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Hoe komt een G& T Express tot stand?
U krijgt allemaal op de laatste zaterdag van de maand de Garmer &
Thesinger Express netjes in de bus. U leest hem en vindt hem de
ene keer beter dan de andere keer. Sommigen van u schrijven wel
eens een stukje voor de krant anderen zijn wel eens geïnterviewd.
En die mensen weten dan dat de kopij vóór de 15evan de maand bij
de bekende adressen binnen moet zijn. Maar daar blijft het meestal
bij. De meeste mensen weten, behalve misschien een pa~r n~~en

van redaktie-Ieden, niet veel meer van deze dorpskrant die dit Jaar
al weer z'n achtste seizoen ingaat We vonden dat er aan deze
situatie maar eens iets veranderd moest worden. We hebben als
redaktie ook niets te verbergen. Daarom kunt u in deze krant
uitgebreid lezen wat er allemaal moet gebeuren, voordat die krant
bij u in de bus glijdt. Een stapsgewijs overzicht van de aktiviteiten.
die door de redaktieleden, de drukker, de bezorgers en anderen elke
maand moeten worden venicht Voor het goede begrip van het
verhaal is het nuttig om u even voor te stellen aan de redaktieleden.
De redaktiegroep bestaat op dit moment uit de volgende mensen :

Garmerwolde : Thesinge :
Peta Jurjens Truus Top
Fieke v. Weeghel Joanne van der Meulen
Elisabeth Schuling Ad van Zalk
Jos de Vries Andries van der Meulen
Carel Hazeveld Kees Faber

Bovenstaande namen zult u regelmatig terug kunnen vinden in het
vervolg van dit artikel, waarin de 6 stappen staan beschreven die
gezet worden om een krant 'rond' te krijgen.

De redaktiegroep in vergadenng bijeen.

Stap 1 :
De redaktievergadering

Het maken van een krant
begint altijd met een redaktie
vergadering. Op een avond
ergens tegen het eind van de
maand komen w e bijeen in
café 'De Leeuw'; dat vinden
we leuker dan bij iemand
thuis. Zo'n vergadering duurt
meestal wel de volle avond en
dat komt niet alleen omdat
het meestal erg gezellig is,
maar vooral ook omdat er een
hoop moet gebeuren.
Allereerst word t de krant van
de voorgaande maand nabe
sproken : zag hij er goed uit,
waren de foto's scherp, ston
den er nog fouten in, waren
het goede artikelen, zijn er nog
reakt ies van lezers gekomen,
enz., enz. Fouten of slordig
heden in het drukwe rk nemen
we met de drukker op, andere
dingen trekken we ons zelf

aan. W e nemen ons in ieder
geval steevast voor om de
volgende krant nog beter te
maken dan de vorige.
Dan gaan we overna ard e krant
van de komende maand.
In zo'n vergadering proberen
we zoveel mog elijk de belang
rijke, interessante, leuke ge
beurtenissen in beide dorpen
boven tafel te krijgen. Om ons
vervolgens de vraag te stellen :
is dat iets voor de krant ?
Meestal is er genoeg - je ver
baast je elke keer weer wat er
allemaal gebeurt in de dorpen
binnen een maand! - en dat
komt allemaal op een lijst te
staan. Daama wo rdt besloten
wi e wat gaat doen. De één
gaat naar die vergadering. een
ander gaat die en die intervie
we n en weer een ander gaat
iemand vragen een stukje te
schrijven over het één of ander.
Met name het hoofdartikel
komt meestal uitgebreid aan
bod, want dat is nog steeds
het visitekaartje van de G & T.
Bij elk artikel word t besloten
of er een foto moet komen;
Andries en Jas (de fotografen)
w eten dan ook waar en wan
neer ze in aktie moeten komen.
Alle afspraken komen duidelijk
in een verslag te staaan. zodat
iedereen thuis op z'n gemakje
kan nalezen wat er deze
maand van hem/haar verwacht
wordt Elke maand weer blijkt
dat we niet alles op de verga
dering 'gepakt' hebben. In de
loop van de maand komt er
van allerlei kanten nog kopij
binnen van mensen die uit
zichzelf aan het schrijven
gegaan zijn.
En zo hoort het ook !

Stap 2 :
Iedereen gaat aan de slag

Na zo'n vergadering is het voor
iedereen duidelijk wat hij/ zij
moet doen vóór de 15e van de
maand, want dat is al jaren de
inlever-datum. Als je het hoofd
artikel moet maken dan houdt
dat meestal in dat je met z'n
tweeën 'op interview' gaat naar
een op dat moment belang-



rijke Thesinger of Garmer
wolder. Zo'n gesprek wordt op
de band opgenomen zodat het
thuis rustig uitgeschreven kan
worden . De geïnterviewden
krijgen altijd de tekst te lezen
voordat het gepubl iceerd
wordt Fouten en andere din
gen die er niet in horen
kunnen er dan nog op tijd uit
gehaald worden.
Als je geen hoofdartikel hoeft
te schrijven bestaat de kans
dat je iets moet gaan uitzoe
ken; denk maar eens aan de
nieuwe brug in Thesinge. het
vemieuwde fietspad. de sluis.
enz. Het betekent vaak bellen
met betrokkenen en dan gaan
schrijven.
Ook ga je wel eens naar een
voorstell ing of vergadering om
een verslag te maken; dit lukt
lang niet altijd (we zijn ook
maar vrijwilligers) . maar dan
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vragen we wel iemand die er
toch is en de pen ter hand
w il nemen. En dan zijn er nog
artikelen die we helemaal zelf
schrijven; bijvoorbeeld de stuk
ken over planten en dieren.
toeristische tips. e.d. De foto
grafen maken plaatjes bij stuk
jes. maar ze gaan ook zelf op
pad en komen soms met leuke
kiekjes thuis. waar dan weer
korte tekstjes bijkomen. En in
bijna elke krant staat wel een
tekening van Ad. onze vaste
tekenaar. die daar dan weer
druk mee is. Bijna iedereen
kruipt in zo'n maand wel eens
een keer achter de typemachi
ne. want geschreven stukjes
kunnen niet naar de drukker.
Gelukkig zijn er enkele mensen
- en Janna Hazeveld moet dan
met name genoemd worden 
die ons in deze taak bijstaan.

Stap 3:
De eindredaktie

Zo tegen de 15e van elke
maand druppelt de kopij bin
nen bij de eindredaktie-Ieden;
dit zijn Elisabeth (Garmer
wa lde) en Kees (Thesinge). De
kopij komt vooral van de mede-
redaktieleden. maar voor een
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deel dus ook van anderedorps
bewoners. die aan het schrij
ven zijn geslagen of gezet (!?)
door ons.
AI het ingeleverde materiaal
wordt zonod ig nog getypt en
helemaal doorgelezen. Wan
neer het nodig blijkt te zijn
worden stukken gekorrigeerd.
een beetje bijgeslepen of inge-
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Een gele laatbloeier

Oogst en opbrengst

Ze geven adviezen voor het
bestrijden van het onkruid.
Dat is heel belangrijk, omdat
de plant eerst erg langzaam
groeit en dan gemakkelijk door
onkruid belemmerd kan
wo rden. De landbouwhoge
school in Wageningen heeft
nu de goede bestrijdingsmid
delen gevonden,
Die teeltbegeleiders komen
regelmatig op de velden kijken
hoe het er met het gewas
voorstaat en geven nu aanwij
zingen voor het tijdstip van
oogsten,

hoogste opbrengst zal geven,
Als je met chemische mid
delen gaat spuiten om het blad
af te laten vallen verlies je
ook een deel van de oogst'.
Een hektare teunisbloemen
blijkt als alles meezit. meer op
te brengen dan een hektare
waarop bijvoorbeeld graan
wordt verbouwd. De heer
Veenstra : ' Door de E.G. wordt
de prijs voor graan per hektare
opzettelijk laaqqehouden, Daar
kun je met teunisbloemen ge
makkelijk bovenuit komen.
Bovendien willen de boeren
wel eens wat anders. Er zijn
nog meer gewassen mogelijk
die goede opbrengsten kun
nen geven. Volgend jaar wil ik
het liefst borage gaan verbou
wen op dezelfde veld, Dan
word t het geel van de teunis
bloem het blauw van de
boraqe'.

Een geel avontuur

Ik dacht dat u met pensioen
was gegaan, maar u werkt nog
steeds? 'Ja, wij wonen nu in
Ten Boer maar zijn nog elke
dag op de kwekerij, Dit veld
met teunisbloemen is mijn
avontuurtje, Het is een liefheb
berij waarvan ik natuurlijk wel
hoop, dat het voldoende op
brengst zal geven, Maar ik heb
al gehoord, dat mijn veld in
vergelijking met andere velden
er heel goed bijstaat lk ben
ook zeker van plan met het
telen van kruidgewassen door
te gaan, want ik vind het echt
leuk om te doen'.
Zo kreeg de zoon een prijs voor
z'n rozen, wie weet krijgt de
vader nog eens een onder
scheiding voor z'n teunis
bloemzaad. Het is in ieder
geval een welkome afwisseling
op de velden met maïs en
suikerbieten, en die vind je
zeker ook niet terug in de
apotheek van dokter Friezerna.

Jos de Vries

(foto Jos de Vries)R Veenstra

Ik ga op de ouderwetse manier
oogsten; door te 'zichtn', dat is
Gronings voor maaien, Daama
wordt het aan hokken gezet
d.w.z., de gemaaide teunis
bloemen worden op het veld
tegen elkaar aangezet om te
drogen. Ik moet dan nog een
week of 3 wachten tot het van
het veld gehaald kan worden .
Het is dus al in november voor
dat het oogsten van het zaad
gebeurd is. Nou loop je met die
teunisbloemen niet zoveel
gevaar, want het kan tegen een
beetje nachtvorst
Je hebt zelfs het voordeel dat
je dan met de combiner goed
het veld op kan komen. Ik doe
het trouwens op deze manier
omdat ik denk, dat het zo de

Op mijn vraag waarom hij nu
eigenlijk die teunisbloemen
verbouwt vervolgt de heer
Veenstra met merkbaar
enthousiasme : 'Zoals ik al ge
zegd heb gaat het me om het
zaad. Daar zit olie in, die door
een Engelse farmaceutische
fabriek in medicijnen verwerkt
wordt Dat zijn dan plant
aardige medicijnen voor bij
voorbeeld hart- en vaatziekten.
Deze Engelse fabriek heeft
een kontrakt afgesloten met
een Noord-Hollandse zaad
firma, van Dijk, voor levering
van het zaad en de aankoop
van de oogst. Van die firma
krijgt elke verbouwer de
nodige begeleiding; immers
het is een nieuw gewas, waar
van je als verbouwer in het
begin niet genoeg weet

het de verbouwer te doen.
Dit gewas word t sinds onge
veer 5 jaar in Nederland ge
teeld, eerst alleen in Zeeland,
vanaf vorig jaar op kleine
schaal ook in Drente. Het is
daar zo sterk uitgebreid, dat nu
al 1/3 van alle teunisbloemen
van Nederland uit Drente komt,
dat is ongeveer 200 hektare.
Op het Hoge land in Gronin
gen zijn ze er ook mee begon
nen, maar de problemen zijn er
wat groter, doordat de grond
het zaad niet zo gemakkelijk
opneemt De grond achter de
kerk in Garmerwolde, die ik al
zo'n 25 jaar van de kerk pacht
is een soort zware zwavel
grond. Het is dus een wat
zandige klei, het percentage
zand is rond de 30%. Op die
grond leek het verbouwen van
teunisbloemen een haalbare
zaak. Op zware kleigrond kun
je het echt niet verbouwen
en het beste is het op de
zandgronden zoals in Drents'.

Farmaceutische industn"e

Wanneer je vanaf de Dorps
weg in Garmerwolde langs de
achtertuin van de pastorie
naar de landerijen loopt kom
je bij de jongerenhut.
Daarachter ligt een stuk land
van 1,5 hektare waarop tot
voor kort een helgeel gewas
in bloei stond. Inmiddels is
dit gewas aan hokken gezet
d.w.z, in schoven bijeenge
plaatst Veel mensen zullen
gedacht hebben als ze het
vanaf de Stadsweg zagen lig
gen, dat het hier om een ver
laat veld koolzaad ging. Dit is
echter niet zo, zo blijkt uit een
gesprek met de heer Veenstra,

I vader van de rozenkweker en
zelf ook nog steeds aktief in
het bedrijf. Hij heeft hier z'n
zogenaamde experimenteer
veldje.

Teunisbloemen

'Het is zeker geen koolzaad,
maar een veld met teunisbloe
men', vertelt de heer
Veenstra, 'Dat is een kruid dat

' ook wel als vaste plant in de
tuin wordt gebruikt. Het is een
verwilderde sierplant die je vrij
algemeen langs spoordijken, in
de duinen en langs rivieren
aantreft Meestal groeit deze
teunisbloem op droge zand
grond, Van oorsprong komt de
plant uit de landen rond de
Middellandse Zee, De Neder
landse naam is nachtkaars en
dat zegt meteen iets over de
bloeiwijze. 's Avonds, tegen
zonsondergang, gaan de bloe
men open. 's Nachts geuren de
bloemen en het zijn vooral de
nachMinders, die dan voor de
bestuiving zorgen, Na de bloei
krijg je de zaadvorming, eerst
van de onderste bloemen en
zo langzamerhand naar boven
toe, Als de top nog in bloei
staat zitten daaronder al de
zaaddozen. En om het zaad is
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Fieke van Weeghel.

kijken. Dezuurstofvoorziening,
het luchten en de temperatuur
regelingen komen heel
precies.
Jan koos voor de MadeIon
roos omdat de opbrengst per
m2 groter is en omdat ze langer
op de vaas houdbaar is. Verder
is zo'n moeilijk soort natuurlijk
een uitdaging.
Maandelijks worden er vele
honderden soorten bloemen
door een jury beoordeeld,
steeds in een andere veiling
plaats in Nederland. In sep
tember was dat in Eelde, de
belangrijkste veilingplaats voor
kwekerij Veenstra. Alle aspec
ten van zo'n bloem worden
beoordeeld. Jan noemt o.a de
kleur en grootte van de bloem,
het blad en de stevigheid.
Voor alle onderdelen worden
punten gegeven.Tussen90 en
100 punten betekent een
eerste prijs.
Zo'n prijs is natuurlijk vooral
van belang voor de publicite it
en dan bedoelen de
Veeristra's NIET de G en 1.

'We stuurden in september
voor 't eerst een aantal rozen in
ter jurering en waren best trots
toen we direkt een eerste prijs
kregen'. Jan en Catharina
Veenstra vertellen over het
eerste resultaten van hun ro
zenkwekerij. Dit jaar zijn we er
weer mee begonnen, na een
aantal jaren gestopt te zijn.
Het is vooral de liefde van
jan, die dit het mooiste vindt
dat er bestaat Deze MANDE·
LONROOS is één van de
nieuwere soorten.
Hij staat bekend als
een moeilijke roos {voor de
kweker), Jan heeft er tot nu toe
weinig problemen mee gehad,
maar hoe hem dat lukt blijft
natuurlijk geheim. Het is ein
deloos uitproberen van voe
dingsstoffen, antiziekte-mid
delen e.d. Ook hier komt na
tuurlijk de automatisering
steeds meer om de hoek

'Rozen kweken,
't mooiste dat el'
bestaat' !

Redaktie Garmerwolde :
Care! Hazeveld. Peta Ju~ens.
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Eind-redaktie Garmerwolde :
Elisabeth Schuling.
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l el. 05041 6355 .

Eind-redaktie Thesinge:
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rek nr. 32 .07.05.749
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Aboone mentsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : steeds vóór de
15de van de maand.

Druk : Rozenberg bv
drukkerii-kanloort>oekhandel
\Ninkelcentrum Pack:tepoeL Groningen.

REDAKTIE
ADRESSEN

Gemewolde: (foto Jas de Vries)

vanwege het bord dat aan de
westzijde van het dorp reeds
zeer lang scheef staat Ook
heel eenvoudig op te lossen !
Gemeentebestuur, graag
aktie !

L. v.d Veensrraar
[foto Jas de Vries)

deze gaan aanbellen aan de
Dorpsweg. Deze problemen
zijn eenvoudig op te lossen
door weer een net recht bord
in de juiste richting te plaatsen.
De hele bevolking van Garrner
wa lde vindt het ook niet leuk
scheef aangekeken te worden,

PIJNPUNTEN
Garmerwolde en Thesingers
zijn aardige mensen met aar
dige gedachten. Soms besluipt
hen een minder aardige, kriti
sche gedachte. Sommige
kritiek is afbrekend, maar daar
gaat dit niet over. In deze
rubriek gaan we opbouwende
kritiek verzamelen, kritiek op
bijvoorbeeld het gemeente
bestuur van Ten Boer.
U w eet natuurlijk allen, dat u
naar Ten Boer kunt bellen als
u zich verbaastover een zekere
'verwaarlozing' bij de openbare
weg. Evenzo goed weet u, dat
u dan minimaal een half jaar
wacht voordat uw verbazing
kan verdwij nen.
Zo vinden de bewoners van de
Dorpsweg - dat is zo'n gezel
lige dorpse naam - het hele
maal niet leuk. dat hun straat
L v.d Veenstraat lijkt te heten.
De bewoners van de L v.d
Veenstraatvinden het niet leuk.
dat mensen van buiten hen
niet kunnen vinden omdat
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