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KLOOSTER IN THESINGE OVERVALLEN.
Lotkloosterzegel ongewis.

Waarschljnnjk de enig ol.f3l9'3ble..en wasafdruk V<Jn het
71'esinger kloosterzegel (eind 75e ee<Mj,

Een afdruk V<Jn hel
aiJlszegei V<Jn Geran:f Nlues.

Benediktijner klooster

Germania was een Benedik
tijner klooster.
Rond 1300 waren er in de hui
dige provincie Groningen vijf
Benediktijner kloosters, te we
ten Feldwerd of Oldeklooster
bij Den Dam, Rottum, Selw erd,
Thesinge en Ten Boer. Officiëel
waren deze kloosters 'dubbel
kloosters', dat wil zeggen dat er
zowe l monikken als nonnen 
we liswaar gescheiden - woon
den en werkten, maar in de
praktijk waren het vrouwen
kloosters.
De Benedikt ijn moest drie ge
loften afleggen, wanneer hij
zijn intrede deed in het kloos
ter : gehoorzaamheid, armoe
en kuisheid. En dit alles moest
in afzondering plaatsvinden;
vandaar dat de kloosters in on
toegankelijke, verlaten gebie
den werden gesticht.
Een Benediktijn bleef voor zijn
leven verbonden aan het kloos
ter waar hij zijn intrede had
gedaan. Eénuitzondering werd
hierop gemaakt : in 1485 w er
den de kloosters van Thesinge
en Ten Boer samengevoegd
met als reden geldtekort. Het
was namelijk zo, dat beide
kloosters veel aanloop hadden;
aan al die mensen moest gast
vrijheid verleend worden en
dat was erg duur. Na de sa
menvoeging kregen de kloos-

, terlingen van Ten Boer, die
naarThesinge moesten verhui
zen, van de Bisschop van
Münster toestemming om in
geval van nood (bijvoorbeeld
bij wateroverlastj terug te ke
ren naar het klooster in Ten
Boer.

gezind. Roerige tijden dus, ook
voor Thesinge. De Geuzen
overvielen het klooster en een
aantal nonnen werd in gevan
genschap weggevoerd. Hoe
het hen is vergaan vermeldt de
historie jammergenoeg niet.
maar er is niet veel fantasie
voor nodig je daar iets bij voor
te stellen ! Ondanks het held
haftige verzet van 'onze' Edze
raakte het kloosterzegel voor
goed weg. Volgens de overle
vering werd het in een mols
hoop gestopt en daarna nooit
meer teruggevonden.
Het kloosterzegel zag er als
volgt uit (zie foto} : In een nis
staat een vrouwefiguur met in
haar rechterhand een palmtak.
Er omheen in kleinere nissen
ziet men zeven hoofden. Het
randschrift vermeldt :
'SIGILLUM CONVENTUS
THESSINGHCLAUSTRO'
(Zegel van het klooster in The
singej. Het zegel was 4 cm. in
doorsnee. Er bevindt zich een
afbeelding van dit zegel in
groene was in het Gemeente
archief in Groningen. Het Rijks
archief heeft een 'Verklaring
door het klooster van het Ver
lies van het Kloosterzegel'
(1 594j .

Zo zou hel gebeurd kunnen zijn

Natuurlijk is 'Edze' maar een
verzinsel, maar de kem van het
verhaal berust op waarheid.
Bovenstaande gebeurde in het
jaar 1581 .
We zitten midden in de Tach
tigjarige oorlog (1568-1648).
De stad had in 1580 gekozen
voor Spanje (het zogenaamde
verraad van Rennenberg), De
Ommelanden waren Staats-

Edze IMsthoe belangnjkdil zegel
was voor Germania en zijn be
woners, Immers degenedie hel
kloosterzegel bezet had het voor
het zeggen In alle zaken het
kloosteren zijn bezittinqenbetref
fende, ReedsV<Jnaf 7280 werddit
zegel gebruikt voor alle belang
njke overeenkomsten en beslis
singen. Eens had Abt GerardIn
een vertrouvvelijke bui Edzard een
dokument laten Zien uit 7299
waar twee zegelsaanhingen:één
V<Jn Paus Bomfacius VIII en één
V<Jn hel klooster Gemene.Als het
zegelIn verkeerde handentereent
kwam zpou dil eenramp voorhet
klooster betekenen , . . ,

'Verberg het Edze. de Geuzen mo
mogen het met Vinden! Het lot
V<Jn Gemene hangtnu V<Jnjou af

Daar was de hoofdingang V<Jn het
klooster. Mei zijn knuistjes
bonkte Edze op de zware elke
houten deur. 'Laatme enn ! Ikben
het Edze ! 'Lingen. de vriendelij
ke ogende supprior V<Jn Germa
ma. vroeg wal dat lawaai alle
maal te betekenen had Maar toen
Edze eenmaalhad veneki wat hij
had gezien. verbleekle hij en
mompelde: 'Geuzen I'. Zonder
nog op de kleme Edze te letten
holde hij Ol1S'r het binnenplein
langs de kruidentUin naar de
Abdijkerk In helpnestemoo« vverd
hij Abt Gerardgevvaar. die juislln
gebed was verzonken. Nadal de
supprior de Abt tknsterendop de
hoogte hadgebracht V<Jn deSIIUa
tie haastten belde mannen Zich
naarde vergaderzaal. mei Edzein
hun kielzog.

Nog nooit had Edze de Abl zo
gespannen gezien. lefWIï! hij uil
vemsten Wist dat deze Gerard
Ahues die al bijna derlig Jaar
Abl was V<Jn het klooster Germa
nia Ie Ibesinqe al heel wal had
meegemaakt ZenuwachIJg
maakte de abt eenter een schil
derij' V<Jn de Heilige Hathebrand
stichterV<Jn het klooster. eendeur
tje open en haalde een loden
slempel tevoorschijn. 'Onskloos
terzegel ! Dal mogen ze met In
handen knjgen !' En voordatEdze
zich realiseerde wat hem o>er
kwam werd hem hel kostbare
zegel In de handen qestopt:

Hijgend snelde Edze naar het
klooster. zo snel zijn kleine been
tjes hem maar konden dragen.
'Ik moet ze waarschuvven I Als Ik
nu maar op tijd kom: bonsde het
door zijn hoofd Hel leek we! of
die çrote abdijkerk maar niet
dichterbij'wilde komen. Edzehad
zijn schapen direkt In de steek
gelaten toenhij hel groepjegevva
pende mannen langs de Tbesin
ger Maar had zien naderen. Het
waren roenqe tijden en de abt
Gerard Ahues. had eemederdie in
hel klooster wedae op het hart
gedrukt voorzichlig te zijn en
hem iedere onregelmalJgheld Ie
melden. En deze mannen voor
spelden mei vee! goeds!
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De redaktie.

kluisgat 40
9732 EN Groningen
tel. 050~413090

AVDL
assurantiën

Haye v.d. Oever heeft hier
boven verslag gedaan van zijn
naspeuringen naar de vroege
geschiedenis van Thesinge en
de naaste omgevi ng.
Hij heeft nog veel informatie
gehaald uit allerlei archieven
en is bereid om zo nu en dan
daarover te schrijven in de
G &T Express. U krijgt dus de
komende tijd door deze gast
schrijver de 'krenten uit de
geschiedenispap' opgediend.
We hopen dat we met deze
artikelen (naast andere bijdra
gen) tegemoet komen aan het
verzoek om méér geschie
denis-artikelen, zoals die uit
onze enquete naar voren
kwam.

Gastschrijver.schiedenis van Thesinge in het
bijzonder, dan kom je automa
tisch terecht bij het Rijks
Archief Groningen aan de
St. Jansstraat en het Gemeen
te Archief Groningen aan de
Viaductweg. Deze twee instel
lingen bieden een schat aan
gegevens, maar wat het zo
leuk maakt (en vaak ook moei
lijk), is je voor te stellen hoe
het er allemaal in die tijd uit
zag, waarom mensen bepaalde
dingen deden, kortom hoe er
in die tijden werd geleefd.
Rondom de ca. 20 officiële
documenten betreffende The
singe in het Rijks Archief zitten
verhalen : ruzies, problemen,
pol itiek, afspraken,beloningen.
Probeer dàt boven waterte krij
gen, dan leeft het verleden!

Wanneer je je verdiept in de
kloostergoedere n van de pro
vincie Groningen en de ge-

lijk refugiehuis, een plaats
waar men zijn toevlucht kon
zoeken wanneer het leven op
het platteland te gevaarlijk
we rd (bij vijandelijkheden en
natuurrampen bijvoorbeeld).
Ook was het een plaats waar
kloosteroversten naar toeg in
gen als er belangrijke vergade
ringen waren in de stad.
Het refugiehuis van het kloos
ter Germania stond in de
Herestraat op de plaats waar
nu Peek & Kloppenburg te
vinden is. Het huis had een
uitgang aan de Pelsterstraat

Fragment \K1() een kroniek gesclJre..m in het
klooster van 7hesinge.

De bronnen.

In 1582 werd het klooster door
Spaanse soldaten geplunderd
en in 1584 (het jaar waarin
W illem van Oranje werd ver
moord) vond er weer een over
val plaats, waarbij het klooster
bijna volledig werd verwoest
De kloosterlingen vluchtten
naar de stad, naar hun 'refu
giehuis' (=toevluchtsoord).
leder klooster had een derge-

Experts in waterhUishouding.

De bezigheden van de kloos
terlingen waren koorgebed,
studie en handenarbeid.
Thesinge stond wijd en zijd
bekend als experts op het
gebied van de waterhuishou
ding. Het door de klooster
lingen uitgedachte systeem
van waterbeheersing rond
Thesinge is pas verdw enen
toen men enkele jaren terug
begonnen is met de aanleg van
de Eemshavenweg. En of het
er nu beter op geworden is,
wordt zelfs door deskundigen
betwij feld!
Rond 1500 telde Germania 24
nonnen; een geschrift uit 1556
maakt melding van 4 monni
ken en 16 nonnen. De namen
van deze kloosterlingen zijn
ook bewaard gebleven.
Zo wo rden als monniken ver
meid Gerhardus Ungen, Henri
cus de Trajecto en Willem
Leenel. bij de nonnen vinden
we namen als Guilhelma Con
radi, Elisabeth Cannegieters,
Elleke Ghuve, Styne Dutmars
en Vrede Droeghens. Een
aantal van deze namen vinden
we nóg als Groninger of
Ommelander familienaam !
Guilhelma was de priorin van
het klooster; als er een abt was
(mannelijk) dan was in een
dubbelklooster een vrouw
'onder-direkteur', ofwe l prior.
Onder haar stonden dan weer
een supprior en een suppriorin,
rsp, een monnik en een non.

OI,€Na//en en p/undenngen

L Snmerij ter Veer

I&VGoe<J 0'00' .. ... Goed'

Goederen gebracht
in de L. v.d Veenslloat 3
Garmerwo /de.
(050-4 73045)
worden vrijdagavond
truns gebracht

\'Iees Ille\'le.tll\\~
1I \\'cet Iiest
\\':I:lleUlll e

Het adres voo r al uw vlees en fijne vleesware n
Specialist in rol lades, droge en verse wo rst

Iedere woensdag Gehaktdag.

REGIO-SERVICE
voo r radi o en t.v.

dan naar

VAN DER REE

eig en s ervice dienst
reparatie: radio, t.v.,
video.
antenne- en g eluidsver
sterkingstechniek

Tevens .
Suéde-reimging.
stoppage en
k/edmgreparatie.

Goed voor uw goed

J. FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 05 0-4 1641 3

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



Waarheen?
Daarheen!
Deprimerend is het we l om dit
artikel te typen terw ijl het
buiten weer eens regent en we
binnen de kachel maar wee r
aanzetten. M aar ook binnen
kun je leuke dingen doen, zo
als:

De Zuive/keuken Groningen

Hier kan men van alles te we
ten komen over melk en me lk
produkten, boter en kaas. Hoe
ze gemaakt worden, welke
voedingsstoffen ze bevatten
en hoe ze verwerkt kunnen
worden in gerechten. Er zijn
lessen en demonstraties over
bijvoorbeeld bak- en oven
schotels, salades, vegetarische
schotels en de fijne keuken .
M en kan individueel inschrij
ven, maar ook met een groep.
Ook voor kindere n worden er
kooklessen georganiseerd.
Voor inlichtingen :
tel. 050-125705 (Cong res
centru m Het Tehuis).

Epozee bij Lauvo.ersoog.

Hier is een expositie te zien
over de zee in het algemeen,
de lauwerszee en in het bij
zonder de Waddenzee.
Er is iets te zien over de ijs
tijden, het ontstaan en de
bedreiging van de W addenzee,
de gesc hieden is van de terpen
en de ontwikkeling van de
dijkbouw .
Door middel van spelletjes en
maquettes wordt uitvoerig in
gegaan op de W addenprobie
matiek. Er is ook een diavoor
stelling en er worden fi lms ver
toond over diverse onderwer
pen.
Tot en met 30 september is er
de expositi e 'WAD water VIS
w ater' : over de visserij en de

ol iebestrijding op de Wadden
zee.
Expozee is geopend di-vrij :
10 .00 tot 17.00; zat zon :
14.00 tot 17.00 uur.
Tel. 051 93-9045.

Stoom in hel ;eugdpark
nienoord Ie Leek

Gedurende het seizoen 1985
wordt er iedere zondag met
stoom gereden. Bovendien
wordt er op 2 van de 3 zon
dagen gevaren met radiografi
sch bestuurde modelschepen .
Tel. 05945-12230.

Honuswande/kJg.

Iedere zaterdag en zondag kan
men onder leid ing van een
Hortusgids wandelen in Haren.
De route wordt steeds aange
past aan de tijd van het jaar.
Aanvang 14 .30. Kerklaan 30.
Het is ook de moeite waa rd om
een kijk je te nemen in de kas
sen en de tuinen van de Hortus.
En op het moment is er de ten
too nste lling 'Red de planten .
Red het leven'.
De Hortus is dage lijks geopend
van 10.00 tot 16.45 en zondag
van 14.00 tot 16.45.

Walerfl8lsen in de
Wedderbergen

Naast waterfietsen kan men er
ook kanoën en roeiboten
huren. Men kan er in 5 á 6 uur
fl ink stuk van Oost-Groningen
doorkruisen. Het circuit loopt
via de Westerwoldse Aa en het
Veendiep naar het B.L Tijdens
kanaal. Daarmee gaat het via
het Mussel A-kan aal we er
terug naar de Westerwoldse
Aa en de Wedderbergen.
In dit rekreat iepark kan men
trouwens ook een uitkij ktoren
beklimmen of wat zweetdrup
pels achterlaten op de trim
baan.
Het adres is : Molenweg 2 in
Wedde, tel. 05976-1673.

Kinderboerderijen

- op het landgoed Ekenstein
bij Appingedam. Er is hier
ook een hertenkamp.

- in het Stadspark in
Groningen.

- op het landgoed Nienoord
te Leek. Ook hier een
hertenkamp.

- in het park Borgerswold
bij Veendam.

En wal Ie denken van __

- een dagje Schiermonni
koog . Informatie vertrek
tijden 05193-9097 .

- een voorstelling, zoals pop
pentheater voor kinderen ,
in het Grand Theat re, Grote
markt. tel. 050-140005.

- de jeugdverkeerstuin in
Delfzijl.

- een bezoek aan het Noor
der Dierenpark in Emmen.

- een voorstelling van het
Noordelijk toneel de Voor
ziening. Deze theatergroep
zal in de maand juli enkele
voo rstellingen geven in
Ten Boer. Hou dit dus even
in de gaten!

Joanne van der Meulen.

M.B.V.O.
Thesinge

Het gymnastiekjaar in het ka
der van het meer bewegen
voor ouderen werd op 4 juni
besloten met een fietstocht
Met een groep van 12 sportie
velingen vertro kken we om 2
uur 's middags vanaf Smids
höm richting Stedum.
Een erg warme dag was het en
dus trapten we regelmatig af
om in de schaduw uit te puffen
en wat te drinken. Via Middel-

stum ging het richt ing W ester
wijtwerd, w aar het plaatselijk
café helaas gesloten was zodat
de dorst weer uit eigen voor
raad gelest we rd. Bij thuis
komst na een tocht van 27
kilometer lieten w e ons het
ijs, wederom in de schaduw,
goed smaken.
De eerste dinsdag in septem
ber starten we weer met de
gym nastiek. Aan alle (bijna)
6Oters, die voelen voor sport
en spel zou ik willen zegge n;
de deur staat voor U open om
eens te kijken en wie w eet mee
te doen .
Tot ziens op 3 september om
15 .30 uur. Prett ige vakantie
toegewenst

Truus Top.

Kerkdiensten
7 juli Thesinge

10.00 uur
cand. G.J. van Herk,
Groningen

14 juli Garmerwolde
10.00 uur
cand. H. Oosterhof,
Gron ingen

21 juli Thesing e
10.00 uur
dr. H. te Velde,
Paterswold e.

28 juli Garmerwolde
10.00 uur
prof. dr. H.G. Hubbe
ling , Gronin gen

4 augustus Thesing e
9 .00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg

11 augustus Garmerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg

18 augustus Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries
Batenburg

25 augustus Garmerwolde
gezamenlijke dienst
ds. C. de Vries
Batenburg.

Zuivel
Dagelijks
Vers

J.S. Mollema
H. Ridderp le in Thesinge

Schildersbedrijf H. Hofstede

VERF - GLAS· BEHANG
KLOMPEN· LAARZEN

•Verfroller+ lekbakje van 6.60 voor 3.60
Curver box bruin van 14.95 voor 11.95

G.N, Sc hutterfaan 28. tel efoon 05902-1957
9 797 PC Thesinge

PIJNLIJKE

VOETEN/(l
laat er iets aan doen
er is nu een

pedicure
bij u in de buurt.

MAAK EENS EEN AFSPRAAK

UW PEDICURE :
Hennie Reinders
tel. 05902-3037



POLEN op tegenbezoek.

In oktober 1984 heeft een
groep volksdansers uit Noord
Groningen (waaronder volks
dansers uit Garmervvolde) een
bezoek gebracht aan Poznan
in Polen. In samenwerking
met de stichting Holland
Polen te Veendam hebben de
toenmalige gastgezinnen uit
Poznan van 11 tlm 14 mei een
tegenbezoek afgelegd

Zaterdagmorgen 11 mei
arriveerde tegen 10.30 uur de
Poolse bus met onze Poolse
gasten bij het bejaardentehuis
'Winkheem' in Winsum .
De voorbereidingscommissie
had gezorgd dat in de tuin
van 'W inkheem' de Poolse en
Nederlandse vlaggen, alsmede
een spandoek 'Hollande
Polska er fier bijhingen.
De begroeting van de gasten
met ons was ontroerend.
De ontvangst in 'Winkheem'
was geweldig. In de recreatie
zaal stond de koffie en koek al
klaar. Het welkomstvvoord
wed gesproken door de
direkteur van 'Wi nkheem', de
heer Postema. De heer Faber
uit Middelbert fungeerde hier
bij als tolk voor de Polen.
Ook was er in de recreatiezaal
een T.V.-camera opgesteld,
waardoor alle bewoners van
het tehuis het hele gebeuren
op hun kamers konden volgen.
Mevr. Postema uit W insum
heette de Polen namens de
kommissie heel hartelijk wel
kom. Ze sprak de hoop uit dat
het voor hen en voor ons on
vergetelijke dagen zouden
worden . Ook als oudste van
het Nederlandse gezelschap
werd toen mevr. Postema door
de Polen een pop in kleder
dracht uit Krakau aangeboden.
Dit gebeurde door een Poolse
mevrouw, die zeer goed duits

sprak.
Na gezellig koffie te hebben
gedronken werd de Polen een
tasje aangeboden met ver
schillende folders, o.a een
VVV-gids in het duits van de
stad en provincie Groningen.
Tevens zat er voor ieder een
enveloppe, inhoudende f 25,
zakgeld, bij in.
De voorbereidingscommissie

De bus met Polen

heeft hiervoor in het voorjaar
een koekaktie op touw gezet
Door verschillende Polen werd
er nog gesproken en bedankt
voor de geweldige begroeting,
ontvangst en vriendschap,
waama er gezamenlijk door de
Polen werd gezongen. Zo
tegen 12.30 uur ging een ieder
met zijn of haar Poolse gastjen)
naar huis.

Zaterdagavond
om 19.30 uur kwamen we
allen bijeen in de R.K.-Kerk

van Bedum, voor het bijwon en
van een kerkdienst Er was
een liturgie in het Pools en in
het Nederlands.

Zondag
12 mei stond er een dagje
Schiermonnikoog op het pro
gramma. Met de boot van 9.00
uur vertrokken we vanaf Lau
wersoog. Op de boot werd ons
koffie met koek aangeboden.
Op het eiland aangekomen
werden we welkom geheten
door de burgemeester van
Schiermonnikoog.

Ook hier fungeerde de heer
Faber als tolk.
Op de steiger, voor de boot
werd van allen een foto ge
nomen, die de Polen 's maan
dags zou worden aangeboden
namens hotel Duinzicht
Met bussen ging het hele ge
zelschap naar dit hotel.
waar de koffie met gebak al
stond te wachten. Na de koffie
hebben we gezamenlijk nog
wat rondgewandeld of gefietst
Na een heerlijke diner te heb
ben genuttigd in ..Duinzicht"

zijn de Polen met de ..Balk
express" langs het strand ge
gaan. Het was jammer dat er
zo'n koude wi nd stond, maar
dat kon de pret toch niet beder
ven. Het was een mooie gezel
lige dag. Nadat ieder een
lunchpakketje voor de terug
reis had ontvangen is het ge
zelschap met de boot van
18,00 uur weer naar Lauwers
oog vertrokken.

Maandagmorgen

13 mei waren we met onze
poolse gasten om 10.30 uur te
gast in Bedum, in diensten
centrum 'De Schakel'.
Hier werden we welkom gehe
ten door dhr. Wevers, project
leider van de stichting w elzijn
ouderen in Bedum en lid van
de voorbereidingscomm issie.
Na de koffie - verzorgd door
vrijw illigsters van het diensten
centrum - w erden door dhr.
Kugel, direkteur van verzor
gingscentrum 'Alegunda lIberi',
dia's vertoond van dit bejaar
dentehuis en voorzien van
toelichting. Dhr, Faber fungeer
de opnieuw als tolk.
Hiema gingen we te voet naar
'Aleguna lIberi', waar we op
een gewel dig diner werden
onthaald.
Na het eten werden we in
kleine groepjes verdeeld en
gingen onder leiding van een
personeelslid groep voor
groep het hele verzorgings
centrum bezichtigen.
'Alegunda' is een prachtig huis,
wat op de Polen een bijzon
dere indruk maakte. Hier en
daar kwamen er tranen aan te
pas. Na de rondleiding kon een
ieder nog wat nuttigen,
De jongste van het poolse
gezelschap, n.1. Barbara, kreeg
als herinnering aan Bedum een
schilderij aangeboden met een
Bedums dorpsgezicht Alle
Polen ontvingen een prent
briefkaart met dezelfde voor
stelling. 'Alegunda llberi' kreeg

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovep- jd

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELlI
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTlC
o ":.':f' k:evt. n en "nOC1P.'1en ....t lIXIi'"-*iI1

~O ~!e iICC'E'SSOoIPS en~'er1
o~ Sof''\ ''C"t' en 'f'1M'''': 'f!

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W erk plaats 's maandags de gehe le
dag gesloten.

DROGISTERlJ -JIllUlFUIIEJUE . REFORM· 8CHOONJIE1IJSS.AJ..O'l

WINKELCENTRUM LE WEN90RG GRONINGEN TELEFOON 050-41 0608 .

~ SCHOENMAKERIJ

~«>~.~~n'l 1"111'1'

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijp werk

KAJUIT 252 LEWENBORG

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



een bloemstuk als dank voor
de uitstekende ontvangst De
Polen brachten als dank nog
enkele Iiederen ten hore.
Vervolgens vertrokken we naar
'Wi nkheem' in Win sum, waar
om 17.30 uur de tafels gedekt
stonden voor een zeer ver
zorgde broodmaaltijd.
Na de maaltijd is er gezellig
nagepraat en natuurlijk weer
gezongen.
W e werden om 19.30 uur ver
w acht in 'Ons Centrum' voor
het bijwone n van een feeste
lijke avond, welke onder lei
ding stond van dhr. Dijkstra uit
W insum. Door de burgemees
ter van W insum, dhr. Spros.
werd het we lkomstwoord
gesproken tot de Polen, weer
'vertolkt' door dhr. Faber.
Namens de gemeente bood
burgemeester Spros iedere
Pool een W insumerkoek aan,
alsook een munt uit de 11e
eeuw, want toen al had
Winsum handelsbetrekkingen
met Polen.
Deze avond werden de koffie
en overige consumpties ver
zorgd door de diakonie, die
daarvoor vrijwillig(st)ers had
ingezet.
Verder stond er op het pro
gramma een optreden van de
volksdansgroepen uit Lutje
gast Lewenborg, Oldehove en
Garmerwolde (groepen waaruit
gastgezinnen voortkwamen).
Tussendoor was er twee maal
een optreden van een gooche
laar, en de avond werd muzi
kaal omlijst door Bob Veenstra.
AI met al een gezellige avond,
en ± 11.30 uur ging ieder
moe. maar voldaan huiswaarts.

Dinsdag
14 mei stond er niets op het
programma. Ieder is die dag
met zijn of haar gast(en) gaan
winkelen in stad of dorp.
De Polen keken hun ogen uit.
Dat ze hier alles wat ze nodig
hebben zelf konden pakken en
in een mandje of karretje kon-

den deponeren, dat is in Polen
nog wel anders !
Dinsdagavond was de terug
tocht weer vanuit 'Wi nkheem
in W insum. Toen alle bagage,
koffers en tassen in de bus
waren gestouwd, hebben we
gezamenlijk in de recreatiezaal
van 'W inkheem' afscheid van
elkaar genomen. Een ontroe
rend afscheid waarbij heel wat
Poolse en Nederlandse tranen
zijn gevallen.
Mevr. Postema bood de direk
teur van'Winkheem' namens
de commissie, een bloemstuk
aan als dank voor de genoten
gastvrijheid. Volgens de direk
teur, dhr. Postema, zou deze
een goede plaats krijgen in de
recreatiezaal.
Verder is er nog gesproken
door verschillende Polen en
Nederlanders, en ook nog
wee r gezongen door onze
Poolse gasten. De Poolse
dame, die zo goed duits sprak.
bedankte dan ook heel spon
taan, met als laatste woorden :
'Leve, leve Holland' !
Het was een druk programma
dat door de voorbereidings
commissie was opgesteld .
maar voor ons en onze Poolse
gasten zijn het onvergetelijke
dagen geworden .
De voorbereidi ngscommiss ie
bestond uit de dames Bijmolt
Wieringa. Pops en Postema en
de heren Kleinenberg en
Wevers.
Met de tolk. dhr. Faber, hebben
zij enorm veel werk verricht.
En dat mag we l worden ge
zegd. alles was perfect gere
geld.
Deze dagen waren grandioos!

Fenny Thedinga.

SCHOOLREISJE
7 juni 1985.
Vrijdagmorgen gingen w ij klas
1, 2 en 3 op schoolreisje.
We gingen naar Norg. Daar
kon je paard rijden en bootje
varen of in de luchtkussen of in
het treintje en van de hele
grote glijbaan en er was ook
een kabelbaan en je kon ook in
de draaimolen. Entoen alle kin
deren bij elkaar waren kregen
ze een ijsje. En toen mochten
alle kinderen nog een poosje
spelen. Er was ook een familie
schommel. En er waren ook
botsautotjes. We gingen ook
naar het bos en daar gingen

'Dit IS her Iuchtkssteel '.
rekening van Lerrie de Boom

we een speurtocht doen. En
toen de speurtocht afgelopen
was kregen alle kinderen een
beker met drinken. Entoen gin
gen sommige kinderen boom
pje klimmen. Maartoen begon
het heel hard te plenzen dus
gingen we naar een speel
goedmuseum. Daar waren
speelgoeddingen van vroeger.
Je kon ook dingen kopen.
Boven kon je in de timmer
hoek of in een winkeltje.
Een poos later gingen we weer
naar huis.

Van:
Leltie de Boom,
klas 3 van 'de Til'.

PUZZELRIT
THESINGE.
Vrijdagavond 14 juni werd
doorde Vereniging van Dorps
belangen in Thesinge een
puzzelrit voor auto's en moto
ren gehouden. Uefst 25 auto's,
meestal vol met passagiers,
verschenen aan de start.
Deze start was bij café Molen
zicht. Vanaf 7 uurvertrok om de
3 min. een auto. zodat de
laatste deelnemer pas om 8
uur vertrok.
De tocht ging dit keer o.a, over
Fraamklap. Onderdendam,
Tinallinge, Maarhuizen. Win
sum, Gamwerd, waar door de
smalste straat van Nederland
gereden moest worden, Oos
turn, langs het Van Starken
borghkanaal. Zuidwolde en
Ellerhuizen. Het was een
mooie route. Natuurlijk moes
ten er weervragen beantwoord
worden. Gemakkelijke, maar
ook een paar moeilijke, want
er moesten fouten gemaakt
worden om een winnaar aan te
kunnen wijzen.
De tocht was precies 60 km
lang. Zat men boven de 62
of onder de 58 km, dan kreeg
men per km meer of minder
1 strafpunt De eerste prijs,
een w isselbeker. ging dit jaar
naar Rieks en Biena Vegter.
Met 16 strafpunten werden zij
eerste.
Tweede werd Jan Vegter met
21 strafpunten en derde werd
Janna Hofstede met 26 straf
punten. De prijswinnaars kre
gen een medaille.

Roelie Dijkema.
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PLANTEN
IN ONZE
OMGEVING.
Juni: de boterbloem

Het geel van de paardebloem
in de bennen en wei landen
wordt zo in de loop van mei
verdreven door het geel van de
boterbloemen, waarvan we
dan de hele zomer kunnen ge
nieten. De plant ziet er met
zijn ranke gestalte en kleine,
glanzende, goudgele bloeme
tjes erg vriendelijk uit
De Boterbloem is bij kinderen
dan ook even w ild als paarde
bloem en madeliefje en ont
breekt in geen enkel voorjaars
veldboeket
De plant is echter niet zo vrien
delijk als hij er uit ziet Alle
delen van de plant bevatten
namelijk een giftige stof, pro
toanemonine genaamd, dat op
de huid moei lijk te genezen
ontstekingen kan veroorzaken.
Bij gevoelige personen is het
al voldoende om verse blade
ren een tijdje op de huid te
leggen om onaangename bla
ren te krijgen. Bij het eten van
de plant ontstaan heftige ont
stekingen in de mondholte en
in het maag- darmkanaal, ge
paard gaande met braken,
krampen en zelfs bewustzijns
verlies. Van een geneeskrach
tige werk ing van de boter
bloem is dan ook nauwelijks
sprake. Als de plant al eens
gebruikt wordt (als kramp- en
pijnst illend middel bij astma,
bronchitus, e.d.) dan vraagt ze
een uiterste precisie in dose
ring en een omzichtigheid in
het gebruik Ze mag dan ook
nooit en te nimmer onver
mengd worden aangewend.
We l is bekend dat de boter
bloem, evenals anti-biotica,
een anti-bacteriële werking
kan hebben, maar tot op he
den, nog niet gelukt om het

protoanemonine nuttig te ma
ken voor de geneeskunde.

In onze omgeving komen voor
al de scherpe en de kruipende
boterbloem voor. De scherpe 
veel gif dus ! - vinden we overal
in bermen, we ilanden en an
dere 'natuurlijke' plaatsen en
dat in heel Europa, Noord
Amerika en Azië. In de Alpen
kun je hem zelfs op een hoogte
van 2750 m. vinden! Zijn aan
wezigheid duidt in ieder geval
op een voedselrijke bodem. Hij
bereikt. afhankelijk van de on:-

k.uip.m/e
boterbloem

_me!:. [cnee
Loo it\oper"J, die or
de 1<nof'V'\: Öfl!';wt.J
wo,b!len ( Q;r"'J ,)

geving, een hoogte van 15 tot
90 cm. en heeft bladeren, die in
vijven verdeeld zijn. De afzon
derlijk staande bloemen zijn
gewoonlijk helder geel. maar
soms zijn ze bleker, tot bijna
wit toe. Nonnaal gesproken
zijn er 5 bloemblaadjes.
De scherpe boterbloem is een
overblijvende plant met een
korte of langere, kruipende
wortel stok. die ook na ver
scheidene malen te zijn afge
maaid, steeds weer uitloopt

Het vee zal de boterbloem
meestal laten staan, want de
protoanemon ine kan ook voor
een schaap of een koe fataal
zijn ! Het sap verliest wel zijn
werking wanneer de plant ge
droogd is. Boterbloemen in
hooi verwerkt kunnen dus
geen kwaad. Ondanks (of mis
schien wel dankzij) de giftige
werk ing van de plant waren
vroeger de boeren en van over
tuigd dat de plant stukgewre
ven op de uier van een koe de
kwaliteit van de melk verbeter
de. 'Leuk' om te weten is dat de
bedelaars, in het Parijs uit de
vorige eeuw, hun benen met
het boterbloemsap insmeer
den tot dat er blauwe plekken
ontstonden op de huid. Daar
mee wekten ze het medel ijden
van de voorbijgangers op en
maakten zo de kans op een
aalmoes groter.

De kruipende boterbloem
heeft lange stevige wo rtels en
vormt bebladerde uit lopers,die
wortelen op de knopen; dat wil
zeggen de plaatsen op de sten
gel. waar de bladeren zitten.
Door deze eigenschappen
wordt deze boterbloem tot een
moeil ijk te bestrijden onkruid.
In een weiland laten de koeien
hem staan en grazen het gras
rondom af, waardoor hij volop
ruimte krijgt voor zijn uitlopers.
Eénenkele plant kan zo binnen
korte tijd enkele vierkante me
ters bedekken. Met de hand
w ieden is onbegonnen werk
en omploegen is ook zinloos,
want de hierbij in stukjes ge
hakte uitlopers zorgen voor
duizenden nieuwe plantjes.
Wanneer deze boterbloem niet
in een siertuin past - en dat
is bij veel mensen zo - dan
vonnt hij een dubbele bedrei
ging. Verzot als ze zijn op een
grond, die rijk is aan minera
len, beroven ze de andere tuin
planten van het voedsel dat ze
zo nodig hebben. Bovendien
scheiden de worte ls een stof af

die de groei van naburige plan
ten remt en vertraagt.

Vooral de scherpe boterbloem
verlept snel na het plukken.
Een dankbare vaasbloem kan
de boterbloem dan ook niet
genoemd wo rden. Dit komt
omdat de boterbloem meestal
op vocht ige plaatsen groeit
De familienaam Ranunculus
(Rana-kikker) geeft dit ook aan.
De plant neemt snel water op
en geeft dat snel ook weer af
aan de lucht door een grote
hoeveelheid poriën aan de
onderkant van de bladeren.
In een kwartier is zoveel water
verdampt, dat de spanning in
d'! plant, die er voor zorgt dat
hij overeind staat, verdwijnt
De zwaartekracht doet de rest
en een troosteloze hangende
plant is het gevolg. Moo i laten
staan in de natuur dus, deze
plant, die zijn naam heeft ge
kregen omdat zijn glanzend
gele bloemen veel mensen
deed denken aan boter.

tekening : Ad van Zalk
tekst Kees Faber

Touwtrekken
De datum van de touwtre k
wedstrijd in Thesinge is voor
lopig vastgesteld op 30 augus
tus. Daar dit net samenvalt met
het openluchtspel in Ganner
wolde, wo rdt dit misschien
nog gewijz igd. Voor de dames
stelt 'Dorpsbelangen' dit jaar
ook een wisselbeker beschik
baar. Dus dames, zorg ervoor
dat iedere straat een ploeg
krijgt !

Vereniging
Dorpsbelangen Thesinge.

Rabobaok f:' Met m'n Rabo-rekening
zieik nogwatterug

vanaldieoppas-uren.
Tegenwoordig Iaat tk m'n

oppasgeld. net :0.15 m'n
5ludie geld. buschrucen op m'n
Rabo- rek erung, Zo hou ik een
beeue OOi op m'n Inkomsten en
ungaven.

Buvoo rbeeld de betahng er.
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7 juni - lussen de Bovennjger - en de Lageweg

KAMPEREN
IN DROUWEN.
Woensdag 12 juni om onge
veer 9 uur gingen klas 4, 5 en 6
naar Drouwen. Alles is inge
pakt en we gingen weg. Toen
we in Drouw en waren, gingen
we eerst de auto's uitladen en
toen in het speeltui ntje spelen
wat bij het kampeercentrum
hoort Later mochten w e de
spullen naar de slaapzaal bren
gen. De jongens hadden er één
en de meisjes ook. Toen gin
gen we het bed opmaken.
Later gingen we een boterham
eten. 's Middags gingen we
eerst een speurtocht maken.
's Avonds aten we een gehakt
bal met sperciebonen en kom
kommersla en aardappelpuree
en een vlaflip toe.
Na het eten gingen we vlagge
roof doen in het bos. Iedereen
vond dat een heel leuk spel.
's Nachts om even na 12 uur
hebben we voor Lourien ge
zongen, die we rd jarig. W e
sliepen niet veel. Donderdag
morgen hebben we op een
zandvlakte gespeeld.
's M iddags hebben we een
boswandeling met de bos
wachter gemaakt 's Avonds
aten we macaron i met een
gekookt ei en vla met slag
room toe. Daama gingen we
ons een beetje opknappen en
verkleden voor de Bonte
Avond. Bonte Avond was erg
leuk. Daama hebben we ons
weer verkleed en maakten we
in het donker een boswa nde
ling. 's Nachts ben ik toen 2
keer uit bed gevallen en Janet
Joling was haar slaapzak kwijt,
die slaapwandelde. Vrijdag
morgen gingen we eerst onze
spullen inpakken . Daama gin
gen we naar Drouwenerzand
naar de speeltuin. Tussen de
middag kregen we patat en de
den we bingo om alles wat
over was te verloten. Na het
eten mochten we zo'n beetje

onze eigen gang gaan. Toen
de auto's er ware n gingen we
die inladen en om 3 uur
gingen we wee r naar Thesinqe,
We hebben hele fijne dagen
gehad ! !

Hedda Remkes.

Thesinge tegen
de rest van de
wereld.
De boeren mogen dan te kla
gen hebben over het weer,
het zit de crick eters ook be
paald niet mee in deze natte
tijden. We kunnen best tegen
een stootje, maar zo'n veld
moet toch een béétje droog
zijn, want anders glij je alle
kanten op en we hebben geen
noppen onder onze schoenen.
Bovendien kun je van dat
lange stilstaan ook behoorlijk
verkoude n wo rden. Het is dan
ook niet voor niets een echte
zomersport : geef de cricketer
een aantal lange, warme en
vooral droge dagen en je hebt
geen kind aan hem.

Ondanks deze natte moesson
is het toch gelukt een wed
strijd te spelen en wel op eigen
terrein. Hoewel het er 's mid
dags nog bepaald niet naar uit
zag was het op woensdag
avond 5 juni droog genoeg om
het geplande Avondje Thesin
ger Cricket te laten doorgaan.
Het betrof hier geen competi
tie-treffen, maar een wedstrijd
je tussendoor. Thesinge zou
als gastheer opt reden en ieder
een die wilde kon komen
spelen. Van dat gulle aanbod
hebben toch zeker zo'n elf
mensen gretig gebruik ge
maakt Overal kwamen zij van
daan: Siddeburen, Slochteren,
Groningen, Bloemendaal, Hil
versum, Schotland en zelfs
Pakistan ! Het is dan ook niet
teveel gezegd - zoals onlangs

we rd beweerd in het tijdschrift
'Cricket' - dat Thesinge een
waar cricket-Mekka begint te
worden. In ieder geval is
Thesinge in het Nederlandse
cricketwereldje zo langzamer
hand een begrip .
Steeds meer mensen, ja zelfs
hele clubs, willen een keer in
Thesinge hebben gespeeld.
Van die wedstrijden zal u
uiteraard in dit blad, bij wijze
van primeur, uitgeb reid verslag
worden gedaan.

Ton Heuvelmans.

WEL BREDER,
(NOG)
MIET BETER.
Aan het eind van de vorige
maand is de gemeente begon
nen het fietspad langs de oude
stadsweg te verbeteren.
Die verbetering houdt in :
a. een verbreding van het te

smalle paadje, zodat je el
kaar bij het passeren niet
langer het gras hoeft in te
drukken en

b. het aanbrengen van verhar
de geëgaliseerde laag.

Aanvankelijk leek het erop
dat deze klus zo klaar zou
zijn, w ant elke dag waren
de werkzaamheden enkele
honderden meters
gevorderd.

Op dit moment, half juni, is
er al een week niets gebeurd.
Of het weer daar de oorzaak
van is .
Binnen de redaktie vroegen
we ons af of die laag
asfalt met een wel erg losse
struktuur de definitieve verbe
tering zou zijn. Bij navraag
bleek dat gelukkig niet het
geval. De bedoeling is over
deze losse laag teer aan te
brengen, waarin een laag split
gewalst wordt En dat dan twee
keer, als het zonnig weer is,
want daarbij kunnen ze geen
regen gebruiken.
Hopel ijk verdwijnen daarmee
ook de gaten die er nu al in
zitten . Egaal is het pad nog
allesbehalve. De streefdatum
eind juni zal men bij het huid i
ge wee r zeker niet halen.
Moge het vernieuwde fietspad
voor velen een aanzet zijn eens
op de fiets richting stad te
gaan.

Ad van Zalk.

(foto Ad van Zatk]
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JAGEN OP EEN ZWART-WITIE ROVER.
Het is een druilerige zaterdag,
eind april. Knallen klinken
vanaf het kerkhof. Een kwar
tiertje later weer knallen, we
hóren het nu niet alleen, want
uit het keukenraam zien we 3
mannen met jachtgeweren in
onze tuin staan.
Eén richt op het oude ekster
nest in de majestueuze kastan
jeboom achter de pastorie.
Even zijn we overdonderd , dan
komen we in aktie. Immers,
het door eksters gebouwde
nest wo rdt nu bewoond door
'ons' paartje houtduiven. Te
laat, de schoten weerklonken
al. Op dat nest hebben we de
duiven niet meer gezien.
Overdonderd, we zeiden het al,
en boos! Boos omdat er onge
vraagd in onze tuin op eksters
wordt geschoten. Met argu
menten verdedigen de schut
ters zich: 'De boeren hebben er
last van, er zijn er te veel'.
Ja, daar zit zeker een kern van
waarheid in.
We leven inmiddels begin juni,
de nesten met ekstereieren
blijken niet geraakt te zijn bij
de schietaktie. In onze tuin
heersen nu 8 eksters en dat
zijn er inderdaad wel erg veel.
De jonge eksters groeien op en
hebben veel voedsel nodig en
dat halen ze uit onze tuin. Hun
dagelijks menu bestaat uit ge
roofde kippeëieren, kattevoer,
graan voor de duiven en soms
een spreeuwen- of lijster-eitje.
Met verbazing èn ergenis kun
nen we vaak zien hoe ze ons
en de andere dieren te snel
af zijn,
W e hebben er nu dus ook last
van.
Dus dan de eksters maar neer
schieten?

Met deze vraag in het hoofd
zochten we de heer H.J. Ha
venga op om eens wat meer

over de jacht op eksters rond
Garmerwolde te weten te ko
men.

SCHADELIJK WILD

Daar zitten we dan, aan tafel bij
aannemer Havenga. Aannemer
van beroep, met als liefhebberij
het jagen, Endie liefhebberij zit
hem al jaren in het bloed.
Als kind trok hij al regelmatig
met z'n vader, Jan Havenga,
het veld in. Deze bejaagde in
die tijd Gannerwolde en omge
ving. Eindelijk kan je zeggen,
dat de zoon bij z'n vader in de
leer ging. Zo'n 4 jaar geleden
overleed z'n vader en een
logisch gevolg was dat de zoon
het jaagrecht overnam.
Wat houdt zo'n jaagrecht nu
in?
'Ik pacht de grond van de boe
ren. Eigenlijk maak ik dan een
afspraak met hen dat. als ze
last hebben van schadelijk
wild, ze mij inschakelen.
Daartoe ben ik volgens de
jachtwet zelfs verplicht
Wat schadelijk wild is?
Verwilderde stadsduiven, hout
duiven en vergeet niet de wilde
eenden, die straks weer in
grote groepen op het bijna rijpe
koren neerstrijken om hun
kostje binnen te halen. In de
herfst hebben de boeren ook

veel last van duiven, ze pikken
het net ingezaaide wi nterkoren
op uit de grond.
Daamaast heb je hier in de
buurt van Gannerwolde nog de
kraaiachtigen, en daar hoort de
ekster ook bij. Eksters, zijn
slim. De boeren hebben meer
narigheid dan lol van ze. Ze
trekken het jonge gewas uit de
grond en dat veroorzaakt veel
last En verder zijn ze dol op
ingekuilde gras, ze pikken ga
ten in het dikke zwarte land
bouwplastic waarmee de grote
bulten meestal overdekt wor
den. Door die gaten komt er
lucht en vocht in het gras en
het gevolg daarvan is dat de
boel gaat schimmelen .
Hier in Garmerwolde zijn de
kraaien een groter probleem
dan de ekster, maar dat is niet
overal zo. Bijvoorbeeld rond
het Eemskanaal bij Ruischer
brug heb je veel hoge bomen,
daar trekken de eksters naar
toe en er zullen er daar dan ook
wel veel meer zijn:

HELPT SCHIETEN?

Het wordt ons nu zo langza
merhand duidelijk dat het
schadelijk wild hier voomame
lijk uit grote vogels bestaat
Havenga wordt dus door de
boeren gevraagd om te schie-

ten. Maar heeft schieten op
deze vogels wel zoveel zin ?
Volgens de woorden van de
jager we l!
'Je moet niet als doelste lling
hebben, dat door het afschie
ten de eksters hier zullen ver
dwijnen. Nee, je moet zorgen
dat hun aantal niet uit de hand
loopt. dat er niet teveel komen.
Vroeger toen er in de buurt
haviken en buizerden waren,
hielden die ekster- en kraaien
stand op peil. Nu deze natuur
lijke vijanden grotendeels weg
gevallen zijn, moet de mens
wel ingrijpen.
En als je schiet. moet je zorgen
dat je het verantwoord doet.
zegt de heer Havenga.
'Neem nou de eksters en de
zwarte kraaien, die moet je
schieten voordat er jongen in
het nest zijn. Als er eenmaal
jongen zijn, mag je niet meer
schieten. Dat vind ik niet spor
tief. En als je toch zou schie
ten is de kans ook groot dat de
mensen zich tegen je gaan
keren. zover mag je het niet
laten komen:

LIEFDE VOOR HET VELD

W ij verwachten, dat de heer
Havenga toch ook wel plezier
in het jagen heeft Maar al snel
antwoordt hij hierop, dat aan
het schieten zelf niet zoveel is.
'Het is fijn om door 't veld te
lopen. Ik loop daar niet alleen,
meestal zijn we met z'n vieren.
Ik heb er plezier in om het
wi ldbestand van een bepaald
gebied goed te leren kennen.
Het gaat me niet alleen om het
schieten. Je moet ook niet
schieten om er zelf beter van te
worden, dan kan het snel op
stropen gaan lijken en zo'n
instelling heb ik niet
Ik vind het leuk om het wild in
het veld te zien lopen en nog

GEZIEN ...
dat u bij Vos Opt iek meer bril
k rijg t voo r uw geld .
Grot e keuz e in uiterst be
laaib are m on tur en va n
de bekende me rken
me t he t ro uwbare
qa ranue en
servree

Dat u voor een desku nd.q •
advies ook bij een ~~

HOORAPPARAAT~.,
bij Vos Aud io moet zijn.

Fida Erke nd
IHuisbezoek op a fspraak)

VOS OPTIEK~AUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT 65 ' 9 7 ' 2 HE GRONINGEN ' TEL. 050-1291 02
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H.J.
nieuwbouw
verbouw en
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J. v.d. Laan uit Delfzijl,
onderwerp 'Op safari in Kenia'.

Dinsdag 13 ,mei,
Demonstratie met dia's door
het Nederlandse Zuivelbureau
te 's-Gravenhage,
'Variaties met kaas'.

staat nu in Kootstertill e.
Uit het verhaal van de voor
lichter blijkt voorts dat de
aanleg van zo'n pijplijn nogal
wat voorwerk vereist W ant hij
loopt dwars door allerlei ge
meentes heen, doorkruist het
land van talloze eigenaren en
passeert een provinciegrens.
Er moet dus nogal wat onde r
handeld worden. Het betekent
dat de Gasunie als opdracht 
gever in overleg treedt met de
verschillende gemeen tes, de
provinciale planologisch e
diensten en de landeigenaren.
Uit dat overleg komt normaal
gesproken een overeenkomst,
waarin ondermeer iets staat
over een vergoeding, de zoge
naamde huurkompensatie,
bedoeld om de eigenaren geen
schade te laten lijden.
Het werk wordt verricht door
een aantal pijpleidings-aanne
mingsbedrijven, die aan ver
schillende stukken van het
trajekt bezigzijn. Het is niet
makkelijk, want op talloze
plaatsen mo eten wegen en
waterwegen (Damsterdiep,
Reitdiep !) 'genomen' worden.
En dat zoveel mogelijk zonder
het (vaanwater te hinderen.
Voorzover ik dat kan nagaan
gebeurt dat in onze omgevin g
uitstekend. Als het goed gaat
is alles voor 1 novem ber ge
reed en dan is er ook niets
meer van al deze akt ivite iten
te merken. In de gesloten over
eenkomsten staat namelijk dat
al het 'opengebroken' land
weer in de oude staat moet
worden terugg ebracht.

Kees Faber.

over een pijpleiding van 56 km.

Het zal menigeen opgevallen
zijn dat er aan de oostkant
van onze dorpen behoorlijk in
de klei gespit wordt En dat
niet alleen: zandopritten wor
den aangelegd, hele stukken
weiland worden weggestoken.
afrasteringen worden ver
plaatst en er worden voora!
veel buizen aangevoerd. De
meeste mensen weten wel dat
het iets met gas te maken
heeft, maar het naadje van de
kous bleef verborgen. Maar
eens de telefoon gepakt om
meer aan de weet te komen en
dan blijkt bij de afdeling voor
lichting van de Gasunie ie
mand zeer bereid om het alle
maal uit te leggen.
Het komt er op neer dat met
die buizen (doorsnee 36 duim,
d.w .z. ongeveer één meten
over een lengte van 56 kilo
meter een pijpleiding wordt
aangelegd, die loopt van Gar
reweer (ten westen van Appin
gedam, vlak bij Garrelsweer)
naar Kootstertille in Friesland.
Deze pi jp moet straks gas ver
voeren dat afkomstig is uit de
Noordzee. Dit Noordzee-gas is
zogenaamd hoog-kalor isch en
dat mo et, om het voor ons
bruikbaar te maken ('Slochte
ren kwa liteit'], gemengd wor
den met het landgas van de
Fries/Groningse velden , dat
veel minder kaloriën bevat
Het mengstation, waar deze
samenvoeging plaatsvindt,

Van Gcureweer
tot
KootsterliUe.

Woensdag 9 april,
Lezing door mevr. Jensema
Vos uit Stedum.
Onderwerp : 'Arbeid en wat
er bij hoort'.

Maandag 14 april,
Uitnodiging van de afdeling
Ten post. Lezing door dhr.

Jol" 011!1I; I *

aas dat de eksters van het land
verwijderen, en de emelten en
ritnaalden die hij opzoekt!
Ondanks de narighe id die hij
met zich meebrengt zouden
we hem toch ook wel missen
als hij hier niet meer rondvloog,
die mooie zwart-witte slimme
rik, die ons zo vaak net te
snel af is.

Woensdag 13 november.
Doe-avond o.l.v. mevrouw
Doombos uit Siddeburen.
Biedermeierboeketje van
droogbloemen.

Woensdag 11 december.
St. Nicolaasavond.

Zaterdag 18 janauri.
Neijoarsverziede. gast de heer
Jaap Nienhuis, bekend van
Radio Noord.

Woensdag 19 februari.
.Jaarverqaderinq + lezing
door mevr. Annelies Heuvel
mans-Jorna uit Thesinge.

Woensdag 19 maart
Lezing met dia's door het
Brandwondencentrum van het
R. K. Ziekenhuis te Groningen.

Jettie de Vreede
Jas de Vries

Jan Bavenga

~8n :Boer ar -.__- - . M.: 12 Oct ober 1905

In dit standpunt kunnen wij ons
heel goed vinden. Over de zin
van het neerschieten van vo
gels blijven de meningen ver
deeld. De gedachtengang van
de boeren is goed te volgen.
Maar zij zien vaak alleen de
schadel ijke kant van de vogels.
En geen enkel dier is alleen
maar schadelijk of alleen maar
nuttig. W at te zeggen van het

Ned. Bond van
plattel.vrouwen
programma
seizoen '85-'86

JACHTACTE
als be<ioeld in artikel 18. cU"ste1iJ; vi n de Jac..":1l~t (St b. 11 H. 523) .

Geld ig tot f Ap ril 195 6 in b èt gehele rijk

mooier is het om het daar te
kunnen laten lopen :

Woensdag 18 september
MODESHOW,
door modehuis Aspens.
'Leden mogen een gast mee
nemen, verder toegankelijk
voor alle vrouw elijke inwoon
sters van Garmerwolde.

Woensdag 16 oktober,
Lezing door mevr. Marga van
Egten-Kool, waarvoor de afde
ling en Ten Boer, Ten Post en
de CBvP. uit Thesinge zijn
uitqenodiqd,

SPAR
~BLOEM-
Ir KWEKERIJ

Installatiebedijf

Fa. W. KOOI & Zn.
FIRMA R. VEENSTRA

IS ook voor U dichtbij
MIDDELBERT
050416263
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050--41621 7

GAS-WATER
ELECTRA

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

Biedt een
voll edig
asso rtiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280



VOETBAL·
UIlWI55ELING
'cotn GRIP'

W at een groots opgezet festijn
zou wo rden met een complete
feesttent en een intemationaal
voetbaltournooi, liep op het
laatst uit tot een onder-onsje
tussen Oldenzalers en Gronin
gers.
Zoals misschien bekend on
derhouden enkele mensen uit
Garmerwolde en omgeving al
enkele jaren contacten met
Oldenzaalse en Engelse vrien
den. In dat kader wordt ieder
jaar een voetbaltoumooi ge
speeld ter ondersteuning en
bevestiging van die vriend
schap. Dit jaar vond dat tour
nooi weer in Garmerwolde
plaats, echter zonder onze
Engelse vrienden. Zij waren
om diverse redenen genood
zaakt zich voor het gebeuren
af te melden. Het organisatie
comit é 'COl D GRIP' zag zich
daardoor genoodzaakt het
weekei nde-programma iets
anders op te zetten, doch het
was er niet minder gezellig om.
AI bij aankomst van de Tukkers
vrijdags bleek dat iedereen van
mening was, dat Groningen en
Oldenzaal de uitwisseling in
ieder geval door zullen zetten.
Met of zonder overzeese
vrienden.
Zaterdag werd er gevoetbald.
Als plaatsvervangers voor de
beide Engelse teams traden
Noordwol de 4 en een mixture
van GEo-spelers op.

Ook het tournooi werd gezien
het verloop een succes. Aan
elkaar gewaagde teams, spor
tief voetbal. gezellig keuvelen
en het weer werkte ook nog
mee.
De eindstand was :
1. Team Jägermeister (het uit

wisselingselftal)

2. GEO, Noordwolde 4 en
Oldenzaal.

Na het voetballen met elkaar
naar Jägermeister waar de
prijzen werden uitgereikt
.s Avonds vond daar een optre
den plaats van de werkelijk
zeer goed spelende LAZY
BONES uit Zuidwolde. Beetje
Rock and Roli. Country muziek
en een potje bier, wat kan een
mens zich nog meer wensen.
Prima sfeertje dus.
Maar ja aan alles komt een
einde zo ook weer aan dit ge
zellig feest 's Zondags werd
afscheid genomen, en er werd
besloten volgend jaar, als de
Engelsen, uit Colchester en
Ipswich nog mee willen doen,
naar Engeland te gaan ten
einde de internationale uitwis
seling in stand te houden.
Eigenlijk is het te gezellig en te
mooi om er zo maar mee op te
houden.

Moi , Siebolt

De gereedschap
inzameling.
Op 17 en 18 mei werden er
335 stuks gereedschap opge
haald ten bate van een pro
jekt op het platteland van Tan
zania in Oost-Afrika. Goed en
bruikbaar gereedschap werd
meegegeven zoals 38 schroe
vedraaiers, 26 zagen, 40 steek
sleutels, 17 hamers en 9 bei
tels. En ook troffels, verfkrab
bers, waterpassen, emmers en
een autogereedschap.
Alsmede land- en tuinbouw
gereedschap zoals zaailieren.
schoppen, harken, rieken en
snoeischaren. Enkele mensen
gaven geld om gereedschap
te kopen.
Dankzij de bewoners van Gar
merwol de en Thesinge. de
Jongeren van het Trefpunt en
de discogroep is de inzameling
een succes geworden.
Het begon in Thesinge. op 17

mei om 7 uur 's avonds. Drie
groepen haalde deur aan deur
gereedschap op. Enkele men
sen hadden al gereedschap
gebracht Of men telefoneerde
om ze op te laten halen. Bij
het Trefpunt was een terras
ingericht. feestelijk versierd
met vlaggetjes en verlichting.
Men kon er koffie en andere
dranken nuttigen. Er waren
twee barbecues opgesteld,
waarop heerlijke worstj es ge
roosterd werden. Op de rook
en de geur kwamen liefheb
bers uit het hele dorp af. Het
was gezellig rondom de barbe
cues Maar er werd ook over
emstige zaken gesproken zo
als de honger in Afrika. Binnen
het Trefpunt draaide de disco
op volle toeren. De organise
rende jongeren stelden de ver
diensten ter beschikking van
deze aktie.

Alles is te gebruiken!

Het zal worden gebruikt voor
het kopen van aanvullend ge
reedschap en eventueel repa
ratie- en verzendingskosten.
In Garmerwolde werd deze
aktie op 18 mei 's middags
gehouden. De wereldw inke
liers gingen met een handkar
langs de deur. en een auto
voor de verre klanten buiten de

dorpskern. Natuurlijk zorgde
Irene v.d Wal voor muziek.
Oudere mensen vonden de
aktie leuk en gaven wel een
zaag of ander gereedschap
mee. Soms werd het gereed
schap nagebracht. omdat er
nog eens in de schuurgekeken
werd. Gezien het aantal deden
de Garmerwolders zeker niet
onder voor de Thesingers !
Inmiddels is het gereedschap
gesprteerd en wordt het bin
nenkort naar Amsterdam ge
bracht Daar zorgt de organisa
tie Red Gereedschap voor het
repareren en de verzending
naar Tanzania. Het gereed
schap wordt verstuurd naarhet
platteland van Tanzania, waar
het SIDO kleinschalige projek
ten heeft Kleinschalig, dus
voor kleine groepen van
mensen. Deze mensen kunnen
dan goed begeleid worden bij

(foto P1uc P taatsm anl

de opleiding en het werk.
Enige nederlandse ontwi kke
lingswerkers werken hierbij.
Wij zullen u op de hoogte
houden met wat er verder met
het gereedschap gebeurt

De wereldwin keliers.

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

drukkerij
offset/boekdruk
alle vool1<omerde drukwerk.

kantoomoekhandel
alles \Uor school & kantoor

postzegelhandel
\UOr IJW mumen
& pffilZegelhobby

ROZENBERG
zonnelaan281 , 9742 bg groningen
winkelcentrum paddepoei
telefoon 050-776165


