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PRESTO BOVEN NUL schrijfgeld voor de Fivelboe
zemtocht een mooie aanvul
ling op het vermogen op.
Nou ja, vermogen is een groot
woord.
Van de kontributie van f 5,50
per gezin (kinde ren tot 16 jaar
zijn automatisch lid, als ze
ouder zijn moeten ze zelf lid
worden) per jaar wordt de
vereniging niet rijk Nu zijn er
ongeveer 100 leden.
Nieuwe leden kunnen zich
aanmelden bij de heer
M. Blink. Dorpsweg 68 in Gar
merwolde, telefoon 41 6093.
Presto blijkt niet bij de KNSB
aangesloten te zijn. ' In het
noorden had je,voordat de
KNSB ontstond, de 'noorderijs
bond', verklaart de heer
Stollenga, 'Daarvan waren de
meeste plaatsel ijke ijSvereni
gen wel lid. De Noorderijsbond
ging daarna op in de KNSB,
toen werd de kontributie per lid
verhoogd maar tegelijk deed
de landelijke klub veel minder
aan het schoonmaken van de
ijsvloer dan de Noorderijsbond
had gedaan. Daarwilde Presto
dan ook niet bijhoren. Het ver
velende daarvan is wel dat we
niet zo goed een wedstrijd
tocht kunnen organiseren
omdat KNSB-Ieden niet voor
een wilde ijsvereniging mogen
rijden. Het bestuur vindt dat
jammer omdat we van de toer
tocht ook een wedstrijdtocht
zouden willen maken met
bekende rijders'.
Vroeger werden er in het ijsvan
het Damsterdiep houten palen
geslagen en onderl ing met
touwen verbonden.
Voor f 0.25 mocht je dan op
een ijsbaantje rondjes draaien,
terwijl de bode en uitvoerder
van bestuursopdrachten Arie
Steenhuis de zaak in de gaten
hield.
Met het aanbrengen van ver
licht ing bij de baan is Presto
voortdurend in de weer.
Vóór de laatste wereldoorlog
stonden er al houten palen
waartussen lampen hingen.
De heer H. Heeres regelde
dat alt ijd. Later kwamen er
lantarenpalen en droeg vak
man E. Havenga de <1;org voor
de verlichtin g. sfroom wordt
nu uit de aangrenzende huizen
van de fami lies Havença afge-

voor de wi nnaar van schaats
wedstri jden lange tijd een
gouden horloge. En daar kwa
men de rijders wel op af.
Na de laatste were ldoorlog
werden er waardebonnen uit
geloofd. De mensen hadden
daar minder trek in omdat het
niet gemakke lijk uit te geven
geld was, je kon er de bus niet
mee betalen. Ook ging de kor
tebaanrijderi j langzaam in
popul ariteit uiteruit !
Roemruchte voorzitters van de
ijsvereniging zijn o.a. meester
L v.d. Veen en dokter
G.J. Anderson geweest De
meester heeft wel 50 jaar in het
bestuur gezeten. De dokter
was soms wat verstrooid.

Aktiviteiten.

Wat orçsmseen Presto voor de
scheetshetheobe» ?

De heer Stollenga: 'Vroeger
had je ook al de grote
schaatswedstrijd. Die ging
toen nog over het Schildmeer.
Nu gaat de tocht, zoals je vorig
jaar gemerkt hebt, tussen
Garmerwo lde/ Ruischerbrug en
GarrelsweerjAppingedam

• heen en weèr. Die tocht, de
Fivelboezerntocht -is trouwens
een groot succes geweest
Bijna 600 mensen hebben er
aan meegedaan!
Voor Presto leverde het in-

oorlog er in het bestuur een
verdeling moest zijn van 3
boeren, 3 middenstanders en
3 arbeiders. Vóór die oorlog
had een groep arbeiders zich
van Presto losgemaakt en een
ijsvereniging onder de naam
'Ons Belang' opgericht Zij wil 
den niet langer in één ijsclub
zitten met de boeren uit de
hogere klasse.
Aanleiding was dat de arbei
ders niet langer het kwartje
konden of w ilden betalen voor
de door de vereniging gemaak
te ijsbaan tussen de caf é's op
het Damsterdiep.

Hoe vooaitter Stollenga het schaatsen leerde in 1933.

'Ons Belang' organiseerde 'D ie wi lde op een vergadering,
schaatswedstrijden vanaf de toen er nog geen centimeter ijs
brug over het Damsterdiep op het Damsterdiep lag, alvast
richting stad, Presto deed de de wedstrijdkalender voor het
Oostkant, vanaf de brug rich- seizoen vaststellen. En dat
ting Ten Post Na de oorlog is meende hij nog serieus ook !
het weer goed gekomen maar In later jaren heeft timmerman
w erd w el een verdeling van H. van Dijk van de Dorpsweg
bestuursposten over de 3 klas- nog veel voor Presto gedaan.
sen vastgelegd. Vandaar dat

we een groot bestuur hebben,
hoewel we al lang niet meer
naar het beroep van die
bestuursleden kijken. Boven
dien is de middenstand groten
deels uit het dorp verdwenen!

Een stukje geschiedenis

Presto blijkt één van de oudste
verenigingen van Garmer
wolde te zijn. 'De oprichting
was in 187 9, een eeuw later
hebben we dat nog in het café
de Unie gevierä, zo herinnert
de hVeer Stollenga zich, 'Het
was vroeger een voorname
vereniging. Zo was de prijs

Tot nu toe is het nog een
kwakke lwinter. De tempera
turen zijn meestal boven nul
en de schaatsen zitten nog in
het vet Ja. het Damsterdiep
heeft even dicht gezeten en er
zijn zelfs al een paar waag
halzen gesignaleerd op het
gelige papijs. Maar veel plezier
kunnen ze er niet aan beleefd
hebben en inmiddels is het
weer volop dooi. Ook de fraaie
sneeuwpoppen zijn verdwe
nen. Voor het bestuur van de
ijsvereniging Presto is er zo .
nog niet veel te doen geweest
De bestuursvergadering en de
jaarvergadering in november
hebben we al gehad, kompleet
met de traditionele verlot ing
van 2 hazen en 4 rollades.
Toch, w il er nog wat aktie
komen dan zal dat in de ko
mende maand februari moeten
zijn en is dit het juiste mom ent
om de .eeuwige' voorzitter van
Presto, de heer F.J. Stollenga
uit Garmerwolde, te vragen
naar de plannen voor deze
winter en de geschiedenis van
de vereniging eens op te
halen.

'W e zijn met z'n zevenen:
vice-voorz itter is J.P. van Zan
ten, sekretaris is E. Havenga,
vice-secretaris D. Groenhagen,
penningmeester M. Blink. vice
penningmeester H. Oomkes,
J. Spanninga is gewoon lid
en zelf ben ik dus voorzitt er.
Dat we met zoveel zijn komt
omdat ná de tweede wereld-

Het schaatsbestuur.

AI 27 jaar is de heer F.J. Stol
lenga aktief in het Presto
bestuur, eerst als sekretaris en
later als voorzitt er. Naast zijn
werk als boer aan de Dorpsweg
in Garmerwolde, eigenlijk is de
Dorpsweg een deel van zijn erf,
trekt hij de Presto-kar.
Hij ontvangt me hartelijk op
een druilige zondagmiddag.
Mevrouw Stollenga brengt
ons thee en zandgebak. later
volgen nog andere lekkemijen.

!Me zitten er in hel bes tuur
van Presto ?



tapt Echter, in één van de
zware novemberstormen in de
jaren zeventig sneuvelde deze
voorziening. Vorig jaar zijn met
subsidie van de gemeente
2 lichtmasten opgericht en het
plan is daar binnenko rt nog
een mast aan toe te voegen.
'Van de Presto-aktiviteiten
moet ik nog de estafettewed
strijden noemen', vervolgt de
voorzitter, .de priksleewedstrij
den voor als het ijs erg slecht
is (meestal doen we dat aan
het eind van het schaatssei
zoen) en de wedstri jden voor
de kinderleden. Eigenlijk
komen er, behalve misschien
bij de priksleewedstrijden , te
we inig mensen op af. Als er dit
jaarweer ijs ligt. willen we deze
wedstrijden wat vaker op mid
dagen organiseren. Dan zullen
er vast meer mensen aan mee
doen'.

Hoe is hel mei cie fraaie ijSveger ?

'Je bedoelt dat oude lelijke
eendje? J. Spanninga heeft die
aan de vereniging geschonken
waama die omgebouwd is tot
heuse ijsveger. Hij doet het
prima. Maar we moeten er
wel voor zorgen dat ie niet
wegroest. En met de accu is
ook iets niet in orde, die laadt
niet meer zo goed op.
Dan kon het gebeuren dat
berijder, de heer K. Ebeling,
van halverwege richting
Ten Post terug moest lopen
omdat de ijsveger niet verder
wilde . En van dat ongeluk.
vorig jaar, toen het eendje door
het ijs ging. is het ook niet
beter geworden. Maar we zijn
er verder echt blij mee'.

Toekomstplannen.

Ik hoop natuurlijk op nog wat
w inter. Maar dat zeg ik als
Presto-voorzitter, niet als boer.
In het bedrijf heb ik er maar
last van. met het gevaar van
bevriezing. e.d.

Oe heer SIO//enga mei hel
bewuste scnsetsstoehie.

(foto Jos de Vries)

Eigenlijk is het voor mij een
onrustige tijd en dat komt
natuurlijk niet goed uit als we
als bestuur juist in aktie moeten
komen:
De plannen die het bestuur
heeft zijn o.a. om van de toer
tocht een rondtacht te maken,
zodat je niet heen en weer
hetzelfde stuk hoeft te schaat
sen. Maar dat is niet zo gemak
kelijk. Ook w il het bestuur een
medaillestempelaar aanschaf
fen dan hoeven de mensen
niet meer zolang op hun
medaille te wachten als vorig
jaar maar kunnen ze die
meteen na het rijden van de
tocht meenemen.
En de al genoemde echte
wedstrijdtacht, het organiseren
daarvan staat ook hoog op het
bestuursverlanglijstje.
Maar voor dit alles moet het
wel gaan vriezen en daar ziet
het nu nog niet naar uit.
We praten nog wat na waarbij
de heer Stollenga vertelt dat hij
zelf altijd graag heeft
geschaatst De zoons hebben
met goed resultaat meegedaan

aan de 500-meter-wedstrijden
voor junioren van de provincie
Groningen.
Ook dochter Anita heeft veel
succes gehad. maar dan bij het
kunstschaatsen. Uiteindelijk is
dat alles nog bij Presto begon
nen.
Mevrouw Stollenga zoekt een
oude foto uit het familiealbum
waarop de voorzitter het
schaatsen achter een stoeltje
leert. Het bewuste stoeltje
wordt tevoorschijn gehaald
wat aanleiding geeft tot het
maken van bijgeplaatste foto.

Jas de Vries.

Muziekuitvoering
'Harmonie
Garmerwolde'
Op zaterdag 22 februari a.s. zal
de muziekvereniging
Harmonie uit Garmerwolde
haar jaarlijkse uitvoering geven
in café De Leeuw te Garmer
walde. Zowe l korps als drum
band heeft weer gezorgd voor
een zeer gevariëerd muziek
programma.
Het openingsnummer zal om
19.30 uur precies gespeeld
worden. Verder zal er een
komisch stuk opgevoerd wor
den door enige leden van de
vereniging. De klucht heet
'Een huis vol inbrekers' van
Jan Brouwer. Na afloop van het
officiële programma is er ge
legenheid om te dansen onder
muzikale begeleiding van
The Friends'.
Deze avond mag u niet missen.

W ILMA

MAANDAGENDA
8 februari
BLUES IN GARMERWOLDE
een konsert van The Down
Town Blues Band'
in café 'De Leeuw' in Garmer
walde; vanaf 22.00 uur,
entree f 5.-

14 februari
LEZING EN FILM
PJJG. café 'Jägermeister',
20.00 uur.

19 februari
JAARVERGADERI NG
Plattelandsvrouwen
Garmerwolde

22 februari

TONEELUITVOERING
V1 0 D Thesinge met
'Een boer op vrijersvoeten';
café 'Molenzichf.

JAARLIJKSE UITVOERING
Harmonie Garmerwolde
in café 'De Leeuw' .

25 februari
AMNESTY SCHRIJFAVOND
in het 'Buurhoes'
20 .30 uur.

DEMONSTRATIEAVOND
door van Moorslag meel
fabrieken uit Uithuizermeeden:
van graan tot brood,
door bakker Oudman
uit Bedum (CP\f Thesinge).

27 februari
ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Harmonie Garmerwolde.

8 maart
TONEELUITVOERING
V10D Thesinge met
'Een boer op vrijersvoeten';
café 'Molenzicht'

VOLKSDANSEN
Elke maandagmiddag
van 13.45 - 15.00 uur,
Garmerwolde.

Installa1iebedijf

Fa.W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGElBERT
Q5(}-416217

GAS-WATER
ELECTRA

REGIO-SERVICE
voor radio en t.v.

dan naar

VAN DER REE

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

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

DROGlSTERlJ·PlUlFUMEIUE·REFORM-SCHOONHEIDSSALOIII

WINKelCENTRUM LEWENBORG GRONINGEN TelEFOON ~10508.

~ SCHOENMAKERIJ
~~«;f8'$!":if.?-.q j I!!!!'I'I

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk

KA.JUIT 252 LEWENBORG



Oud en nieuw
'85/'86
Dinsdag 31 december 's
ochtends alles wat los zat.
even binnen gezet, want erzou
's avonds toch wel gesleept
worden in het dorp.
Zelfs het fietsenhok, waar al
weer heel wat papier lag
(waarvan de opbrengst ten
goede komt aan de Harmonie
en school) helemaal leeg ge
maakt, want als al het papier
door het dorp komt te liggen,
zal dit veel troep geven.
Samen met de buurman nog
even gepraat over onze
Boshut. die voor de optoc ht
tijdens de feestweek met veel

Thesinge : helaas mocht deze jonge aanplant het nieuwe
jaar met beleven. (foto Andr ies v.d. Meulen)

mankracht was opgeknapt. of kwamen dat de boshut ver-
we die ook nog binnen moes- dwe nen was, doch je denkt in
ten zetten. Doch het ding was eerste instant ie die vinden we
met drie volwassenen nauwe- we l terug. Helaas kwamen wij
lijks te dragen, dus de jeugd er al spoedig achter dat onze
zal er we l niet mee weglopen. boshut niet terug was te
In de wetenschap, dat er dus vinden, w ant de jeugd had
weinig meer kon gebeuren, besloten dat het ding beter
vertrokken we naar W olden- verbrand kon wo rden.
dorp, om daar oud en nieuw Fijn jongelui, onze hartelijke
te vieren. dank hiervoor.
Groot was onze verbazing
echter, toen w ij op nieuwj aars- Dick Groenhagen.
dag thuis tot de ontdekking

BLUES
in Garmerwolde
Op zaterdagavond 8 februari
zal THE DOWN TOWN BLUES
BAND EEN CONCERT GEVEN
in café 'De Leeuw' in
Garmerwo lde, vanaf 22 .00 uur.
Het is een Drents-Groningse
formatie, die in 1981 is ont
staan uit de B.J.Hegen Blues
Band. (Bé Hegen '{'las eens de
trainer van de voetbalvereni
ging G.E.O.).
In de beginfase werd regel
matig van bezettin g gew isseld.
Vooral in de noordelijke provin
cies is de groep erg populair.
Regelmatig wo rdt er elders in
het land gespeeld. Het reper
toire is sterk beïnvloed door de
Chicago Blues.
Succesvolle concerten werden
er o.a. gegeven in Breda,
Utrecht. Nijmegen en zelfs het
popfestival in Peer (België) is
een groot succes geworden.
Het enthousiaste spel van de
musici komt deze muziek
geheel ten goede en werkt
posit ief in het publiek.
De bezetting van de band is als
volgt:
Henk Folkers : zang,

Cor Többen : gitaar,
Jan Wamtjes : accordeonist
en pianist,
Frans Többen : bas - gitaar,
Koos W ielaert : drums en
Hilbrand Wi erenga : saxen.
De laatstgenoemde is geen
vast lid van de groep.
Voor de liefhebbers van blues
een prima gelegenheid, maar
ook voor hen die eens kennis
will en maken met een genre
muziek, dat in onze dorpen
nauwelijks word t vertolkt
De muziek die deze jongens
brengen schijnt de pan uit te
swingen. Voor de dansers
onder ons eveneens een niet
te missen kans ! Een echte
aanrader dus. Tot 8 februari.

Henk Reinders
Ad van Zalk

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde :
Care! Hezeveld Peta .Jurjens.
Elisabeth Schuling. Jos de Vries.
Fieke v. Weeghel.

Redaktie Thesinge :
Kees Faber,
Andries v.d. M eulen, [totoqraaf].
Joanne v.d M eulen,
Truus Top. Ad v. Zalk.

Eind-redaktie Garmerwolde :
Elisabeth Schuling.
L V.d. Veenstraat 2.
lel. 050-4 16355.
Eind-redaktie Thesinge :
Kees Faber, Kapelstraat 5.
tel. 05902·2257.
Administratie: Pete Jurjens.
L V.d. Veenstraal 15,
9798 PK Garmerwolde.
tel. 050-416094.
Bank : Rabe Garmerwolde.
rek.nr, 32.07.05.749
giro v.d bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

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

Druk : Rozenberg bv
drukkerij-kantoorboekhandel
Winkelcentrum Paddepoel, Groningen.

Bromfietsverzekering...
vóórI maart het

nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ukrijgt

hetdirekt
mee.

--"",,!~,"""

Rabobank~
Voor aluwverzekeringen.



DE ELFSTEDENTOCHT van cUu. Sijbenga

Wij lessen in 8MW M323i.
Vaargeul 56 - Gro n ingen Onze wagens zijn alle voorzien

Tel. 05 0-412n7 van mobilofoon.

Zo in de winterperiode gaan
je gedachten weer eens terug
naar de 21 e februari vorig jaar
toende 13ee~edentocht

een daverend succes werd.
Namen als Evert van Benturn.
L.enie van der Hoorn. de beide
winnaars van de wedstrijd en
Jan Sipkema de voorzitter
van de vereniging 'de Friesche
E~eden' staan in het geheu
gen gegrift. De 22 jaar daar
voor lieten de weergoden het
afweten. In 1963 won Reinier
Paping onder barre omstan
digheden de tocht Toen zat
men igeen voor de zwart-wit
te lvisie te kijken hoe die een
zame schaatser beijzeld en
uitgeput finishte. Aan de wed
strijd namen toen 568 men
sen deel en er klasseerden
zich slechts 57. In de toer
tocht die losstaat van de
wedstrijd. startten in '63 9294
deelnemers. Slechts 69 haal
den de finish. Reinier Paping
reed en kl ûnde de 200 km.
lange tocht in zowat 11 uur,
Dat het med ium televisie
sinds die tij d enorm ontwik
ke ld is hebben we in '85 kun
nen zien. Beelden vanuit een
helicopter, een motor met zij
span en vaste camera's in de
steden. Een heel leger foto
grafen zette de finish en
koning in Beatrix op de plaat
Evert van Bentum eindigde in
een tijd van 6 uur, 46 min.
en 47 sec. Hieru it blijkt de
geoefendheid van de tegen
woordige schaatser. Door de
ingevallen dooi was de toe
stand van het ijs niet optimaal.
Bovendien moest er veel ge
klünd worden. Toch door
breekt hij het vroegere record.
Kunstijsbanen uitg~ende

trainingsprogramma's, goed
materiaal en kled ing, mas
seurs en voedingsadviseurs

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
050-416425

zijn hier debet aan. Aan de
toertocht namen 16277 men
sen deel en door 12996 van
hen werd het zilveren elf
stedenkruisje behaald.
Een simpe le belon ing voor
een superieure sportpres
tatie !

De 5i;benga in vol ornaat
(foto Andries V.d. Meulen)

1942 - 22 januan.

Op zoek naar mensen uit
Thesinge, die ooit een elfste
dentocht hebben gereden,
komen w e terecht bij de heer
Sijbenga van de Mo lenweg.
Uit ons dorp zijn geen andere
mensen bekend die dit gepres-

M otor of
bromfi et s

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-li d

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDA PP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS - YAMAHA

FANTIC

o A/ie t Jevlf!('l 8'J modee ut~
~ 0 Ve.ie.iC~ en ordeffieien

o ~.rrliJ seMCe en ~-e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

w eri<pl.... '5 maaodag. de gehele
dag gesloten.

teerd hebben en dus wilden '
we zijn ervaring wel eens
beluisteren.
Op 22 januari 1942 haalden hij
samen met zijn broer en een
vriend de eindstreep. Hij was
toen 23 jaar. Sijbenga woonde
destijds op Blokum, achter
Woltersum en werkte op het
akkerbouwbedrijf van zijn
vader. In de w inter had hij
ruimschoots de tijd om te
trainen. Zijn broer en diens
vriend studeerden in W age
ningen en deden ook allebei
aan sport

Hoe usinde u (oen ?

'Wij schaatsten voor de elf
stedentocht vanuit Wo ltersum
alle windstreken uit Je kon
toen helemaal rond omdat er
nog 13 bruggen lagen over het
Eemskanaal. Per dag reden we
zeker 25 km en we hadden er
al een 72 km tocht opzitten.
Ook het van Starkenborg
kanaal lag toen helemaal dicht
op een smalle vaargeul in het
midden na. Zonder af te stap
pen kon je hele einden komen'.

Op lM'1g naarLeeuwarden.

'De vriend van mijn broer
woonde in Leeuwarden en
daar konden w ij ovemachten.
Vanwege de slechte reis
gelegenheid in oorlogsti jd
besloten w e op de schaats te
gaan. Met een spintvat (10 Itr.)
vol erwten en worsten in de
rugzak vertrokken we vanuit
Woltersum. W ij hadden thuis
eten genoeg en zo kon er bij
die vriend erwtensoep gekookt
worden. De 65 km. lange tocht
naar Leeuwarden hadden we
de stevige oostenwind in de
rug. Je hoefde haast alleen de
benen op te tillen ! Ik herinner

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
vlh Tebbens -Wilkamp

me het Bergumermeer nog
goed met prachtig ijs. Daar kon
je je benen maar uitgooien!
We hebben heerlijk geslapen
bij de vriend z'n ouders in een
verwarmde slaapkamer. Dat
was een luxe in die tijd
's Ochtends hoorden we via de
Engelse zender dat de tempe
ratuur rond de-20 graden lag !'

Rantsoen voor oodewe;

',Wij hadden droge worst bij
ons voor de honger en rozijnen
voor de dorst Verder alleen
nog een paar chocol aderepen.
Dorst kreeg je ook niet. want
overal bij boerderijen lagen
stroopakken op het ijs en
kreeg je dampende chocolade
melk of koffie aangeboden.
W at was dat mooi zoals die
Friezen meeleefden!
Er deden toen mensen mee
die al ondervoed waren. Toen
w ij om 7 uur vertrokken wer
den we voorbijgeschaatst door
Amsterdammers die het veel
beter konden dan w ij.
's Middags zagen we ze liggen
met de benen omhoog tegen
de walkant Totaal uitgeput
door hun slechte condit ie:

Heeft u nog een ïnzinking'
gehad?

'Doordat de vriend zich niet
goed had voorbere id hebben
wi j hem getrokken aan onze
3-mansstok. Zo'n moo ie
schaatsstok met van die ronde
knoppen aan het eind. We
schaatsten mooi rechtop.
zodat je geen last van de rug
kreeg. Helaas kwam de vriend
te vallen en brak de stok door
midden. W e hebben hem toen
geholpen door 'opleqqen',
Halverwege wi lde de vriend
afhaken, maar wij hebben hem

Voor een persoonlijke rij 
o pleidin g door vo lled ig

gediplomeerde inst ructeurs !



over kunnen halen om door te
zetten. Onder het motto :
'samen uit, samen thuis'.
M ijn broer en ik hebben van
een inzinking we inig gemerkt
omdat we noodgedwongen
vaker rustpauzes hielden van
wege de vriend. We kwamen
dan ook pas om 10 uur
's avonds aan'.

Wat voor schaatsen had u ?

'Ik was verzot op die Noorse
schaatsen. Ze waren toen prak
tisch nog niet te krijgen.
Gelukkig was mijn vader ook
een liefhebber van schaatsen.
Die schaatste nog tot op hoge
leeftijd en dan liefst kruis
lings met een dame. Ik kreeg
gemakkelijk toestemming om
een paar Noren te kopen.
Eigenlijk heb ik toen alleen
gelet op of de schoen goed
pastte en van hoog of laag
had ik geen notie. Voor '42 heb
ik ze gekocht en ik rijd er nog
steeds op ! Vorig jaar heb ik
de 75 km. tocht van de Noor
derrondrit ermee gereden.
Toen met de elfstedentocht
had ik wel mijn 'houtjes' in de
rugzak. Ik vertrouwde de noren
nog niet helemaal'.

Het WclS bitter koud

'Ik droeg een militaire broek
van mijn broer. Hetzelfde
model draag ik nu nog. Deze
heb ik later laten maken omdat
hij mooi smal is om de kuiten
zodat je de kousen erover heen
kunt trekken. Om de boven
benen is hij ruim en kun je
je er goed in bewegen.
Kinderen van nu vinden het
een gekke broek en kijken er
altijd naar! Verder had ik een
colbert aan met daaronder een
schipperstrui. Onder de kleren
hadden we op alle plekken.
waar de kou geen vat op moest
krijgen. kranten. Met een muts
met oorwarmers konden wij er
wel tegen. Mijn oren zijn

ooit licht bevroren geweest en
sindsdien heb ik alt ijd wat last
met warmte en kou:

Enthousiaste Friezen.

' De hele dag w erd je onderweg
aangemoedigd en werd je
warm drinken aangeboden.

Bij de fricofabriek in Bartlehiem
stonden bussen vol choco
lademelk op het ijs. Uit de dek
sel van de bus hebben wij ons
zat staan drinken!
Vlak voor Leeuwarden riepen
de mensen ons toe: Moed
houden, het is nog 2 km! Toen
we 1 km. verderop kwamen
werden we weer aangemoe
digd door anderen die ook
'moed houden' riepen en het is
nog maar 3 km!
De laatste stempe lpost was in
het centrum van Leeuwarden
in de 'Harmonie'. Onze vriend
hebben we de trap op moeten
dragen. Die was volledig uit
geput. Thuis bij hem was de
snert klaar en daar waren we
toen wel aan toe.
De volgende dag zijn we met
de trein naar huis gegaan.
Halverwege moesten we nog
een stuk met de bus omdat er
een bom op de rails was geval
len, Aangekomen in Gro
ningen bonden we de schaat
sen weer onder voor het laatste
stuk naar Woltersum:

Nooit weer.

'M ijn broer Auke is in de oorlog
omgekomen in Duitsland. Ik
heb nooit weer iemand getrof
fen waar ik zo goed mee
samen kon rijden. Laterwas er
ook het gezin met kleine kin
deren en dan komt het er niet
van. Bovendien ben ik een
mooi-weer schaatser en dat
was toen het geval. Zo'n tocht
als in '63 was ik zelfs niet
aan begonnen:

Hebt u vorig jaar genoten ?

' De wedstrijd vond ik teveel
gespitst op één persoon.
Ik hou niet zo van dat wed
strijdelement De winnaar
wo rdt voor mijn gevoel over
het paard getild. terwijl die
andere jongens hetzelfde heb
ben gepresteerd. Steeds dat
kopgroepje in beeld vond ik
niet leuk. Zelf heb ik nooit aan
wedstrijden meegedaan.
Op de korte baan ben ik niet
snel genoeg. Ik moet het
hebben van mijn uithoudings
vermogen. Wat hebben wij
vroeger een afstanden
geschaatst! Ik herinner me
nog tijdens de innundat ie dat
we samen met de onderdui
kers hele einden reden.
De Duitsers konden niet
schaatsen en kregen ons dus
ook niet te pakken:

Schaatst u nu nog IIOOI ?

'Vorig jaar ben ik nog door de
Ten Boerster politie van het ijs
gehaald. Zij beweerden dat het
Damsterdiep nog niet was
vrijgegeven.
Er waren al anderen over
geweest helemaal tot Appin
gedam en dus durfde ik ook
wel. Ik ben toen terugge
schaatst naar Bovenrijge en
dat ging zo lekker dat ik nog
even doorgegaan ben tot
Garmerwolde . Vroeger kregen
wij van de caféhouder aan het
Schildmeer warme worst als
we als eersten over ijs bij hem
kwamen. Gewapend met een
lang dun touw gingen we dan
met een man of 8 op pad.
Een Woltersumervan zo'n 200
pond (kweker Dreize) reed
voorop en als het hem hield
had ik niks te vrezen.
Zodra er weer ijs is zoek ik mijn
spullen bijelkaar.
Schaatsen is voor mij ook nu
nog genieten !'

Truus Top.

Kerstmidclag 55+
Vrijdag 20 december j.1. was er
kerstmiddag voor de 55+,
georganiseerd door de Vrou
wenraad
Na de opening door mevrouw
Bus, werden er in groepjes
spelletjes gedaan; zoals ballen
gooien. tafelvoetbal, ring
werpen, pijltjes gooien,
schijven werpen, sjoelen en
bibbertje (een electronisch
spel).
AI deze spelletjes zijn ge
maakt door dhr. A Mulder.
De spelers van de w innende
groep mochten een kerst
stukje meenemen.
Ook voor het aantal persoon
lijk behaalde punten waren
prijzen beschikbaar,
De eerste prijs was voor de
heer P. Ganzeveld die deze
zichtbaar ontroerd in ont
vangst nam,
De heer A. Mulder behaalde de
tweede prijs en derde werd
de heer J . Star.
De heren Bus en Mufder ver
toonden dia's, o.a van de
feestweek-optocht en om
geving. Ook één van een
bekende dorpsgenoot. die
Abraham was tegengekomen .
Hierna zocht ieder zich een
plaatsje aan de welvoorziene
tafels voor een gezellige
broodmaaltijd.
Tot slot las mevrouw Bus een
Gronings Kerstverhaal voor,
waarna zij deze middag sloot.
alle aanwezigen prettige feest
dagen en wel thuis wensend .

J . Star-Wassens

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902-1383 interieurverzorging
stadsweg 63, 9791 kb ten boer betimmeringen

Goederen gebracht
In de L. v. d Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050- 4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-relnl[l'ng.
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor uw goed



Plattelands
vrouwen
Garmel'WOlde
De Plattelandsvrouwen afd.
Garmerwolde hielden hun tra
dit ionele 'Nij -joarsverziede'
op zaterdag 18 januari j.1.
Gewoonte getrouw waren voor
deze avond ook weer de echt
genoten/partners en een paar
bestuursleden van alle plaat
selijke verenigingen uit
nodigd.
Deze keer werd de avond
verzorgd door dhr. Jaap Nien
huis uit Usquert. bekend van
Radio-Noord.
Op onderhoudende en gees
tige w ijze vertelde hij van
onder andere zijn werk bij deze
omroep en zijn belevenissen
als deelnemer aan een 'Elf
stedentocht' en de gevolgen
daarvan tot zelfs jaren daa rna.
Tot slot van het officiële
gedeelte vond de verloting
plaats. waama er nog tot één
uur kon worde n gedanst.

Kerkdiensten
Hervormde
gemeente
Gamerwolde
Thesinge
FEBRUARI

2 februari Gamerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg.
coll. werelddiakonaat

9 februari Thesinge
10.00 uur
prof. dr. W. Nijenhuis.
Groningen

16 februari Garmerwolde
10.00 uur
cand. H. Oesterhot
Groningen

23 februari Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

WIST U DAT ....
- de gymzaal op woensdag 

avond vrij is
van 20.00-21.30 uur.

- wie er gebruik van w il maken
kontakt kan opnemen met
Ed Welling.
tel. 050-414737

- dit geldt voor de
volgende data :
12/2 . 5/3, 26/3, 16/4
en 7/5.

Kerst Volleybal
Toemooi
Zaterdag 28 december werd
weer het traditionele Kerst
Volleybal Toemoo i gehouden
voor teams uit de Gemeente
Ten Boer, Dit jaar was de
opkomst vrij mager - slechts
zes teams - maar daarom niet
minder gezellig. Thesinge laat
zich altijd van zijn goede kant
zien op zo'n toemooi. getuige
het feit dat in '83 en '84 de
eerste plaats werd behaald.
Dus togen vol goede moed
Wim Ritserna Hans v.d. Berg.
Peter Heidema. Etty Otto,
Siebolt Dijkema en onderge
tekende richting Ten Boer,
Het Thesinger team speelde
uitstekend, op één wedstrijd
na; het wilde gewoon even
niet En die ene wedstrijd heeft
ons uiteindelijk de das om
gedaan.
De laatste westrijd Groene
Zoom - Ommelanderstraat was
beslissend voor de eindstrijd.
Als de Ommelanderstraat deze
wedstrijd had verloren. waren
er drie teams gelijk geëindigd:
Ommelanderstraat Thesinge
en Groene Zoom. Ze zouden
dan alle drie acht wedstrijd
punten hebben behaald; alle
drie vier wedstrijden gewon
nen. een verloren.
De eindoverwinning zou voor
Thesinge zijn geweest omdat
wi j in onze westrijden de

meeste punten hadden
gemaakt Maar . . .. .
de Ommelanderstraat won,
pakte de volle winst van tien
punten plus de beker,
Een spannende strijd. een hele
leuke middag en de tweede
prijs, een Mars. smaakte er niet
minder om.

Haye van den Oever.

Hendrik
van Zanten in de
bloemetjes
Op 13 januari j.l. kreeg Hendrik
van Zanten in 'Ons Trefpunt'
een onderscheiding opgespeld
door bestuurslid Bijsterveld
van de KCZB-afdeling Gro
ninge n. De reden daarvoorwas
dat dhr. van Zanten 40 jaar lid
was van het zangkoor
'Lovende Stemmen' uit
Thesinge.
Hendrik werd in 1924 geboren
en was na de oorlog één van
de eerste leden van het zang
koor. Geen wonder. want van
jongs af aan was zingen dè
hobby van de kleine Hendrik.
Eén keer zingen per week in
het koor was eigenlijk veel te
weinig voor hem. Daarom
deed Hendrik met vriend
Berend Ridder. zondags na
kerktijd thuis in de paarde
stal of op de ruime koorzolder,
het nog eens dunnetjes over.
Op mooie zondagavonden
klonk hun tweestemmig lied
ook wel over de velden en
wegen, waardoor menig
dorpsbewoner kon meegenie
ten van hun muzikaliteit
Hendrik heeft zich al die veertig
jaar volled ig ingezet voor de
zang. Hij was bijna altijd aan
wezig, of het nou een repetiti e,
uitvoering of concours betrof.
Daardoor was Hendrik in al die
tijd een grote stimu lans voor
vele anderen.

Hopelijk blijft hij dat nog vele,
vele jaren.

Willem Zij lema.

Gelezen in de
Ob9"Express
De gemeente Ten Boer heeft
aan alle dorpen van de
gemeente geld gegeven om
meer speelgelegenheid voor
kinderen te maken.
Gamerwolde krijgt f 10.000.
en Thesinge f 3,000,-.
Volwassenen weten meestal
we l wat ze met geld willen
doen. In dit geval is het natuur
lijk handig als de gemeente
w eet wat de kinderen wi llen.
Daarom mogen alle kinderen
antwoord geven op de volgen
de vragen :

• W at is je leeftijd?
• Speel je liever binnen of

buiten en waarom?
• W at vind je leuke spelle

tjes voor binnen of buiten?
• W at vind je vervelende spel

letjes?
• W aar speel je als je buiten

speelt ?
• Waarom vind je die plekken

leuk?
• Zijn er spelletjes die je zou

wi llen spelen maar die nu
niet kunnen ?

• Waar zou je deze willen
spelen ?

• hoe moet een leuke speel-
piek er uitzien?

De antwoorden op deze vragen
kunnen gestopt wo rden in de
ideeën-bus van de basisschool
in Gannerwolde (misschien
kan dat in Thesinge ook. maar
dat stond er in de school krant
niet bij I).
Dus kinderen. laat van je
horen !
En ouders. Iet u er even op dat
de kinderen het niet vergeten ?

GEZIEN, ..
dal u bij Vo s Oouek meer bril
krijg t VOOf uw geld .
Grote keuze in uiterst be
taalbare mo nturen van
de bekende merken
met betrouwbare
qa ta nne en
service

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

echte
Groenteman

~
'iJfJt!.-

. ,~~

. ' 1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

Restaurant
"de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar!

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel. 05902 -1441



EGGE de egel
Op zondag 29 december 1985
maakten w ij met ons vieren
een wandel ing door het dorp.
Vanu it de verte zag ik. lopend
in de Kapelstraat, een egel
de weg oversteken van het
oude kerkhof naar het voorma 
lig café bij de haven. Hedda
en Tessa ho lden erheen om
een lesje biologie in de prak
tijk te onde rgaan. Het was een
kleine egel die rustig bleef
staan kijken wat wij deden .
Toen bedach t ik me dat dit
heel vreemd was, een egeltje
in de winter, aan de scharrel.
Dat hoort niet Een grote ge
zonde egel houdt een w inter
slaap, dus besloten we het
die rtje eerst eens mee te ne
men, Kennissen van ons had
den eens 4 egels in een wi n
ter verzorgd. Telefoni sch
hebben we hen om raad ge
vraagd. De eerste vraag van de
'deskundige' luidde : 'Hoe
zwaar w eegt hij ? Geen idee;
dus hup, daar ging egel op
de keukenw eegschaal.
'390 gram', kon ik meedelen.
'Oh, veel te w einig, dan moet je
hem binnen houden'. Om de
w inters laap te doo rstaan moet
hij toch wel zo'n 600 gram
wegen . Liever meer. Verder
kregen w e nog wat voedings
en huisvest ingsadviezen. Egels
eten voora l insekten en die zijn
er nu juist 's winters haast
niet Kattevoer (uit blik en
brokjes) zijn dan de vervangers.
Geen melk, wa nt daarvan ra
ken ze aan de diarree. Nou
vond ik de poepprodukt ie des
ondanks niet om over naar
huis te schri jven. Van de die
renarts hebben we daarom
Telm in, een middel tegen
inw endige parasieten, ge
haaid. Dat is ook zoiets, egels
staan bekend als ' luizebossen',
Voora l als ze ziekel ijk zijn.
Maar Egge had maar 4 teken
en verder leek hij vrij van on
ged ierte. Desondanks moest

hij toch maar even in bad.
Lauw wate r w aarin hij nog kon
staan en een oude afwasbor
ste l leverden ook al geen
vracht vlooien in paniek op.
Dat leek dus goed. M aar om
dat de ontlast ing veel te dun
was heb ik kontakt gezoch t
met het"vogela siel in Winne
weer, waar ook egels opgevan
gen worden. Advies: geen kat
tevoer uit blik. maar ééndags
kuikens voeren. Moet je voor-

Na hel bad trots op de toto.

stelle n hoe blij Thonie wa s
toen ik met diepvries ééndags
kuikens thu iskwam! Egge
wilde duidelijk zijn overlevings
kansen vergroten en begon
gelijk een kuiken uit elkaar te
scheuren. Tja, daar moet je
toch w el even aan wennen,
als je dans mo rgens de resten
kuikenpoo tjes op moet ruimen.
Inm iddels was het boekje:
'Egels' van Helga Fritzsche uit
de bibliobus gelee nd en hierin
stond een recept voor egel
voer. Dit heb ik een beetj e
aangepast en tot nu toe vol
doet dit goed. Het is vnl.
gehakt met havermout in balle
tjes van 30 gram, in de diep
vries bew aard. Daamaast krijgt
hij drog e kattebrokjes en
schoon water. Over de hoogte
van de omgevingstemperatuur

verschillen de deskundigen
van mening. Daarom heb ik
mijn eigen proeven gedaan en
goed op zijn gedrag gelet
Resultaat: vooral niet te w arm,
14 à 15" C. Voor zijn licha
lichaamsbew eging zet ik 's
avonds een deel van de achter
kamer af, waar hij vrij mag
rond lopen. De vloer bedek
ik dan met kranten!
En dat niet alleen, omdat ik
vind dat Egge op de hoogte

(foto Andries v. d, Meulen)

moe t bli jven van de toe stand
in de wereld. Ook 'egels dragen
driftig bij aan het mest
overschot Zij doen dat wille
keurig in de tijd en op een
w illekeurige plaats. Vandaar.
Als ik in d iezelfde kamer
aan tafel 's avonds zit te
korrigeren, scharrelt Egge w at
om mijn benen, knaagt aan
mijn schoenen en dan,
ja hoor .. . . . klimt hij bij mijn
broekspijp in, tot hij niet verder
kan. Eerlij k gezegd is dat niet
echt leuk!
Voora l als hij een beetje begint
te draaien en boven de sok
uitkomt

Egels zijn beschermde d,eren

Lezend in het egelboekje, las ik
dat egels volledige besche r-

min g genoten op grond van de
Natuurbeschermingsw et en
het Besluit beschermde in
heemse diersoorten.
Dit houdt in dat egels niet
mogen worden gevange n of
gedood. Nu ben ik geen van
beide van plan, maar toch
word je je er opeens van be
wust dat je denkt een goed
doel te dienen. Maar inp laats
daarvan ben je van de ene
bladzijde op de andere een
strafbare wetsovertreder ge
worden. Dat is nou toch ook
wat! Vandaar ook het kontakt
met het egelopvangcentrum in
Winnew eer. In overleg is be
sloten dat wij maar zelf moes
ten probere n om Egge de
w inter door te krijgen. Dat deze
w ett er er toc h niet voor niets
zijn, bleek toen iemand ons
vroeg:'Wat eet hij nou! M elk
en sla zeker ?' Dat krijgt hij dus
beslist niet, want het is echt
de bedoeling dat Egge in
april/mei w eer in het dorp vrij
w ordt gelaten. Hierop moet je
het dier voorbereiden. Hoe ?
Mi ssch ien dat ik dat nog eens
uit de doeken doe, samen met
w at andere we tenswaardig
heden over dit aardige spelde
kussen.

Met stekelige groeten,
Theo Remkes.

Stoomfluitjes
Te koop gevraagd :

HOUTEN
KINDERSCHAATSEN voor
laarsmaten 35 en 37.
Remkes, Thes inge,
tel. 05902-2194.

Te koop :
- KINDERFIETS
- EEN PAAR NOREN,

merk Ballangrud, maat 39
Tel. 050-416094

Te koop :
KINDERBUGGY
met voetenzak
Tel. 050-416091

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksw eg 6
Garmerwolde

••••••
CRIEi"

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Winkelcentrum l.ewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLANO BEOUM
Telefoon 05900-14384

C.J . Cremer'van Slochteren

••••••

creatief centrum

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.
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(foto Jos de Vries)

zo staan er bijvoorbeeld 8 gas
potten zonder drukregelaar,
dus op volle kracht uren te
branden.
Tot volgend jaar ligt alle mate
riaal bij R. Stol op zolder opge
slagen. We zullen een jaartje
moeten wachten voordat de
Harmon ie ons weer een zak
met van die lekkere oliebollen
bakt Deze keer waren ze in
ieder geval niet te versmaden!

(foto Jes de Vries)

Jas de Vries.

oud laan. Uit 1 baal komen
ongeveer 3000 oliebollen, dat
levert rond de 27.000 ol iebol
len op die in 2400 tot 2500
zakken verdwijnen. Was er
vorig jaar wa t te wei nig gebak
ken. deze keer, 1985 dus nog,
is vrijwel alles via de venterij
verkocht Afgezien van de
gemeentelijke subsidie voor de
muzie k is het hun belangrijkste
bron van inkomsten. Maar ver
geet niet de hoge onkosten,

De oliebolienbakkers.

volgens gedaan in de dors
mach ineloods bij c.R. Klei. in
de stallen bij boer W. Bus,
in de machineloods bij P. van
Zanten (waar toen J. Span
ninga nog woonde) en nu al
een vijftal jaren bij R. Stol
in het achterhuis. Inmiddels is
er een professi onele oli ebol
lenbak installatie in gebru ik
genomen waarmee een res
pektabele produkt ie gehaald
w ordt

Volop oliebollen bij de Harmonie.

Het is een prachtig gezicht al
die mensen van de Harmon ie
druk in de weer te zien met hun
jaarlijkse bakkerij. Zo'n 30
mensen we rken er aan mee in
twee ploegen. Op de dag vóór
oudjaar beginnen ze om 12 uur
's middags en het gaat tot laat
in de avond door. Bakker Stol
zorgt voor de grondstoffen en
het eerste beslag. Jan Havenga
doet de mengerij. Anko Terp
stra en Jan Slump houden de
stellingen met de zakken ol ie
bollen in de gaten. slager
J. Feenstra zorgt voor de snert
mèt vlees, de dames Blink en
Tammeling maken de koffie en
dan heb ik velen nog niet ge
noemd. In de loop van de jaren
is er een vanzelfsprekende
taakverdeling ontstaan.
Dit jaar gingen er 9 balen
bloem van 50 kilo doorheen en
230 tot 240 liter olie (nog
dagen roken onze jassen naar

Dest ijds is het begonnen in de
werkplaats van H. Heeres aan
de Dorpsw eg in Garmerwold e:
het oliebollen bakken voor
oudjaar door de Harmonie.
Dat ging toen nog primitie f in
grote pannen met losse lepels
en er w erd vooral gebakken
door de dames van de Harmo
nie-muzikanten die er zelf ook
wel een paar lusten.
Daama is het achtereen-

Ruim in de olie

JAZZ BALLET

ROZENBERG
zaileI<m 281, 9742 ~ gtriJJm
l'oilteIclm.m lIrllepoel
teleb:r1 lBl-776165

Elke donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in de
gymnastiekzaal van de
openbare school te Thesinge.
Inl ichtingen :
05902-2607 (Nel de Haan).
Kosten: f 75.-
(jongeren minder),

zou dit lukken, maar dat is
een veel te kostbare zaak voor
een verenig ing die ± 150
leden telt
Een gezinsabonnement kost
per jaar f 10.-. Voor leden
worden er, ijs en weder
dienende. estafette- en korte
baan-wedstrijden gehouden.
Allereerst voor de schoolkin
deren en daama voor volwas
senen. Verder zijn er prikslee
w edstrijden voor dames en
heren en hiervoor loopt het
halve dorp altijd uit
Begin februari w ordt er een
bingo-avond gehouden in café
Molenzicht om te proberen de
kas te spekken. Sinds de
jongste investering, de moto
rische baanveger. moet de kas
nodig aangevuld worden !
Van datum en tijdstip zult U
nog op letterlijk luidruchtige
wijze in kennis gesteld
worden!
Allereerst moet Koning W inter
nog wel even goed z'n best
doen!

Truus Top.

Er bestaat in Thesinge al zo'n
100 jaar een ijsvereniging.
maar de huidige verenigi ng is
opgericht op 17 december
1920. Destijds w erden er
schaatsaktiviteiten georgan i
seerd op het Maar.
Op 11 februari 1969 we rd de
vereniging bij Kon inklijk
Besluit goedgekeurd. Twint ig
jaar geleden nam de ijsvereni
ging het initi atief om een ijs
baan aan te leggen. Op het stuk
land van Havenga wordt sinds
dien water gepompt uit het
Maar. Er zijn dijkjes rondom
aangebracht en enige jaren
later kwam er ook elektrische
verlichting, zodats avonds ook
de gelegenheid geboden werd
om wat rondjes te rijden.
Een stel ervaren mensen zorgt
er jaarlijks weer voor dat velen
plez ier hebben op het ijs voor
dat de grotere wateren dicht
zijn. Het is nog niet zo een
voud ig om het ijs in goede
conditie te krijgen en te hou
den. In vorstperiodes moet er
regelmatig bijgepompt worden
omdat het water in de grond
wegzakt Aan sneeuw ijs valt
weinig te verbete ren. Alleen
met een warm-water insta llatie

STOWEZA

I 417178
Telefoon 050 416091

GARMERWOLDE

IJsvereniging 'De Scheuvel' wil
de schaatsen wel wee r uit het
vet zien, vertelt voorzitter Roelf
Jansen aan mij. De hektare
land aan het eind van de Dijk
is begin januari t ijdens de korte
vorstperiode al onder water
gepompt Helaas is de ijsbaan
toen nog niet officieel open
geweest omdat de kwa liteit
van het ijs zeer slecht w as.
Hopelijk komt er nog een
goede winter, want de voorbe
reid ingen zijn getroffen. Er is
een motorisch e baanweger in
beste lling. die binnenkort
geleverd wordt. zodat de ijs
vloe r goed verzorgd kan worden.

LOONBEDRIJF
CULTUUR TECHNISClE WERKEN
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WINTERS
VERMAAK!?


