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Broederlijk en zustertijk bijeen ± 20 jaargeleden .-
V<ln links naarrechts Jellv. Bertus. Atend. Claraen Henny.

Als 'geschiedschrijver' over
Thesinge horen wij over
vroeger veel verhalen. waar
uit blijkt dat men sterk ge
hecht is aan het dorp.
In deze tijd, waarin veel jon
geren wegtrekken naar de
stad of elders, is het opvallend
dat veel Thesinger families
zeer honkvast zijn. Het leek
ons een goed idee ook eens
de jongere generatie, die hier
is blijven 'hangen', te vragen
naar hun binding met het
dorp.
De keuze viel op de kinderen

. van schilder Klaas en Anneke
Kol. Geen toevallige keuze,
want het is toch niet alle
daags, dat 5 kinderen uit één
gezin zowel in hun geboorte
dorp blijven wonen àls met
dorpsgenoten • op één na •
getrouwd zijn.
En zo zitten we op een goede
avond met 5 Kollen rond de
tafel.

E'ven voorstellen :

JELLY, de oudste dochter is
34 jaar en getrouwd met Harm
Hofstede, ook al schilder. Zij
heeft 3 kinderen en woont aan
de Schutterlaan. Met een zaak
aan huis heeft zij tull·t ime werk.
Woensdag- en zaterdagmid
dag is de zaak gesloten, maar
als zij thuis is laat ze nooit
iemand voor een dichte deur
staan.
HENNY, 32 jaar, getrouwd met
Jan Mollema en moeder van
2 kinderen. Naast haar werk
als huisvrouw houdt zij het
gymnastieklokaal brand
schoon. Zij woont aan de Dijk.
BERTUS, bijna 28, is van be
roep electriciën en werkt in
de stad. Hij is kortgeleden ge
trouwd met Lucy Slachter en
woont prima naar z'n zin aan
de Molenweg.
AREND, 26 jaar is van beroep
ook schilder. Je ziet hem

. regelmatig ergens in het dorp
op de ladder staan. Hij woont
met zijn vrouw Alwia (de enige
niet·Thesinger .aanhanq', zij
komt n.1. uit Bedum) in het
huis naast zijn ouders, in de
Havenstraat

CLARA de jongste, is 24 jaar
en werkt bij de gezinsverzor
ging in Groningen. Zij heeft
wisselde werktijden.
Zij is getrouwd met Cor van
Zanten en woont in de Kapel·
straat

Woon-Werken.

Op onze vraag waarom ze hier
allemaal zijn blijven wonen is
het antwoord van Jelly simpel.
•AI voor ons trouwen had Harm
hier zijn zaak. Ik werkte in
een winkel in de stad Gronin
gen en woonde thu is. Voor mij
is het dus heel vanzelfspre
kend dat ik in Thesinge ben
gebleven'.
De man van Henny werkt in
Veendam. Hij reist heen en
weer meI een dorpsgenoot
'Dat samen reizen maakt het
voor Jan makkelijker om hier
te blijven wonen; elke dag
alleen op en neer gaan zou
toch een hele opgave zijn.
We wonen hier ook allebei
graag, maar het zou best kun
nen dat we ooit nog eens in

de richting van Veendam ver
huizen. In het begin van ons
trouwen zou ik daar nooit over
gedacht hebben. Nu ligt het
toch wel wat anders; ook al
omdat hier zo weinig is en je
afhankelijk bent van de dorpen
in de buurt'.
Bertus werkt in de stad maar
wil er voor geen goud wonen:
'Ik moet om mijn huis heen
kunnen lopen', is zijn kemach·
tige reaktie. Broer Arend lijkt
' t nog wèl wat om in de stad
te wonen, maar dan wel mid
den op de Grote Markt!
Clara werkt veel in Lewenborg
en Cor werkt in Garmerwolde.
'W e hebben een fijn huis en
het werk vlakbi j, wat wil je nog
meer?' zegt ze in volle tevre
denheid.

Een goed huis is dus een be
langri jke reden voor de Kollen
om in Thesinge te blijven
wonen. En om een huis naar
hun zin te krijgen zien ze niet
op tegen een beetje werk.
want de jongste 3 hadden
ook een huis in de Bakker-

straat kunnen krijgen. Zij gaven
echter de voorkeur aan een
huis waar nog wat aan op te
knappen viel. Dat is, met hulp
van veel vrienden, voortreffe
lijk gebeurt, zo blijkt uit de
inricht ing van het huis van
onze gastheer Arend.
Hij woont in het huis waar
Henny geboren is. Hun groot·
ouders woonden emaast Toen
het qezin te qroot werd voor dit
huis werd er geruild; in dit huis
zijn Bertus, Arend en Clara
geboren. Nadat opa overleden
was, is er een deur gekomen
tussen beide huizen en hadden
de jongens er hun ruimte voor
'feesten met harde muz iek'.
Arend zegt lachend dat ze wat
die huizenru il betreft nu weer
van voren af aan beginnen.

Dotp-Sted

Dat ze niet alleen vanwege een
moo ie woning in Thesinge blij
ven. blijkt wel als we aan de
praat raken over hun aktivi
te iten in het dorp. Elke Kol
blijkt dan erg aktief te zijn
(geweest) in het dorpsleven.
Zo zit Arend in het bestuur
van de ijsvereniging 'de Scheu-



singe weg hoeven, Ze hebben
het gewoon ontzettend naar
hun zin in een dorp waar ze
veel vrienden en bekenden
hebben, Gezelligheid dus èn
een fijn huis. In de vakanties
ver weg trekken is voor hen
dus ook niet een jaarlijkse
'must'. 'Om de kinderen hoe
ven wi j echt niet weg', zegt
Henny; 'die vermaken zich hele
dagen met bootje varen en
vissen, Ze vervelen zich niet en
dan hoef je ook niet zo nodig
ergens heen op vakantie'.
Je lly gaat er we l graag even
tussenuit al was het alleen
maar om eens even los van de
zaak te zijn, Arend en Ciara
zijn samen met 'aanhang' naar
luxemburg geweest 'Mooie
vakantie met mooi weer
gehad, maar als het weer hier
zó was geweest dan was ik
thu isgebleven', zegt Arend.
Clara is het hier roerend mee
eens. Bertus had nog we l even
naar de zon gewild, maar had
het te druk met zijn nieuwe
huis. 'Wij gaan volgend jaar
vast wel want ik mag er graag

Het wordt ons langzamerhand
duidelijk waarom de 5 Kol
kinderen niet zo nodig uit The-

veeld, Bij ons thuis 'kon altijd
alles', zo vertelt Bertus,

Gezelligheid

De oude verfhut aan aren waar zo vaak 'schooltje'
vverdgespeeld door de kinderen.

"s Zomers bouwden we ten
ten bij de oude Maar', vertelt
Arend. 'Die maakten we zelf
van oppers [ruiterstokkerû
met zeil erover en bekleed
met riet In de herfstvakanties
brandde er zelfs een kacheltje
in, W e hebben wel eens een
tent in brand gehad. Prachtige
feesten hielden we daar', Toen
kon je ook nog zwemmen in
het Maar; ze hadden geen van
allen een zwemdiploma, maar
hielden gewoon de kop boven
water, Ook in Oudrnan's gracht
op Bovenrijge werd veel ge
zwomm en, tot het verboden
werd vanw ege de ratten. Op de
boerderij van Ritsema speel
den de Thesinger kinderen ook
veel; wat dat betreft is er niets
veranderd, want dat doen de
tegenwoordige kinderen nog
graag !
Naast het huis van de familie
Kol stond toen nog een verfhut
Er stond en oude schoolbank
jes in, die Pa Kol een nieuw
verfje gaf, zodat er schooltje
gespeeld werd. 'Wij hebben
ons hier vroeger nooit ver-

boven, Ze stonden vaak met
hele groepen jongelui bij
'Smidshoek', wat je nu eigen
lijk niet meer ziet Ze stonden
maar wat te kletsen en hadden
verschrikkelijk veel lol. 'Proa
en en frouluu ploagen', zegt
Bertus.

Jelly en Henny vertellen dat
hun kinderen zich in het dorp
prima amuseren. 'W el is het
jammer dat er totaal geen
verenigingen meer zijn voor de
kinderen', zegt Jelly, 'Onze
oudste dochter zat op meisjes
voetbal in Garmerwolde, maar
ik vemam aan haar dat het niet
leuk was om dit als éénling te
ondememen'.
Ze zijn het er over eens dat
zo'n besloten gemeenschap
fijn is als de kinderen klein zijn,
maar buitenkinderen komen er
op school in de stad minder
gauw tussen.
Arend en Bertus herinneren
zich nog dat zij op schoo l de
'boeren' werden genoemd.
Arend: 'Bij mij in de klas zaten
alleen maar 'boeren', ze had
den over ons mooi niks te ver
tellen ! !'
Met die opmerking van Arend
raken we aan de praat over hun
jeugd in Thesing e. Vee l goede
herinneringen komen dan

Kind-zijn in 7l7esinge vroeger
en nu

mensen bij elkaar te krijgen.
Bertus vindt het wel belang
rijk dat de stad vlakbij is.
'Om er te winkelen of eens uit
te gaan; je bent er met de auto
zó. Als je van het openbaar
vervoer afhankelijk bent dan
valt het niet mee natuurlijk.
maar w ij hebben gelukkig alle
maal een auto'. Ook Jelly mag
graag eens rondkijken in de
stad Van 'mensen kijken' al
leen al geniet ze volop, Het
komt er jammer genoeg haast
niet meer van met zo'n zaak
en op de vrije middagen willen
de kinderen ook wel eens w at
Claraen Henny trekken niet zo
veel naar de stad Henny zegt :
'ik doe de boodschappen en
ben zo snel moge lijk wee r
thu is', Het liefst haal ik alles
uit winkels in de buurt Ik hou
helemaal niet van de drukte in
de stad'.

vel' en in het Oranjecomité.
Voor zijn hobby's moet hij wel
naar elders, Hij zit op de vis
club in Garmerwolde en op een
vogelclub in Bedum. Deze
winter wil hij op een zwem
club en daarvoor zal hij naar
Groningen moeten.
Clara speelt al 8 jaar lyra in de
drumband. ' Ik oefen elke
avonä, meldt zij met een
grijns naar Bertus, die het·
zelfde instrument bespeelt
Momenteel heb ik geen tijd
meer voor volksdansen en
jazz-ballet maar dat vond ik
allebei we l leuk om te doen'.
Bertus is aktief in de muziek.
Hij bespeelt het kerkorgel en
heeft ook het koor wel eens
begeleid. Wel maakt hij zich
zorgen om de muziekvereni
ging; 'we hebben geen goede
ruimte om te repeteren en dat
is niet bepaald bevordelijk voor
de sfeer, We zijn wel steeds op
zoek. maar dat lukt nog niet
erg',
Henny zit in de Wereldwinkel.
wat 's wi nters de meeste tijd
kost Volksdansen doet zij ook
met plezier. 'Met een aantal
dingen ben ik voor lopig ge
stopt We waren geen avond
meer thuis en dat zint je op den
duur niet',
Jelly heeft weinig vrije tijd . Zij
zat bij de toneelvereniging
W.W.K. en zong in het kerk
koor, .Het moet ontspann ing
zijn en géén plaag. Sinds onze
kleine er is zijn de avonden
kort als ik gelegenheid heb
dan begin ik weer'.
De mening van allen is dat er
in het dorp genoeg te doen is.
Behoefte aan clubs in de stad
is er niet omdat ze het liefst
met vrienden en bekenden op
trekken. Om als ze's avonds
uitgaan is dit vaak naar beken
de gelegenheden in de naaste
omgeving. Zo hebben Henny
en Clara genoten van het stijl
dansen in het Trefpunt Zij
hopen beiden dat het deze
w inter weer lukt om een stel
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voel ik me ook prima'.
De familieband is goed, maar
het is voor geen van allen een
reden om nu juist in Thesinge
te blijven wonen.
'We lopen de deur niet plat bij
elkaar', zegt Bertus.
'Op verjaardagen zijn we er
allemaal wel. maar verder niet
vaak. We vinden het best om
bij elkaar en onze ouders in
de buurt te zitten, maar we
willen elkaar niet overlopen,
Onze pa en Moe denken er al
net zo over. We moeten hen
zelfs op visite vragen anders

Ikomt het er niet van dat zij
[eens een avond bij je zitten'.
Dat geldt ook voor Arend, die

'naast ze woont 'Ik zie ze soms
in dagen niet'. vertelde hij

' Iachend,
Dat er de afgelopen 10 jaar vrij
veel 'import' is gekomen in

IThesinge, heeft zeker zijn in-
,vloed op het dorp gehad, maar
wat betreft de gezelligheid is er
niet veel veranderd ,Er zijn
nieuwe inwoners bij gekomen
die 'ras'-Thesingers zijn gewor
den. Je houdt altijd mensen die
zich nergens mee bemoeien
en dat is hun goed recht Als
je je een beetje aan wil passen,

[ kom je er bij de Thesingers
best tussen', zo vertelde

, Bertus.
Aap uit de Mouw.
Net als je als interviewers
denkt dat je er een klein beetje
achter bent gekomen wat 5
jonge dorpelingen beweegt
om in Thesinge te blijven
wonen, meldt Arend op de
valreep : 'het is allemaal wel
waar hoor, wat we gezegd

hebben, maar de belangrijkste
reden waarom we zo dicht bij
elkaar zijn bl ijven wonen is dat
Pa en Moe mooi op onze kin
deren kunnen passen. Dan
gaan wij de hort op'. Volgens
de kinderen Kol kw ijten Opa
en Oma zich met veel plezier
van deze taak.

I Toch maar eens navragen , , , .
Kees Faber Truus Top.

Clara Jel/y. Arend. Henny en Benus
zoals oMj ze nu kennen

Noeit gain
popelier'n meel:
in toen
Deze kreet kon je Harrie ten
cate in Thesinge vele keren
horen zeggen op die bewuste
woensdag 14 augustus j.1.
Een knoert van een populier
moest het afleggen tegen de
weergoden. Een van de vele
rukwinden op die hete broeie
rige dag had de kolos uit de
slootwal gerukt enhem op het
achterhuis doen belanden.
Daar moest een dakkapel het
ontgelden en werden de nodi
ge vorst- en dakpannen verlbrij
zeld Wat leek op een door de
wind dichtklappende deur,
bleek tot grote verbijstering
van de familie ten Cate het ge
kraak van een omgewaaide
boom. Snel waren de kinderen
en wat buurtbewoners gemo
biliseerd om aan de opruiming
te beginnen.
Kettingzaaggeluiden over
stemden de praatjes van
hoe het wel allemaal was ge
komen. Een enerverend werk.
waarbij je als omstander een
hoop kon leren. Nadat de ge
makkelijkste takken waren

(foto : Andnes """ der Meulerv

verwijderd, had de boom zich
door het gewichtsverlies weer
enigszins opgericht en wel zo
dat de laatste zware overhan
gende tak buiten handbereik
kwam te hangen, ja, en die
moest er ook af. Die boom
toch! Bijna alle werkers en
niet-werkers, de kijkers dus,
waaraan nooit gebrek. hadden
wel een mening over hoe het
uiteindelijke karwei te klaren:
Hiereen keep maken, daareen
touw bevestigen, de trekker er
voor. met z'n allen aan een
touw hangen. van boven inza
gen en ga zo maar door.

Met vereende krachten

Oplossingen die variëerden
van een uiterst voorzichtige
aanpak tot no-nonsense maat
regelen van •de verzekering
betaalt wel' . Geen familie dus!
De zware denkers. hevig gesti
culerend. Truus ten Cate met
de koffiekan daar tussen door.
Harrie, die zich volledig aan al
dat hersenwerk had overge
geven en er wat verdwaasd bij
stond. precies een decor voor
het plaatselijk volkstoneel.
zoals ik één der aanwezigen
hoorde zeggen.
Knopen dienden doorgehakt te
worden. want de duistemis
kondigde zich aan. AI dat den
ken kostte veel tijd. meer in elk
geval dan men had vennoed.
Beetje bij beetje begon men te
beseffen. dat verder zagen
echt geen zin had, alleen maar
rampzalige gevolgen zou heb
ben voor het huis. En ook de
ten Cates slapen graag droog.
Nico Groothof in de voetspo
ren van 'grootdenker' Entjes.
zou de andere dag met grover
geschut. de graafmachine. de
scheve boom rechttrekken c.q.
duwen. zodat hij de andere
kant op kopjes kleiner gemaakt
kon worden. Hetgeen gebeurd
is.

Ad van lalk.
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PLANTEN IN ONZE OMGEVING
Augustus : DE ZURING

De grote Amerikaanseplanten
kundige Asa Gray omschreef
de leden van het geslacht
zuring als 'grove kruidachtige
planten, met kleine en onoog
lijke (meestal groene) bloe
men'. Het is echter wel zo dat
er eigenlijk altijd wel een zu
ring-soort bloeit. die kan zor-
gen voor een roodachtige
waas in een berm of weiland,
dat het best goed doet tegen
het geel van de boterbloem.
Dus laten we niet al te negatief
over deze plant praten. Het is
ook nog eens zo, dat er voor
alle soorten omgeving wel een
zuring bestaat, die zich daar
lekker voelt op zurige zand
gronden tref je de schape
zuring aan, de veldzuring groeit
graag op mestrijke plaatsen,de
waterzuring doet het goed op
drassige weilanden en langs
de waterkant de krulzuring
vind je langs wegen en op
bouwland, de bloedzuring
houdt van schaduwrijke plaat
sen en op ziItige plaatsen stuit
je vast en zeker op de zee
zuring.

De zuring komt vooral voor
in de gematigde en koude
delen van het noordelijk half
rond, maar sommige soorten
hebben zich over de hele
wereld verspreid, Het zijn
meesters in de kunst van het
overleven. De meeste soorten
zijn overblijvende planten en
hun zaden (ze kunnen er per
jaar zo'n 50.000 voortbrengen
per jaar!) worden door de wind
verspreid. Elk zaadje heeft
daartoe hele kleine vleugel
tjes, De verspreiding kan ook
door vogels plaatsvinden en
zelfs - ondergronds - door
mieren, die de zaden als nest
materiaal gebruiken. Deze
onder de grond terechtgeko-

men zaden kunnen wel 80 jaar
hun kiemkracht bewaren! De
vertakkingen van de dikke gele
penwortels gaan diep de grond
in, soms zelfs wel 3 m. ! leder
afgebroken stuk vormt gemak
kelijk nieuwe wortels en na
enige tijd staat er dan weer
een plant De zuring is dan ook
voor veel mensen alleen maar

een moeil ijk te bestrijden
onkruid. In Engeland zijn de
boeren zelfs verplicht de krul
zuring op hun grond uit te
roeien, zoals soms bij ons het
geval is met distels. Zuring
is er van klein tot groot de
schapezuring wordt meestal
niet hoger dan zo'n 30 crn.,
maar de waterzuring kan wel 2
m. worden , waarbij de onder
ste bladeren wel 1 m. lang
kunnen worden. In onze omge
ving komt deze gigant onder
de zuringen veel voor - vooral
aan de oevers van de Thesin
ger Maar en de veld-, krul- en
ridderzuring kun je ook langs
de weg of in het weiland
tegenkomen.

De Lantijnse familienaam van
de zuring is 'Burnex', hetgeen
'werpspies' betekent Deze
naam komt voort uit de gelijke
nis van de bladvorm van vele
zuringsoorten met de vorm van
een speer, een spies.
Het is daarom ook niet toeval
lig dat op een schilderij van
Hendrick Goltzius (rond 1600),
er een (bebloed) zwaard ligt
vlakbij een zuringplant De
Latijnse soortnaam van de
veld- en schapezuring is resp.
.acetosa' en 'acetosella', het
geen duidt op azijn ('Actum'
azijn). Deze naam duidt op de
zure smaak van alle delen van
de plant Deze zure smaak
wordt veroorzaakt door het
hoge gehalte aan oxaalzuur
(giftig l], dat de plant waar-

Veldzuring

schijnlijk beschermt tegen
slakken, rupsen en andere
vijanden. Als gevolg hiervan
kunnen grote hoeveelheden
schapezuring in het veevoer
ziekteverschijnselen en een
aanzienlijke daling van de

melkgift veroorzaken. Handig
om te weten is dit oxaalzuur
kan helpen om inkt- en roest
vlekken te verwijderen. De
naam 'zuring' komt dus niet
uit de lucht vallen, net zo min
als de namen 'zuurling', 'zurkel'
en het Duitse 'Sauerampfer'.
Plattelandskinderen uit het
oosten van ons land knabbelen
in het voorjaar op de jonge
bladeren van de veldzuring
vanwege die zure smaak en
misschien ook wel omdat de
plant een nauwe verwant isvan
de rabarber.
Ondanks de zure smaak en het
oxaalzuur(dat zit trouwens ook
in spinazie) kan de zuring
prima in de keuken gebruikt
worden. Ik heb dan ook een
veldzuringplant in mijn krui
dentuin staan, die zowel vroeg
in het voorjaar, als in het najaar
heerlijke malse blaadjes levert
Deze jonge blaadjes bevatten
veel vitamine-C en zijn dus
prima op hun plaats in een
salade. Het gift ige oxaalzuur
gaat pas vervelend doen als je
grote hoeveelheden rauwe
bladeren gaat eten; je krijgt
dan last van braken en diarre.
De zuurachtige smaak van
enkele verse bladeren geeft
aan soepen een aangenaam
zuur aroma, terwijl stengeltop
pen met de knoppen gekookt
kunnen worden als groente.
Het is heel lekker om een paar
zuringblaadjes mee te koken
met spinazie of andere slijm
bevattende planten. Erzijn ook
mensen, die vinden dat vis,
gestoofd in zuringbladeren,
meer dan uitstekend smaakt!
En als het citroensap een keer
op is en de winkels zijn al
dicht. doe dan gerust een paar
zuringblaadjes in de saus, geen
mens die het verschil proeft !

In de geneeskunde heeft de
zuring geen grote rol van bete
kenis gespeeld, Natuurlijk kan
hij gebruikt worden bij allerlei
ziektes ten gevolge van vitami-
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ne-C tekort (scheurbuik. tanD
vleesbloedingen en-ontste
kinqen], Ook is nog bekend
dat de krulzuring helpt bij
brandwonden; de bladeren als
kompres gebruiken of wat sap
op de wond sprenkelen. Leuk
om te onthouden is nog dat
met
met name de ridderzuring s0e
laas kan bieden bij brandnetel
prikken.
Uit folklore is over 'Rumex'
bekend. dat de plant een
kracht bezit om wapens te
dwingen hun doel onfeilbaar te
treffen. Ook wordt gezegd dat
men door zuringzaad in een
muts te doen, iemand op af
stand schade kan berokkenen.
Als voorwaarde geldt echter
wel , dat de jongeman, die het
zaad verzamelt. nog geen
geslachtsgemeenschap gehad
mag hebben .

tekening: Ad van Zalk
tekst Kees Faber

Feest
voor iedereen
Vrijdag 6 september wordt er
een grote bingo-avond gehou
den in de Prot Chr. Basis
school 'De Til'. Tevens is er
een rad van avontuur en vindt
de trekking plaats van de loten
die verkocht zijn.
Hieraan voorafgaande wordt er
's middags een rommelmarkt
gehouden van kinderkleding,
speelgoed en kinderboeken.
Ook is er dan een grabbelton
vol verrassingen.
's Ochtends tussen 11-12 uur
kunt u bloemstukjes inleveren
op de school, die daar door een
bekwame jury beoordeeld zui
len worden .
Bij alle aktiviteiten zijn mooie
prijzen te winnen!
Het avondprogramma begint
om 20 .00 uur.
Komt u allen naar 'de Til' op
6 september.

Volleybal
toemooi
Sportweek
Opperste concentratie, boven
menselijke inzet. goede sfeer
en bovenal het vrijwel ontbre
ken van volleybaltechn iek.
De ingredienten voor het ook
dit jaar weer zeer geslaagde
volleybaltoernoo i in het kader
van de TenBoerster Sport
week.
Dat de resultaten dit jaar wat
tegenvielen wijten w ij dan ook
volledig aan de bijkans per
fekte konditie, waarin onze
tegenstanders verkeerden.
We llicht speelde het ontberen
van de zo broodnod ige men
tale (supporters) steun in de
voorronden ook een fatale rol.
Dit jaar had de grote animator
(Wim R.l een taktische sterke
zet als open ing bedacht : het
kansrijk geachte team, waar
van hij zelf natuurlijk ook deel
uitmaakte, we rd als 'Thesinge
2' ingeschreven.
Het resultaat was er ook naar :
een onbedreigde eerste plaats
in de poule. Zelfs de handicap,
die het kleine TenPoster zaaltje
voor dit unieke zestal vormde,
bleek geen beletsel.
Het Schutterlaan team
(Thesinge 1) deed reeds in de
openingswedstrijd een goed
geslaagde poging tot vroeg
tijd ige beëindiging van het
toernoo i.
De preciese uitslag w il me
alleen niet te binnen schieten.
Vermeldenswaard is slechts de
enige schijnaanval door het
ijzersterke duo Siebolt en
W illem D.
In de analen van de sportwe ek
zal men later toch kunnen
lezen, hoe, na een harde maar
sportieve strijd, de derde
plaats, beloond met een we l
zeer opzicht ig roze lintje,
we rd gewonnen door het team
van Thesinge 2.

Na afloop vloeiden beide
teams toch verdacht gemak
kelijk samen, zelfs zonder
kroketten .

Hans van den Berg.

Schone Lei
Peuterspeelzaal
Op vrijdag 16 augustus werd er
in't Buurhoes een openbare
vergadering gehouden overhet
voortbestaan van de peuter
speelzaal in Ten Boer en
Thesinge.
Door een huurschuld aan de
gemeente en verschil van me
ning over het funktioneren van
de leidster, is de peuterspeel
zaal na de vakantie in Ten
Boer niet van start gegaan.
In Thesinge vangen de ouders
samen op, zodat de peuter-

speelzaal hier wel door kan
draaien.
Een oplossing moest er die
vrijdagavond dus dringend
komen om het peuterspeel
zaalwerk te kunnen voort
zetten.
Door bemiddeling van de
gemeente, in de persoon van
de heren Cornelis, Jansen en
Boelens. is men er die avond
gezamenlijk uitgekomen.
Door de stichting Peuterspeel
zaalwerk op te heffen kan de

schuld kwijtgescholden wor
den en volgt automatisch ont
slag voor de leidster.
Er is een voorlopig bestuur
samengesteld, waarvoor zich
7 personen vrijwillig hebben
aangemeld.
Dit voorlopige bestuur heeft als
taak een vereniging op te rich
ten (in plaats van een sticht ing)
en zo snel mogeli jk een sollici
tat ieprocedure voor een leid
ster te starten. Wanneer dit
geregeld is zal er een bestuur
gekozen worden door de leden
en donateurs van de peuter
speelzaal. Dit nog te kiezen
bestuur zal zich dan o.a bezig
moeten houden met de ouder
bijdrage, groepsgrootte, leef
tijdsgrens, etc.
Zover is het op dit moment nog
niet, maar van alle kanten is
er de wil getoond om de peu
terspeelzaal voor Ten Boer en
Thesinge te houden.

Joanne van der Meulen.

Kerkdiensten
september Thesinge

10.00 uur
prof. dr. J. Roldanus,
Groningen.

8 september Garmerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Baten
burg, doop.

15 september Thesinge
10.00 uur dienst voor
bereid en gedaan door
gemeenteleden.

22 september Gannerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Baten
burg.

29 september Thesinge
10.00 uuur
ds. JA van Mierlo
van Kuipers,
W oltersurn.

Praatookeens met de Rabobank
over uw verzekeringen.

Iedereen is wel ergens voor
verzekerd. U dus ook. Klopt het
allemaal no g. Want als er iets niet
klopt , merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker'.
Het ligt voor u klaar.

O
-- --,

ZEKER / /
VOOR j,~~KER , ] Rabobaok ~

Vooreenverzekerder gevoel.
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CULTUUR TECHNISCHE WERKEJl
MATERIEEL VERHUUR

I 417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

STOWEZA

Nog nooit een I.€eilI1S

Deze maand is het 16 jaar
geleden, dat de familie Klunder
met dit bedrijf begon. In 1969
bleek er niet genoeg 'brood'
meer te zitten in de melkerij
en mestkoeien die ze hadden.
(Tot januari dit jaar heeft de
heer Klunder nog wel een aan
tal koeien gehouden. Nu nog
één voor eigen melkgebruik.
We zijn echt keuterboeren'
roept mevrouw Klunder
lachend), Het eerste jaarvan de
kuikenmesterij was het niet
best Na een paar maanden
brak op veel plaatsen de vogel
pest uit niet bij ons, maar kip
pen waren niets waard. 'En
natuurlijk wel je investeringen
aflossen. We hebben nog
nooit vakant ie gehad en zijn
nog nooit een winter dicht
geweest We hebben wel eens
dag en nacht doorgewerkt als
een koppel kuikens onver
wacht eerder kwam. Maar we
hebben wel lol gehad hoor!'
Binnenkort komt het l00ste
koppel kuikens. 'En nog nooit
een veearts erbij gehaá.
Behalve natuurlijk voor het in
enten, na een paar dagen.
Even hebben we een beeld
voor ogen van een vermoeide
veearts die 12 duizend injec
ties geeft maar ze worden
gauw uit de droom geholpen:
Dit gebeurt door sproeien.
Toch is het mooie van het
bedrijf eraf. vindt de heer Klun
der. Er zijn teveel problemen
met wetten en regeltjes. Vooral
op het gebied van milieube
scherming. Het spoelwater
mag niet meer in het opper
vlaktewater. Terecht misschien
al die regels, maar ze vertellen
je niet hoe het allemaal wél
moet Voor de grotere bedrij
ven gaat het kapitalen kosten.
Grote formulieren moeten we
invullen. nu ja, we vulden maar
wat woorden in en kregen ze
na 3 weken weer terug'

(folO: Jos de Vne'il

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . Cl8lTW'van SlochtIll'8l1

Winkelcentrum l..ewenborg
Groningen

Telefoon 050414040
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CRIEi"

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

ning. 'Als de stroom uitvalt zijn
ze na 2 uur dooá. lllng gele
den viel de stroom eens uit 's
nachts en hebben alle familie
leden bij de deuren moeten
staan om te ventileren en om
te voorkomen dat er katten
binnen zouden komen. 'De
kinderen waren er goed flauw
van'.

Natuurlijk leverde de hevige
sneeuwval van 1979 ook pro
blemen op. 'De silo was leeg
en het duurde 3 dagen voor er
wee r voer gebracht kon wor
den'. Op rantsoen kwamen de
kuikens erdoor, maar de winst
was weg.
Na 6Y2 week hebben de kippen
het gewenste gewicht bereikt
en moeten alle 12.000 binnen
3 uur gevangen worden. Daar
voor komen er zo'n 6 tot 8 van
gers, want dat gebeurt met de
hand I Al les in precies op dag
en uur gepland. De heer Klun
der zorgt ervoor, dat de kippen
in schemerduister zitten; 'dan
zijn ze rustiger, (Daarv66r
hebben ze altijd 24 uur per dag
licht gehad, om ook constant
te eten), Mevrouw Klunder
zorgt voor koffie en eten voor
de vangers. 'En voor een bab
bel en dat gaat me goed af I'

••••••

echte
Groenteman

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

'~:I_.; l

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

van krijgen en dus veel water
moeten drinken worden de
darmen doorgespoeld 'Na
een dag of drie is het een
sprookje', zegt de heer Klunder
glunderenèJ, al die witte dons
jes op de vloer.
Als alles dan naar wens ver
loopt is het niet moeilijk. maar
er kunnen heel veel kinken

in de kabel komen. Eén keer
lagen alle (4 weken oude)
kippen 'plat'. (Dat zou een
schade zijn van zo'n
f 50.000,-). Klunder heeft ze
toen met een geheim middel
gered. Zowel de heer als
mevrouw Klunder doen nu heel
geheimzinnig, maar blijven
hierover een gesloten boek.
Dit middel had hij geleerd van
Dokter de Vin uit Slagharen.
Deze inm iddels hoogbejaarde
pluimveearts heeft de heer
Klunder talloze kneepjes van
het vak geleerd en de laatste
praat dan ook met veel respekt
over hem.
'En sommige mensen denken,
dat we ook eieren hebben,
maar deze kippen leggen na
tuurl ijk nooit een ei'.
Ook als de techn iek de familie
in de steek laat stijgt de span-

Even poseren \IOorde fotograaf.

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel. 05902·1441

Restaurant
"de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar !

12.000 KUIKENS OP EEN BULT
We zijn op bezoek bij de
familie Klunder in Garrner
\IIIOlde.
Aanleiding was een (naar
later bleek) foutief bericht dat
hun bedrijf zou worden uitge
breid. Als we mevrouw K1un
der daarover opbellen is haar
reactie : 'Ze denken zeker dat
we nóóit doodgaan; nee hoor.
mijn man is 66 jaar. dus geen
uitbreiding meer'. Toch is
onze nieuwsgierigheid ge
prikkeld en we \IIIOrden van
harte uitgenodigd om eens
langs te komen.

Net een sprookje.

Leken als we zijn op dit
geb ied wordt ons eerst uit de
doeken gedaan, dat het hier
om een 'kuikenmestbedrijf
gaat Vanuit de broedmachines
arriveren hier kuikens (nog nau
welijks uit het ei) om na 6
weken en 3 dagen als kippen
van bijna 2 kg. weer richting
slachterij te vertrekken. Het
gaat hier om aantallen rond de
twaal fduizend; 'vanmorgen is
er zo'n 20 ton vlees vertrok
ken'. Tussen twee koppels kui
kens zit ongeveer 10 dagen
om de mest te verw ijderen
en de ruimte, voedermachines
en automatische drinkbakken
schoon te maken.
'Het is mooi lossen' zegt de
heer Klunder. 'W e gooien ze
als (12.000) aardappels op een
bult en als ze de pootjes onder
het lijf hebben spreiden ze zich
uit Ze lopen bij duizenden
achter me aan, want ik ben dan
hun moeder. 'Geen mooier
beest dan een kip' vult
mevrouw Klunder aan, 'w ant
direkt uit een ei kunnen ze
alles: eten, drinken en lopen'.
Die eerste dagen zijn het span
nendst Ze hebben dan nog
slijm van de eidooier in hun
darmen. Door middel van hoge
temperaturen, w aar ze dorst



WIST U DAT....
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· . . de kerk van Garmerwolde
tegenwoordig al bezoekers
krijgt uit Frankrijk? Op zondag
11 augustus kwam een bus
met Fransen uit de omgeving
van Marseille voorrijden aan
wie de pastoriebewoners, in
hun beste Frans, een rond
leiding gaven.

· . . auto's in de L v.d. Veen
straat in Garmerwolde lang niet
altijd met de handrem aange
trokken geparkeerd staan?
Laatststond en één tijden lang
dwars over de straat terugge
rold vanaf een garage.

· . . er op maandag 9 septem
ber a.s. om 20.30 uur in het
gemeentehuis van Ten Boer
een oprichtingsvergadering
van de vereniging Peuterspeel
zaal georganiseerd wordt
Voor opgave van nieuwe peu
ters graag kontakt opnemen
met mevrouw Borkent-IJpma,
tel. 05902-1366.

Stoomfluitjes

De Plattelandsvrouwen van de
afdeling Garmerwolde organi
seren op woensdagavond 18
september a.s, een Modeshow
in café 'De Leeuw',
Oude Rijksweg 6, aanvang
19.30 ur.
De modeshow wordt verzorgd
door Modehuis 'Aspens',
Nieuwe Ebbingestraat 42
te Groningen.
Leden mogen een gast mee
nemen.
Verder hebben alle vrouwe
lijke inwoners van Garmer
wolde gratis toegang.

Te koop :
Kleuterfiets 4-6 jr.
Remkes, tel. 05902-2194

Succes en tot ziens,
Tineke Kroon.

Gevraagd:
Wie heeft een bureau of grote
tafel over?
Elisabeth Schuling,
tel. 050 - 416355.

MODESHOW
Plattelands
vrouwen,
Gannel'WOlcle

Zij gaven toen zelfs een uit
voering!! I
In Garmerwolde wordt Jazz
gymnastiek gegeven, dus
dames en heren: 'les in be
weging' in overvloed te krij
gen.

Gevraagd:
Wie bezit i.v.m. een stam
boom (school)-foto's van
Pieter Wierenga (1890-1965),
Heiko W. (1855-1933),
Pieter Geerts W. (1818-1902),
Geert Heikes W. (1777-1861).
P. Wierenga, Mozartlaan 18
9603 AR Hoogezand,
tel. 05980 - 27252

Ook dit keer zal de cursus
Jazz-ballet pas in januari kun
nen starten.
Fanatieke cursisten (en die
waren er) verwijs ik daarom
naar Ten Boer, waar enkele
leerlingen ook het vorig jaar op
een leuke manier les hebben
gehad van Yvonne Trenning.

HOBBYBEURS.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9
november wordt weer de
tweejaarlijkse hobby- en crea
tiviteitsbeurs gehouden.
Iedereen die denkt op hobby
gebied iets leuks te kunnen
maken en dit ook wil demon
streren op deze beurs, kan zich
opgeven of inlichtingen verkrij
gen op
tel.nrs. 05902-1954 of 3454.

JAZZ.BALLET
THESINGE

Vanaf 12 augustus heeft 't
Buurhoes zijn poorten
weer geopend en het vereni
gingsleven is aarzelend op
gang gekomen.
Muziek. zang en toneel zijn
reeds gestart en de bridge
klub begint op woensdag 4

Aktiviteiten
in 't BUUI'hoes

De Amnesty-groep Ten Boer
kampt op dit moment met een
tekort aan aktieve leden.
De groep zoekt dringend men
sen die zich in het Amnesty
werk willen verdiepen en die
mee willen werken aan de
voortdurende stroom van aller
lei akties, welke Amnesty Inter
national organiseert
De akties zijn zeer verschillend
van aard. Dusvoor mensen die
belangstelling hebben is het
zinvoller om bij mij eens langs
te komen voor meer informatie.
Denk er in ieder geval eens
over na.

Joanne van der Meulen.

TIJD OVER?

De kUikenmesrenj vd lam K/under aan de G~i;k (fora : Jas de Vnes)

De heer Klunder wil proberen september. Nieuwe starters,
wat te gaan 'afkicken' van het zowel beginners als gevor-
bedrijf maar dat is moeilijk. derden, worden ook op deze
Zijn vrouw zou wel graag zien avond uitgenodigd.
dat hij het wat rustiger aan Ook op woensdagavond start
gaat doen. Hoewel rustiger? een biljartcursus(bij voldoende
Na 32 jaar huwelijk wil ze hem deelname) onder leiding van
eindelijk wel eens lerende was een erkend bondsinstructeur
op te hangen! van de KNBB dhr. Fr. Davids.

Elisabeth Schuling In een serie van 5 avonden
Fieke van Weeghel van 2 uur worden de lessen

gegeven. Deelname is beperkt
tot kleine groepen van 4 per
sonen. Inlichtingen en/of
opgave bij dhr. Davids,
tel. 05902 - 3417.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902-1 383 interieurverzorging
stadsweg 63, 9791 kb ten boer betimmeringen

Op dinsdag 24 september
organiseert de Amnesty-groep
Ten Boer weer een schrijf
avond in 't Buurhoes.
Vanaf 20.15 uur kan er dan
weer geschreven worden voor
de vrijlating van gevangenen,
die waar ook ter wereld op
grond van hun godsdienstige
of polit ieke overtuiging, hun
huidskleur,rasof taalgevangen
zitten. Voorbeeldbrieven zijn
aanwezig. De bedoeling is
deze brieven over te schrijven
op luchtpostbladen (1 gulden
per brief).
De opkomst uit Thesinge en
Garmerwolde was de vorige
avond erg klein, noteer dus
direkt even deze datum in uw
agenda.

Joanne van der Meulen.



Onverwachte gebeurtenis
In deze tijd van het jaar zie je
veel mensen trimmen, joggen.
hardlopen en wat al niet meer
zij om maar de juiste conditie
op te bouwen voor het nieuwe
seizoen. Wij (Herman, Bas en
Mark Huiskes) zijn de laatste
t ijd ook wat aan het trimmen
voor het meedoen aan de aktivi
teiten "van de Stichting Sport
week. We trimmen daarvoor
meestal op de Stadsweg. om
dat de natuur daar zeer moo i
is.
Begin juli ontde kte Bas tijdens
zo'n trimtacht een dood dier
langs de kant van het fietspad
op de Stadsweg. maar door
zijn opmerking. dat er een
dode rat langs de weg lag.
waren we de plaats voorbij
gerend en dachten er niet aan
om terug te gaan.Toch gebeur
de er iets vreemds op de terug
weg. Er klonk een indringend
gekrijs. We bleven verschrikt
staan en zochten de grond af
waar het geluid vandaan
kwam. Ineens ontdekten we
een zeer klein lang dun en
rood-bruin diertje. Toen we het
nader . bekeken zagen we al
gauw dat het niet ging om een
jonge rat. maar waarschijnli jk,
want zeker waren we niet.
om een jonge wezel. Evenlater
lag een wat groter exemplaar
dood en verstijfd langs de weg.
We wisten niet goed raad.
maar besloten om het jonge
dier en de moeder mee naar
huis te nemen, omdat het jong
waarschijn lijk honger had en
daarom zo te keer ging.
Toen we om ons heen keken
beseften we ook hoe de tra
ged ie ontstaan was.
Door het verbreden van het
fietspad van de Stadsweg.
door een deel van de be
schoeiing naast het karrepad
weg te halen. en het daama te
verharden, was het hol van de
weze l bloot komen te liggen

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Gannerwolde
050-416425

en was de moeder waarschijn
lijk geraakt en overleden.
ThUIs aangekomen , we had
den de weze l toen al in een
schoenendoos gestopt. voel je
je toch wat hulpeloos, omdat
je niet weet hoe je in het land
van de onbekendheid je weg
moet zoeken.

. We kwamen na wat
rondvragen al snel in kontakt
met Jettie de Vreede. die be
vestigde dat het om een wezel
ging. Door haar werk werden
we attent gemaakt op het
Natuur-Museum in Groningen
wat we iedereen kunnen aan
raden om daar eens een kijkje
te nemen. Zij vertelde dat we
het best kontakt konden opne
men met de dierenbescher·
ming. Zo kwam de wezel bin
nen twee uur bij een dieren
speciaalzaak in Winneweer.
waar de wezel is groot ge
bracht Op dit moment is de
wezel al weer in de natuur
uitgezet
We waren zeer benieuwd of
het om een beschennde dier
soort ging. maar hoorden al
snel dat dat niet het geval was.
omdat. zo werd ons verteld. het
diertje zeer veel voorkomt
Dit was voor ons belangrijk om
te weten . omdat we de moe
der w ilden laten prepareren
(we noemden het toen nog
opstoppen). Het is namelijk
verplicht om beschermde die
ren die dood zijn offic ieel aan
te geven en vergunning te vra
gen voor het laten prepareren.
We kwamen zo terecht bij de
ministerieel erkende prepa
rateur aan de Rijksweg nabij
Oosterhoogebrug . dhr. Dijkhu i
zen. De offic iële erkenning wi l
zeggen dat hij toestemming
heeft om beschennde dier
soorten te prepareren. Het is
zeer de moeite waard om na
afspraak een bezoek aan het
zolderkamertje van dhr. Dijk-

Voor uw:

BRUILOFTEN
FEES1EN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Teken/i7g: HermanHuiskes

huizen te brengen. omdat men
daar een grote variëteit aan
geprepareerde dieren kan zien
en waarvan er ook vele te
koop zijn. Op dit moment
heeft de moeder een mooi
plaatsje op de kast gekregen.
We hadden door deze onver
wachte gebeurtenis al heel wat
wetenswaardigheden ontdekt.
maar voelden ons na de vakan
tie toch niet happy omdat we
van de wezel zelf in feite maar
zeer we inig w isten. W e zach
ten daarom in de bibliotheek
bus en vonden daar twee
boekjes waar iets over de we
zel beschreven stond. We wil
len daarom tot slot een korte
beschrijving van de wezel
geven.
De latijnse naam is Muste lIa
nivalis. Hij komt over de hele
wereld voor maar vooral op het
noorde lijk halfrond. De lengte
van eerrvolwassen dier is on
geveer twintig cm. inclusief het
3-5 cm. lange staartje. Het dier
is overal even dun. De pels is
donker rood-bruin en van
onderen w it in de noordel ijke

drukkerij
offset/boekdruk
alle voor1<omende drtJ!<.M!rk

kantoorboekhandel
alles ~[)' sclxJol &kant(XJ

postzegelhandel
voor uw nlJnten
&pc51Zegelhobt1t'

ROZENBERG
llJlleiaan 281 , 9742 ~ QIUfTl,jen
wnkelcentrum raddepoel
rele/OOl 050-776165

windstreken draagt hij ook een
wit winterkleed. maar dan
zonder zwarte staartpunt wat
de wat grotere hennelijn zo
karakteriseert De wezel ver
blijft in elk landschaps-type
en woont vooral in holen, gan
gen. steenhopen. bouwvallen
en 's w inters vooral in stallen,
schuren en vaak zelfs in de
stad. De wezel is een roofdier
en schrikt niet terug voor een
kip, vandaar dat hij vaak ten
onrechte een slechte naam
heeft Hij is n.l. vooral een op
ruimer van schadel ijke knagers
zoals muizen en ratten.
Ze zuigen ook graag eieren
leeg. De wezel is vooral een
nachtdier. maar het is bekend
dat in de omgeving van de be
woonde wereld de weze l bijna
al zijn schuwheid aflegt

Herman Huiskes.
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