht en
bij een nog vochtig kalf, goed
te zien. Nou, het was echt een
roodbont kalf.
Er werden uiteindelijk 2 rood
bonte geboren met gelukkig
een stierkalf. De geboorte van
die vier ging heel vlot Ik was
er erg blij mee, want het had al
een hoop geld gekost om het
zover te laten komen en een
aantal nachten was er, in af
wachting van de geboorte,
we inig van slapen gekomen'.

Kaf1S1,fJrgroling.

Op onze vraagwat het doel van
embryotransplantatie is legt
Jan uit dat het vooral om kans
vergroting gaat 'Voor de fok
kerij wi l je graag goede stieren
hebben. Met deze methode
verhoog je het aantal kalveren
van een goede koe, zoals
Roosje 73, dus ook het aantal
stiertjes. Normaal krijg je
meestal één kalf per jaar per
koe. Nu kunnen er van koeien
die goede eigenschappen heb
ben 2 tot 3 kalveren komen,

dat is het landelijk gemiddelde,
Bovendien kunnen ook een
aantal bevruchte en goed
gekeurde eieren ingevroren
worden. Dat gebeurt bij 196
graden Celcius onder nul. Door
het diepvriezen van embryo's
is het mogelijk geworden deze
lange tijd te bewaren. Ze kun
nen later alsnog ingeplant wor
den bij een ontvangstdier.
Bovendien kun je ze over grote
afstanden vervoeren en interna
t ionaal verhandelen. Dit komt
tot uiting in de naam van de
vereniging die de embryotrans
plantaties uitvoert : de Embtyo
Transplantatie Handelsvereni
ging (ET,H.). Uiteindelijk gaat
het dus om economische
belangen'.
Juicht Jan deze ontwikkelingen
toe? 'Voor een boer in een
bedrijf is er eigenlijk geen keus.
Je moet mee met deze ontwik
kelingen. Bij deze methode is
er ook nog niet sprake van echt
sleutelen aan een koe. Alleen
de hormooni njecties om de koe
tochtig te maken grijpen w e
zenlijk in. Met de volgende
stap, het ingrijpen in het erfe
lijk materiaal en het manipu
leren daarmee. daar heb ik dui
delijk wel moeite mee, Je kunt
dan zwakke wezens krijgen.

(folo: Jos de~



· . . . .. we vele nieuwe
adverteerders hebben voor de
krant? Kijkt u maar eens goed !

· . . . . . er een moedereend met
11 jonkies in de Thesinger
Maar zwom op 10 mei uitge
broed in een melkbus bij de
lam. J. van Zanten? Na2 dagen
was al' haar kroost spoorloos
verdwenen. De muskusrat ?

· . . . . . er een andere w ille
moedereend in de Thesinger
Maar er al enkele dagen 9 jon
kies op na houdt?

. . . . . . er hard gew erkt is in de
tuinen? Dat bijna iedereen
volgens ons een 1e prijs heeft
verdiend bij de tuinkeuring !

I 417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

WIST U DAT ....

STOWEZA
LOONBEDRI.lF
CULTUUR TECHNISCHE WERKEN
MAnRlEEL VERHUUR

Janna Hazeveld.

Tesamen met het Integraal
Kankercentrum Noord Neder
land (IKN), dat eveneens een
voorlichtende taak op het
gebied van kanker heeft, heb
ben de werkgroep borstampu
tatie Groningen en de Provin
ciale kruisverenigingen Gronin
gen een borstprothese-infor
matiecentrum geopend.
Men kan zich in een niet-com
merciële sfeer rustig oriënteren
op hetgeen er op dit gebied
verkrijgbaar is.
Het voorlichtingscentrum is ge
vestigd bij het Integraal Kanker
centrum Noord, in het zuster
huis op het terrein van het
Academisch Ziekenhuis Gro
ningen, Oostersingel 59.
Voor informatie :
tel. 050 - 612755.
Voor afspraak: maandag- en
donderdagmorgen tussen
10- 12 uur. Tel. 050- 120219.

hdonnatie over
borstprothese.

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J. Cremer-van Slochteren

hoefde gelukkig niet uit te ruk
ken. Na de tocht werd men op
gevangen met een kop koffie
en een plak zelfgebakken cake.
Ook kreeg iedereen nog een
herinnering, in de vorm van
een oranje balpoint plus
inscriptie mee naar huis.
Ook kon men die middag een
tentoonstelling bekijken over
de jaren 40-45. Deze trok ook
veel belangstelling.

Afscheidsdienst
ds. Hardeman.

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN,
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Kerkdiensten

••••••
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2j uni Garmerwolde
10.00 uur
ds. B. Blonk.
Groningen.

9 juni Thesinge
9.30 uur
gezamenlijke dienst in
Geref. kerk.
ds. H. Hesseis, Dieren.

16 juni Garmerwolde
10.00 uur
prof. dr, AF.J, Klijn,
Haren.

23 juni Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg.

30 juni Garmerwolde
10.00 uur
cand mw. M. Reinders
Groningen.

Het Oranjecomité.

Het vertrek van de fam. Harde
man komt nu toch in zicht
De toestemming vanuit Brazilië
kwam veel later dan verwacht.

. Op zondag 9 juni wordt er een
afscheidsdienst gehouden in
de gereformeerde kerk. die
meer ruimte biedt dan de eigen
kerk. in Thesinge om 19.00 uur.
Op de 10e of de 14e juni ver
trekt hun vliegtuig naar Brazilië.

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

echte
Groenteman

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

Op deze dag was een fiets
tocht georganiseerd. Er waren
2 routes : 25 en 35 km.
Prachtig weer en ± 60 deel
nemers gingen van start bij
café De Leeuw. Alles verliep
prima en de 'bezemwagen'

Oranjecomité
Gannerwolde.

Fieke van Weeghel
Jas de Vries

Dit jaar konden de kinderen
genieten van verschillende
videofi lms, gedraaid in café
De Leeuw.
Voor kinderen t/m klas3 waren
er filmpjes over stripfiguren.
Dat het hun boeide was wel te
merken aan de stilte in de
zaal.
Voor de oudere kinderen werd
de film gedraaid van Ciske de
Rat Dit was een enorm succes.
Het was muisstil in de zaal en
men kon bij wijze van spreken
een speld horen vallen. Zelfs
werden er enkele tranen weg
gepinkt Iedereenwas onder de
indruk en zelfs toen de film
afgelopen was dacht men er
nog eens diep over na.
's Avonds werd er bingo ge
speeld. De opkomst was rede
lijk goed en er waren leuke
prijzen te winnen.

Bevrijdingsdag 1985.

Koningmnedag 1985.

Sterker nog, ze hebben elkaar
nog nooit gezien. Ze hebben
vast niet beseft dat hier iets
bijzonders aan de hand was.
Toch heeft de pionierende Jan
hier het eerste echte E.T.-team
van Garmerwolde bij elkaar
gebracht

{foto J es de vries]Roosje 73

Restaurant
" de Pleisterplaats"

Gayk ingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel. 05902-1441

Nu gaat het alleen nog maar
om aantallen'.

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar !

De hereniging.

Een paar dagen later haalt Jan
de Roosje 73 op voor een foto,
samen met de 4 kalveren. De
kalveren staan nog dichtbij in
de stal. Roosje 73 is echter een
eind van de boerderij vandaan.
Ze blijkt ook nogal onrustig te
zijn, geen wonder als je be
denkt dat ze al verschillende
keren injecties heeft gehad om
een superovulatie te krijgen en
ook om de tochtigheid weer te
stoppen. Ze is snel bang dat er
weer gespoten zal worden.
Bijna gaat ze er vandoor, maar
de ervaren boer weet hoe je dit
moet aanpakken. Uiteindelijk
staat ze rustig bij de boom
waaraan ze is vastgebonden.
Dan halen de heer Terpstra, die
alles van dichtbij heeft mee
gemaakt en erg enthousiast
over het hele gebeuren is, en
Jan de kalveren op. Het is een
mooi gezicht. de grote zwart
bonte Roosje 73 met haar
zwartbonte en roodbonte
nakomelingen. Jammer dat er
geen kleurenfoto's in dit krantje
staan, want dan had u het
rooie ook kunnen zien. De
donorkoe en de kalveren tonen
geen spoor van herkenning.



Verkeersmaatregelen WAT NU?

TER HERINNERING :

Zomer 1981 :

Besloten wordt de sloot aan de
G.N. Schutterlaan te dempen
in verband met de aanleg van
riolering. De gemeente ver
strekt vanwege de bezwaren
van aanwonenden en het
waterschap enkele garanties.
Bij deze garanties hoort: het
tijdens of in onmiddellijke aan
sluiting op de rioleringswerken
aanleggen van effectief ver
keersremmende maatregelen
(te weten 6 'taartpunten' op de
weg), mits er in de gehéle
dorpsgemeenschap geen
meerderheid tégen zulke maat
regelen is.

Herfst 1981 :

De Vereniging Dorpsbelangen
houdt een enquête in het dorp :
van 257 uitgebrachte geldige
stemmen zijn er slechts 90
tégen de maatregelen. De
garanties worden verstrekt, de
sloot kan gedempt de riole
ring, mét voetpad, beplanting
en verkeersmaatregelen, kan
doorgaan. Tenminste als de
eigenarenvan de sloot hun deel
wi llen verkopen. Zij verklaren
zich daartoe bereid

W"nter 1981 :

Mij wordt door de Vereniging
Dorpsbelangen verzocht na
mens de aanwonenden aan de
Schutterlaan zitting te nemen in
de rioleringscommissie van de
gemeente, Het werk begint

Mei 1982 :

Riolering, voetpad en berm zijn

klaar : het werk wordt opgele
verd, Géén verkeersmaatre
gelen. Ik verkoop dus mijn sloot
niet omdat aan de garanties
niet is voldaan. Voetpad, mol
goot en rioolbuizen liggen der
halve op en in mij n grond, en
ik heb daartoe fonneel gespro
ken niet eens toestemming
gegeven. Anderen. die er net zo
over denken als ik en eveneens
op uitvoering van de garantie
bepalingen wachten. verkopen
ook niet en wachten af hoe het
verlopen zijn.

Zomer 1982 :

Tellingen van de Rijkspolit ie
wijzen uit dat ongeveer 50% (!)
van de weggebruikers op de
Schutterlaan de maximurnsnel
heid van 50 km/u overschrijdt
Beboete hardrijders (meer dan
60 km/u!) zijn vrijwel allemaal
Thesinqers, Naarverluidt zijn er
tegen de plannen ('taart
punten') 8 bezwaarschriften
ingediend. Omvang en aardvan
de geplande 'taartpunten' wor
den zo gewijzigd dat normaal
verkeer (bus, vrachtrijders,
landbouwwerktuigen) er geen
noemenswaarde hinder van
behoeven te ondervinden. Des
ondanks worden de maatrege
len niet uitgevoerd : het ge
meentebestuur is bang voor
verzakking van de slootswal
aan de noordzijde van de laan.

Herfs t 1982 :

De beplanting wordt aange
legd, maar na herhaaldeverwij
zing naar de gegeven garanties
verschijnen er in plaats van de
afgesproken 'taartpunten' als
verkeersmaatregel een aantal
ribbels (geen drempels) in de

weg. 'Deze blijken eerder snel
heidsbevorderend dan snel
heidsremmend te werken en
veroorzaken zoveel overlast dat
ze spoedig weer worden ver
wijderd . Er komen geen andere
maatregelen. deelt het
gemeentebestuur mee.

VOOIJaar 1983 - herfst 1984 :

Na vruchteloos pogen de
garantie vervuld te krijgen. loop
ik naar een advocaat Na vele
malen schrijven en dreigen met
processen komt er een ge
sprek, waarin de gemeente toe
geeft dat er effectieve maatre
gelen moeten komen.
Eindelijk komt de gemeente
met een plan van de politie
(visuele vemauwing door een
soort bloembakken aande laan.
met daartegenover bielzen en
daartussen straatstenen in
plaats van asfalt) dat echter
slechts gedeeltelijk wordt uit
gevoerd (bloembakken en biel
zen). Mijn advocaat en ik gelo
ven niet in de effectiviteit maar
geven de gemeente gelegen
heid om de proef te nemen en
het effect binnen een half jaar
door de politie te laten meten.
Helaas blijven de metingen uit

Februan" 1985 :

De beloofde metingen door de
politie zijn na lang aandringen
onzerzijds eindelijk verricht en
wijzen uit dat nu 56,6% (I !)
van de wegg ebruikers de maxi
mumsnelheid overschrijdt : een
toename dus in plaats van een
afname. Mijn advocaat som
meert thans de gemeente om
binnen twee maanden einde
lijk uitvoering te geven aan de
garantiepunten uit 1981 . maar
de gemeente denkt het harde
rijden te kunnen bestrijden
door binnenkort eenwit streep
je langs de kant van de weg te
trekken!

Mei 1985 :

Mijn advocaat en ik besluiten
de gemeente Ten Boer te dag
vaarden in een proces, waarbij
of effectief snelheidsbeper
kende maatregelen of het ver
wijderen van voetpad. molgoot
en riolering uit mijn grond
geëist worden.
Het proces zal wel ongeveer
een jaar in beslag nemen,
maar mocht de gemeente
verliezen dan zijn de
kosten voor de gemeente (en
de kosten van verkeersmaatre
gelen of de kosten van verleg
gen van het riool natuurlijk ook
nog). Het wordt dan, geheel on
nodig, een hele hap centen.
Nu weet u tenminste hoe onze
gemeenteambtenaren om
springen met hun gegeven
woord. met het vertrouwen van
de gemeenteleden en met het
geld dat wij allemaal moeten
opbrengen.
Hebt u uw onroerend-goedbe
lasting al betaald?

Rudy Bremer,

Eindelijk weer aan de loop.
(Foto Jos de Vnesl
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Planten in
onze omgeving.
mei : de pinksterbloem.

Mei is de maand van de pink
sterbloem. Op vele plaatsen
langs slootkanten en in niet
gemaaide vocht ige weilanden
vertoont dit bekende plantje
zijn gezicht
De pinksterbloem bloeit - on
danks zijn naam - slechts dàn
met pinkst èren als die feest
dagen vroeg vallen of als het
voorjaar koud uitvalt We treffen
het in '85 want Pinksteren viel
vroeg en tot half mei was het
beestachtig koud. Iedereen
heeft dus met de pinksterdagen
van de gelijknamige bloem
kunnen genieten.
Deze plant komt bij ons veel
voor, maar dat geldt eigenlijk
voor alle gematigde streken
van Eurazië en Noord-Amerika.
Er bestaat een groot aantal
ondersoorten en varianten van
de pinksterbloem. In ons land
komen een tvveetal soorten
voor, die iets in grootte en kleur
van de bloem verschillen.

De pinksterbloem behoort tot
de kruisbloemigen. Van wege
die naam staan de vier kroon
blaadjes van elke bloem in de
vorm van een kruis. Tot deze
kruisbloemigen behoort bij
voorbeeld het welbekende
herderstasje (bloeit op dit
mom ent ook), maar ook al de
koolsoorten die we in onze
moestuin verbouwen. Dat zie je
niet direkt aan die groene of
rode 'bollen', maar dat komt
omdat we al die kool opeten of
invriezen voordat de plant op
zijn mooist is. Als je een kool
plant eens een wi nter over laat
staan, dan 'schiet hij door' en
krijgt schitterende bloemen.
Wanneer je de bloeiwijze en
zaadvorming van zo'n koolplant
op de moment vergelijkt met de
pinksterbloem. dan wordt de

familie-relatie ineens veel dui
delijker. Dus laat eens een
'slecht' kooltje staan .

Als je een pinksterbloem eens
wat beter bekijkt dan valt direkt
op dat hij verschillende soorten
bladeren heeft Het eerste wor
telrozet bestaat uit bijna ronde
blaadjes die met z'n zevenen
aan een stengeltje zitten, ter
wi jl de blaadjes die aan de uit
dat rozet omhoogkomende
stengel zitten lang en smal zijn.
De bleekviolette (soms witte,
soms bijna paarse) bloemen
staan in trosjes en bevatten
veel honing, die ervoor zorgt
dat veel insekten vaste 'pink
stergast' zijn. Bij regenachtig
weer en 's nachts sluiten de
bloemen zich; ze nemen een
zogenaamde slaapstand in.
De pinksterbloem plant zich
voort door middel van zaad,
maar als de maaimachine er
eerder is dan het zaad dan is
dat toch geen ramp. De ver
spreiding gebeurt namelijk ook
doordat zich worteltjes vormen
aan de onderste bladeren, die
op de grond hangen. Wanneer
het oorspronkelijke blad verrot
is, heeft zich door middel van
een zogenaamde broedknop
een zelfstandig plantje ontvvik
kelt Deze nietsexuele (vegeta
tieve)voortplant ing verklaart de
uitbundigheid waarmee de
pinksterbloem bijvoorbeeld het
speelveldje aan de Mo lenweg
in Thesinge bevolkt. terwij l toch
ieder jaar de maaimachine er
daar erg vroeg bij is.
Aan de stengels vind je vaak
schuimhoopjes, waaraan de
plant haar Duitse naam 'Wi e
senschaumkraut' ontleent In
dit schuim, in de volksmond
'koekoekspoq' geheten, bevin
den zich de larven van de
cicade (een insekt). die sap uit
de plant zuigt en zich in zijn uit
werpselen - het schuimhult De
pinksterbloem wordt vaak in
verband gebracht met de
koekoek; dit bleek wel uit

'koekoekspoq', Dit komt omdat
de roep van de koekoek ook
vaak zo rond Pinksteren ter
horen is. Het is zelfs zo dat de
pinksterbloem soms wel koe
koeksbloem genoemd wordt
en de ook bestaande koe
koeksbloem pinksterbloem (en
ze lijken ècht niet op elkaar,
De pinksterbloem heeft in de
geneeskunde vooral een rol
gespeeld in de bestrijding van
scheurbuik en andere ziektes

die het gevolg zijn van vita
mine-C gebrek. De verse bla
deren van de plant blijken dan
ook een gigantische hoeveel
heid vitamine-C te bevatten.
Om dezelfde reden gebruikte
men het we l bij chronische
huidaandoeningen en ontste
kingen in de mondholte. Het
kruid kan gewoon vers, als
salade gegeten worden. maar
kan ook uitgeperst tot sap in
genomen worden.
Ook als je géén gebrek aanvita
mine-C hebt is het de moeite
waard pinksterbloem te berei
den. Doe dat eens als volgt
Neem een paar handjes jonge
blaadjes van de paardebloem,
de brandnetel. hondsdraf,
weegbree, hoefblad en pink
sterbloem. Was ze en hak ze
fijn. Doe één lepel boter en
tvvee lepels bloem in de pan.
Giet als de gesmolten boter en
de bloem één zijn geworden
langzaam één It bouillon erbij
(geen vleesbouillon natuurlijk)
en doe er wat zout en peper bij.
Breng dit geheel aan de kook.
voeg de gehakte groente toe
en laat 't nog even kort door
koken. Tot slot enkele lepels
room en een heerlijke voor
jaarssoep staat dampend op
tafel !
Opvallend is dat de folklore
niet of nauwel ijks melding
maakt van de pinksterbloem.
En dat is heel bijzonder voor
zo'n veel voorkomende plant
Mogelijk dat het snelle verlep
pen van deze bloem na het
afplukken hiermee te maken
heeft Op een vaas zetten heeft
dus geen zin. Een voordeel van
deze eigenschap is dat de pink
sterbloem in gedroogde vorm
in
bijna elk poesiealbum voor
komt. Een verlepte bloem laat
zich tenslotte makkelijk schik
ken langs de tekst of een
plaatje.

tekening : Ad van Zalk
tekst : Kees Faber

Goederen gebracht
f.-'? oe L. v.a Veenstmat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vrijdaga vond
thuis gebra cht

Tevens:
Suéde-relm[png
stoppage en
k1eciingreparatle.

Goed voor uw goed

REGIO-SERVICE
voor radio en t.v.

dan naar

VAN DER REE

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

werkpl aats :
OPENBARE LAGE RE
SCHOOL
KAPE LSTRAA T 11
THESI NGE
TEL. 05902-1945



Een avondje
Musical.
In de gemeente Ten Boer
blijkt de musical 'Disco in Doe
dorp' erg goed in de markt te
liggen. Bij de festiviteiten ron
dom de opening van de nieuwe
basissc hoo l in Thesinge was dit
muz ikale verhaal al door de
schooljeugd opgevoerd . Op 10
mei j.l, stond deze mus ical cen
traal op de feestelijke ouder
avond in Garmerwolde. Als
'spion' was bovend ien een kol
lega aanwezig uit Ten Boer. die
me in de pauze verte lde dat zij
dit stuk op 7 jun i ook op hun
school van plan zijn op te
voeren . Voor deze avond had
den ze aan Dick Groenhagen
wat decors uitgeleend. die op
zijn beurt weer decors voor die
uitvoering ter beschikk ing stelt
Een prim a samenwerking.
Het stuk zelf we rd een zeer
aangename vertoning. De
plaatsel ijke hermandad van
Doedorp had zichtbaar plezier
in zijn rol. Gravin Janet Ganze
veld blonk uit in het toonzui
vere open ingslied. Johan
Zwendel en Henriétte Co

Onverwachte hanekammen.

kregen een terecht applaus
voo r hun zeer gaaf vertolkte
binnenkomer. waarop ze zich
op zeer knap gezongen wijze
introduceerden. De erg teks t
vaste Saartje Schul ing zette
een prima Balleninus neer; de
dansleraar die het duffe. inge
slapen dorp op fraaie w ijze
nieuw leven in blies. Zonder de
rest van de spe lers tekort te
doen moet ik zeggen dat Dick
Groenhagen er naar mijn idee
in geslaagd is de juiste figuren
in de juiste rollen te manou
vreren.
Dit geheel werd voorafgegaan
door een optreden van de klas
sen 1,2 en 3 van Boukje Tuin.
Zij brachten eveneens een vro
lijke musical 'W aar is Hansje' ,
Vermakelijk om naar te kijken.
Voo ral om door een volwassen
bri l te zien hoe die jongere
kinderen op versch illende
manieren met zo'n stuk bezig
zijn. Voor sommigen is slechts
belangrijk waar hun ouders in
de zaal zittere een ander laat
zich de hele tekst door Boukje
influ isteren; en er zijn er bij die
zich door het verhaal helemaal
laten meeslepen en gewoon
hartstikke enthousiast zijn bij

(foto Jos de Vl1esl

alles wat er op de bühne ge
beurt een aantal kinderen ge
ven al blij k over het nodige
talent te beschikken of ze heb
ben gewoon goed de aanwi j
zingen van de juf opgevolgd
Voora l de aankleding was bij
'Waar is Hansje' goed verzorgd.
Dit wa ren twee Benny Vreden
Product ies, gemaakt door een
team, dat door de jaren heen
steeds w eer kans heeft gezien
musicals op de markt te bren
gen, die graag doo r het onder
wijs worden uitverkoren.
Het met z'n allen toewerken
naar zo'n uitvoering met weken
van oefenen, kleding verzame
len, decors bouwen, en noem
maar op, zo'n gezamenlijk
schoolgebeuren, dat vind ik een
grote verdienste van een dorps
school. En ik niet alleen, want
de zaal in café De Leeuw zat
bomvol, mede door de 55+
ers, die door de vrouwenraad
waren uitgenodigd.
Als het goed is heeft camera
man Ed W ell ing alles op de
videoband gezet en kunnen we
op een later tijdstip nog eens
nagenieten.

Getrokken num mers van de
verloti ng d.d. 10 mei 1985
t.b.V. de O.B.S. te Garmerwolde.
1834.11 61,1741,1802,
1197. 1355, 181 9. 974. 820 .
1155, 156 0. 1668, 952, 1793.
1501.
Prijzen af te halen bij de O.B.S.
te Garmerwolde.

Ad van Zalk,

Succes voor
drum en
harmonie.
Zondag 12 mei j.1. heeft de
drumband van de Hannonie
met succes deelgenomen aan
een festival van drumba nds en
showcorpsen in Zevenaar bij
Amhem. Hier werd een 1e prijs

--_.....

behaald, zowaar een mooie
beloning voo r de vele studie
uren. Onze instructeur,
Mei ndert Telkamp, is verant
woordelijk voor dit succes; hij
is dan ook zeer tevreden over
deze groep. maar zou hem to ch
graag uitge breid zien met
enkele tamboers. W anneer er
nog mensen zijn, die zich
geroepen voe len zich aan te
sluiten bij een goede drum
band: op maandagavond
wordt er gerepeteerd van
19.00-21.30 uur in de Sport hal.

Jan Feenstra.

REISBUREAU
KLOOSTER.
Evenals voorgaande jaren orga
niseren wi j ook dit jaar. in
same nwerking met Reisbureau
Kloos ter, naast gezellige dag
toc hten, een 8 -daagse reis naar
Braunlingen, gelegen in het
Zw arte Woud in Duitsl and.
De reis is gepland van zater
dag 29 juni tot en met zater
dag 6 juli 1985 en is gehee l
verzorgd, ink lusief dive rse
excursies, en met inbegrip van
ALLE verzekeringen.
De koste n van deze reis zijn
f 65 5,- per persoon.
Meer inlichtingen kunt u ver
krijge n bij:
D. Bulthu is, Gaykingastraat 9,
Ten Boer, telefoon 1759,
die u graag een dagindeling
toezendt

Uitstel feestdag
'Benjamin'.
In verlDand met bestuurswis
seling is de aangekondig de
teestdag van de peuterspeel
zaal verschoven van 8 juni naar
7 september. Wat in het vat zit
verzuurt n iet !

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

..Joop
Noordhof

Bovag-lid

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfiet sen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELU
VESPA- TOMOS-YAMAHA

FANTIC

o Ai", , ,,,~,~r, f!'; m'Jt .~;'.len 'JII V'JO," <>rid

'eo.~' 0 .'B'e ,r.r:f':>SO;:"'S er>orce-Ó"'ff}
o .4'f"l,l S~e er; 'f!iI'd'",;:e

RIJKSWEG 15
GARME RWOLDE

TELEFOON 05902·1624

W erkplaats 's maandags de gehele
dag gesloten .

DROGISTERIJ ·Pl\RFUMERIE · REFORM · SCHOON1IEIDSSAL(W

lES
WINKELCENTRU M lEWEN80A G GRONI NGEN TELEF OON O5()..4I l 0508 .

~ SCHOENMAKERIJ
~tlOJ1<;1.'fij;!: 'jn,! ':l!!!I!!

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijp werk

KA.JUIT 252 LEWENBORG

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
050-416425



30 april.feest
in Thesinge.
Beeldschoon weer is het op
koninginnedag als om half9 de
schooljeugd zich op het
schoolplein heeft verzameld
om hun kreativiteit te showen.
De jury, bestaande uit nieuwe
Thesinge-bewoners Karin v.d
Berg en Perry de Raad, liep
spiedend rond. Om 9 uur ver
trok de muziek gevolgd door
een optocht bestaande uit de
kleuterschoolwagen met alle
kleuters uitgedost als sport
figuurtjes met juf Hidda als
amazone.
Een bonte stoet wandelde in
het zonnetje door het hele
dorp.

- In de catagorie "individueel"
werden als mooisten beoor
deeld :
1. Lettie de Boom (paddestoel)
2. Marjan Karsijns (smurfin)

- In de categorie 'groepjes'
gingen de prijzen naar:
1. Imro de Haan en Alex Mol

lema (dierenambulance)
2. Naäma Hardeman en Petra

Apol (omgekeerde
vrouwtjes)

Spelletjes op de V\.€l van He/dema.

- In de categorie 'versierde fiet
sen en karren' scoorden het
hoogst :
1. Geert en Wytse Hoekstra

(boerderij)
2. Richard v.d, Veen en Kees

Kwant (de pausmobiel)

Na de optocht waren er spel
letjes voor de kinderen op het
weiland van Heidema. Voor
klas 1 tot en met 6 hadden de
leerkrachten een parcours uit
gezetvan 8 spelletjes. In groep
jes verdeeld hadden de kin
deren 5 minuten per spel. Bij
elk onderdeel kregen ze een
lener, die samen in de goede
volgorde gelegd het woord
'schoolfeest' vormde. Tot 12
uur vermaakten de kinderen
zich met het lopen op lange lat
ten rond een hindemisbaan, het
cricketspel, blokjesestafette
met vervormende brilletjes op,
het raden van stripfiguren, krui
wagen lopen, scrabble, een zo
lang mogelijke slinger maken
van een krant De ijstraktatie
viel er bij ieder prima in.
Ook bij de kleuters die zich in
een andere hoek amuseerden
met zaklopen, ringwerpen, ver
voeren van blokjes en balletjes
in kruiwagentjes, veterdrop
eetwedstrijd.
zie verder pag. 8.

[foto Andnes v.d Meul en)

Koolzaad
fietstocht.
Een record-aantal deelnemers
genoot op 18 mei van deze
fietstocht over een afstand van
29,5 km. georganiseerd door
de ver. van Dorpsbelangen
The singe . Onder prima
weersomstandigheden
startten 63 fiet sers bij café
Molenzicht richtin g Ganmer
wolde. Via de stadsweg
voe rde de tocht naar Lewen
bo rg. Dwars door deze wijk
kwamen we op het fietspad
naar Beijum. Weinig kool
zaadvelden hier maar w el
leuk om na het di cht-be
bouwde Lewenborg het rui
mere Beijum met bruggetjes
en gevaneerde huizenbouw
te bekijken. Ook bekruipt je
hier een gevoe l van tevre
denheid over je eigen 'stek
kie' in Thesing e.

Succes
voorW.W.K.

De toneelvereniging 'Wi e Wi l
Kan' gaf haar jaarlijkse uitvoe
ring en op 30 april en 3 mei in
'Ons Trefpunt' te Thesinge.
Beide avonden werden goed
bezocht en de toeschouwers
hadden geen spijt, want de
lachspieren zijn bij de meesten
goed losgekomen!

Na de 1e controlepost reden
w e naar Noorderhoogebrug
w aama het richting Adorp
ging. Langs de molen volg
den w e het fietspad naar
Sauwerd tot de afslag
Noordwolde. Hier werden
we 0l?gewacht door de 2e
controlepost Het laatste
deel van de route via Elier
huizen konden we genieten
van de kleur en geur van het
koolzaad in volle bloei. Met
de wind in de rug fietsten we
Thesinge weer binnen en
mochten we in café Molen
zicht een pen met inscriptie
in ontvangst nemen.
Behalve 1 lekke band en een
gebroken ketting wat ter
plekke verholpen kon wor
den is alles vlekkeloos ver
lopen.
Volgend jaar gaan we w eer!

Truus Top.

Dit jaar werd het blijspel 'Help
de bruidegom is ontvoerd op
gevoerd.
In de pauze w erd er traditie
getrouw een tombola
gehouden.
Ook werd er nog een uitvoering
gegeven op 8 mei voor de
55+ers van Garmerwolde en
Thesinge. Ook deze avond
werd een succesen is van onze
kant voor herhaling vatbaar.

Toneel W.W.K.

Installatiebe<tijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
CJ5O.-41 621 7

GAS-WATER
ELECTRA

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
s agter

telefoon 05902-138 3 Inteneurverzorging
stadsweg 63. 979 1 kb ten boer betimmeringen



Schoolreis
klas 4,5 en 6
naar Appelscha.
Maandag 73 mei

Om kwart over acht moesten
we op school zijn.
De bagage werd in de auto's
gestopt. de fietsen werd en op
de vrachtwagens vasgebonden
en om plm. kwart voor negen
kon de reis beginnen.
Rond half tien w aren w e gearri
veerd
De bagage werd gelost en w ie
de bagage had ging naar de
slaapzaal om de bedden klaar
te maken. Toen we hiermee
klaar waren gingen we naar de
speeltuin van de fam. Wouda.
ons logeeradres.
Later gingen we samen fietsen.
We hebben deze dag een tocht
van 48 kilometer gemaakt
Weer op de boerderij aange
komen gingen we warm eten.
's Avonds hebben we een lan
ge wandel ing gemaakt
Rond tien uur waren we terug
bij de boerderij en moesten we
naar bed.

Dinsdag 74 mei

Op deze dag gingen we naar
Duinenzathe. Eenprachtig pret
park waar we de hele dag erg
veel lol en plezier hebben
gehad Na afloop was er de be
zichtiging van een uitkijktoren.
Sommige kinderen durfden er
boven in te klimmen. Span
nend hoor !
Toen iedereen weer beneden
was moesten we ons verza
melen en gingen we terug naar
de boerderij om te eten.
's Avonds kwam de oudercom
missie op bezoek.
In de boerderij was nog een
school te gast en deze scholie
ren hielden een Romeins feest
Ze hadden een kampvuur ge
maakt waarbij ze allerlei liedjes
zongen.

Wij mochten ook nog even kij
ken van meester. Dit was
héééél gezellig !
Later moesten w ij naar bed.
maar we konden er nog wel
van mee genieten.

Woensdag 75 mei.

We moesten er alom half acht
uit omdat we de koffers in
moesten pakken.
Om half tien gingen we fietsen.
We kwamen langs erg mooie
paadjes die steeds heuvel op
en heuvel af gingen.
We kwamen ook langs een
zandvlakte (Kale Duinen). Hier
mochten we een uur spelen.
Hiema gingen we naar het
dorpje Vledder om souvenirs
te kopen.
Toen iedereen hiermee klaar
was kregen we een soft-ijsje.
Nadat deze op was gingen we
weer richting Appelscha. waar
meester en meneer Huiskes
patat gingen halen.
Toen ze terug kwamen waren
er al ouders om ons op te
halen. Alles werd weer in-en
opgeladen en we konden met
de terugreis beginnen.
Moe. maar zeer voldaan arri
veerden we in Garmerwolde,
waar alle ouders bij school
stonden te wachten.
Ook door het mooie weer, een
h eer I ij k e schoolreisje! ! !

Gerda en Angela
Dikkema.

Een dagje uit met
school

Ik ben naar Leek geweest en
nog ergens naar toe .. . ..
Eelde. . .. . en ik vond het leuk.
want we gingen naarde kinder
boerderij en daar was een
speeltuin. W e zijn ook naareen

TeJ'Ugkomst ~n schoolreiSJe.

zandvlakte geweest. daar heb
ben we gespeeld en gepick
nickt en nu we et ik niet meer
zoveel.

Rhoda Schuling
op schoolreis.

Stoomfluitjes.
Te koop :
Lichte wande lschoenen van
beige canvas, met profielzool.
maat 32.
tel. 050 - 416094.

Te koop :
Lege Butagasfles f 40,
tel. 050 - 416355.

Plattelands
vrouwen
Garmerwolcle.
Doordat dhr. Denijs wegens
ziekte verhinderd was, werden
de dames van de Wereldvvinkel
verzocht de avond op 17 april
te verzorgen.
Mevrouw Irene V.d. Wal hield
een inleiding over de Maasaï
uit Afrika.

(foto .los de Vries)

De mensen van deze stam zijn
ruim 2 mtr. lang.
Ze leven van hun vee, dat w il
zeggen dat ze er de melk van
gebruiken.
Daarna liet ze dia's zien w aaruit
bleek dat de Maasaï praktisch
geen sieraden dragen. Als ze
die hebben, dan zijn ze gekocht
of geruild voor iets anders.
De dames hadden Derde
Wereldprodukten meegeno
men, die ook op de laatste
zaterdag in de maand, als men
door het dorp komt. kunnen
worden gekocht

Op woens dag 1 mei werd de
laatste bijeenkomst van dit sei
zoen gehouden in
Café "De Leeuw".
Deze avond werd verzorgd
door mevr. Bosscher uit Ter
munten. Zij gaf een demonstra
tie met kwark.
Er kon ook volop worden
geproefd van de zoete en vele
hartige gerechten die allemaal
met kwark kunnen worden
gemaakt Het één en ander
viel goed in de smaak.

De gemaakte handvverkjesvoor
de braderie kunnen nog tot
14 juni worde n ingeleverd bij
een van de bestuursleden.

dat u bi ) Vo s Op tie k m eet bril
krij gt vo o r uw geld .
Grote keu ze in uiterst be
taa lba re mo nturen van
de bekende merken
met betr o uw bare
garant ie en
service

GEZIEN ...

t
: "-.. ~ .

Dal u voor een deskundig ,
ad vie s ook bij een .•-S-

HOORAPPARAAT~'
bi j Vos Audio moe t zijn.

Fida Erken d
(Huisbe zDelf. op afsp raak )

VOS OPTIEK~AUDIO
OUOE EBBINGESTRAAT 6S ' 971 2 HE GRONINGEN - TEL. OSD-1291 02

Voor een pe rsoon lijke rij 
opleiding door volled ig

gediplomeerde ins tructeurs I

Wij lessen In BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon.
Vaargeul 56 - Groningen

Tel. 050-412777

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-w itkamp



GEG-B kampioen!

Zaterdag 11 mei j.1. werden de
8"ers van voetbalvereniging
GEO kampioen in de wedstrijd
tegen CSVH uit Hoogkerk.
De wed strijd werd gespeeld in
Garmerwolde en begon om
10.30 uur. Er waren ongeveer
70 mensen om deze wedstrijd
te bekijken die geleid werd
door Rik Postma.
Dan nu iets over de wedstrijd
zelf. Bij w inst zouden beide
ploegen kampioen worden,
terwijl GEO ook aan een gelijk
spel genoeg had. Gelijk in het
begin van de wedstrijd kreeg
GED-spits een kans, maar door
de zenuwen vergat hij deze te
benutten. En zo ging het eigen
lijk de hele eerste helft Aan
beide kanten genoeg kansen
maar ze bleven allemaal onbe
nut De ruststand was daardoor
dan ook 0-0.

Na het genot van een kop thee
begon de tweede helft om
ongeveer 11.30 uur. Het spel in
de tweede helft werd harder
vooral aande Hoogkerkse zijde.
Daardoor moesten drie van hun
spelersvoor 5 minuten de gras
mat verlaten. Eén van hen
maakte het wel wat al te bont
toen hij de scheidsrechter en
de grensrechter begon uit te
schelden. Hij kon gelijk de
kleedkamer in. Nog vóór de
'man-meer-situatie' ontstond
had Cor Ganzeveld de GEaers
op een 1-0 voorsprong gezet
en dat terwijl hij tussen twee
tegenstanders in zat geklemd !
18 minuten voor het einde
werd er door de scheidsrechter
een afkoelingsperiode ingelast
om de gemoederen wat tot rust
te laten komen. Na een klein
aantal minuten werd het spel
weer hervat Er gebeurde we~

nig meer, het bleef 1-0 en het
feest kon beginnen. GED-B is
kampioen van klasse 8-5 ! ! !

Peter Vegter.

~pupillen GEO
winnen toemooi.
Op koninginnedag speelden de
D-pupillen van voetbalvereni
ging GEO een voetbaltoemooi
bij ZEC te Zandeweer.
Aan dit toemooi namen deel:
GEO, ZEC, Noordpool en
Usquert De eerste wedstrijd
tegen ZEC leverde GEO een
benauwde 1-0 overwinning
op. Hiema volgde de wedstrijd
tegen Usquert dat met een 8-1

nederlaag door GEO van het
veld werd gespeeld De laatste
wedstrijd tegen Noordpool
moest de beslissing brengen
over het al dan niet winnen
van het toemooi. GEO, dat bij
de rust tegen een 1-0 achter
stand aankeek. scoorde in de
tweede helft 4 keer en wo n zo
doende met 4-1.
De eerste prijs was een feit
De eindstand was : GEO6 pnt ,
ZEC4 pnt, Noordpool 2 pnt en
Usquert 0 pnt

vvaarom zo somber? Kunnenjullie niet lachen? {tot o Jos de Vries)

Het feest kan beginnen

Voor uw :

BRUILOffi N
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksw eg 6
Garmerwolde

(foto Jos de Vries)

drukkerij
offset/boekdruk
alle voorkomende drukMlrk

kantoorboekhandel
alles lID sctool & kantoor

postzegelhandel
>lXJr lM' rnJflten
& plEtZegelllib{

ROZENBERG
Z(J1I1e!<m 281, 9742 bg grurirgen
v.irtelcentnm lIDJepooi
telm 050-776165

vv GEO zoekt
dames
voetbaDers.
Een oproep aan alle meisjes
en dames die graag willen
voetballen in wedstrijdverband
bij een gezellige klub. w . GEO
Garmerwolde heeft een meis
jesteam, leeftijd 8 t/m 14 jaar,
en kan nog wel wat leden
gebruiken. Dames/meisjes
vanaf 14 jaar zijn van harte
welkom bij ons damesteam. Op
dit moment spelen de dames
in de zaalkompetitie. Met meer
leden kunnen we gaan denken
aan veldvoetbal.
Ben je enthousiast geef je dan
zo snel mogelijk op bij
Hennie 80s, tel. 050-416062.

REDAKTIE
ADRESSEN
Beca kne Garme rwot oe :
Caret Hazeveld, Peta Junene.
El isabeth Schuli ng. Jos de Vries.
Fieke v. W eeghel.

Redak tie The sing e :
Kees Faber, Annel ies Heuvel
mans, Andries v.d Meulen, (foto
graa~, J oanne v.d Meulen,
Truus Top, Ad v. Zalk.

Eind-redaktie Garmerwolde :
El isabeth Schu l lng.
L v.d Veenstraat 2.
tel. Q5(}4 16355.
Eind-redaktie Thes;nge:
Kees Fabe r. Kapelstraa l 5.
tel. 05902-2257.
Administratie : Peta Jul'jens.
L v.d Veenstraat 15.
9798 PI< Ga"""rwoIde.
tel. Q5(}416094.
Bank : Rabo Garmet'WOlde.
reknr, 32.0705.749
giro v.d bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.~

Kopij inleveren: steeds vóór de
1500 van de maand.

Druk : Rozenberg bY
dnJkkerit kant oorboekhandei
W "kelcent rum Paddepoel. Groningen

Inspnaakavond
vrouwenprojekt
Ten Boer.
Het vrouwenprojekt van de
gemeente Ten Boer wil op
11 juni weer een inspraak
avond houden.
PlAATS : 't Buurhoes.Ten Boer.
AANVANG: 20.00 uur.
Het doel van deze avond is,
om iedere vrouw en vrouwen
organisatie, de gelegenheid te
geven mee te doen aan het
plannen van aktiviteiten op
emancipatorisch gebied en
om de begroting daarvanop te
stellen voor de gemeente.
Inlichtingen zijn te verkrijgen :
tel. 050 - 414777

050- 416228
Bregtje Bus
Janna Hazeveld.

vervolg 30 april-feest

Het 30 april Komitee organi
seerde 's middags een aantal
volksspelen. De uitslag hiervan
is :
Vossejacht :
1. Truus Kol
2. Fokko Oudman

Samen op reis:
1. Fokko Oudman
2. Rita Ellen

Stoelendans :
dames :
1. Fanny Oudman
2. Titia Pleiter

heren:
1. Jacob Wijnstra
2. Wolter Karsijns

Truus Top.


