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Allemaal kleine vlaggetjes maken één grote
Er gebeurt altijd erg veel in de
wereld . U kunt dat volgen op ra
dio en televisie of via de kranten .
Het is natuurl ijk niet mogelijk om
belangstelling te hebben voor al
les. maar er Is wel een zaak
waarvan u op de hoogte moet
blijven. AI is het alleen maar . om
dat het in uw eigen belang is.

We praten nu over het dorpshuis.
Zeer belangrij k voor Garmerwol
de maar ook voor enkele omlig
gende dorpen. Wat zijn de vor
deringen. Zou het lukken alles
voor elkaar te krijgen , is er vol
doende geld en wat gebeurt er
daarna ?

Op deze vragen wil dit artikel zo
goed mogelijk antwoord geven.
U denkt misschien: ik weet alles
al, dit hoef ik niet meer te lezen .
Als dit inderdaad het geval Is bent
u één van de weinigen, want er
is wel gebleken dat lang niet ie
dereen echt op de hoogte is of
weet wat er van hem of haar ver
wacht wordt.

Kortom, ga er maar eens rust ig
voor zitten en pas als u klaar bent
met lezen mag u zeggen : nu weet
ik het inde rdaad .

De enveloppenaktie
Daarvan zijn in ieder geval de
Garmerwolders op de hoogte.
Met gulle hand is er gegeven
want op 29 september was er
een kleine tiendu izend (i) gulden
binn en, opgebracht door 200
gezinnen. Een fantastisch resul
taat en er blijkt wel uit de bevo l
king van goede wil is. De kom
miss ie Dorpshuis is erg blij met
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dit resultaat. Zoiets geeft ver
lrouwen.

Andere aktie-inkomsten
Niet alleen part iculieren hebben
geld gegeven maar ook vereni 
gingen deden al een duit in het
zakje , de koekakties van Volks
dansen en Sticht ing Dorpshuis
i.o., de brade rie-inkomsten van
de G en T en de Vrouwenraad,
Plattelandsvrouwen en de Ra
bobank leverden een kleine vier
duizend gulden op.

Verdere akties
Dorpsbelangen organiseert een
Bingo tijdens haar najaarsverg a
dering. De P.J.G.G. hoopt op
heel veel deelname bij haar
sponsorloop op 2 november.
Zelfs al loopt u maar één rondj e,
u weet , alle beetjes helpen. Krui
pen, wandel en, hollen , draven,
rennen , strompelen of sukkelen ,
alles mag en u bent welkom! En
als u prob lemen hebt met hetlo
pen kunt u vast wel horen. Luis
teren naar de muz iek van de
Harmonie, die een koffiekonsert
geeft op 16 november of kijken
naar Wester dat op 13 december
een toneelstuk opvoert. Zelfs
voor mensen die van mening zijn
dat ze niet kunnen lopen , luiste
ren of kijken bestaat er een mo
gelijkheid te helpen. U mag na
melijk ook denken. Nadenken
over adressen van oud-Garmer
wolders en deze doorgeven aan
Janna Hazeveld (tel. :414777)
zodat deze mensen als dona
teurs aangeschreven kunnen
worden. Ofpraten met mensen
die dan missch ien ook weer idee
ën hebben . Wie weet wat voor

DORPSHUIS

GARMERWOLDE

ongekende talenten u bij uzelf
ontdekt

Simpel ideetje
U kunt het u zelf al wel héél ge
makkeli jk maken door gewoon
wat wisselgeld bij Johan Mollema
in het emmertje te stoppen dat hij
spec iaal daarvoor heeft neerge 
zet in zijn wagen. Ook voor The
singe rs is dit een dankbare wijze
van sympathie betuiging. Zo kom
ik nu terecht bij niet-Garmerwol
ders . Want ook zij mogen niet
vergeten worden.

Omstreken
De G en T express is een nieuws 
blad voor Garmerwolde, Thesin
ge en omstreken. De "omstre
ken" voelen zich weleens karig
bedee ld met nieuws over hun
bezigheden. Dat vinden wij als
redaktie heel jammer maar wij
ontvangen ook zo zelden nieuws
uit de omstreken. Op zich is dat
natuurlijk makkelijk te verhelpen
b.V. u wordt lid van de redaktie,
u stuurt eens iets op, u belt iets
door of in dit speciale geva l: u
steunt het dorpshuis op de één
of andere manier en wij melden
dat weer in de krant ! Sommige
"omstrekers" zijn lid van vereni 
gingen in Garmerwolde of The
singe en hebben dus direct be
lang bij het Dorpshu is. Anderen
zijn eigenlijk al van plan iets van
zich te laten horen en grijpen de
ze gelegenheid hopelijk aan!

Vlaggetjes
De stichtingscommissie heeft
een heleboel viaggetjes ge
maakt. Ieder vlaggetje stelt
f.500,00 voor. Ze worden opge -
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hangen bij de Rijksweg en kan
leder zien hoeveel geld er al bin
nen is.

Wat gebeurt er met uw geld?
Het café moet natuurlijk gekocht
worden, maar wat even belang 
rijk is: het moet gedeeltelijk ge
renoveerd wor den en dan met
name het dak. De dakkapellen
gaan eraf, de goten worden ver
nieuwd. Isolat ie en houtwormbe
strijding , nieuwe vloeren op de
zolder zodat deze belopen kan
worden en een functie kan krij
gen. Het is een groot oppervlak.
Er moet om de kachel heen ge
bouwd worden en in comb inatie
met een nieuw dak kunnen de
stookkosten verminderen . Even 
tuele veranderingen op de bene
denverdieping staan op het 2e
plan .

Tenslotte
Het is een kwestie van nu of
nooit. Dit plan is de enige moge
lijkheid en kans die het dorp
heeft . Dit karwei moet nu even(!)
geklaard worden en dan kan het
dorp laten zien dat het ook alle
maal nodig was . De verenigingen
zullen er met plezier gebruik van
maken (ze moeten natuurlijk wel
huur betalen) en particulieren
kunnen er ook van alles in orga 
niseren . Het opr ichten , de subsi
dies en wat dies meer zij kon door
een kleine groep gedaan wor
den . Het in stand houden moet
het hele dorp doen, want er komt
geen exploitatiesubsid ie. Maar
als het eenmaal klaar is wordt er
een schitterend feest gegeven en
hangen we één hele grote vlag
uit.

Elisabeth Schuling.
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"Een nieuwe start"

zo is het nu . . . .

Verhuizen is voor veel mensen
een drukke en inspannende tijd.
AI je huisraad inpakken en op het
nieuwe adres weer uitpakken.
Maar wat komt er wel niet kijken
als er een komplete boerderij ver 
huisd moet worden?
Dit hebben we gevraagd aan de
familie v.d. Bergh , sinds kort de
bewoners van de nieuwe boer
derij aan de Lageweg 1 in Gar
merwolde.

Even voorstellen
Jan en Neelie v.d. Bergh en hun
4 kinderen : Anno (19) werkzaam
op de boerderij, Pieternel (17)
volgt een opleiding mode en kle
ding in Stadskanaal, Carla (12)
leerlinge L.L.S . in Winsum enJan
(11) leerling lagere school in
Thesinge; ze zijn afkomstig uit
Delft , waar ze een gemengd be
drijf hadden.

Waarom verhuisd
Het besluit om dit bedrijf op te
heffen heeft een lange voorge 
schiedenis. Jan v.d. Bergh pacht
te de boerderij, die stamt uit de
17e eeuw, van zijn ouders. In
1969 kreeg zijn vader te horen ,
dat het bedrijf in het toekomstige
uitbreidingsplan van de ge
meente Delft lag. De gemeente

kocht de boerderij en Jan V.d.
Bergh werd nu pachter van de
gemeente Delft , met het idee dat
er over ongeveer 5 jaar huizen
op het land gebouwd zouden
worden. Ze stonden nu voor de
keuze: of elders boer worden of
de gang van zaken in Delft af
wachten en stoppen. Maar zoon
Anno voelde er ook wel voor om
te boeren, dus werd er elders
naar grond uitgekeken. In het
Noorden was meer ruimte dan in
het Westen en de grondprijzen
waren hier ook gunstiger. In 1975
werd dan ook besloten tot aan
koop van een boerd erij in het
Lageland (van dhr . Tepper).
Het boeren in Delft ging intussen
gewoon verder, maar er was niet
veel aardigheid meer aan met al
die onzekerheden. In 1978 werd
bekend, dat Delft het uitbre i
dingsplan moest inkr impen ; in
plaats daarvan werd het Midden
Delfland plan opgezet. Dit kwam
hierop neer dat 6000 ha. grond
als weidegebied ingepast zou
word en, tussen de steden, om de
verstedelijking van Zuid Holland
tegen te gaan .
Van deze 6000 ha. zou 1800 ha.
recreatiegebied worden. Het be
drijf van V.d. Bergh viel in deze
1800 ha.

Maar wanneer begonnen zou
worden met het verwezelijken
van dit plan stond nog niet vast.
Hierdoor was ontspannend boe
ren er niet meer bij , een aantal
zaken werd niet meer aangepakt,
die eigenlijk wel noodzakelijk wa
ren, zoals drainage van het land,
opknappen van de boerderij
enz.

Garmerwolde
Aangezien het Noorden al iets
bekend was , werd er wederom
uitgekeken of er nog wat te koop
was (de boerderij van Tepper
was alleen geschikt als weide
bedri jf, deze was echter te klein
om er van te kunnen leven , voor
al in verband met de superhef
fing) . Na wat rondgekeken te
hebben in verschillende dorpen,
leek Garmerwolde wel aantrek
kel ijk. De boerderij van Groene
veld stond te koop en later bleek
die van Bolhuis ook te koop te
zijn. Dit kwam goed uit, want het
land grensde aan elkaar. Aldus
werd besloten zich in Garmer
walde te vest igen, hoewel de V.d.
Bergh 's in het westen steeds te
horen kregen :" Ga je naar Gro
ningen , joh daar schijnt bijna
nooit de zon , je mag wel een ex
tra trui meenemen enz ."

zo was het vroeger.

Heel hard werken
Nu begon de drukke tijd aan te
breken . Er moest een nieuwe
boerderij gebouwd worden, het
land moest bewerkt worden, bo
vendien was de boerderij in Delft
nog tot 1 november 1986 ge
pacht. Wat het eerst verhuisd
moest worden, waren de machi
nes en werktuigen die in Delft niet
meer gebruikt werden. Deze
verhuizing trok ook de aandacht
van de Delftse pers en dat was
ook geen wonder. Achter elk van
de drie grote trekkers kwamen
twee wagens en deze werden
propvol geladen met werktuigen
en ander materiaal. Hiermee
moest van Delft naar Garmer
walde gereden worden en dat
midden in de winter. Het vertrek
was op 10 februari , er werd over
nacht in Biddinghuizen en op 11
februari kwamen ze te Garmer
walde aan . Daar wachtte een
zware tijd . Jan V.d. Bergh en An
no waren door de week hier aan
het werk , terwijl Neelie met de
rest van het gezin het bedrijf in
Delft draaiende moest houden.
Dit viel niet mee .
Het was echt van de vroege mor
gen tot de late avond werken en
in de weekeinden steeds op en
neer naar Delft rijden .

(toto : A. v.d . Meuren)
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Woningbouw in
Garmerwolde

Maar uiteindelijk is toch alles ge
reed gekomen en op 13 augustus
is de hele famillie +veestapel hier
heen verhuisd.
Op het bedr ijf in Delft loopt nu al
leen nog het jongvee, dat door de
buren in de gaten wordt gehou
den .

Plannen
Het is de bedoeling om er hier
een gemengd bedrijf van te ma
ken, met plm. 35 stuks melkvee
en wat de akkerbouw betreft, is
het de bedoeling om tarwe , win
tergerst, consumptie aardappe
len, erwten, veldbonen en sui
kerbieten te verbouwen. Ook zuI
len er spruiten verbouwd worden ,
dat is de hobby van Anno.
De nieuwe stal krijgt 75 vee
eenheden , niet allemaal voor
melkvee, het is de bedoeling dat
er in de toekomst vleeskoeien bij
komen.

De verhuizing

De eerste indrukken van het le
ven in het noorden zijn posit ief ,
met name dat het er op zondag
erg rustig op de weg is, in Delft
reden de auto 's bumper aan
bumper voor de boerderij langs.
Het leven is hier veel minder ge
jaagd als in het westen. AI met al
hoopt het hele gezin dat ze de
komende jaren eindelijk eens op
een normale manier kunnen
gaan boeren , zonder zich steeds
af te hoeven vragen: "hebben de
investeringen die we gaan doen
nog wel zin?"

Anno zei nog tegen ons op de
valreep: " Ik wil niet meer terug ".
Wij wensen de familie v.d. Bergh
alle goeds toe in Garmerwolde!

Detta v.d. Molen
Tineke Werkman

(foto: tam.v.d Bergh).

De gemeente Ten Boer heeft, op
verzoek van de Bouwvereniging,
bij de Provincie een zestal huur
woningen, in de woningsector,
voor Garmerwolde aangevraagd
voor het jaar 1987.
In hoeverre deze aanvraag door
de Provincie wordt gehonoreerd
is mede afhankelijk van de be
hoefte aan huurwoningen in
Garmerwolde en omstreken.
De Bouwvereniging heeft een
lijst met woningzoekenden voor
Garmerwolde en in hoeverre de
ze lijst compleet is moet worden
onderzocht.
Waarschijnlijk zijn er op dit mo
ment liefhebbers voor huurwo
ningen, die niet bij de Bouwver
eniging bekend zijn . Deze wo
ningzoekenden willen wij graag
op papier hebben . Verder is het
belangrijk, dat wij een inzicht krij
gen omtrent welk soort huurwo
ningen er in de toekomst moeten
worden gebouwd, b.v. groot ,
klein , slaapkamer beneden, hoe
veel slaapkamers enz .
De Bouwvereniging heeft voor
Garmerwolde gekozen voor
1987.
Dat houdt in dat er een bestem
mingsp!an moet worden ontwik
keld . Na deze eerste stap , zullen
er meerdere stappen moeten vol
gen.
De Bouwvereniging roept op om,
wanneer er behoefte bestaat aan
huurwoningen, dit kenbaar te
maken.
Voor inschrijving en informatie
kunt u kontakt opnemen met on
ze admin istratie in de Redger
straat 9, Ten Boer . tel : 05902
1646.
Tenslotte vragen wij aan de huur
ders van onze woningen in Gar
merwolde en Thesinge aandacht
voor het volgende:

Zoals u wellicht weet is in no
vember 1963, de toenmalige
Woningstichting Ten Boer , om
gezet in een Bouwvereniging.
Statutair is het sindsdien moge
lijk huurders direct in het bestuur
te benoemen. Uit Garmerwolde
is de heer H.C. Hazeveld destijds
in het bestuur gekozen. De heer
Hazeveld heeft te kennen gege
ven niet langer voor de Bouw
vereniging beschikbaar te zijn.
De Bestuursleden dienen zoveel
mogelijk gespreid uit de ge
meente te komen . Hierbi j een op
roep voor bestuurskandidaten uit
Garmerwolde of Thesinge.
Aanmelden ook op ons admini
stratieadres.
Bij voorbaat dank .

Namens het bestuur van de
Bouwvereniging

Jan van Dijken (voorzitter).
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Met een opoefiets naar Engeland
Wie heeft er niet eens met de
gedachten gespeeld om na haar/
zijn middelbare school als au
pair naar het buitenland te gaan?
Om het avontuur, om het land.
om de taal te leren of om eens
andere mensen te ontmoeten?
Lia Dijkema, 19 jaar , woont na
een jaar werken in Engeland
weer aan de Schutterlaan in
Thesinge.
Nieuwsgierig naar haar ervarin
gen vroegen we haar voor een
interview.

Waarom als au-pair naar Enge
land?
"Na de mavo en een schakeljaar
aan de Intas heb ik de recept ion
iste/informatrice kursus aan het
Boerhave Instituut in de stad ge
volgd . Via een meisje uit mijn
groep kreeg ik een boekje over
het werken als au-pair in handen.
Een vaste baan leek me nog
niets . Bovendien was ik bijna ge
zakt op Engels. Ik koos dus voor
Engeland om de taal wat op te
halen .

Door het BIJK (Bureau voor In
ternationale Jongeren Kontak
ten) werd er een verplichte infor
matiemiddag georganiseerd in
Amsterdam. In tegenstelling tot
anderen die precies wisten wat
ze wilden, was ik er niet zo mee
bezig .
Maar op die middag kreeg je ad
viezen van oudere au-pairs als :
neem een kaasschaaf mee en
ook washandjes , want die heb
ben ze daar niet. Onzin achteraf,
maar ik had ze meegenomen.
Ook geld voor de terugreis moest
je meenemen. Je krijgt wel (mi
nimaal) 18 pond zakgeld in de
week (in sept. '85 f 4,40fln sept.
'86 f 3,40!) naast de kost en in
woning . Maar je weet nooit hoe
het loopt.
En toen maar wachten op een
telefoontje van het BIJK, dat er
een gezin voor je was ."

Hoe was jouw aankomst?
"Ach teraf komisch , maar op 't
moment zelf was ik erg
zenuwachtig. Ik had verteld, dat
ik te herkennen was aan mijn
zwarte kleren, die ik toen altijd
droeg.
Maar omdat ik mijn opoef iets bij
me had , verliet ik de boot via de
auto-u itgang, terwijl mijn au-pair
gezin bij de personen uitgang
stond te wachten. Je denkt bij ie
dereen die op je afkomt zouden
ze dat zijn. Maar gelukkig hoorde
ik na een tijdje mijn naam."

Ua Dijkema (1010: A. v.d . Meulen)

Had je een gezellig gezin?

"Ja, het waren leuke mensen. En
dan wen je sneller aan dingen die
er anders zijn . Ik had eerst het
gevoel in een vakantiehuisje te
zitten . Er hing niets aan de muur ,
er waren weinig planten en de
gordijnen gingen 's avond nooit
dich t.
In mijn gezin keken de kinderen
veel televisie en aten ze eerder
dan hun ouders. Vaak patat , wei
nig groente en chocolade als
toetje . Maar ik werd er gelukkig
niet als werkster gezien ."lk volg -

de 2 avonden in de week een kur
sus Engels . Een au-pair gezin
moet jou trouwens de vrijheid ge
ven om een kursus te volgen.
Maar ze kunnen van jou weer ei
sen dat je 6 dagen en 3 avonden
in de week tot hun beschikking
staat. "

Na 6 weken bij dit gezin in Brain
tree , Essex , te hebben gewerkt
vertelden ze Lia dat ze maar naar
iets anders moest uitkijken. Ze
konden haar niet meer betalen.
Via een Duitse vriendin kwam ze
in kontakt met de fam. Upson, in
het bezit van 2 restaurants in
Chelmsford."

Werken in een restaurant is iets
heel anders
"De eerste dagen lag ik om half
zes in bed . Een nieuwe omge
ving , hard werken , en intensiever
bezig met de taal kost ontzettend
veel energ ie. Ik houd dit nooit vol
dacht ik toen . Maar we hadden
er ontzettend veel lol. Iedereen
deed ook aan alles mee zoals het
maken van salades, bed ienen en
afwassen. "Melissa Wholefood"
is een klein, vegetarisch restau
rant en tevens afhaalcentrum. Al
leen overdag geopend.

Ua met collega 's voor het restaurant

Er was altijd soep, keuze uit 2
menus, sandwi ches en diverse
salades. Lekker vond ik de Jac 
ket Potatoes (aardappels in sch il)
en de Nutburgers (notenbur
gers).
In Nederland at ik al weinig vlees ,
maar sinds ik terug ben eet ik het
helemaal niet meer. Eén dag in
de week ging ik naar school en
in juni heb ik daar mijn cert ificaat
Engels gehaald." En 's avonds
ging ik rege lmatig op stap met
Melanie , hun dochter, die ook in
het restaurant werkte. We zwom
men veel en deden aan aerobic.
Mijn zakgeld ging meer op in de
pub en het theater dan aan kle
ding . Eigenlijk zou ik eind juni
wee r terug naar Nederland, maar
ik bleef het maar uitstellen. Het
werd half september.
Ik heb nu mee r heimwee naar
Engeland dan tijdens mijn verblijf
daar naar Nederland.

Wat viel jou op in Engeland?

"Ik dacht dat de mensen moder
ner zouden zijn. Er zijn veel jonge
mensen met in mijn ogen ouder
wetse kleding.
Aan hun beleefdheid moest ik
eerst wel wennen. Maar ik vind

Rabobank ~
gelden goederaad

Valt u per 1januari buiten het ziekenfonds...
De ~abobankgeeft u een deskundig ~. ~
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inkomensgrens voor verplicht
verzekerden bent u aangewezen

op een ziektekostenverzekering.
Een verzekering die u zelf moet

sluiten. Dat is een belangrijke
beslissing. Op welke aanbieding

moet u ingaan en op welke niet?
Laat u daarom bijtijds informeren
door de Rabobank .



"Anic"Schoonheidssalonhet toch leuk. Toen ik in februari
voor een korte vakantie over
was, merkte ik dat ik niet wist wat
ik doen moest toen ik iemand
voorbij wilde. In Engeland gaan
ze direkt opzij als je
"excuse me" zegt. Ik wist hier
niet meer wat ik zeggen moest,
dus heb ik hem maar opzij ge
duwd.
Leuk is het ook, dat ze elkaar va 
ker een kaartje schrijven. Ook in
een gezin als er iemand jarig is.
Dan krijgt de jarige een kaart bij
het kadootje.
Raar is dat je daar gewoon op de
snelweg fietst; er zijn geen spe
ciale fietspaden. Moet je je voor
stellen om op de rijksweg Gro
ningen te fietsen.
Ze vieren daar heel uitgebreid
Kerstmis maar geen Sinterklaas.
Ze vonden het idee leuk om voor
elkaar gedichtjes te maken. Ik
heb ze natuurlijk heel hartelijk be
dankt voor dat Kerstfeest."

Wat zijn nu je plannen?
"Op 't moment ben ik druk aan 't
solliciteren, want ik wil graag als
receptioniste in een hotel wer
ken, ik heb net een brief op de
bus gedaan voor een hotel op
Kreta in Griekenland.
Want naar het buitenland wil ik
ook wel als het me hier niet
lukt."

Ua is Engeland nog niet verge
ten, maar Engeland haar ook
niet. Want nog maar een paar
weken thuis kreeg ze een uitno
diging voor een familiefeestje .
Voor een paar dagen dus weer
terug naar Chelmsford. Niet als
au-pair, maar als vriendin .

Joanne van der Meulen

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Misschien heeft U het schildje
aan de gevel bij de familie Blaa
uw wel zien hangen. Dit duidt op
een bij de Nederlandse Bond
voor Schoonheidsinstituten aan
gesloten schoonheidssalon. Bin
nenshuis ziet deze ruimte er heel
smaakvol , licht en vooral schoon
uit. Compleet met behandelstoel ,
allerlei apparatuur en de wereld
aan potjes, flesjes en beauty-ca
ses .

Alie Blaauw-Dolf, schoonheids
specialiste/manicure
Het is allang een wensdroom
van Alie om een schoonheids
salon aan huis te beginnen. Zij
heeft 5 jaar gewerkt in een apo
theek en toen het drogisten-di
ploma behaald. Daarna stond zij
ook 5 jaar in een drogisterij . Toen
ze hiermee stopte besloot zij bij
Tiny de Vries-Kok in Groningen
de opleiding voor schoonheids
specialiste te volgen . Deze twee
jarige opleiding heeft haar heel
wat zweetdruppels gekost.
Het omvat veel theoretische vak
ken zoals natuur-en scheikunde,
alles over het menselijk lichaam
van binnen en van buiten en ook
lessen over praktijkvoering. Sa
men met het praktijkgedeelte
kostte dit 2 avonden per week
met daarnaast de studie thuis .

Wat doet een schoonheidsspe
cialiste?
Een behandeling wordt aange
past aan het huidtype van de
cl ient. De huid wordt grondig ge
reinigd . Eventueel zet Alie er de
vapazone op . Uit dit apparaat
komt warme stoom waardoor de
huidporieën zich openen. Zuur
stof wordt door dit apparaat om
gezet in ozon en dit heeft een
desinfecterende werking . Na rei
nig ing wordt de huid gemas
seerd . Er worden ongerechtig
heden verwijderd zoals mee
eters, steelwratten, gerstekor
rels,

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

professioneel aan het werk

couperose, overtollige beharing
en rimpels. Met een prachtige
loupelamp kan Alie de huid eens
goed bekijken en haar behande
ladvies geven. Ontharing kan
elektrisch gebeuren en dit heeft
een definitief effect. Het is wel
een tijdrovende klus want per
behandeling kun je niet teveel
doen omdat het dan een te pijn
lijke geschiedenis wordt. Met
hars wordt overtollige beharing
op armen en benen en gezicht
verwijderd.
Tot slot wordt de huid verzorgd .
Alie heeft gekozen voor een ne
derlands natuurprodukt om mee
te werken . Voor de verschillende
huidtypes zijn hier kruiden in ver
werkt. Onder anderen kamille
bloesem en ook tarwekiemolie.
Het zijn licht geparfumeerde crè
mes en lot ions omdat sommige
kru iden nou niet bepaald fris rui
ken .
Ook kan men zich door Alie op
laten maken. Begin oktober heeft
zij nog een speciale cursus ge
volgd over make-up. Zelf is Alle
sinds haar opleiding wat meer en
vaker make-up gaan gebruiken,
maar zij houdt niet van te veel .
Tevens is zij gediplomeerd

Schoonheidssalon

"ANIC"

G.N. Schutterlaan 21
!f797 PA Thesinge

Tel. 05902-2418

(toto: A. v.d. Meulen )

manicure; de verzorging van de
handen. Niet te verwarren met
pedicure, dat is het voetenwerk.

Er is nog veel te doen
Momenteel is Alie nog bezig met
stud ie voor het middenstandsdi
ploma. Dit hoopt zij in twee jaar
te behalen.
In november wil zij nog een spe
ciale mannen-cursus volgen.
De drempel is voor mannen nog
veel hoger om naar een schoon
heidsspecialiste te gaan. Man
nen zitten net zo goed met be
paalde huidproblemen en zou
den er ook een stuk beter uit kun
nen zien. Met name aan de acne
huid is veel te verbeteren.

Open dag,
Op 15 november is schoon
heidssalon "Anic" de gehele dag
voor eenieder te bewonderen.
Alie zal U graag nog meer ver
tellen over haar werk en een col
lega van haar zal demonstraties
geven. Vanaf 10 uur bent U wel
kom tot plm 17.00 uur op de
Schutterlaan nummer 21 te The
singe.

Truus Top.

Uwhul, Isde schilderwocTt1

Schildersbedrijf
H.HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan 28,
telefoon 05902-1957



oktober· paddestoelenmaand
In de septemberkrant stond een
wist-u-datje over paddestoelen
op het kerkhof van Thesinge,
behorende lot de rursulalamilie.
Hierin is een drukfout geslopen.
Dat moet zijn : russuia. Bij nader
inzien bleek dat onjuist, maar wa
ren het honingzwammen.
Een mooie aanleiding om wat te
schrijven over paddestoelen.
Voor velen nog een mysterieuze
wereld. AI was het alom sommi
ge namen die men in het verle
den voor deze plotseling opdui
kende gewassen heeft bedacht:
Want wat dacht u van duivelsei,
slijmkop, judasoor. glibberzwam,
satansboleet, heksenboleet.
Allemaal namen die wel een
apart sfeertje oproepen. Het
mystieke rondom de paddestoe
len is allang achterhaald .

Oktober is de paddestoelen
maand bij uitstek. In de tuin, in
het bos , op de heide, in de du i
nen , maar ook in de weide kun
je ze zien in de meest uiteenlo
pende kleuren en vormen. Deze
oktobermaand heeft tot nu toe
we inig paddestoelen te zien ge
geven, omdat hij pas erg laat nat
is geworden, een belangrijke
voorwaarde voor de explosieve
groei van de paddestoelen. Toch
zijn de onzichtbare schimmel
draden waaruit ze tevoorschijn
komen het gehele jaar bezig alles
wat er aan hout, schors, takken,
bladeren, mest en ander afval in
de natuur beschikbaar komt, af
te breken en om te zetten in stof
fen , die weer in de kringloop van
de natuur opgenomen kunnen
worden .

De herfst is voor zwammen of
schimmels het aangewezen sei
zoen om hun sporen te versprei
den . Dit zijn microscopisch kle ine
cellen (tussen 0,005 en 0,02 mm )
die doorgaans door de wind wor
den verspreid. In de natuur zal
een spore zich onder gunstige
omstandigheden ontwikkelen. Er

ontstaat een draadje, dat water
en voedsel opneemt uit de bo
dem . Het groeit en vertakt zich
tot een enorm stelsel van draden:
de zwamvlok ol mycelium. Dat
mycelium is aan het einde van de
zomer sterk uitgegroeid en de
cellen ervan zitten vol met voe 
dingsstoffen, waardoor het my 
celium de kracht heeft vruchtl i
chamen te vormen.
Op bepaalde plaatsen gaan de
draden dicht bijeen groeien en
vormen zij knopjes . Die groeien
naar boven en vormen wat wij
paddestoelen noemen.

Andere redenen waarom juist de
herfst gunstig voor paddestoelen
is : Zij bestaan voor 90% uit wa·
ter. En als de dagen korter wor
den , de zon haar kracht verliest
betekent dat een verminderde
kans op uitdroging, een van de
grootste gevaren voor de vlezige
paddestoelen. De voch tige bla
derrnasas in de bossen en de
parken vormen een prima voe 
dingsbodem voor het kiemen van
sporen.

Als wij in het algemeen aan pad
destoelen denken, hebben we
het beeld van een steel en een
hoed . De onderzijde van de hoed
vertoont een merkwaardige
bouw. Bij vele soorten, o.a. de
bekende vliegenzwam (rood met
witte stippen) zijn daar loodrech
te plaatjes aanwezig . Aan deze
plaatjes ontstaan de sporen.
Door die plaatjes wordt de op
pervlakte 20 keer zo groot. Een .
paddestoel met een hoed van 10
cm middellijn maakt 16.000 .000
sporen en dat in 5 à 6 dagen.
Omgerekend betekend dat wel
meer dan 100 miljoen per uur! De
hoed staat altijd horizontaal , op
dat de sporen ergoed uit kunnen.
Van mijn lagere schoolperiode
herinner ik me nog de onder
zoekjes die we deden met de
hoed van een plaatjeszwam. Die

kwam op zon donkerblauw
schriftkaft te liggen in een tocht
vrije kast.
De andere dag hadden de spo
ren zich dan in de vorm van een
stralenkrans tegen de donker
blauwe achtergrond gevormd.
Neem de proef ook maar eens.
U zult zeggen, dat je de padde
stoelen niet mag plukken. Dat
klopte ook, want een tijdlang is

de achterui1gang van bepaalde
soorten voor een deel toegesch
reven aan het plukken. Tegen
woordig wordt algemeen aan
vaard, dat hiertussen geen rela
tie bestaat, maar dat het veeleer
toegeschreven moet worden aan
het verontreinigen van lucht, wa
teren bodem in al zijn vormen.
Dus als je een paddestoel plukt
met als doel sporenpatronen te

hoed

1Ir------ ring

s~eel

-----beurs

2IJamvlok
( ",yceliwm)

tekening Ad van Zalk

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

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

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmervvolde
050-416425



bestuderen bestaat daar geen
bezwaar tegen .

Naast de plaatjeszwammen zijn
er die aan de onderkant allemaal
buisjes hebben. Hiermee wordt
eveneens de oppervlakte ver
groot. Boleten als eekhoorntjes
brood , maar ook elfenbankjes
vertonen dit kenmerk. Nog een
manier van oppervlaktevergro
ting is te vinden bij stekelzwam
men . Hier heeft de hoed aan de
onderkant lood recht naar bene
den hangende stekels, soms zo
dicht bijeen dat het gaatj es lijken
die toegang tol buisjes geven .
Maar verreweg de meeste pad 
destoelen hebben plaatjes. Buis
jes en stekels komen veel minder
voor .
Wal de vorm betreft zijn er ook
soorten zonder stee l of hoed .
Een voorbeeld is de aardappel
bovist. Als de bovisten rijp zijn
scheuren ze open en komen er
bij aanraking wolken sporen naar
builen.

Paddestoelen zijn vaak moei lijk
te determineren. Dat komt omdat
ze maar een korte tijd "mooi" zijn,
zoals ze in de boekjes staan.
Veela l tre f je de paddestoel aan
op zn retour : kleverig , met een
vies gerande hoed , verschrom
peld , kleur loos en zeg dan maar
eens met welke soort je maken
hebt.
Het verhaal is onvo lledig. De be
doeling was ook niet u ontzettend
vee l soort en aan te reiken maar
meer u opmerkzaam te maken
op de soortenrijkdom. Ongetwij
veld komen in uw directe omge
ving paddestoelen voor . Of dat
nu is in de houtopslag , aan de
stronk van de omgezaagde
boom of gewoon midden in het
gras.
Het is mooi dat ze er zijn en vaak
zijn ze ook mooi om te zien !.

Ad van Zalk .

Kerkdiensten
Herv. Gemeente
Thesinge
Garmel'Wolde

2 nov : Thesinge 10.00 uur drs .
J. D. A. Zuiderveld, Stadska
naal

9 nov: Garmerwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

16 nov: Thes inge 9.30 uur ge
zamenlijke dienst Gere I.
kerk

23 nov : Garmer.volde 10.00 uur
ds . F. Mooi , Haren

30 nov : Thesinge 10.00 uur ds .
C. de Vries -Batenburg

Gereformeerde kerk
Thesinge
Garmel'Wolde

2 nov : 9.30 en 2.30 uur ds.
Kwast , Kollum

5 nov: Dankdag 7.30 uur dr. v.
Oeveren, Leek

9 nov: 9.30 en 2.30 uur ds . de
Jong , Coevorden

16 nov : 9.30 uur gezinsdienst,
ds. v. Wieren, Leek; 2.30 uur
ds . v. Wieren, Leek

23 nov : 9.30 uur ds. Schuring,
Groningen; 2.30 uur dhr.
Doorn, Stedum

30 nov : 9.30 uur dhr . Fraanje,
Midde lsturn; 2.30 uur drs.
Scheltens, Glimmen

PlayBack,

Sound Mix

en Wie durft Show

In 't Buurhoes te Ten Boer wordt
op zaterdag 13 december een
gecombineerde avond georgani
seerd . De bedoeling is mensen
te laten optreden op allerlei ge
bied. Iedereen, die denkt op het
gebied van toneel iets Ie kunnen
doen, kan zich hiervoor opgeven.
Het kan b.v. zijn, een confe rence ,
een voordrac ht, een goochelacl,
komische act , muziek, play back
(beperkt) , sound mix, kortom al
les wat mogelijk is op het geb ied
van toneel.
Wie durft , kan zich hiervoor op
geven. Een deskundige jury zal
op deze avond aanwezig zijn en
er zijn boven dien leuke prijzen te
verdienen. Opgave is mogelijk lot
30 november op de volgende te
lefoonnrs. 05902 - 1954 of 3453.

Wij zij U

kollektanten
erg dankbaar voor
uw medewerking

Door u werd in onze landelijke
collecte 1986 voor ons opgehaald:

f 565 ,70
te Garmerwolde en Thesinge

NIERSTICHTING

Je mag er alleen maar naarkijken . . . . aankomen niet (toto: Detta v.o.Molen)

K. l A NSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOE DEREN

GE ISO LE ERDE ON DERLOSSERS
KIPPERS

PALLETVER VO ER
VER H U I ZI~GEN

GE WEIDE WEG I1
9798 TA G A RME RWO LDE (G R.)

T EL. 050·416365

TAKEL - EN BERGINGSBEDRIJF

diJ.ckClma
GARMERWOLDE

24 uur service
Tel. 050-416051



BLUES in Garmerwolde
D'r staat weer een bluesavond
voor de deur! Voor zaterdag 22
november is de B, J, Hegen Blu
es Band vastgelegd. Het optre
den van de Down Town Blues
Band op 8 februari j.l. werd een
groot sukses. Daarom leek het
ons verantwoord opn ieuw een
avond te organiseren in het teken
van de bluesmuziek.
De avond is openbaar! Dat wil
dus niet zeggen dat er alleen de
enthousiastelingen van toen ver
wacht worden. Intebendeel. juist
voor Garmerwolde, Thesinge r en
andere streekgenoten die de
bluesmuziek nog niet ol onvol
doende kennen een prima gele
genheid om ermee kennis te ma
ken . En dat nog wel in calé DE
LEEUW. waar we ons met z'n al
len zo druk voor hebben ge
maakt.
Bé Hegen was bereid u iets over

de achtergronden van de blues
te vertellen en nam tegelijkertijd
de gelegenheid waar zijn band
al aan u voor te stellen. Hieronder
zijn verhaal.
Tot 22 november. We rekenen
op u!

Ad van Zalk.

BLUES
Doordat de indianen het zware
werk in de hitte niet aankonden
besloten de plantagebazen ne
gers uit Afrika te laten overko
men . De eersten kwamen uit de
omgeving van Kameroen (Wra
wra-starn). De eerste muz ika le
geluiden waren in hoofdzaak vo
calen met ritmische begeleiding
van o.a. de houweel. Daarna
kwam de live (fluit) en de viool in
trek . Rond 1900 verdrong de
harmonika de viool ; waarschijn-

lijk door de geringe omvang en
de prijs .
De eerste plaatopnamen dateren
van de begin 20-er jaren van o.a .
Noah Lewis, Deford Bailey en J.
Gillum . Eind 1920 beg in 1930
wordt de gitaar steed s belangrij
ker wat zich doorzet tot heden.
De eerste bekende gitar ist-zan
gers waren T. Johnson, I. Bracey
en C. Patton . Beg in '30 zien we
ook de eerste bands verschijnen
zoals Gus Cannon's Jug Stom
pers, Tom Lee Dorsey met z'n
band en B. V. de Mississ ippi
Sheiks met Bo Carter. Rond
1942 maak1 Leo Fender de eer
ste elek1rische gitaar en T-Bone
Walker gaat erop spe len .
Dan ook vindt de grote verhuizing
plaats. Het platteland van Lou
isiana, Miss ipppi en Alabama
loopt leeg en de mensen gaan
zich vestigen in Chicago, Detroit,
lIIinois en New Vork. De platte
landsblues wordt city-blues.

Grootheden uit die periode zijn
Howlin Wolf , Sonny Boy Willi 
amson, Muddy Waters, T-Bone
Walker, Lowell Fulsom om er
maar een paar te noemen. Di
verse genres blues hebben zich
de laatste 40 jaren gevormd.
De West-Coast Blues door o.a,
P.W. Crayton .
Chicago-Blues o.a. Hip l.anchan,
Brewer Philips. Lelt Hand Frank.
Eddy Taylor, Jimmy Rodgers en
Buddy Guy.
ûetron Blues o.a. Detroit Jun ior.
Andere blues-vormen zijn o.a . de
Louisiana Blues, Mississipp i Blu
es , Alabama Blues en Texas Blu
es .
Bovendien is in de staat Missis
sippi een groot verschil te horen
tussen b.v. de Jackson Blues en
de Deltablues.
De B. J . Hegen Blues Band
speelt uitsluitend Chicago Blues
met werken van Webster, Dixon ,
Moore en natuur lijk Hegen zelf.
De bezetting van de band is als
volgt: B. J. Hegen, gitaar, mond
harmonika , zang ; Hemmo Kielt,
saxoIoon; Klaas V.d. Spoel, rit
me-gitaar; Bert Oosterhol , bas ;
Will Drenth, drums.

Bé Hegen.

De Lekkerbek
warm aanbevolen

BUITENKAMPS
patat en snacks

Elke vrijdagavond
ven« tB.30-20.00uur

in Garmerwolde
(hoek Hildebrandtstr.l

v. ä.Veenstr.)

Vrijdag 3 toktober
extra reklame:

* kinderen klein
zakje friet I 0,25 *

Kom en kijk voor de
aanbiedingen elke week

op de auto

De Lekkerbek

creatief cenInIm

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

c~~ foto film...w~ rnererna
geluld

I
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wegve rsperring voor de aanleg van de pla teaus in de Schutter/aan
ttoto: A. v.o. Meulen)

Koffie concert!
DeTiroler
blaaskapel
De "Alpenjagers" o.l.v. Roelf Stol
verzo rgen weer voor U . . . een
gezellig KOFF IECONCERT in
café "De Leeuw " te Garmerwol
de op zondagoch/end 16 no
vember 1986 van half elf tot
twaa lf uur.
Entree: / 5,- p.p. (incl. een kop
koffie ) ten bate van de sticht ing
Ons Dorpshuis-Garme rwolde .
Op het blaaskapellen-concours

concours in Muntendam

te Muntendam op 20 en 21 sep
tember j.1. behaalden de AL
PENJAGERS in de berg klasse
een l ' prijs met het hoogste
punten tal .
Tevens ontvingen ze nog de Pu
blieksprijs, een knappe prestatie,
als U bedenkt dat er aan dat con
cours 22 kapellen dee lnamen.

Wij van de Alpenjagers ver
wachten velen van U op ons
koffieconcert om met ons
het concours-succes te vie
ren en U draagt meteen
weer een steen tje bij voor
het Dorpshuis.

Tot ziens op 16 november

foto: H . J . v.d. Molen

Een hartelijke dank
Nu ik weer thuis ben wil ik graag
alle mensen bedanken die mij
hebben verwend met hun be
zoekjes, kaarten, brieven , bloe
men, taarten, fruitmanden enz.,
tijdens mijn verblijf in 't zieken 
huis en Beatr ixoord alsook bij
mijn thuiskomst.

Bedankt hé.
Johan Jansen.

Ook wij willen iedereen bedan
ken voor hun belangstelling en
medeleven in de afgelopen lijd .
het was geweldig en hartverwar
mend .

Fam. K. Jansen.
Gewe ideweg 11.

Meer bewegen voor
ouderen in
Gannerwolde

In Thesinge bestaat alweer 2 jaar
een gymnastiekclub in het kade r
van het meer bewegen voor ou
deren. Omdat het in dit dorp zo
goed bevalt en de mensen er een
boel aan beleven wil ik graag aan
het verzoek van enkele Garmer
wolders tegemoet komen om ook
in hun woonplaats een groep te
starten . Omdat het niet duidel ijk
is dat het min imum van 12 leden
haalbaar is nodig ik alle 55+ers
uit om eens een open les bij te
wonen. U kunt dan eens rust ig
bedenken of het iets voor U is. Op

spel in de gymnastiekles

Stoomfluitjes
Te koop :
- Consumptieaardappele

Irene - Eigenheimer
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garme rwolde .
Tel. 050 -416365

Maandagenda
2 november:

Sponsorloop P.J.G.G. ten ba
te van het Dorpshuis!

16 november:
Koffiekonsert door de Harmo
nie ten bate van het Dorps
huis!

26 november:
Plattelandsvrouwen , een le
zing door mevrouw Hügel
over Paranormale geneeswij
zen .

donderdagmiddag van 14.30 tot
15.30 bent U welkom in de gym 
nastiekza al. Als U mee wilt doen
dan adviseer ik wel gymschoe
nen of pantoffels met een platte
en stroeve zool aan te doen . Voor
kousevoeten is de vloer veel te
glad. De kosten zijn f 1,- per les
omdat dit werk gesubsidieerd
wordt door de Stichting Welzijn
Ouderen. Dames én heren
55+ers, tot ziens op 13 november
om 14.30 uur in de gymnastiek
zaal te Garm erwolde.

Truus Top

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge e~ verse worst

,'lees Ille"I·"II"~
11 weet Iiest
"'.U"·"III.

J . FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413

Iedere woensdag Gehaktdag.
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Ticheldo bben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

IS ook voor U
dichtbij
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De geschiedenis van bokbier
De geschiedenis van Bokbier.
De herfst is weer aangebroken ,
daarmee tevens de li jd van re
gen , natte bladeren en lange
avonden, Maar de herfst brengt
ook nog iets anders, nam elijk het
bokb ier.

Wat is bokbier eigenlijk?
Het nederlands bokb ier is een
seizoenbier, dat in oktober-no
vember op de markt komt. Het is
een verre afs tam meling van het
duitse Einbecker-bier.

Einbeck, een stadje in de buurt
van Hannover, was in de 13e
eeuw de beroemdste brouwers
stad van Europa en van de we
reld. In de meeste plaa tsen was
het brouwen van bier in handen
van kloosters of henogelijke ho
ven. In Einbeck mochten de bur 
gers zelf bier brouwen. Als ze er
zin in hadden konden ze van de
stadsbrouw meester de benodig
de uitrusting lenen. In ruil hier
voor moesten ze belasting beta
len van het gebrouwen bier aan
de vroede vaderen . Het bier uit
Einbeck werd uitgevoerd naar al
le belangrijke Han zesteden en
naar steden aan de Oostzee, on
de r anderen Stock holm en Riga.
Om het bier tijdens het lange
transpon met paard en wagen in
goede condi tie te houden had het
een extra hoog alcoholpercenta
ge . Einbeck heeft zijn bekend
heid niet te danke n aan Neder
saksen, waarin het plaatsje ligt ,
maar aan Beieren. Dit zat name
lijk zo : Een hertoç uit Brunswijk
ging trouwen met een dochter
van een Zuid-Duitse edelman.
Voor de bruiloft nam hij een paar
vate n Einbecker-bier mee . Dat
vie l zo goed in de smaak bij de
bruil oftsgasten, dat ze het zelf
ook in Einbeck gingen bestellen.
Doch op den duur wilden ze het
zelf ook gaan produceren en
werd een brouwmeester naar
München gehaald. De naam

Zuivel
Dagelijks
Vers

J .S. Mollema
H. Ridderplein Thesinge

verbaste rde in de loop der jaren
door het Beiersch dialekt van
Einbeck tot Oanbock (zo heette
het in 1789) tot vee l konere bock
bier.

Enkele feiten over het bockbier.
Volgens de Duitse bierwetten
moet het bockbier een dichtheid
hebben van 16° Balling. Wat be-

tekent dit? Dichthe id in graden
uitgedrukt wi l zeggen dat dit niet
rechtstreeks op het alcoholge
halte slaat , maar op het stand
wonelgehalte, de hoeveelheid
opgeloste stof in een hoeveel
heid vloeistof , Graden Balling
zegt iets over het alcoholpereen
tage . Eenvoudig weg kun je stel
len dat het alcoholgehalte in ge
wich tsprocenten één -derde is

~)
,~
J' BLOEM-
t KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Garmerwolde 050-416280

van het aantal graden Balling.
Het bockbier heeft dus ongeveer
een alcoholgehalte van S ge
wichtsprocenten.

Vroeger werd bockbier gemaak1
van gebrande mout, daardoor
kreeg het een don kere kleur . Te
genwoordig zijn lichtere bieren

meer in de mode, maar de smaak
blijft rijk en moutig.

In Beieren wordt bockbier in het
voorjaar ged ronken , de feestdag
van St. Jozef (19 maan) is het be
gin van het voorjaarsbierfeest. In
de volksmond heet het dat het
drinken van di1 bier een goede
remed ie is tegen voerjaarsmoe 
heid. Een paarvan zulke dronken

L Snmer ;j ter Ve er

IJ:VGa.d ~OO' .,... eo.d'

Goederen gebracht
ti? de L v.d. Veenstraat 3
Garmervvolde.
(050-4 13045)
worden vnïdagavond
thUIS gebracht

Tevens .
Suéde-reifllging.
stoppage en
kledingreparatre.

Goed voor uw goed

staan dan ook beke nd als een
heilzame " lentebierkuur" .

In Hannover worden de bock 
bierfeesten in de herfst gehou
den . Omdat Bock het duitse
woord is voo r bok, wordt er wel
gedacht dat het een bier is dat
hoon bij het sterrebeeld Steen
bok . Om dat de kerstdagen hierin
vallen wordt er in Duitsland veel
kadoverpakkingen Bockbier als
kerstgeschenk gegeven. De
buurlanden stichtten verdere
verwarring rond de naam van
bockbier. Het nederlandse bok
bier is namelijk sterk geassoei
eerd met het sym bool van de
bok .

Het karakter van hetnederlandse
bokbier.
Het is een extra zwaar bier (6,S
volume procenten), robijnrood
van kleur en zee r aromatisch van
smaak, niet uitgesproken zoet,
maar vol en mild. Het is een laag ,
gegist bier. Laag geg ist wil zeg
gen dat het bij een lage tem pe
ratuur gegist wordt. Vroeger
werd dat in grotten gedaan. In
1420 is het voor het eerst bedre
ven in München. Tegenwoordig
doe t men dit in gekoelde tanks.
De gisting begint bij een tem pe
ratuur van so,dit stijgt naar 9° en
daalt dan weer naar S graden.
Het gist zak1naar de bodem en
men krijgt een helder biersoort,
Zo'n gisting duurt 1 à 2 weken.
Voor bokbier wordt bij het mou 
ten extra gerst gebruik1en mout
wordt licht gecarameliseerd.
Mouten wil zeggen dat het zet
meel in de gerstekorrels waaruit
het bier bere id wordt, op losbaar
wordt gemaak1. In Nederland is
het bokb ier van Heineken het
meest bekende, hoewel andere
brouwerijen het ook wel maken.
Als U het na dit verhaal ook eens
wilt proberen, kan ik het U aan
bevelen, het is de moeite waard.

Detta van der Molen

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen
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