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De één lNinl een aulo,
de ander een voercompuler
Maar aan dat laatste heb Ik meer.
aldus Jan Abraham Bos.

In februari van het afgelopen
jaar heeft Jan Abraham Bos
uit Thesinge een voercom
puter gewonnen. Samen met
zij n vader Comelis Bos. runt
hij het veebedrijf aan de
Thesingerweg 4. Omdat deze
prijs zo uniek is. wilden wij
er van de zomer voor een
interview op af. Jan Abraham
Bos hield de boot achter af.
In de eerste plaats omdat hij
zich het vemuftige brok tech·
niek nog niet eigen had
gemaakt en ten tweede om
dat de werking ervan alleen
maar te demonstreren is met
de koeien op stal.
Nieuwsgierig geworden over
het hoe en wat van het ding
zijn we er. bijna een jaar na de
installatie. een kijkje gaan
nemen.
Is Jan A. baas geworden over
het apparaat?
is vader Bos opgewassen
tegen deze snelle technische
ontwikkelingen ?
En wat zijn de konsekwenties
voor de bedrijfsvoering?

Ze houden ie voor de gek '

Het is een grap, dacht Jan
Abraham Bos toen een verte
genwoordiger van Gascoigne
Melotte hem op een avond
kwam vertellen dat hij een
voercomputer gewonnen had.
Tijdens de Zuidlaarder land
bouwbeurs in februari '85
konden veehouders bij Gas
coig ne een offerte aanvragen
voor een koeherkennings
systeem met computervoe
dering.
En onder de ongeveer duizend
aanvragers werd één zo'n voer
computer verloot Jan A. was
de gelukkige.
In april 1985 werd het hele
systeem geïnstalleerd.
Door hen zelf moest er ook
nog het nodige getimmerd

Vader en zoon Bos

worden , zoals een bulk
(opslagruimte voor bix], een
vijzel (een schroefas om het
voer omhoog te w erken) en er
moest een inspuitbuis komen.

Elke koe haar Juiste POrtie bix.

Jan Abraham heeft het voer
programma nu volledig onder
de knie. Langzaam maar zeker
beginnen w ij het automatisch
voeren ook een beetje te
begrijpen.
Via de computer krijgt iedere
melkkoe de juiste hoeveelheid
krachtvoer (bix], De koe die de
meeste melk produceert krijgt
ook de meeste bix. In teqen
stelling tot vroeger (een jaar
geleden) : toen kregen alle
koeien evenveel. Met als
gevolg. dat de goede koeien te
wei nig en de slechte koeien
te veel kregen. De hoeveelheid
bix die een koe nodig heeft
rekent Jan Abraham zelf uit.
Hiervoor bestaan bepaalde
richtlijnen. Die hoeveelheid is
o.a. afhankelijk van de melk·
produktie en van wat en hoe
veel je bijvoert. Per koe wordt
dan de hoeveelhe id bix in de
computer ingevoerd. En afge·
zien van het feit dat de koeien
hun voer zelf moeten ophalen,
gaat dan alles automatisch .

Vroeger brachten vader en
zoon kruiwagens vol bix naar
het voerhek. Nu halen de 65
koeien ieder hun eigen portie
in één van de 3 voerboxen op.
Voor niet ingewijden : tegen
woordig staan de meeste
koeien niet meer vast op stal.
Ze lopen vrij rond in een zgn.
loopstal. Ook de famil ie Bos
heeft in 197 6 in het bestaan
de gebouw een doorloopmelk
stal en vijft ig ligboxen aan
gebracht. Later werde n er in
het bijgebouw nog eens 17 lig
boxen bijgemaakt en een tien
tal voor droge (nog niet
melkproducerende koeien).
Iedere koe draagt een hals
band met daaraan vast een
nummer en een 'w it blokje'.
Het nummer is er alleen voor
de boer, maar correspondee rt
met het witte blokje.
Dit blokje is de herkenning
voor de comp uter.
Steekt een koe nu zijn kop
in de voederbak dan levert het
blokje de computer de infor
matie om de juiste hoeveel
heid bix af te geven. Een koe
krijgt haar dagelijkse portie (bij
de fam. Bos variërend van 0 tot
8 kg.l niet in één keer; dat
wordt meestal over 4 tot 6 uur
verdeeld. Die tijd, b.v. om de
300 minuten , moet ook per
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koe in de computer ingevoerd
worden.

Het voer ophalen is voor de
koeien geen enkel probleem.
.De eerste keer moesten w ij de
koeien w el eens in zo'n voer
box duw en. maar nu weten ze
het precies'. De computer
levert het voer dus automatisch
en bovendien geeft hij iedere
dag een attentielijst. 'Dan ben
je 's ochtends gras aan het
voeren en dan begint dat ding
wat leven te maken en komt
zo'n papier eruit ' Eenwondere
w ereld, volgens Bos sr. Je kan
dan aflezen wel ke koeien hun
voer niet opgege ten hebben.
Dit kan dan een aanw ijzing zijn
voor ziekte of tochtig-zijn.

Een hoge productie met zo min
mogelijk kosten

Door middel van de voercom
puter is het mogelijk met
dezelfde hoeveelheid kracht
voer een hogere melkproductie
te halen. Een goede koe die
eerst 20 liter melk per dag
levert kan met de juiste hoe
veelheid bix we l 30 liter halen.
Onze vraag is dan : 'Wat moet
je met een hogere melkpro
duct ie, terw ijl je toch vastzit
aan een bepaald melkquotum



als gevolg van de super
heffing ?'
Het antwoord is simpel : 'Je
hebt in de toekomst gewoon
minder koeien nodig voor
dezelfde hoeveelheid melk.
Dit werkt weer verder door in
het bedrijf want voor die koeien
blijft er dan ook meer grasover,
Dat is belangrijk, want je kunt
nog zo'n goede koe hebben
maar wanneer die niets te eten
krijgt levert ze ook geen melk.
De tarn. Bos zit nu nog in een
periode dat ze er meer bix in
moeten stoppen om de pro
ductie te verhogen, Maar de
verwacht ing is toch dat ze
volgend jaar 5 koeien in ieder
geval kunnen afstoten. 'Het
gaat ons er niet om minder
krachtvoer te voeren, maar wel
om meer melk van minder
koeien bij evenveel kracht
voer: zegt Jan Abraham.
Volgens zijn vader is het on
voorstelbaar wat er allemaal
uit zo'n kastje komt. Mooi spul
vind hij, maar ik kom er nog
niet aan. (Red. : w ie weet
volgend jaar misschien, want
de interesse is er zeker).

Geen Tbesinçers van oorsprong

Samen met vader Comelis,
leidt Jan Abraham Bos een
gemengd bedrijf. Zelf woont
hij op een boerderij in Bedum
met alleen bouw land. Iedere
dag is hij aan het werk op het
bedrijf van zijn vader, waar de
melkkoeien zijn en waar dus de
computer staat.
Achttien jaar geleden zijn ze
vanuit Holland in Thesinge
terecht gekomen. De pacht
was beëindigd, inschrijving in
de polder ging niet door, toen
werd het Groningen. 'En het
bevalt goed, natuurlijk ook
omdat onze 2 kinderen in Be
dum wonen ', aldus mevr. Bos.
Vader en zoon will en ook niet
terug. 'Het woont hier rustig en
daar is het net het W ilde
Westen '.

W anneer het klimaat en de
grond hier niet geschikter voor
veeteelt was geweest, dan was
Jan A. Bos misschien wel hele
maal op de akkerbouw overge
stapt. Nu is de veestapel
behoorlijk uitgebreid.
Het boerenleven bevalt Bos sr,
nog steeds goed. 'Het is me
aangeboren'. Hij kent alle
koeien nog bij naam, in
tegenstelling tot zijn zoon, die
de nummers echt nodig heeft.

Compote:

Ook wo rdt hij 's nachts auto
matisch wakker wanneer een
koe moet afkalven, Dit ondanks
de vele vernieuwingen in het
bedrijf. Hij begon in Holland
met 10 blaarkoppen, die hij
met de hand molk en 3 bunder
(hektare) grasland. Nu zijn het
6 5 melkkoe ien op 32 hektare
grasland, naàst de 56 hektare
bouw land. De oude stal
maakte plaats voor de loop
stal, er kwam een melkstal voor
10 koeien en nu staat er dan
een voercomputer. 'M aar je
moet bijblijven, anders kom je
in de hoek te staan'. En dan is
het helemaal prachtig wanneer
je een compute r w int en niet
zelf die investering hoeft te
doen (f 25 ,000,-) .

Een kijkje Inhel computercemrum

Na deze theoretische maar
boeiende uitleg onder het
genot van een kopje koffie
was het dan zover : we gingen
een kijkje nemen in de stal om
de computer met eigen ogen
te aanschouwen, En zoals ons
al verteld was, stelt het appa
raat op zich wein ig voor: de
grootte is die van een type
machine. Maar we konden wel
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direkt aflezen we lke koe er
stond te eten. Bovendien had
de printer een uitdraai van de
vorige dag gegeven met de
voergegevens van iedere koe.
Jan A. liet ons zien hoe je een
koe 'in kon voeren' en vertelde
ons over de andere mogelijk
heden van de computer.
Zo kun je er ook de koe
kalender en de ziektekaarten
instoppen. Maar zover is hij
nog niet. Dat kost veel tijd en
je moet het regelmatig bij
houden, Dat laatste is met een
gemengd bedrijf vaak een pro
bleem : je bent soms een aan
tal weken alleen op het bouw
land bezig. Eén keer in de
maand de voergegevens bij
werken in de computer kost

hem ongeveer een half uur, Het
'invoeren' c.q. 'uithalen' van
een koe doet Jan Abraham in
een paar minuten, En nu je
niet zoals vroeger voortdurend
met die kruiwagen hoeft te
sjouwen, houd je veel meer tijd
over voor andere werkzaam
heden. Want een boerenbedrijf
kost veel werk en tijd!
Je houdt het vol omdat het ook
je hobby is, maar daamaast
moet het natuurlijk wel wat
opleveren !

Joanne van der Meulen
met assistentie van
Ad van Zalk en Truus Top.

WIST U DAT....
- er veel klachten zijn over
de in het donker gezette
Lageweg?

- en dat er momenteel
onderhandelingen met de
gemeente gaande zijn om de
oude (verlichte) situat ie te
herstellen ?

- dat de Thesingers
Jan Dijkema en Henk Reinders
'w ild' de Elfstedentocht heb
ben gereden op 14 februari?

- dat ondanks w indkracht 7
Jan het tot Harlingen heeft
gebracht en dat Henk
'op karakter' Leeuwarden heeft
gehaald?

- de Bluesavond in Garmer
wo lde op 8 februari een groot
sukses was?

Installatiebeóijf

fa. W . KOOI & Zn.

MIDDELBERT
0504t6263

ENGELBERT
050- -4 t 6217

GAS-WATER
ELECTRA

REGIO -SERVICE
voor radio en t.v.

dan naar

VAN DER REE

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

werkplaats
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
TEL. 05902-1945
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WINKE LCENTRUM l EWEN BORG GRO NINGEN TELEFOON O5O-otl050B.

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk
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Maandagenda Op aandringen van de pastoor 28 maart Thesinge Jaarvergaderingen de meester (want de kerk 19.30 uur

7 maart en de school moeten toch ds. C. de Vries-Batenburg, Rederijke~
PJGG: blijven bestaan) schrijven zij avondmaal kamer 'Wester'
kegelen, Garmerwolde op een huwelijksadvertentie.

Daar komen natuurlijk dames 30 maart Garmerwolde

8 maart op af. Er gebeuren dan de 10.00 uur Op 30 januari j.1. heeft 'Wester'

V.I.O.D. uitvoering gekste dingen, maar het eind ds. C. de Vries-Batenburg, haar jaarvergadering gehouden
van 't liedje is, dat de heren m.m.v. kinderen in café 'De Leeuw'.

20.00 uur, café Molenzicht
aan de vrouw raken. zondagsschool. Aaltje Dreise werd met alge-
't Is een vrolijk stuk en er valt mene stemmen herkozen in

10 maart het bestuur.
Demonstratie door de dus heel wat te lachen.

De zaaluitvoering is op
Zuivelkeuken. Wanneer deze krant uitkomt

is de eerste avond al geweest 22 maart a.s. in café

21 maart Maar kaarten voor de tweede 'De Leeuw'.

Jaarvergadering Vereniging avond zijn nog verkrijgbaar bij
KERKDIENSTEN

Opgevoerd wordt :

van Dorpsbelangen Thesinge. R. Dijkerna. G.N. Schutter- 'Het hing in de lucht' een
laan 22. Geref. Kerk klucht in drie bedrijven door

Voor donateurs kosten de Bert Peets.
19 maart Thesinge Muzikale omlijsting het trio
Lezing brandwonden-centrum; kaarten f 1.50 en

voor anderen f 7.50. 'Albeklass',
Plattelandsvrouwen 2 maart 9.30 en 14.30 uur, Het openluchtspel is dit jaar
Garmerwolde.

Roelie Dijkema Ds. de Jong, Coevorden. op 29 en 30 augustus in het
openluchttheater aan de

21 maart
9 maart 9.30 uur. dhr. Doom; Geweideweg.

Jaarvergadering PJGG.
Stedum. 'W ester' wil t ijdens de braderie

Garmerwolde.
14.30 uur, weer een rommelmarkt

22 maart KERKDIENSTEN dr. Broek-Hoelofs, houden. Hebt u hiervoor spul-

Uitvoering Rederijkerskamer Hervonnde Zuidlaren. letjes, w ilt u dit dan doorgeven
aan K. Jansen.

·Wester'. Garmerwolde. Gemeente 12 maart (bidstond) 19.30 uur. tel.: 050-416365.

28 maart Thesinge/ dhr. Groeneveld, Leek. Graag tot ziens op onze
uitvoering op 22 maart ! !

Noten schieten, Garmerwolde 16 maart 10.00 uur,PJGG. Garmerwolde. gezamenlijke dienst Janna Hazeveld.

Elke maandagmiddag
MAART te Garmerwolde.

VOLKSDANSEN Ds. de Vries-Batenburg;

van 13.45 - 15.00 uur, 2 maart Garmerwolde 14.30 uur. Ds. van W ieren
10.00 uur Leek.Garmerwolde. dr. P.J. van Leeuwen,
Loppersum 23 maart 9.30 uur Ds. v.d. Wel. GEOAssen;

9 maart Thesinge 14.30 uur dr. van Oeveren,

V.LO.D.- 10.00 uur Leek. De jeugdcommissie van de

uitvoeringen
dienst voorbereid voetbalvereniging GEO zoekt
en gedaan door 28 maart (Goede Vrijdag) voor het seizoene 1986/ 1987
gemeenteleden 19.30 uur, Ds. Overeem. een leider voor haarA-junioren

De 2 uitvoeringen van V.I.O.O. Haren. elftal.
zijn op 22 februari en 8 maart 16 maart Garmerwolde Heeft u eventueel belangstel-
Opgevoerd wordt 'Boer'n op 10.00 uur 30 maart 9.30 uur. Dr. Luiks, ling voor deze functie neem
Vrijertoer'n', Een blijspel in ds. C. de Vries-Batenburg. Vries; dan kontakt op met
3 bedrijven van Herman van gezamenlijke dienst 14.30 uur ds. van Dijk, W im Kiel, tel. 050-416573.
den A. Een korte inhoud van Winsum. Ook is hij gaame bereid
het stuk. Vier broers. allen 23 maart Thesinge nadere informatie te ver-
boer. van w ie de oudste 55 10.00 uur 31 maart (tweede Paasdag) strekken.
en de jongste 38 jaar is, ds. C. de Vries-Batenburg. 10.00 uur.
zijn alle vier nog vrijgezel. belijdenis Dr. van Oeveren, Leek. Jeugdcommissie v». GEO

Automatisch sparen... \
een goed recept.

Rabobaok ~

De Rabobank kent 2 vormen
van automatisch sparen:
met vaste ófmet wisselende
maandbedragen.
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

Voor automatische
spaarders.
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DE PEST IN HEBBEN

Vaikenspest Vervver vaikens vetxden.

- Ik heb de pest in.
ik heb verschrikkelijk het
land;

- Iemand schuwen als de pest
de hevigste afkeer van hem
hebben;

- stinken als de pest
zeer stinken;

- (tig) wat enigermate als de pest
'Neik t hoogst nadelig.·
dat is de pest voor hem

Een greep uit de verklarende
informati e achter pest uit de
dikke van Dale (1924).
weliswaar in aangepaste
spelling.
Deze informatie dekt niet de
ziekte beschreven in onder
staand arti kel maar heeft er
ten nauwste mee te maken.
Want het zal wel niemand
ontgaan zijn. AI die aankondi
gingen over de varkenspest in
onze dorpen. De bordjes zijn
ondertussen verdwenen, maar
ik kan me voorstellen dat er
een aantal vragen zijn blijven
bestaan. Zo van :
Hoe komen die beesten eraan
of waaraan kun je zien, dat ze
de varkenspest hebben, wat
kan je ertegen doen en wat
zijn de konsekwenties voor de
veehouder.
Het is in elk geval een ver
velende, hoogst besmettelijke
ziekte. die tot twee bedrijven
in Noorddijk beperkt is
gebleven.

De oorzaken

Over de werkelijke oorzaken
van de in Noorddijk gekonsta
teerde varkenspest tast men
in het duister. Wel bestaat er
het sterke vermoeden, dat
deze door een virus veroor
zaakte ziekte, gekomen is door
swillvoedering (etensresten uit
restaurants).
Andere mogelijkheden, zoals

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

het aankopen van reeds zieke
biggen, of het verspreiden van
smetstofvia laarzenen kleding,
of autobanden, worden in dit
geval vrijwel uitgesloten .

Maatregelen

Vanaf het moment dat er ook
maar het geringste vermoeden
bestaat van varkenspest is de
eigenaarverplicht zo staat in de
veewet beschreven, een vee
arts te raadplegen.
Deze probeert aan de hand van
de verschijnselen dit vast te
stellen : onderhuidse bloe
dingen, waggelen, longont
steking, huidontstekingen en
- verkleuringen en hoge koorts.
Als de diagnose moeilijk te
stellen is wordt één dier
afgemaakt en daarop sektie
verricht

voorkomen beter dan genezen

Is het varkenspest dan wordt
er direkt een pakket aan maat
regelen genomen: de zgn.
stamping-out. een model dat

Motor of
bromfiets

M OTORENHAND EL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELU
VESPA- TDMOS- YAMAHA

FANTIC

o Alle * let>lM en modellen UIl voorrdad
leverbaa.· 0 ~ eccessovesen cn-1M"~/erJ

o p"f')fj Sf!MCe en ff!{JiYar·e

RIJ KSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Werkplaats 's maandags de gehe le
dag gesloten .

indertijd is ontwikkeld door de
veterinaire dienst en waarvan
de uitvoering berust bij de
Rijksdienst voor de Keuring
van Vee en Vlees. kortweg
R.V.V. Deze instantie geeft de
gevallen van pest door aan het
ministerie van Landbouw en zij
op haar beurt aan Brussel.
Datzelfde geldt voor de andere
besmettelijke veeziektes, zoals
mond-en-klauwzeer, die net
als de varkenspest in de vee
wet geregeld zijn.
Om het besmette bedrijf wordt
een cirkel van 2 tot 6 km
getrokken. in ons geval
plm. 3 km, gemarkeerd door
de voor ons, inmiddels
bekende bordjes. Het gebied
wordt gedurende 30 dagen in
quarantaine gehouden. tot
besmet terrein verklaard,
waarin het vervoer van varkens
is verboden.
Alle dieren worden van de

veehouder overgenomen, af
gemaakt en vemietigd in ver-

foto Andr ies v.d Meulen

brandingsovens. Tot slot wordt
het bedrijf kompleet ontsmet
Kunnen die beesten dan niet
beter worden . Nee. behande
ling van besmette dieren is niet
moge lijk. Wel kan de varkens-

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v /h Tebbens-Wil kamp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777

houder voorkomen dat zijn
beesten besmet raken, door de I

biggen in te laten spuiten met
entstof tegen de pest
Nieuw aangekochte dieren kan
hij laten keuren door de
dierenarts. Hij stelt vast of ze
ziektevrij zijn.
Betekent dit nu een enorme
schadepost voor de boer. Als
het goed is, heeft hij zijn
veestapel goed verzekerd.
Bij varkenspest komt er een
verzekeringsexpert, die de
waarde per dier vaststelt De
geschatte prijs wordt vervol
gens uitgekeerd. Hij hoeft dus
niet direkt failliet te gaan.
Maar het verlies kan voor de
boer we l emotionele gevolgen
hebben en dat druk je niet
uit in geld.

Komt dat nu vee! vvor

De geraadpleegde dierenarts
en de persvoorlichter van het
ministerie van landbouw
konden zich uit hun ambtelijke
werkperiodes geen gevallen
herinneren in de noordelijke
provincies. We l zijn het de
eerste gevallen in Nederland
na juli van het vorig jaar, toen
men de varkenspest in het
zuiden van ons land de
baas werd.
Daar is de konsentratie
varkensmesterijen erg groot en
de bestrijding vanzelfsprekend
hardnekkiger. Hier in het
noorden zijn er maar weinig
en de kans op verspreiding is
dus ook geringer. Of dat de
reden is, waarom de gebroe
ders Jansen aan de Lageweg
niet officieel zijn ingelicht.
Roelf Jansen was hierover
uiterst verbaasd. Dat is n.l. één
van de eerste taken van
officiele instanties als het
Landbouwschap en de
gemeente: varkenshouders be
richt geven dat er in hun
gebied varkenspest is gekon
stateerd. Hij twijfe lde dan ook
aan de juistheid ervan.

Voor een persoonlijke rij 
opleid ing door vo lled ig

gediplomeerde instructeurs !

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon.



Winkelcentrum Lewenborg. tel . 415222
Sejw erd, tel. 778455
Versmar1<t Korreweg 51 -53
Claremaheerd 4 7
Beyum Oost tel. 421452

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

foto Ad van Zalk

zuffen (=Iangzaam schaatsen).
Toen kwam Sien erlangs en ze
reed door naar huis.
En Ad en Jan hadden Bram
meegenom en tussen zich in
en toen kregen we nog
een patatje. Daama gingen we
naar huis op de fiets.
Deze rit was 40 km!

Gijs en Bram van Zalk
14 februari 1986.

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Bram en Ad konden het niet
bijhouden. Daama waren we
in Ten Boer.
Bram was zo moe geworden
dat ze een tijdje uit hadden
gerust Mark en Gijs hadden
weer een voorsprong geno
men. Later kwamen Ad en Jan
Dijkema eraan sjezen.
Mark en Gijs waren bij de
brug. Toen nam Mark een
sprintje en Gijs kwam eraan

IJspret

- een paar voetbalschoenen,
voor leeftijd 10-12 jaar

- een cavia-hok.
zo goed als nieuw

W e gingen schaatsen naar
Appingedam. Toen kwamen
we Mark en Sien tegen. hun
wouden wel mee. We kwamen
toen in Ten Boer, daar hadden
we een snoepje gekregen en
toen gingen we op Ten Post af.
Soms was het een beetje rot
t ig ijs, maar dat gaf niets.
Het ging wel een beetje moei
lijk omdat er een vrij aardige
wind stond. Maar dat gaf niets
want Ad had de hoezen van
zijn schaatsen in zijn hand en
daar hadden w ij ons aan vast
gehouden.
In Garrelsweer hadden we op
een steiger limonade gedron
ken. Bram had erg koude
voeten.
In App ingedam hadden we
wat gedronken. Hier deden we
de schaatsen af. Sien had geen
hoezen dus ze moest op
sokken lopen.
Toen hadden w e verderop
geschaatst. daar zagen we
keukens vlak boven het water
en Bram zag een trappetje vast
bevroren in het ijs.
Toen gingen we op de terug
reis af. Dat ging gemakkelijker
want het ging voor de w ind.
Mark had ook hoezen bij zich
en hij nam vaart en Gijs hield
hem vast en ging het hardstik
ke hard. En later waren w e bij
een hokje waar je kon drinken
en eten en Mark gaf een
snoepje aan Gijs. Ondertussen
hadden Bram, Ad en Sien ons
ingehaald en toen hadden zij
een kleine voorsprong, maar
het ging zo hard dat Bram viel
op het ijs. Gijs en Mark gingen
maar steeds verder en Sien,

Uspret in de
Krokusvakantie

Telefoon : 05902-1 795.

In het najaar, meldden we dat
er nog in '85 een aanvang zou
worden gemaakt met de ver
vanging van de in slechte
staat verkerende brug over de
maar in Thesinge.
Er is, zoals iedereen kan zien,
tot op heden nog niets
gebeurd. Bij navraag blijkt dat
er vertraging is opgetreden en
dat de bouw enige maanden is
uitgesteld. Men begint nu na
de winter. Het voordeel voor
ons is dat het werk nu niet
stilgelegd hoeft te wo rden van
w ege de vorst; het ongemak
blijft daardoor beperkt
Op 26 februari is nu de aan
besteding en de verwachting
is dat de aannemer half maart
maar in ieder geval vöör 1 april,
aan het karwei begint.
Laten we het hopen . . ...

Kees Faber

TE KOOP:

Ad van Zalk.

De vervanging
van 'De Til' in
Thesinge

Hij denkt meer aan een
voedselvergiftiging. Toch staat
één van de beide Noorddijker
gevallen in Den Haag als pest
geval te boek.
Op mijn vraag of hij mij kon
vertellen, of er eerder pest was
geweest, kreeg ik verrassend
een precies antw oord:
dertig jaar geleden! En wel,
omdat het n.1. hun bedrijf
betrof. Via de markt zijn toen
waarschijnl ijk besmette
varkens aangekocht.
Zo zie je maar weer, dat je
voor interessante informatie
vaak niet ver van huis hoeft.

- Crossfiets BX,
zo goed als nieuw

STOOMFLUITJES

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

reletoon 05902-13B3 interieurverzorging
stadsweg 63 . 9791 kb ten boer betimmeringen

Goederen gebrachr
In de L. v.d. Veensrraar 3
Garmerwolde.
(050-4 73045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Goed voor uw goed

Tevens :
Suéde-reifllging.
stoppage en
kled,ngrepararie.
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STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Prikslee
wedstrijden
Thesinge

Op 22 februari werden erop de
Maar in Thesinge prikslee
wedstri jden georganiseerd
door IJsvereniging 'de
Scheuvel".
Er werden 40 deelnemers die
de prijzen als volgt
verdeelden:

Meisjes 12 t/m 16 jaar :

1. Jeanet Overzet
2. Annelies Hofstede
3. Ellemieke de Boom

Jongens 12 t/ m 16 jaar :

1. Ronaid van Zwol
2. Erik Vegter
3. Johan Oomkes

Dames 17 jaar en ouder :

1. Hennie Hofman
2. Janna Bos-Oomkes
3. Renske de Boom

Heren 17 jaar en ouder :

1. Stoffer Haninga
2. Stoffer van de Veen
3. Reinder van de Veen

Uitslagen
schaatswedstrijden
Basisschool ..De Til" Thesinge,
gehouden op 18 februari :

Groep 3/4
meisjes : 1. Jessica Blaauw;
2. Marrit v.d. Meulen; 3. Tessa
Remkes.
jongens : 1. Jan Veenkamp;
2. René Blokzij l; 3. Bert
Balkema.

Groep 5/6
meisjes: 1. Carol ien Kits;
2. Lettie de Boom; 3. Lisanne
Hofstede.
jongens : 1. Jelle V.d. Veen.

2. Alex Mollema; 3. Jeroen
Blokzijl.

Groep 7/ 8
meisjes: 1. Jeanette Joling;
2. Jolanda Overzet 3. Marscha
Meier.
jongens: 1. Bert Mollema;
2. Sander de Boom; 3. Adriaan
van Zwol.

Uitslagen van de
school schaatswedstrijden
van de Basisschool
te Garrnerwolde
op 21 februari:

Groep 3/4
meisjes: 1. Moniq ue v.d.
Enden; 2. Rhoda Schuiling;
3. Agnes Schoonbeek.
jongens: 1. Arne Tammeling;
2. Gijs van Zalk 3. Harrnen
Schuur.

Groep 5/6
meisjes: 1. Maartje Rutgers;
2. Leonie Schuur. 3. Cindy
Schoonbeek.
jongens: 1. Mark v.d. Enden;
2. Marcel Scholten;
3. Alexander Scholten.

Groep 7/8
meisjes: 1. Annelies Friezema;
2. Reina Bakker. 3. Angela
Dikkema.
jongens: 1. Jan Dolfijn.
2. Rolf Jurjens; 3. Mark
Huiskes.

THESINGE:
IJsvereniging 'De Scheuvel"
Afvalwedstrijden.

Schooljeugd;
1. Jo landa Overzet Jelle v.d.
Veen; 3. Janet Joling.

Dames 16 jaar en ouder.
1. Froukje v.d, Veen;
2. Liesbeth Hofstra; 3. Corrie
van Houten.

Heren 12-16 jaar.
1. Pieter Holtman; 2. Joop
Klimp; 3. Jaap Oudman.

Heren 16 jaar en ouder.
1. Stoffer v.d. Veen; 2. Rients
Hofstra; 3. Stoffer Havinga.

Dames 12-16 jaar.
1. Ellemieke de Boom; 2. Gea
Jo ling; 3. W iesje Koenes.

GEZIEN ...
dat u bij Vos Opt iek meer bril
krijgt voor uw geld.
Grote keuze in uit erst be o
laaibare monturen van
de bekende merken
met betrouw bare
garant ie en
servree

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldo bben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415



Wlne Wijn van e06 perotlea uit de Portugeae landhervorming

WIJN,
de sfeennaker bij uitstek

De Wereldwinkeliers.

Roelie Dijkema

De [aarverqaderinq van kaart
club " De Eendracht' uit
Thesinge werd gehouden op
25 janauri in café Molenzicht'.
Van de 37 leden waren 32 aan
wezig. Een grote opkomst dus.
Uit het verslag van de penning
meester bleek dat er nog een
batig saldo was.
Namens de kascommissie
bracht mevrouw J. Sibma
ten Cate verslag uit.
De kas was in orde bevonden
en de penningmeester werd
dan ook décharge verleend.
Als nieuw lid van de kascom
missie we rd dhr. A. de Vries
benoemd
De drie bestuursleden, de
dames Kampen en Zuidema en
dhr. A. ten Cate,moesten aftre
den. maarwerden alle drie met
grote meerderheid herkozen.
Dat er het afgelopen jaar hoog
gekaart is, bleek wel uit het
aantal punten dat over 8 wed
strijden behaald werd.
De 1e plaats was voor
dhr. H. Blokzij l. Hij behaalde
54208 punten en mocht de
beker in ontvangst nemen.
Tweede werd dhr. M. Bos met
53010 punten en de 3e plaats
was voor dhr. G.J. Boer met
52917 punten.
Na het officiëele gedeelte werd
er gekaart
leder ging die avond met een
moo i prijsje naar huis.

Jaarvergadering
'De Eendracht'

landbouw. Die verschaft werk
aan één derde van de beroeps
bevolking, maar draagt slechts
voor 15% bij aan het Bruto
Nationaal Product. Portugal
moet vrijwel alle grondstoffen
en hoogwaardige industrie
producten importeren en
betaalt dat uit de export van
laagwaardige produkten zoals
wijn. vis en tomatenpuree
(samen 17% van de export)
kurk (20%) en textiel (30%).
Het inkomen is zeer ongelijk
verdeeld.
De bovenste tien procent van
de bevolking sleept zestig
procent van het Nationaal
Inkomen binnen. Daarom zijn
de levensomstandigh eden van
de armen slechter dan die in de
bovengenoemde ontwikke
lingslanden.
Met de verkoop van witte w ijn
van de Portugese landher
vorming, laten we zien, dat

Ej~~~~i:::7??~~~ daar evenals in de Derde
~ W ereld. mensen moeten

vechten voor hun recht op
'de grond voor wie het
bewerkt'.

12.% vo l.

bevolking in Portugal te ver
gelijken met dat van Mexico,
Marokko, Algerije en Tunesië.
Portugal toont meer typische
kenmerken van een ontwik
kelingsland.
Veel mensen werken in de

veringsmiddelen toegevoegd.
Hij is onderscheiden door de
Portugese Nationale Wijnraad.
Het bijzondere van deze wijn
is dat de landarbeiders het hele
proces van aanplant tot het
plukken van de druiven en de
verkoop van het heerlijke
vocht, zelf in de hand hebben.
Dankzij hun gezamenlijke in
spanningen staat er nu een
gemeenschapsruimte in Alpi
arca met schoollokalen. biblio
theek en sportaccomodat ie en
is de gemeenschap een zie
kenwagen en brandweerauto
rijk. Dàt is nu het bijzondere
van deze wijn .

VINHO

e 70 e l

U zult nu denken wat heeft de
W ereldw inkel nu met Portugal
te maken, het is toch geen
Derde W ereld land? ! Toch lijkt
het er veel op.
Volgens de W ereldbank is
het inkomen per hoofd van de

Over elke w ijn valt wel iets
karakteristieks te vertellen: zo
ook van de Portugese wijn
Alpiarca, die komt uit het
bekende wijngebied Ribatajo.
De geschiedenis van de
Ribatajow ijnen is ouder dan de
geboorte van Portugal als onaf
hankelijk staat De wijnstreek
ligt rond het laag gelegen
stroomgebied van de rivier de
Taag en heeft een subtropisch
klimaat. De streek levert zowel
rode als witte wijn. Het alco
holpercentage bedraagt 12%
13% en de smaak van de witte
is mild en fruitig. Aan de wij n
zijn GEEN gisting of conser-

3% kg Latex witte
Muurverf Flexa .

5 liter Koolteer .

5 liter bruine
Carbolineum .

5 Iiter groene
Carbolineum .

'10.

'20.-

'20.-

'30.-

\'Iees IlIe\'I·nll\\~
11 weet Itcst
"'iIU.·".II.
Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades, droge en verse worst

Schildersbedrijf H. Hofstede
VERF - GLAS· BEHANG
KLOMPEN - LAARZEN

G.H. Schutt erlaan 28, telefoon 05902-1957
979 7 PC Thesinge

Iedere woensdag Gehaktdag.

J . FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413



De Peutel'Speelzaa1vereniging
Het is alweer vier maanden
geleden dat de peuterspeelzaal
onder verantwoordelijkheid
van de (nieuwe) vereniging
voor peuterspeelzalen voor
Ten Boer en Thesinge/Garmer
wolde (V.P.T.T. afgekort) is
gestart Dit onder leiding van
juf Marion Bakker uit Delfzijl.
Op dit moment draaien er
twee groepen in Ten Boer in
het 'Krummelhoes' onder het
dak van het Buurhoes, en één
in 'Benjamin' in de voormalige
openbare lagere school in de
Kapelstraat in Thesinge.
Elke groep bestaat uit maxi
maal dertien peuters. Het zal
eenieder duidelijk zijn dat voor
de zorg extra handen nodig
zijn. Die worden bij toerbeurt
geleverd door de ouders.
Het is heel leuk om als ouder
te ervaren hoe het er in de
peuterzaal aan toe gaat

Er bestaat nogal wat uiteen
lopende ideeën over hoe een
peuterspeelzaal georganiseerd
moet zijn; hoe groot de invloed
van ouders màg en moet zijn;
wat het nut is; welke spelletjes
wèl of juist niet veel gedaan
moeten worden . Er is nog geen
beleidsplan èn er zijn geen
heilige huizen, we zullen met
elkaar moeten werken aan een
goede toekomst
Er leven binnen het bestuur en
ouderraad wel bepaalde
gedachten; zo voor het vader
land weg denken wij aan:
vanuit een veilige geborgen
situatie andere kinderen leren
kennen; leren spelen, alleen en
in de groep. Het verder ontwik
kelen van de speelwereld door
het gebruik van ander speel
goed en nieuwe materialen.
Een probleem is altijd om de
kleinste peuters (±2Y:z jaan
genoeg veiligheid en gebor
genheid te bieden (bijvoor
beeld door een vast program-

ma met herkenbare rust
punten) en voor de grotere
peuters (tot 4 jaar] voldoende
uitdaging. Het is zeker niet de
bedoeling van de peuterspeel
zaal een soort crèche te maken
of, aan de andere kant, een
verdeeld trainingscentrum voor
aspirant scholieren.
Wel denken wij dat de op
gedane ervaringen op de peu
terspeelzaal alvast een zetje
in de richting van de basis
school zijn, zodat de overgang
naar de 'grote school' wat
makkelijker gaat Ook leren de
kinderen alvast hun toekom
stige klasgenootjes kennen.
Wij zijn een vereniging met
ongeveer 60 leden, en een
groep donateurs.
Er is een algemeen bestuur
van zeven leden, waarvan drie
het dagelijks bestuur vormen.
Er wordt naar gestreefd zoveel
mogelijk ouders in het bestuur
te kiezen.
Ook via de ouderraad (5 leden
uit Thesinge/Garmerwolde, 5
leden uit Ten Boer] kunnen
ouders direkt invloed uitoefe
nen op de gang van zaken.
Twee leden van de ouderraad
hebben tevens zitt ing in het
bestuur.
We hopen u, mede middels de
G & T, wat meer duidelijkheid
omtrent het wel en wee van de
peuterspeelzaal te hebben
gegeven. Heeft u vragen of
opm erkingen dan kunt u zich
altijd wenden tot de bestuurs
leden. In Thesinge/Garmer
wol de zijn dit : Hans v.d. Berg,
G.N. Schutterlaan25 , tel. 2544
of truus top, Molenweg 40,
tel. 1293.
U kunt lid word en door uw
kind(eren) op te geven bij
Marjet Borkent, Boersterweg 1,
Ten Boer, te1.1366.
De kosten zijn als volgt :

f 10,- eenmalig
inschrijfgeld per kind.

- De maandelijkse kontri
butie, afhankelijk van het
jaarinkomen,
f 27,25 (ink. tot f 26.000,-)
f 32,75 link. van f 26,000,
tot f 42.000,-)
f 38,- (ink. groter dan
f 42 .000,-).

De kontributie behoeft
slechts elf maanden per jaar te
worden betaald.

- Van donateurs wordt een
(min.) bijdrage van f 7.50
gevraagd.

(Bedragen 1986)

De peuterspeelzaal is het hele
jaar geopend m.u.v. 4 weken in
de zomervakantie en 1 week
tussen de kerstdagen en het
nieuwe jaar.
Namens de V.P.T.T. :

Truus Top
Hans V.d. Berg

19 januari 1986.

N.B. Voor belangstellenden :
Donderdag 27 februari is er
een ouderavond om 20.30 uur
bij Marian Zijl, Kerkstraat 4
in Thesinge.

Hoeveel taart
kun jij op?
Op 23 januari j.1. gingen
20 Plattelandsvrouwen uit
Garmerwolde naar de Zuivel
keuken om hartige taarten
te leren bakken.
Na enig uitleg gingen we in
groepjes van drie aan de slag.
Er waren zeven verschillende
recepten, dus iedere groep
bakte een andere taart
Eerst maakten we een piedeeg
dat in een springvorm ging
en daama de vulling er in.
Zo kregen we hartige kwark
taart, bloemkooltaart. prei
taart, makreelpie, Italiaanse
gehaktpie, paddestoelen-kaas-

pastei en een verrassings
pastei. Toen alles in de oven
stond hebben we snel de
rommel opgeruimd en afge
wassen. Daama was er koffie
of thee.
Maar toen kwam het! AI die
taarten moesten geproefd
worden en zeven taarten met
20 personen dat betekende
plm. 1/3 taart voor ieder !
De eerste stukken dat ging
best, erg lekker. Maar die
taarten raakten maar niet op.
De laatste stukken waren
natuurlijk ook heerlijk maar we
raakten aardig vol!
Na moedig door-eten was alles
verdwenen en keerden we ver
zadigd huiswaarts.
We hadden natuurlijk veel
plezier en als we nog eens
gaan zullen we van te voren
vasten!

Even rechtzetten
In de vorige G & T werd
gezegd dat er voor speel
voorzieningen in Thesinge
door de gemeente een bedrag
van f 3.000,- beschikbaar
was gesteld. We werden door
Willem Zijlema, voorzitter
van Dorpsbelangen, er op
attent gemaakt, dat dit niet juist
is. Het gaat öök in Thesinge
om een bedrag van ongeveer
f 9.000,-.
Het is nog niet bekend wat
Dorpsbelangen met het geld
gaat doen. Wanneer er nieuws
is hoort u dat van ons.

De redaktie.

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDE REN

GE ISO LEE RDE ONDER LO SSERS
KIPPERS

PALLETVERVO ER
VERH UI Z INGEN

GE WEID EW EG I 1
9798 T A GAR~I ERWOLDE (GR.I

TE L. 050·416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
lel. 050-41 6501



- - - ---------

WINTERS TllESINGE TEGEN DE AVOND I



Discotheek
'FUst Move' weer
open

Kort voor hun driejarig bestaan
leek er een abrupt einde te
zijn geko men aan de Thesinger
discotheek 'First Move'.
First Move w erd in november
1982 opgeric ht door Menno
Ritsema, Pieter Hofman,
Henk Groothoff en Jan Bos,
4 jeugdige Thesingers.
Regelmatig verzorgden zij
discoavonden in het Trefpunt
in Thesinge voor de jeugd van
Thesinge, Garmerwo lde en
omstreken. Hun doelgroep
was vooral de jeugd die
's avonds nog niet naar Bedum
of Groningen mocht en die
jeugd was dan ook regelmatig
in grote getale aanwezig.
In november j.1. kreeg het
Trefpunt echte r bezoek van
een groep herrieschoppers, die
her en der vernielingen aan
richtt en. Besloten werd toen
de disco voor lopig te sluiten.
Na overleg met de kerkeraad
van de Geret. Kerk (de disco
is een aparte tak in het jeugd
gebeuren van de kerk) werd
besloten dat de disco binnen
kort (half maart) weer mag
gaan draaien, zij het in een wat
andere vorm dan voorheen.

- De disco is straks alleen nog
toegankelijk voor leden.
- Alleen inwoners uit The
singe en Garmerwolde kun
nen lid worden van First Move.
Men kan zich alleen telefo
nisch als lid opgeven bij
Koos van de Belt,
tel. 05902-3432 (iedere
vrijdagavond tussen
6 en 9 uur),
Alle leden ontvangen een
lidmaatschapskaart en zonder
deze kaart heeft men geen
toegang tot de disco.
- leder lid mag per avond 2
introducees meenemen.

Deze introducees ontvangen,
nadat ze zijn ingeschreven als
introductielid, een speciale
introductiekaart. Deze kaart is
tevens hun toegangsbewijs
voor een volgende keer als
ze de disco wi llen bezoeken.
- Leden en introductieleden
kunnen hun lidmaatschap ver
liezen bij wangedrang.
- De discoleiding kan iemand
een lidmaatschap we igeren.
- Het lidmaatschap kost
1 gulden (éénmalig), terwij l de
entree per avond 2 gulden
bedraagt
Hopelijk kunnen door deze
maatregelen moei lijkheden in
de toekomst worden voor
komen, maar daar is ieders
hulp bij nodig.
De disco is open
van 19.45 tot 23 .00 uur.

Tot ziens bij discotheek
'First Move'.

Koos van de Belt.

Sport en
ontspCUUling in
Garmerwolde
Heeft u last van vastzittende
spieren?
Heeft u gebrek aan
uithoudingsvermogen?
Begint uw buik ietwat te
bollen?
Heeft u zich voorgenomen dit
jaar daar iets aan te doen ?

Kom dan naar
CONDITIETRAINING !

Elke woensdagavond van
kwart over z'es tot kwart
over zeven,
een uurtje dat anders toch
verloren is.
In het gymlokaal te
Garmerwolde.
kosten circa f 40,- per half
jaar, d.w.z. slechts zo'n
2 gulden per keer.

S.V. GEO,
afdeling condit ietraining,
inlichtingen bij H. Vliem.

Op 5 tebrusn INI3rd op de boerdenj I.o8n de familie Dolfijn
dil kalf geboren.
Het dier had een hazeiJp en een open verhemelte, IIOlgens de veeerts
een zeldzaamheid
Na nog 8 dagen geleefd te hebben stierf het kalf

~BLDEM-
Ir KWEKERIJ

FIRMA R, VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tu in

Garmerwolde 050·416280

AVDL
assurantiën

gewoon
voor

verzekeringen

kluisgat 40
9732 EN Groningen
tel. 050-413090

PIJNLIJKE

VOETEN~

laat er iets aan doen
er is nu een

pedicure
bij u in de buurt.

MAAK EENSEEN AFSPRAAK

UW PEDICURE:
Hennie Reinders
tel, 05902·3037

~za tl
-

Zuivel
Dagelijks
Vers

J.S. Mollema
H, Ridderplein Thesinge

Alles op het gebied van
uw huisdier!

* Gespecialiseerd in
papegaaien. ara's, kakatoe's,

beo's
* Grote keuze knaagdieren

en konijnen

* OItgebrelde aquarium afde6ng
* Tevens alle bekende merken

diervoeders tegen de:
laagste prijs voolTlldigl

8uofgen met eigen besteld ienst I.o. rnogdIjkll


