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Wordt alle enthousiasme gekeurd?
TUINEN EN TUINKEURING

Waarom heeft u een tuin?
Heb je een tuin voor je eigen ple
zier; probee r je respekt bij een
ander af te dwingen; werk je er
tegen om in het najaar in de prij
zen te valle n; heb je een tuin met
veel dichte begroeiing om diver
se vogels aan te trekken; wil je
met je tuin laten zien hoe rijk je
bent ; kreëer je een tuin met ver
sch illende grondsoorten en dus
ook ande re vegetaties ; heb je je
tuin uit ekonomisch oogpunt, b.V.
een produktiebos om je in brand
stof te voorzien, of een grote
moestuin om je vriesk ist te kun
nen vullen . Of is het de cyclus
van leven en dood, die je mate
loos interesseert; of moet je er
lekker in kunnen ravotten; gaat
het je alleen om de kleur ; ontleen
je er kunstuitingen aan ; heb je er
één om je van de wereld af te slui
ten, lekker op je zelf te zijn ; wil je
er naakt in kunnen rekreëren ;
heb je de tuin zoals de buurt hem
heeft, om er bij te horen , of laat
je de natuur helemaal zijn eigen
gang gaan!
Zit het idee van u erbij, of wellicht
een kombinatie, of heeft u nog
een ander oogmerk?

de boerentuin van Marele Solhauge (foto Andries van der Meulen)
Uiteenlopende redenen en dus
ook uiteenlopende tuinen. Want
het is logisch dat iemand die een
tuin voor de kinderen heeft tot
een totaal ander resultaat komt
dan iemand die zijn tuin heeft om
vogels te kunnen bestuderen. De
eerste zal veel gras aanleggen
met speelmogelijkheden, terwijl
de tweede tuinliefhebber het
meer zoekt in een grote ver
scheidenheid aan begroeiing om
zovee l mogelijk vogels aan te
trekken.

In deze tijd van de uits lag van de
jaarlijkse tuinkeuring leek het ons
een goed idee om eens aandacht
te besteden aan deze veelkleuri
ge wereld van de tuinen . We heb
ben een vijftal mensen uit The
singe, die om één of andere re
den een interessante tuin heb
ben , eens gevraagd naar het
'waarom' en 'hoe' van hun tuin .
Boeiende verhalen zijn het re
sultaat en ons idee werd beves-

tigd dat ieder mens op zijn of haar
eigen manier van zijn/haar tuin
houdt en er mee bezig is. Er be
staan geen eenduidige maatsta
ven voor wat een mooie tuin is.
De één vindt dit mooi , de ander
dat. Het is maar wat je er mee
wilt.

Daarmee wordt de waarde van
een tuinkeuring beperkt. het is
dus niet zo dat als je geen prijs
krijgt dat je dan ook geen mooie
tuin hebt. Want wat wordt er ge
meten ? Het blijkt dat de nette
(voor)tuinen, die bijna het hele
jaar uitbundig bloeien, waarin de
planten netjes gerangschikt
staan en die goe d onderhouden
zijn in de prijzen vallen . Tuinen
met madeliefjes, paardebloemen
en f1uitekruid doen niet mee, wat
dat is onkruid volgens de tuin
kommissie.
Deze manie r van kijken van de
kom missie is er één, maar uit on-

ze gesprekken blijkt dat er nog
vele andere manieren zijn . Ma
nieren die niet leiden tot prijzen,
maar waarachter wel een groot
stuk enthou siasme zit. Maar ent
hous iasme laat zich niet meten .

Ad van Zalk
Kees Faber

MERETE SOLHAUGE
"Wij wonen sinds 1980 aan de
Schutterlaan en zijn hier komen
wone n onder meer omdat hier
zo 'n groot stuk grond bij het huis
was, ik kom uit Denemarken en
heb daar de schoonheid van de
boerentuin meegemaakt met
veel vaste planten en heel kleu r
rijk . Juist die kleurenpracht tegen
de achte rgrond van veel groen
spreekt mij erg aan. De tuin moet
voor mij iets hebben van verbon
denhei d met de omgeving. Ik
houd niet zo van heidetuinen, of

tuinen die door andere mensen
zijn aangelegd. Je moet erin iets
van jezelf tot uitdrukking bren
gen . Voor het huis staan conife
ren, die ik er zelf niet in zou heb
ben gezet. Ze stonden er en 's
win ters is dat groen wel aardig .
Maar ze passen hier niet.
Kleur en kleurenkombinaties in
een tuin zijn voor mij heel be
langrijk. Ik vind het een soort
schaakspel : proberen te kombi
neren met bloeitijd, hoogte en
kleur van de bloemen, maar ook
het groen . Dat moe t je leren uit
zoeken. Ik ben uitgegaan van
bepaalde kleurenschema's. Je
hebt koude en warme kleuren.
De types kleuren moet je met el
kaar kombineren anders krijg je
een te bont geheel. Ik heb o.a.
een erg kleurrijke partij en één
waa rbij het groen en de vorm van
het blad een grotere rol spelen.
Als kleure n zijn daar alleen wit en
geel geselekteerd. In dat plant-



'waar moet ik nu met die waterlelies naar toe '. (foto : Iarmue Schuurman)

soenachtige gedeelte staat ook
een boom.
Ik vind het leuk om planten te krij
gen van buren of familieleden,
planten waar een bepaalde ver
wantschap met personen in zit
en die planten bloeien vaak heel
uitbundig. Zo ben ik al zes jaar
bezig mijn tuin op te bouwen,
maar de grondvorm ligt nu vast.
Belangrijk is dat je een tuin goed
opzet, wil je hem goed kunne
onderhouden. We hebben een
stenen kant langs de rand van de
border. zodat je een duidelijke
scheiding houdt tussen gras en
perk . Een tuin moet zichzelf bijna
kunnen bedruipen. In heb 1 m2

per bloemsoort berekend en dat
kan alleen in een heel grote tuin.
De planten zijn bijna volgroeid en
dan komt er bijna geen onkruid
meer tussen. Ze steunen elkaar.
Je hoeft ze niet veel meer op te
binden. Het wordt een aardig ge
heel . waarin ik niet een hele week
hoef te wieden . Ik pas de komb i
natie hier en daar nog wat aan.
Langs de borde r zijn enkele pIek
jes waar ik de planten van vlakbij
kan beleven. Maar alles moet
van een afstand ook goed ogen :
de kleuren in het groen , ook de
bomen , moeten prima uitkomen.
Als je je ogen samen knijpt . moet
je een soort van impressionis
tisch schi lderij zien met allerlei
kleurvlekken.
Verder moet je in de tuin veel
kunnen doen. Er is een flink gras 
veld bij, waar onze kinderen goed
kunnen spelen. "

HENK SCHUURMAN
"Ja, onze tuin is wel anders dan
de meeste tuinen in Thesinge.
Toen ik eind '71 hier kwam te wo
nen , was er achter een boomg
aard . Een jaar of wat hebben we
daarin schapen gehad. Ik moest
het gras immers kwijt " .
De eerste indruk leert dat hier
meer aan de hand is dan alleen
maar een tuin . Er blijkt ruim
plaats te zijn voor dieren. De on
derkomens van ganzen, parel-

hoenders, kippen en ander ge
vederte vormen de harmonische
overgang naar de wildtuin, die
eens een kale boomgaard was .
" Een jaar of 10 geleden hebben
we tussen de appelbomen een
grote vijver laten graven , die via
een buis een open verb inding
heeft met de sloot achter. De tuin
hebben we zo aangelegd dat we
er niet veel werk van hebben. Als
alles een beetje op z'n plaats
staat groeit het vanzelf. Je moet
het alleen wat bijhouden. De

meeste wilde planten heb ik hier
naar toegebracht, zoals bv. de
kaardebol, die hier in het wild niet
voorkomt. Op weg naar de stad
kom ik wel eens wat tegen, zoals
zwanebloem, pijlkruid, lisdodde,
echte waterplanten. Ik was wel
zo'n 4, 5 jaar bezig voordat we al
les hadden zoals we het hebben
wilden. De fruitbomen vonden we
goed passen in het geheel met

de vijverpartij, ze dragen nog pri
ma en waarom zul je ze dan om
hakken. Ze zorgen met de ande
re bomen voor een fijne afwisse
ling .

In de vijver staat het vol met witte
waterlelies. Die komen uit een zij
tak van het Slochterdiep. Toen
dat gedempt werd kon ik daar
dus enkele uithalen, maar er zit
ten er nu veel te veel in. Er moe
ten eerdaags wat planten uit.
Vooral 's zomers moet je regel-

matig de waterplanten uitdun
nen. Met de hark haal ik dan de
waterpest voor een groot deel er
uit."
Er is één boom die opvalt tussen
de inheemse bomen als Spaan
se aak , els, es, berk en treurwilg.
"Dat is de aralia", ook wel dui
velswandelstok genoemd van
wege zijn venijn ige stekels, ver
telt Schuurman niet zonder trots .

"Dat is een aparte en staat er wat
opvallend bij zo bij het bruggetje.
Dat bruggetje is er nog niet zo
lang. Hier zijn wel paartjes ge
weest uit het dorp om hun trouw
foto's te laten maken . Ze stonden
dan op het bruggetje bij de zo
merdag, wanneer alles wat meer
op kleur is. Dan heb je wel eer
van je werk.
De tuin is voor mij een vorm van
tijdverdrijf. Ik kan mij hier heel
best uitleven. Aan de weg heb ik
mijn moestuin. Maar je ziet niet
wat er verder achter zit. Ik heb
hier rust. Achterin heb ik een
doorkijkje tussen de knotwilgen,
die ik ook in de tuinen van Boer
en Bremer heb geplant. Daar
mag ik graag even genieten, zo
als nu b.V.van het combinen. "

Rederijkerskamer
"Wester"

Onze jaarl ijkse zaalu itvoering is
vastgesteld op zaterdag 13 de
cember a.s. in café "de Leeuw".
Opgevoerd wordt: "Zummer
komt " van Jan Zij l.
Korte inhoud van het stuk:
As n olie vrijgezel veurjoar in de
kop het, kinnen der roare dingen
gebeuren. Hai gait vanzulf nait
aan t nuzze ln net as vogels , of as
buurman Nardus zien koater
deur dakgeuten hin, moar hai wil
toch n vraauwspersoon in hoes
hebben . Ol Menno zet n adver
tentie in kraant veur n hoeshol
ster. En wat doar op löskomt!
Gelukkig gaait t veurjoar weer
veurbie en komt zummer. En din
komt er ook ind aan ellende.
De opbrengst van de entreegel
den gaat naar het Dorpshuis. No
teert u dus alvast deze avond, zo
dat we een groot bedrag op ak
tienummer 9000 kunnen storten .
In verband met de late zomerva
kanties in 1987 hebben we het
openluchtspel 1987 gepand op
17 en 18 juli.

Janna Hazeveld

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood vvordt natuur/Ijk
gebakken door

creatief centrum

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Winkelcentrum lewenborg. tel. 415222
Selwerd. tel. 778455
Versmarkt Korreweg 51-53
Claremaheerd 47
Beyum Oost. tel. 421452



echte
Groenteman

begint al vroeg . In januarillebru
ari begin ik binnen al de afri 
kaantjes en geraniums te zaa ien,
die ik dan later buiten uitzet. In
het voorjaar is het de bollen tijd ;
na de bloei haal ik ze er altijd met 
een uit, zo in apr il. In nov ember
gaan ze er dan weer in. In de zo
mer ben ik toch gauw één middag
in de week in de tuin bezig. Plan
ten opb inden, dode bloemen
weghalen, sproeien als het nod ig
is, te grote planten afsteken, enz.
In het najaar haal ik alle dode
plantendelen weg . Het is geloof
ik niet zo goed in verband met de
vorst , maar ik vind het gewoon
beter staan. Een tuin hoort er in
de winter ook verzorgd bij te lig
gen.
Ik probeer het hele jaar door
bloeien de bloemen te hebben en
dan ook zo dat de kleur van de
bloemen een beetje bij elkaar

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

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

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

de "gaat zijn eigen gang tuin" van de fam . heuvelrnans
(foto : Andries van der Meulen)

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
()!i().416244

Oude Rijksweg 6
Garm erwolde

Voor uw :

RENATE DIJK
"Waarom we zo'n moo ie bloe
mentuin hebben? Ik hou gewoon
van bloemen. Je ziet bij mij ook
maar twe e groene planten geloof
ik, de rest is allem aal bloeiend .
Ik vind dat fleur ig en vro lijk . Hei
detuinen en tuinen met struiken
en zo vind ik niet lelijk , maar vaak
wel wat doods.
Het is wel veel werk om het zo te
krijgen , maar dat geelt niet want
het is mijn grote hobby. Het werk

sleedoorn gaan bloe ien. Tot mijn
grote vre ugde ontdekte ik er
leeuwebekken, die ik er zelf niet
heb gezet en een toortsachtige
plant met paarse bloemetjes
(kattestaart -red .). Langzamer
hand wo rdt het een echte dichte
haag."

GRATIS BEZORGING.......--="
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruische rbrug •

Telefoon 050-4 16135
Gratis op maat

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zee r scherpe prijzen

, 1e kwa liteit
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tuinhout, kasten

VRUBLUVEN DPRUSQPGAVE

Wat het tuinieren betreft , ik ben
daar niet zo fanatiek in. Het ont 
breekt me veelal aan tijd om te
schoffelen en te wieden . Het is
geen gemakzucht. Als het lastig
wordt, grijp ik in.

tk heb me in Engeland laten in
spireren doo r het landschap met
die pracht ige hagen, de 'hOOge
row '. De haag hier is mijn trots .
Die probeer ik na te bouwen. Er
staat meidoorn in, ook in Engelse
hagen de meest voorkomende
stru ik, maar ook essen en elzen .
Die staan ook hier in het land
schap . Van de haag bepaal ik al
leen het formaat. De rest doet hij
zelf. In het voorjaar haa l ik er wel
aller lei hoog onkruid weg zoal s
paardebloemen, brandnetels en
gras om de heg licht en lucht te
geven. Dit jaar zijn naast de
meidoorn de wilde rozen en de

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

••••••

TON HEUVELMANS

••••••
CRIEi"

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 059O().14384

C.J . Cremeo-van Slochteren

Winkelcentrum lewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

"Het voornaamste plezier dat ik
aan mijn tuin beleef is dat hij zijn
eigen gang gaat. Heel veel men
sen zijn het daar niet mee eens.
Die zeggen dat het een troep is
en lelijk en niet neljes. Toch houd
ik wel degelijk bij wat er allemaal
in gebeurt.
Toen wij het huis overnamen van
de vorige bewoner Kno l was de
hele tuin akker. Zo 'n 12 jaar ge
leden. In het stuk bij de sloot ach 
ter het huis heb ik toen een zakje
wildzaad uitg ezaa id. Wat ik
schitterend vond was de verhou
ding tussen die soorten planten.
Uiteindelijk bleef er een polletje
margrieten over en dat verplaat
ste zich elk jaar. Het laatste pol
letje zat vorig jaar naast ons huis
en zal nu wel ergens in het wei
land staan .

De Elerna's, onze buren, hebben
de eerste jaren dat wat nu gras
is bebouwd. Toen we kinde ren
kregen wilden we het veld zelf
gebruiken. Een speelveld voor
hen en voor mezelf om te cricke
ten, en ook een kleine groente
tuin . Piet van Zanten heelt er in
dertijd een weidemengsel ge
zaa id. Daarin ontstonden spon
taan enorme klavervelden, die
zich van achteren naar voor ver 
plaat sten . Vanuit de bloementuin
van Janny Elema breidt zich het
fel oranje havikskruid, precies in
tegengesteld e richting van de
klavervelde in, uit. Dat vind ik
boe iend. Ach ter in de tuin heb
ben we een wi ld gedeelte, wat wij
ons bos noemen. Daar maai ik
niet, behalve de stroo k langs
Douwe Groen eveids tuin om te
voorkomen, dat alles eronder
doo r groe it. Gelukkig zijn in de
zomers van '75 en '76 niet alle
bomen aang eslagen, anders
was het te vo l geworden. Er zijn
paddesto elen, allerlei graans
oorten. Zo vind ik een tuin leu k.
Je hoelt er niet voorzichtig te zijn ,
de kinderen doen er verstopper
tje, klimmen in bomen, we ver
stoppen er de paaseieren.



"fleurig en vrolijk, goed voor een I " prijs" (Ioto: Andnes van der Meulen)

passen. Ik heb geen voorkeur
voor bepaalde kleuren. Ook moet
de opbouw van de tuin een beetje
kloppen; geen kleine en grote
planten kris kras door elkaar
heen, dat lijkt niet. Het duurt wel
een paar jaar voordat het alle
maal zover is, maar de tuin is nu
wel af. Misch ien dat ik nog wel
eens wat ga veranderen , maar
dat zie ik nog we l.
Tuin ieren heb ik al doende ge·
leerd . Vroeger thuis hadden we
al veel bloemen en dan groei je
ermee op . Door ervaring weet je
dan wanneer welke plant bloe it,
hoe hoog ze worden, hoe snel ze
uitbre iden , e.d. Boeken over tui
nieren en planten heb ik nog
noo it ingekeken. Ik probeer ge
woon .
Vorig jaar hebben we een eerste
prijs voor grote tuinen van de
tuinkeuring gekregen. l euk na
tuurlijk dat anderen jouw tuin ook
mooi vinden. Maar daar doe ik
het niet voor , zoals de mensen
wel eens denken. Ik doe het puu r
voor mezelf. Toen we achter in
de Klunder woonden lag daar net
zo'n tuin als nu aan de Kape l·
straat. "

tuin van tem. Terpstra (Ioto: Andli es van der Meulen )

Groentetuin
i.p.v. een siertuin

De mooie siertuin van de familie
Terpstra aan de W.F. Hilde 
brandstraat is dit jaar veranderd
in een groentetuin. Vele Gar
merwolders, waaronder de G en
T, vroegen zich af waarom. Op
deze vraag antwoordde de heer
Terpstra: "Het gras was niet mooi
meer , er zat allemaal mos en on
kruid in. En omd at ik achter het
huis al aardappels had , heb ik
voor het huis bonen gezet. Dat
helpt evengoed als aardappels.
Nu ben ik alle rommel kwijt en
maak er weer een siertu in van " .

RIENTS HOFSTRA
"Toen we in dit nieuwbouwhuis
trokken stonden de distels ons
mansh oog op te wachten. Een
heel werk om de zaak eerst
schoon te krijgen .
In de voortuin wilden we planten
laten groeien die je in gras land en
kunt vinden . langs het pad naar
de voord eur was plaats voor
planten van bosranden. Het
moest ook een fleuri ge tuin wor
den en daarom lieten wij er geen
grassen groe ien, maar alleen
kruiden . We wilden zo veel mo
gel ijk verschillende soorten.
Soorten als boterb loem en
hondsdraf zouden snel andere
planten gaan overheersen en zijn
dus niet geschikt voo r deze tuin .
Om kruiden van verschillende

Rabobaok ~
geld en goede raad

Dat advies over lenen bij onze eigen Rabobank•••
dat was ons eerste voordeel!

Omdat we een verantwoorde lening
wilden, zijn we natuurlijk bij

onze eigen Rabobank
gaan praten.

Want er zijn zoveel verschi llende
leningsvormen, dat het echt

beter is om het financieren
van grote aankopen met de

adviseur van de Rabobank
te bespreken.

En als je de tarieven
vergelijkt, blijkt

de Rabobank dikwijls nog
goedkoper te zijn ook!



"de kru identuin van de tam. Hotstra " (toto : (Andde. van der Meulen)

milieu's (b.v. kleigrond, zand
grond, e.d .) een kans te geven
maakten we een zand heuveltje
en een laag te met wat turfstrooi
sel.

Als je niet overal planten uit de
natuur wilt rukken is het moeilijk
aan wilde planten te komen. Er
zijn geluk kig een paar kwekers
die zich ook op wilde planten
toeleggen, en er is twee maal per
jaar een ruilbeurs in de Hortu s te
Haren. Dit jaa r hebben we ook
voor 't eerst wat planten gezaaid.
toch beschikken we nog lang niet
over al die soort en die we graag
willen hebben. Als de planten er
eenmaal staan gedragen ze zich
soms anders dan je verw acht:
sommige planten blijken veel ho
ger te word en dan in het wild ;
andere planten blijken zich via
lange ond ergrondse uitlopers
sterk te verm eerderen terw ijl ik

dacht dat ze zich vooral via zaad
zoud en verspreiden.
Wilde planten hebben meestal
een minder felle kleur maar als
je ze go ed bekijkt zijn ze wel erg
moo i. Je moet dus mee r op de
knieën om van onze tuin te ge
nieten. We hebben veel positieve
reakt ies gekregen op de fel geel
bloeiende teun isb loemen. Overi
gens kwamen die reakties vooral
van nachtbrakers en vroege
krantenbez orgers: overdag laten
deze planten hun bloemen nl.
slap hangen. Deze teunisbloe
men hebben we echter alleen als
opvulling gebruikt en passen niet
bij de soortencombinaties die wij
op het oog hebben.
Verbaasd keken sommigen naar
onze bloeiende f1uitekruid. Je zet
toch geen onkruid in de tuin! De
ze plant hoort echter wél weer bij
de planten die wij graag willen
hebben.

We hebben ervaren dat van ons
oorsprokelijke plannetje niet veel
klopt. Te zijner tijd willen we de
tuin opn ieuw aanleggen. Ook
dan zullen er bijna alleen wilde
planten groeien en daar hoort 't
f1uitekruid ook weer bij.

Een succes!

Zaterdag 28 jun i ging Ina Blink
naar Muntendam, waar zij met
succes haar muziek-diploma A
haalde. tna bespeelt nog maar
kort een blaasinstrument en
doordat er op het laatste moment
werd beslist dat zij hieraan dee l
zou nemen, had zij maar een
week tijd om de muziekstukken
in te studeren. Het behalen van
hel A diploma was een hele
prestat ie.

"Harmonie"

Gymnastiek dames?
D oen!

Op dinsdagavond 7 oktober van
8 tol 9 kunnen de dames in The
singe weer beginnen met de
gymnastiek. Er wordt begonnen
met grondgymnastiek en daarna
volgt een balspel. U kunt eersT
een keer meedoen voor u besluit
lid te worden . De lessen duren tot
april en worden gegeven door
Lies beth Hotstra. De kosten zijn
f 45,- en moelen vooruit beta ald
worden.

Afscheid Jas de Vries

Onze fotograaf en mede-redac
tielid , Jos de Vries , heeft een
baan in Almelo gekregen. Voor
hem is dit zeer plezierig, ma ar de
G en T zal hem missen. U heb t
heel vaak het zinnet je " foto Jos
de Vries " zien staan in de krant
en Jos zelf zien lopen door het
dorp met zijn fototoestel. Het le
verde prachtige foto 's op .
Sommigen onder u zijn door hem
geïnterviewd en dan verscheen
er een prettig leesbaar stuk .
Voor de G en T is het niet mak
kelijk een nieuwe fotograaf enlof
schrijver Te vinde n.
We danken Jos heel harte lijk
voor al zijn inspanning, we wen
sen hem en zijn gezin heel veel
geluk in hun nieuwe woonomge
ving , maar we laten hem zéér no
de vertrekken uit Garmerwolde.

De redactie

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 interieurverzorging
stadsweg 63. 979T kb ten boer betimmering en

IM,.., Isde rdlilderll<lOrd.

Schildersbedrijf
H.HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan 28 ,
telefoon 05902·1957
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Uitslag tuinkeuring Thesinge UITSLAG tuinen met eenjarige
planten :

Foto-wedstrijd

De Veren iging van Dorpsbelan
gen had opnieuw dhr . Veenstra
gevraagd de keuring van de tuin
tjes te doen . Samen met dhr.
Koops uit Glimmen is hij deze zo
mer drie keer door het dorp ge
reden om de tuinen te beoorde
len.
Dit jaar hebben ze ook de ach
tert uinen, die van de weg af zicht
baar waren, bekeken. Dit was
niet de opzet van het bestuur,
want wij weten niet of alle men
sen erop gesteld zijn vreemde
mensen op hun heem toe te la
ten.
Het heeft het bestuur wel een
beetje in het nauw gedreven. De
allermooiste tuin in Thesinge is
nl. een achtertu in. Deze is echter
zo mooi van opzet, kleurschake
ring en onderhoud, dat het be
stuur hier haast niet aan voorb ij
kan gaan . We hebben dan ook
gemeend toch een eerste prijs te
moeten toekennen aan de fam .
Smits . U zult bij hun geen bordje
kunnen zien met eerste prijs erop
want die kan niet geplaatst wor
den in de voortu in, daar deze
hiervoor niet in aanmerking
komt.
Uit het aantal mooie tuinen heb-

ben we een keuze moeten ma
ken. De kas van Dorpsbelangen
is niet toereikend genoeg om zo
veel prijzen beschikbaar te stel
len.
De jury heeft de tuinen in twee
categoriën verdeeld. nl. tuinen
met vaste planten en tuinen met
eenjarig planten .
Heb je een mooi aangelegde tuin
met vaste planten, dan blijf je een
mooie tuin houden en val je vaak
ieder jaar in de prijzen . Gelukk ig
zijn er nu ook tuinen die nog nooit
een prijs gehad hebbe n. Ieder
doet immers zijn best er wat
moois van de maken .

UITSLAG tuinen met vaste plan
ten :

1"· prijs SChultertaan 46 (ach
tertuin ) Fam. Smits
kape lstraat t6 Fam
H. Dijk

2d"prijs Schulterlaan 2t Fam.
Blaauw
Bakkerstraat t4 Fam .
de Haas

3"" prijs Molenweg 42 Fam
Sijbenga
Schulterlaan 4t R.
Eggerij. Admiraal

151• prijs Molenweg 3 Fam.
Oomkes
Bakkerstraat 3 Mevr.
Plijter-Ridder

2d"prijs Molenweg t2 Fam.
Pleiter
Schultertaan 11 Fam.
Hofstede

3"" prijs Molenweg 5 Fam .
van Zanten
de Dijk 16 Fam. Veg
ter

De prijsw innaars krijgen een
prijsje thuis bezorgd .

Het bestuur

Denkt u aan de fotowedstijd , die
de Vereniging van Dorpsbelan
gen Thesinge uitgeschreven. De
foto's moeten voor 1 december
ingeleverd worden bij het be
stuur. Op de Neijoarsvesiede zul
len de winaars bekend gemaakt
worden.

Stoomfluitjes

Te koop :
- CV-ke tel f 250,-

fasto keukengeyser .. f 60 ,
rond gaskacheltje .... f 75 ,
Bert Buringa, tel: 416049.

"als deze lichtbron weg is, wordt het wel heel erg donker in Thesin
ge en Garmerwolde " (roto: Anclries van der Meulen)

de 4.85 meter hoge zonnebloem van de tem. Harms in de
Hildebrandstraat. (foto: Mdne. van der Meulen)
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Goederen gebracht
in de L v.d Veenstraat 3
Garmervvolde.
(0504 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebrach t

Tevens :
Suéde-reJf7iging.
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor uw goed



de laatste schakel in het damsterdiepc ircuit (foto : And""van der Meolen)

De sluis tussen het Eemskanaal
en het Damsterdiep

Detta van der Molen

5 okt: Thesinge 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenburg

12 okt: Garmerwolde 10.00 uur
ds. P. J. de Bruyn , Gronin
gen

19 okt: Thesinge 19.00 uur ds.
E. J. Struif, Oosterwolde,
grunneger dainst

26 okt: Garmerwolde 10.00 uur
ds. J. D. Smits, Amersfoort

5 okt: 9.00 uur dr. Renkema ,
Kampen , 2.30 uur ds. van de
Vliet, Groningen

12 okt: 9.30 en 14.30 uur dhr.
Groene veld, Leek

19 okt : 9.00 uur ds. de Jong,
Boskoop, 19.00 uur drs .
Staat, Munnekezij l

26 okt: 9.30 uur ds. Nagelkerl<e,
Haren , H.A., 14.30 uur drs .
Reinders, Ten Boer, nabetr.
HA

Gereformeerde kerk
Thesinge
Garmerwolde

Herv. Gemeente
Thesinge
Garmerwolde

Kerkdiensten

van de afdeling Grondwerken
gaat hierover. Deze antwoordde:
Dit is ten ene male onmogelijk.
De waterstand van het Eemska
naai is ± 1.50 m. hoger dan van
het Damsterdiep. Het schutten
gaat zodanig dat het water altijd
van het Eemskanaal naar het
Damsterdiep stroomt. Van dicht
slibben is dus geen sprake.
De volgende vraag was: Zijn er
moeilijkheden met het ophogen
van de dijken langs het kanaal
tje? Dit werd bevestigd. De
moeilijkheid is, dat de onder
grond te slap is. Deze bestaat uit
slappe klei en veenlagen. Daar
door verzakt de dijk steeds. Nor
maal ligt de dijk 1.20 m. boven
het waterpeil van het Eemska
naaI. De dijk moet regelmat ig
opgehoogd worden om dit te kun-

nen handhaven. Hoe vaak dit
moet is niet te zeggen . Gewoon
een kwestie van meten . Dit pro
bleem speelt trouwens voor alle
dijken langs het Eemskanaal.
Het Damsterdiep moet nog uit
gebagg erd worden, wanneer ge
beurt dit? Hierop kon de heer Bolt
geen antwoord geven. Baggeren
staat los van dit bestek, het valt
onder het waterschap. Hierover
moest ik de heer van Sloten heb
ben, maar die was telefon isch
niet bereikbaar momenteel.
Wanneer het Damsterdiep uitge
baggerd wordt houdt u nog ie
goed , maar in ieder geva l vóór
volgend jaar het vaarseizoen be
gint, want dan gaat de sluis
open .

De heer Bergeres: Ja, als er een
boot doorheengaat met veel wa
terverplaatsing, zakt het water in
beide kanalen . De boten moeten
dan rustig midden op het water
blijven en niet afmeren of gebruik
maken van de sluis. Er wordt een
waarschuwingssysteemaangel
egd, een bel-signaal O.i.d . Als er
een grote boot aankomt, gaat de
ze over dan moet de vaarrecre 
ant blijven waar hij is en zich lo
smaken van de oever. Dus op
letten geblazen.
Een andere vraag is of er grond
(slib) bij het schutten teruggezo 
gen wordt in het Eemskanaal
waardoor deze terplaatse ondie
per zou kunnen woren .
De heer Bergeres kon hierop
geen antwoord geven, dit was
zijn afdeling niet. De heer Bolt

Veel mensen uit Garmerwolde
en Thesinge, die regelmatig rich
ting Groningen reizen, zullen zich
ongetwijfeld wel eens afge
vraagd hebben waarom het ver
bindingskanaal tussen het
Eemskanaal en het Damste rdiep
nog niet gebruikt is. Zo te zien is
alles gereed . Daarom Provinci
ale Waterstaat, die het complex
onder beheer hebben , opgebe ld
en enige vragen geste ld.
Aan de heer Bergeres , die over
de onde rbouwen de betonkon
struktie gaat, is de volgende
vraag geste ld.
Is het waar dat het water uit het
verb indingskanaal gezogen
wordt als er een boot met veel
tonnage door het Eemskanaal
vaart en levert dit gevaar op voor
de pleziervaart?

Installatiebedijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-416263

ENGElBERT
Q50.-416217

GAS-WATER
ELEC'mA

OROGl IrrElUJ·I'lUlFUKERIE- REFQRM-8CIIOONHEID6SALON

WIN KELCENTR UM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON ~10608.

~ SCHOENMAKERIJ
~c>c;l4ffi:::nl'l l"IiI"I

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle sJijpwerk

KAJUIT 252 LEWENBORG



Floralia Bingo Verloting "De Til"

een gezellige drukte (toto Andriesvan der Meulen)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, PetaJurjens,
Elisabeth Schuling, Delta v.d . Molen.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
Andries V.d. Meulen, (fotograaf),.
Joannev.d. Meulen,
TruusTop, Ad v. lalk.

Eind-redaktie Garmerwolde:
ElisabethSchuling,
L. v.d, Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelstraat 5,
lel. 05902-2257.

Administratie: Peta Ju~ens,

L v.d, Veenstraat15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50p.j.

Kopij inleveren:steeds vóórde
15e van de maand.

Ingezonden:

"uiterste consentratie bij de start tijdens de fietscros in Thesinge "
Itoto : Andries van der Meulenl

Besloten was de jaarlijkse Flora
lia eens in een ander jas je te ste
ken , vooral de avonduurljes ga
ven een ander beeld te zien dan
de voorgaande jaren, nl. een qro
te bingo met uiteraard prachtige
prijzen, die het talrijke publiek
met rode wangen deed strepen
en kru isen .
Dat de Thesingers goede kwa li·
tei t weten te waarderen , bleek uit
de bar-omzet, vooral de slaatjes
scoorden hoog!
De kindermiddag bood een ge
varieerd prog ram; van eernou
terspelletjes tot het traditionele
touwtjestrekken.
De school zag er bijzonder fleurig
en bloemrijk uit doordat de kin-

deren weer geweldig hun best
.hadden gedaan op de bloem
stukjes. Vanaf deze plaats harte
lijk dank aan alle mensen, die
meegewerkt hebben, óók de ad
verteerders op de achterkant van
de loten, en niet te vergeten de
taartenbakkers ! Uitslag verlot ing
1· Vm 12" prijs :
1783, 797 , 863 ,1981 ,1082,
1054,1375, 1048, 1218, 1056,
1800.

Alle prijswinnaars hebben inm id
dels bericht gehad.
Het doel, een nieuwe elektrische
typemachine , is ruimschoots ge
haaid!

Wist U dat:
- we ijverig op zoek zijn naar

een fotograaf enlof schrijver
voor deze krant. Helpt U ons?

- we deze oproep vooral aan de
inwoners van Garmerwolde
doen

- de tentoonstelling "25 jaar
Amnesty" nog tot vrijdag 19
oktober te zien is in 'I Buur
hoes

- er belangstellenden gez ocht
worden om in Thesinge te
gaan badmintonnen.
lel : 3627.

- er dit jaar op 't kerkhof padde
stoelen groeien behorend tot
de rursulafamilie .

Op 30 oktober a.s. willen we als
hervormde gemeente Garmer
wotde-Thesinge een avond be
leggen waarin iede reen uit de
beide dorpen welkom is. Het on
derwerp van deze avond is :
Kerkepad '86. Er zijn prachtige
dia 's, o.a. van de muurschilde
ringen, er is een filmpje, er zijn Io
to's, er is het informatie-mapje.
We willen ons afvragen: wat be
tekent deze belangstelling voor
onze kerken voor ons als Gar
merwolders en Thesingers. We
komen samen in café De Leeuw ,
Oude Rijksweg en we beginnen
om kwart vóór acht.
We zouden het fijn vinden als ca
fé De Leeuw te klein was!!

Kerkeraad herv. gem.
Garmerwolde-Thesinge

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTfC

o AI,te tJeuIM eo'I~ UIt lICXT'aad
~ 0 ~ sccesso-ss In~

O ftlfl"liJ set\oIIC'e EW1~-e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Weri<plaats 's maandags de gehele
dag ge sloten.


