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Siebolt Dijkema in Libyë

Het interview. Deze keer de
beurt aan Siebolt Dijkema.
Mede door de drukke vakan
tietijd van de redaktieleden is
het verhaal door hemzelf
geschreven. Siebolt, bij de
meeste G en Tlezers nog wel
bekend van het vroegere
"Dörpsproatje", heeft onze
omgeving namelijk (tijdelijk)
verlaten. Voor de Handels
Vereniging Amsterdam werkt
hij in Tauorgha in Libyë. De
HVA heeft daar nog een vee
teelt-projekt, waarop Siebolt,
sinds 15 augustus jI. (voorlo
pig tot 1 mei 1989) werkt als
onderwijzer. Leest zijn ver
haal.

De sollic itatie

Devraag is mij natuurlijk vaak
gesteld, hoe ik er aan kom!
Zo medio januari 1988 heb ik
gereageerd op een adverten
tie van de Stichting NOB in
de Volkskrant. Daarin riep
deze sticht ing mensen, die
wel op Nederlandse scholen
in het buitenland wilden
werken, op te solliciteren. In
eerste instantie ten einde hun
bestand uit te breiden. De
stichting NOB coördineert
de uitzending van de leer
krachten op buitenlandse
basisscholen. Bedrijven of
instellingen die grote projek
ten in het buitenland hebben,
met een Nederlandse Basis
school, kloppen aan bij deze
Stichting. Zo ook de HVA. Ze
benaderden een aantal kan
didaten. ,::n na een paar
gesprekken in Diemen bleef
ik over en werd aangenomen.

Het avontuur

Een buitenlands avontuur
heeft mij altijd al getrokken.
Het Nederlandse leven eens
van afstand te bekijken, op

mezelf aangewezen zijn ver
weg, in aanraking komen met
een andere cultuur, me
staande houden in een
vreemde situatie. En na
terugkomst weer een beetje
opnieuw beginnen in Neder
land. Verder de levenserva
ring op zich en het financiële
aspect niet te vergeten. AI
deze punten maakten het
voor mij interessant deze
mogelijkheid met beide han
den aan te grijpen en het
avontuur te zoeken. Een
belevenis waar ik mijn hele
leven op terug zal kijken.
Uniek dit als onderw ijzer te
kunnen doen.
En daarbij, tot aan de vakan
tie werkte ik op de Star
Numanschool te Groningen.
Een school voor moeilijk
lerende kinderen van 13 t.m.
18 jaar. Leuk werk, maar tijde
lijk. Na de vakant ie zou ik
waarschijnlijk weer werke
loos zijn geweest. Een reden
te meer om deze baan aan te
nemen. Liever werken in
Libyë, dan werkloos in Neder
land.

Libyë

Libyë ligt in Noord-Afrika aan
de Middelandse Zee. Tussen
Egypte, Algerije en Tunesië.
In het zuiden ligt de Sahara.

Het is zo'n 17keer groter dan
Nederland, maar telt slechts
3'12 miljoen inwoners.
Op zich heeft Libyë als staat
misschien een wat onsympa
thieke uitstraling, maar daar
zal ik mij niet mee inlaten. De
Nederlanders die er werken
hoeven zich echt geen zor
gen te maken. Bovendien
met zoveel ruimte, al is het
dan meest zand, heb je alle
mogelijkheden Ghadaffi, de
regeringsleider, te ontlopen.
(Ghadaffi wordt overigens
door de Nederlanders in
gespreken "Ome Kees"
genoemd). En mocht het me
toch te heet worden onder de
voeten stap ik gauw in de
Middellandse Zee. Daar zit ik
zo'n 15 km vanaf.

Het Veeteelt-projekt in
Tauorgha

Tripoli is de hoofdstad van
Libyë en ligt in het best
bewoonbare gedeelte. Zo'n
200 km naar het oosten ligt
het dorpje Tauorgha. In
Tauorgha startte de HVA een
gigantisch projekt van zo'n
10 km doorsnede. Er is een
pluimvee-fokkerij met een
eigen slachterij, een boerde
rijd met 600 koeien en een
zuivelfabriek . Met dit projekt
verzorgt de HVA zo'n 20%
van de voedselproduktie van
het land. Het kader van het
projekt wordt gevormd door
Nederlanders, die samen
werken met Libiërs.



In het totaal zijn op het pro
jekt zo' n 120 Nederlanders ,
inclusief de kinderen. Zij (wij)
wonen in een apart dorp , de
site (sijt) geheten , in gezins
en vrijgezellenwoningen. Eén
van die laatsten, compleet
ingericht, is voor mij. Er zijn
zo'n 25 schoolgaande kinde
ren van 4 tot 12 jaar. Twaalf
zitten in groep 1 t.m. 5, en die
mag ik begeleiden en les
geven. Een redelijke klus en
uitdaging. De school is een
privéschool. Nieuw voo r mij,
want tot nu toe werkte ik
alleen op openbare scholen.
Het werken echter op een
kleine schoo l ligt mij het
beste is mij gebleken, dus
dat zie ik wel zitten. Mijn co l
lega, die de bovenbouw
doet, Frans Hardeman gehe
ten, werkt reeds 5 jaar op het
projekt. Met hem heb ik tij
dens één van de soll icitat ie
gesprekken reeds kennis
gemaakt.

De voorbereiding

Nadat ik wist dat ik aangeno
men was, begon het bloed
natuurl ijk pas echt te kriebe
len. Er moest van alles
gebeuren. De medische keu
ring + aids-test, de visum
aanvrage, het pakken, vee l
zaken regelen, woning , over
name funkties, afzeggen van
verplicht ingen, afscheid
nemen. Alles positief,
behalve de Aids-test.
Als u dit leest ben ik al ver
trokken . Namelijk op maan
dag 15 augustus om 10.50
uur vanaf Schiphol, waar ik
heen ben gebracht gebracht
door Harry en Kees te Cate.
De vlucht is geregeld door de
HVA. Zo'n 40 kg. bagage
mocht ik meenemen. Alleen

zaken als kleding, boeken en
andere noodzakelijke dingen
kwamen in mijn ogen in aan
merking. Een paar zaken die
ik mee neem: 20(!)pas-foto's
voor douane e.d., koffiezet
apparaat , walkman en zon
nebrandol ie. Uiteraard niets
wat maar riekt naar Israël.

De verwachtingen

Als ik dit schrijf komen de
beelden op van zand, zon en
zwoele wind . Het klimaat is
subtropisch. De temperatuur
schommelt momenteel zo
rond 40°C. Die wordt waar
schijnlijk mijn grootste vij
and. Voor de rest verwacht ik
dat het leven zal zijn als in een
klein dorp . Alleen 2000 km
van de Mart initoren vandaan.
Ik denk veel te gaan werken,
lezen, schrijven, afvallen (10
kg.) en sporten als zwemmen
en tennissen. En natuurlijk
gaan de voetbalschoenen
ook mee. Daarnaast wil ik me
graag gaan bezighouden
met het soc iale gebeuren in
de site. En als ik goed inge
burgerd ben en de kat uit de
boom heb gekeken een
beetje het territorium uitbrei
den. Daarover in een vol
gende G en T meer.

Tot ziens

Mensen, er is nog zovee l
meer te vertellen. Echter bij
de eerste de beste gelegen
heid (Kerstvakantie, hopelijk
herfstva kantie) zal ik gebruik
maken van één van de drie
vrije retour-t ickets. Dan ziet u
me wel weer in de buurt rond
toeren op mijn motor, die ik
overigens niet meeneem.
Verder zal ik regelmatig wat
schrijven voor de G en T. Dan

vertel ik over de vlucht, de
mensen, wat ik mis, hoe het
gaat en andere belevenissen.
De mensen waar ik afscheid
van heb genomen wenste ik
reeds Vrolijk Kerstfeest . Een
beetje zot, maar ik ga er maar
vanuit dat ik rond de kerst
pas weer hier ben. Tot dan,
en voor wie wil schrijven het
adres (in Nederland, gewone
porto) :
Tauorgha - project Libyë.
S. J. Dijkema,
p.a. HVA,
Dalsteindreef 125,
1112 XJ Diemen.

Moi, Siebolt Dijkema

Gevonden op de
Braderie in
Garmerwolde

Jack . Kleur: lichtblauw, maat
42.
Een schaar op de parkeer
plaats.
Janna Hazeveld, tel: 050
414777.

Wist U dat:
- dat de heer F. Sto lJ inga

sinds 31 juli aan het Dam
sterdiep kano's verhuurt?

- vanaf 10 uur zijn ze in de
vaart bij café Jägermeister
in Garmerwolde.

- er al zoveel belangstelling
voor is, dat de heer F. Stol
Iinga aan uitbreiding
denkt.

- de redakt ie van de G en T
het artikel kanocentrum
"Wirdumerklap" al
geschreven had toen haar
bovenstaand nieuws
bereikte.

- de jaarlijkse floralia van de
Til op 23 september plaats
vindt.

- een week later er al weer
feest wordt gevierd op de
Til: dan is juf Hidda de
bruid.

Kano verhuur StoJlinga

(foto: JanetJansen)
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Voor al uw vis en visspecieli-
teiten is nog steeds het juiste
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FIRMA VEENSTRA
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Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin



Dagboek van een vaarrecreant Woensdag 19 augustus
1987

Vakantie, het is dan toch
zover: begin van onze tocht
door Groningen. We willen
de veel geroemde, geld ver
slindende vaarrecreat ie zelf
ondervinden. Ons bootje, de
Vrijbuite r. gestationneerd bij
onze caravan in Langweer,
ligt in Onderdendam. "Anne,
opstaan!" "Nu al?"
Mijn man is een slow-starter.
Eenmaal op dreef weet hij
niet van ophouden. Gevolg:
koud eten, groot slaapteko rt.
lets hiervan moet in de
vakantie ingehaald worden .
Bagage in de auto, boot
inpakken. Alles krijgt z'n
vaste plaats. Zittend mid
den in de boot moet ik op de
tast kunnen vinden wat nod ig
is. Om twee uur varen we
richting Uithuizen; sombere
lucht, normaal beeld in
Nederland, droog, zeiljop
pers aan, kap af. Zachtjes
tjoekt het motortje (15PI<).
Wat is Groningen mooi! Golf
jes kabbelen, eendjes en
waterhoentjes schieten weg.
Riet, brandnetels, harig wil
genroosje, mattenbies. . .
We zijn in ons element. We
voelen rust over ons komen.
Even een kopje koffie. Het
gasstelletje staat voorin ,
naast de radio (voor het weer
bericht). Kantens, een sluis,
erfenis van de gaswinning.
Almanak raadplegen : zelf
bedienen. Druk op de knop.
bel, ja, hij doet het! Wat een
uitv inding! Inmiddels, ja u
leest het goed, de zon
schijnt. Truien uit, even aan
de kant liggen, ons prakje
van gisteren opwarmen:
hutspot. Wat rauwe wortel
tjes, momentsoep en yog-

. ,

kamperend (tenten) Europa
verkennen. Met volwassen
kinderen en kleinkinderen is
dat: watersport in Friesland.
Toen de laatste uitvloog
schaften pa en ma zich een
klein bootje aan. Wij tweeën
en de dingen die we ècht
nodig hebben kunnen er in.
Bij mooi weer leven we in de
open lucht. Bij regen trekken
we een kapje over ons heen.

_ . 0;

de familie Sybesma (foto : Anc nes v.d. Melllen)

ten, maar ik legde hem neer.
Toen kwam de vraag op mij af
een dagboek te schrijven.
Wateen kans. ik zag de com 
binatie. Op een "schip " houd
je een logboek bij. Dit dag
boek is een uitwerking daar
van.
Vakantie is voor ons een
combinatie van rust en avon
tuur. Met kleine kinderen was
dat naar zee: zand en water.
Met oparoeiende kinderen:

Per 1 september 1984 werd
mijn man benoemd in Ten
Boer. Mijn woonplaats veran
derde, maar ik kon mijn baan
behouden: lerares Neder
lands en Maatschapp ijleer
aan de Scholengemeen
schap N-W-Groningen te
Eenrum, Wehe en Warffum.
Als vrouw van een burge
meester komen er, vooral in
een dorpsgemeenschap al
lerlei zaken op je af, die je
aanpakt. Zo 'n baan is dan
een stukje leven voor jezelf.
Meer dan 25 jaar heb ik les
geven gecombineerd met
huishouden en verschillende
vrijwillig e baantjes. We heb
ben vier zoons . nu 32. 30. 27
en 25 jaar oud en een pleeg
dochter van 32 jaar. Drie zijn
er getrouwd. We hebben
momenteel 4 kleinkinderen.
Ik heb geen vaste baan meer
maar geefenkele uren Reme
dial Teaching.
Sinds kort heb ik een per
soonlijk abonnement op de
Garmer en Thesinger Ex
press. Ik begroet elk nieuw
blad met plezier. Een blad
met art ikelen die je zaken en
mensen uit je eigen omge
ving leert kennen. Bravo
redaktie. fijn dat het jullie elke
maand weer lukt een blad te
doen verschijnen dat gelezen
mag worden.
Het julinummer eindigde met
een stukje over het Damster
diep-vaarcircuit. Voor een
deel was ik het met de schrij
ver eens. klaar is het nog niet,
maar het is een gigantisch
karwei en te bevaren is het
w èt. Wij deden dat al in 1987!
De kritiek lezend begon m'n
pen in m 'n vingers te kriebe-

GEZIEN ...
Uw leverancier en adviseur
op het gebied van sanitair,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L.v.d. Veenstraat24
9798 PL Garmerwolde
tel.: 050-416049

Alle leveringen via
de erkende handel.

Tevens aanhanger te huur.

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor al uw loon- en
graafwerkzaamheden

lt slootonderhoud
lt maaidorsen
lt grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902-1634



hurt maken er een volledig
maal van.
Om 4.30 uur varen we Uithui
zen binnen. Bij een groente
boer koop ik fruit en bel Cor
rie (pleegdochter): "We lig
gen in de haven, willen jullie
varen?" Binnen een kwartier
arriveren Corrie en Bert met
kleinzoon Rolf en drie logé's.
Eenpaar klapstoeltjes achter
in de boot en iedereen heeft
plaats. Starten... niets.. .
Bert, automonteur, kijkt des
kundig, niets. Stoelen inklap
pen... toch nog eens probe
ren. Hij doet het! Erstond een
stoel op de benzinetoevoer!!!
De jongens sturen om de
beurt , de vertrouwde hand
van opa achter zich.
7 uur, deskundige adviezen,
goeie reis! Usquerder Maar,
zo te zien 1 m. breed.. . Een
visser adviseert: "Toe maar,
straks wordt het breder". We
varen! Het riet wijkt, wat een
belevenis!Rechts geel koren,
links suikerbieten, boven
blauwe lucht. Wat nu? Weer
een sluis? Stond niet op de
kaart. Geen punt , druk op de
knop. . . niets. . . nog
eens. . . niets... Hier slapen
vannacht? Op een boerderij
waterschap gebeld. Ze
komen onmiddellijk, deze
sluis weigert vaker dienst.
Het schemert al als we in
Warffum aanleggen. Boot
klaarmaken voor de nacht!
Stoelen uitk lappen, matras
jes er op, 2 plastic vuilniszak
ken uit de punt , inhoud:
slaapzak, pyama, kussen.
Tijd voor onze dagelijkse
wandeling. Ik ken Warffum,
gaf er 14jaar met veel plezier
aan de huishoudschool. We
lopen de welbekende route.
Geen school, wel een terrein
met bulten en kuilen. Op het

Roakeldaisterrein vinden we
het oude gebouw in nieuw
jasje. "Dát was mijn lokaal,
dat de keuken,. . . verleden
tijd". Na de fusie met Eenrum
is alles anders, geen adjunct
meer, grote klassen, andere
sfeer... Ik stop ermee. Het is
donker als we in de boot krui
pen: petroleumlamp aan. Nu
een Berenburgje, geen dage
lijkse gewoonte , maar een
week-end en vakantiedrank
je: "Proost!" "Bah, koude
thee". HEBBEN ZE ONS
TOCH TUK GEHAD!!!
(Het is onze gewoonte op de
verjaardag van mijn man een
tuinfeest te organiseren voor
gemeentepersoneel en
raad). In de uitnodiging had
den we laten weten aanslui
tend met vakantie te gaan,
geen bloemen e.ub. Daar
komen de gasten: "Hartelijk
gefeliciteerd burgemeester,
alstublieft": een fles Beren
burg, jenever, BB. . . "Dank je
wel, mènsen, veel te gek". . .
wel veertig flessen. .. Wet
houder Janssen geeft uitleg:
't Zou niet gezond zijn,
zoveel alcohol te drinken,
enkele bevatten edel
vocht. . . "applaus ". .. 't/s
als vanouds, gezellig, praten
met deze en gene, zelf je
hapje en drankje halen. Onze
kinderen vullen aan.
Als ieder weg is worden de
flessen geopend: ruiken,
proeven, leeggooien. De
milieuboer is morgen goed
af, maar wat zullen de men
sen zeggen van al die lege
drankflessen?) Wij doen het
die avond met Seven-up.

Donderdag 20 augustus

De zon schijnt, er uit!
Af en toe passeert een wan-

delaar. 't Sliep lekker in Warf
fum. Er staat nog geen toilet
en "Spoorzicht" heeft vakan
tie. We hebben een toiletem
mer en wassen doen we
straks wel. Brood gehaald en
iets lekkers voor bij de koffie.
Anne heeft de boot vaarklaar
gemaakt, daar tuffen we
heen. Heerlijk zo in de zonzit
tend de weg te zien waar
langs ik geregeld naar school
reed. Ik zet theewater op,
maak brood klaar. AI varend
genieten we van ons ontbijt.
Onderweg, op een stil plekje
leggen we aan om ons te
wassen, etc. Alleen de eend
jes kunnen ons zien. Mooi
zijn die Maren, kronkelend
tussen de landerijen. Overal
visstekjes. Richt ing Pieterbu
ren stoppen we. Heerlijk
lezen, bruinbakken, slapen.
Via Leens(leukeoude huisjes
met tuintjes langs het water)
en Ulrum komen we in Zout
kamp. 't Is bij zessen, gauw
inkopen doen. We eten weer
heerlijk: puree (uit pak),
doperwten (uit blik), wortels
(rauw),eengebakken visje en
kwark met een perzik toe.
(Thuiskomt de groente meer
malen zo uit de tuin op tafel).
Er liggen een aantal huifbo
ten in de haven. Ik begrijp nu
wat mensen bezielt zo'n ding
te huren. Weer of geen weer,
water geeft rust en Gronin
gen is de moeite waard! We
varen het Reitdiep op, wat
een andere aanblik: dit brede
water. Dit is ook Groningen.
Bij Electra zullen we slapen.
We vinden een mooi plekje
aan het Kommerzijlsterriet.
Er ligt nog een boot. We
maken een praatje. Ze
komen uit Rotterdam, vinden
Groningen schitterend . Ver
fr issend die gesprekjes met

wildvreemden tijdens zo'n.
tocht. Je hoeft niet te zeggen
wie je bent. Je hebt één ding
gemeen: liefde voor het
water. Je wisselt ervaringen
uit, helpt elkaar, geeft tips.
Meestal blijft het aan de
oppervlakte, soms gaat het
dieper,een enkele keer levert
het voortgezet contakt op.
Na het opmaken van de bed
den omgeving verkennen: de
camping, het zwembad, het
stoomgemaal. We halen her
inneringen op uit onze Ulru
mer tijd: "Dáár huurden we
een roeiboot , dáár roeiden
we met toen nog drie kinde
ren". We zitten nog een
poosje in het donker op de
steiger te genieten van de
stilte.

Vrijdag 2 1 augustus

Het zonnetje wekt ons. Bijna
9 uur. Slaapzakken luchten,
ontbijten op de steiger. Na
het scheerproces bakt Anne
een paar eieren. Wat is de
wereld mooi! Aan de over
kant ruist achter het riet het
rijpe koren. Vogeltjes komen
onze kruimels oppikken. ZuI
len we zwemmen? Gewa
pend met handdoek, tanden
borstel, 2 jerrycans en de toi
letemmer lopen we naar het
zwembad. Eerst emmer
legen, douchen, tanden
poetsen, watervaten vullen
en dan zwemmen. Het is
druk, het bad is klein.
Terug bij de boot koesteren
we ons een poosje in de zon,
bestuderen de kaart en de
almanak (dik boekwerk met
alle gegevens over waterwe
gen, bruggen, sluizen van de
ANW.B.), Anne zet koffie.
We hebben er nog appelge
bak bij van elsteren. heerlijk.

Rabobank ~
Altijd in de buurt.

En daarom is er altijd een
Rabobank Geld moet u bij de hand
in uw buurt... hebben . Betalingen moet u

even kunnen regelen .
En daarom moet uw
bank dicht in de
buurt zijn.
Voor de Rabobank ,~ .--

hoeft u niet ver
te gaan ...



"alles heeft zijn vaste plaats" (foto: mevr. H. Sybes ma-a eukema)

Thuis nemen we alleen zon
dags iets bij de koff ie, nu elke
dag, dat is ook vakantie! 't Is
al middag als ik de boot start.
Op naar Sauwerd. Op het
Reitdiep is het vrij druk: grote
zeiljachten, motorkruisers,
enkele huifboten en een paar
kano's.
Varen in een kano lijkt me het
einde, geen motor achter je
(die toch altijd de stilte ver
stoort), maar ja, als je een
dagje ouder wordt. Voor het
avondeten meren we af in de
"jachthaven" van Sauwerd.
Wat wandelden we hier vaak,
ons verheugend over de
enkele bootjes die er lagen:
opkomst van de watersport.
Nu ligt het vol. De Centra is
een eind lopen, maar we
weten de weg. Natuurlijk
komen we allerlei bekenden
tegen, dat maakt de weg
extra lang. Met armen vol
pakjes en blikjes komen we
terug. Anne kookt vanavond:
Kerriesoep, een blik nassi
goreng, groentesalade,
blanke vla: we smullen.
Omwonenden en bootjes
mensen komen een praatje
maken. Als je 18 jaar in een
dorp gewoond hebt ken je
iedereen. Toch krijgen we het
eten binnen en de afwas aan
kant. 't Wordt kouder, er
zweeft een damp over het
water. We koersen richting
Adorp, aan de kade van Wie
rumerschouw zullen we sla
pen. Nade dagelijkse wande
ling rollen we de plastic zij
raampjes op en liggen nog
een poosje in onze slaapzak
te genieten van kabbelend
water, een loeiende koe, de
schreeuw van een vogel. ..

Zaterdag 22 augustus

g uur: "Toet-toeoet, een

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 14 15

schip wil door de brug. We
zijn meteen klaar wakker,
benen uit de slaapzak, de
zon! Na het ochtendritueel
ontbijten we op de kade. Bij
de brugwachter mogen we
gebruik maken van het toilet
en dan. . . op naar Ten Boer:
gemeente aan het Damster
diepvaarcircuit ! We komen er
echter niet, of we moeten
peddelen. Anne rijdt op een
geleende fiets naar garage
Bakker en komt met benzine
terug. Bij de sluis van Dor
kwerd hebben we geluk, er
moeten meer schepen door.
De spoorbrug te laag? Nee,
het gaat, maar de vlaggestok
knapt. We varen door de
stad: Noorderhaven, Turfsin
gel, langs Schouwburg en
Pannekoekenschip. Vreemd
te varen waar je anders je
auto parkeert. Damsterdiep
vaarcircuit.
Het Eemskanaal, groot en
druk, niets voor ons. Geluk
kig, daar is het sluisje. Trek
aan een touw: ja, het werkt!
Wat een gemak (wat een
kostbare voorziening). Gar
merwolde: achter de vaste
brug leggen we aan.Tijd voor
ons zaterdagse kostje: soep
en pannekoeken. Volkoren
meel, eieren, ontbijtspek,
melk, boter, stroop, alles is
aanboord . Geen garde: klop
pen met twee vorken wil ook.
We bakken om beurten onze
pannekoek en genieten in en
van dit stukje van onze
gemeente.
Het Damsterdiep is nog niet
uitgebaggerd, soms voelen
we grond, maar we komen in
Ten Boer en meren aan de
gemeentelijke steiger... De
Vries wacht ons op. HIJ kan
niet begrijpen dat wij in zo'n

klein bootje kunnen slapen.
"Eten doen jullie zeker in
hotels". We laten hem de
indeling van de boot zien,
eenvoudig en efficiënt. Hij
kijkt nog wat ongelovig. Dan
zie je hier wel andere sche
pen! Voorraad aanvullen bij
Storteboom (geen bord wijst
de weg). Zwemmen in één
van de mooiste zwembaden
van Noord-Groningen (weet
de vaarrecreant het te vin
den?). 's Avonds wandelen in
het Ten Boersterbos, de was
doen, slapen in ons eigen
bed. Ik mis de deining.

Zondagmorgen 23 augus
tus

Een blijde kerkdienst, voe
ding voor de verticale dimen
sie, die je leventemidden van
dreigingen en teleurst~lhn

gen leefbaar maakt; die Je
kracht geeft op jouw plaats,
met de middelen die jou ten
dienste staan, te doen wat je

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

kunt (meer wordt niet van je
gevraagd). 's Middags
maken we plannen voor de
verdere tocht, zo mogelijk via
het Schildmeer. Veel bruggen
en sluizen worden in Gronin
gen op zondag niet bediend.
Afspraken voor doortocht
moeten 24 uur vantevoren
gemaakt worden, een handi
cap voor schippers , die hou
den niet van planmatigheid:
afhankelijkheid van regen en
wind noodzaakt vaak tot
koerswijziging.
De avond begint niet plezie
rig, hoe het komt weten we

niet meer, plotseling komen
allerlei frustrat ies van de
afgelopen tijd , weggedrukt
onder het werk, zorgvuldig
toegedekt in de schaarse
vrije tijd, naar boven. Wevoe
len ons doodongelukkig. Ik
kies de verkeerde woorden,
Anne zwijgt. Ik tetter door.. .
geen reaktie. Ik krijg m'n ver
stand terug, er volgt een

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501



"de Vrijbuiter " in het Damsterdiep (foto: mevr. H. Sybesma · Beukema)

gesprek, de toon wordt mil
der. Tot diep in de nacht pro
beren we onder woorden te
brengen wat ons hindert, wat
beter kan, wat onmogelijk
is.. .
Op één lijn komen we nooit,
daarvoor verschillen onze
karakters tè veel, maar we
kunnen weer verder, we kun
nen weer genieten met elkaar
en van elkaar. En er is veel te
genieten in zo'n vakantie
waarin je bekende plekjes
van een andere kant bekijkt
en onbekende hoekjes van je
eigen provincie ontdekt.

Maandag 24 augustus

Na enkele telefonades is het
plan rond. We kunnen het
Damsterdiepcircuit vandaag
inderdaad verder varen. Ze
hebben die 24 uur ruim geno
men. Schone kleren aan en
weg wezen. AI varend op dat
mooie Damsterdiep voelen
we de rust van het water weer
over ons komen. We laten
Appingedam liggen. Er zijn
nl. drie vaste punten: tussen
1 en 2 Zuidergroevesluis, 4
uur Slochtersluis en 6 uur
Westerhavensluis. Jammer
zo ingekapseld te zitten maar
in Groningen kan dat niet
anders. Twee Groevesluizen
voeren onder over het veel
hoger liggende Eemskanaal.
Dan varenwe richting Schild
meer. Eventijd voor eten. We
kunnen op het water de hele
dag wel eten. Voor Anne
geen bezwaar, die groeit niet.
Ik moet uitkijken. Schildmeer,
ongeloof lijk, wat is dàt mooi!
We varen heel zachtjes, de
stilte indrinkend. Het water is
een spiegel, meeuwen sche
ren over ons heen. . . Waar
om, peins ik, omringen we

ons met allerlei nuttige en
onnutte dingen, terwijl een
mens maar zo weinig nodig
heeft om gelukkig te zijn. Wat
zijn we in Groningen rijk,
weten we het?
De zon gaat even schuil ach
ter een grijs waas, geen schip
te zien. .. We vinden met
enige moeite (bebakening
kan beter) de uitgang van het
Schildmeer naar het kanaal

van Duurswold. Er drijft veel
ruit. De schroef stikt er af en
toe in. Dealmanak zegtdat er
vier particu liere bruggen vol
gen, die we zelf moeten
bedienen. Ze zijn zelfs voor
ons te laag: 40 cm, 90,... De
eerste lukt. De tweede.. .
onmogelijk, geen beweging
in te krijgen. Geen wonder,
een fietser vertelt ons dat er
een trekker voor moet. . . 't is
drie uur. . . dag Slochter
sluis... dat redden we nooit !
Maar kijk, daar komt de boer
van het land, mèt trekker.
"Kunt u helpen?" "Natuur
lijk". Brute kracht gaat de

brug te lijf en ja hoor, hij
gehoorzaamt. Dan een klap
brug, eenfluitje vaneencent.
De laatste, een rolbrug wordt
door de eigenaar voor ons
opengerold. Zowaar, vier uur:
Slochtersluis, er staat al
iemand te wachten. Wevaren
op het Eemskanaal, daar is
het sluisje weer, dat laten we
nu rechts liggen. Einde van
het Damsterdiepcircuit. Een

heel mooi traject , waar nog
wel het één en ander aan te
verbeteren valt, maar alles
kan niet tegelijk.
We bereiken via het Hoen
diep de jachthaven van Bril 
til , en lopen naar Zuidhorn,
waar we moeder Sybesma
bezoeken in het serviceflat
Eiberhol. Wat is ze blij. Om 11
uur zijn we terug in de boot,
net op tijd, want de regen valt
bij bakken uit de lucht. We
duiken in ons warme bed en
luisteren met welbehagen
naar de stromende regen.
"Wat zullen ze ons bekla
gen", zeg ik, we gniffelen.

Dindag 25 augustus

De regen houdt aan, dus blij
ven we in bed. 12 uur: de zon!
Uit de veren, toilet maken.
Wat een luxe, een heerlijk
warme douche, scheren bij
een wastafel!!! We ontb ijten
uitgebreid , tot de avond heb
ben we genoeg. Naar Fries
land varend moeten we een
stukje Van Starkenborghka
naai en de sluis van Gaarkeu
ken passeren. Zo snel moge
lijk verlaten we het grote
water en slaan af naar Vis
vliet. Wat een gezellig dorpje,
zo knus. Je komt er nooit,
over de snelweg raas je het
voorbij.
Op een soort brink hebben
kinderen stalletjes getim
merd. Een groot papier ver
telt dat er vanavond kinder
markt zal zijn. Er zijn veel
mensen op de been. Fijne
sfeer in zo'n klein dorp. We
hebben brandstof nodig,
maareenpomp is er niet. Een
mevrouw vertelt ons dat we
naar Stroobos moeten. Als
ze hoort dat we met de boot
zijn, biedt ze aan naar
Stroobos te rijden.Anne gaat
mee, ik kook het eten. Fijn,
zulke mensen te ontmoeten ,
die ongeacht wie je bent,
voor je klaar staan. Als Anne
terug komt met de volle tank,
heb ik het eten klaar. 't Is
somber, maar we kunnen
weer verder, af en toe valt er
wat regen, dan trekken we de
kap over ons heen. We laten
Groningen achter ons.
Om 9 uur komen we in Dok
kum aan, de havenmeester
haalt juist het liggeld op, voor
ons f 3,50. We lopen naar
broer Haye en schoonzus
Riek, ze zijn thuis. "Hoe
komen jullie hier, je kunt hier

r;.-

~mëlrelTla
I geluid

l---..........~

winkelcenlrum ..Iewenborgh
I lel ~U779L lI'oni nlien

1
I

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

WinkelcentNm L.eo.'81lborg. tel. 416222
Selwerd. tel. 778465

Claremah-.:t 47
Beyum Oost. tel . 42 1452



Openluchtspel Rederijkerskamer

" We s te r"

"De heer R. Veenstra kon het niet laten! Op het terrein van
boer Havinga is hij weer begonnen met zijn oude liefde: het
kweken van tuinplantjes en sierheesters. In de noorse blokhut
bergt hij zijn gereedschap" (fot o: Janet Jan sen)

wel slapen" . Daar voelen we
niets voor. Na enkele gezel
lige uurtjes zoeken we ons
eigen waterbed weer op .

Woensdag 26 augustus

Het stroomt van de regen.
We kunnen buiten gratis dou
chen. Toch lopen we, gewa
pend met paraplu, to ilettas
en emmer naar de camping,
waar we lekker kunnen dou
chen voor f 1,- . Als we
ondanks de regen, het
gebruikel ijke, welvoorziene
ontbijt genuttigd hebben ,
laat broer Haye ons het sch it
terende stadhuis van Dok
kum zien en verschillende
stadsvernieuwingsprojec
ten. In Leeuwarden slapen
we langs het plantsoen en de
volgende dag:

Donderdag 27 augustus

dalen we, via Sneek , af naar
Langweer. De boot is weer
thuis . Onze kinderen verwel
komen ons: "Hoe was het?"
Schitterend, onvoorstelbaar,
voor herhaling vatbaar! " Er is
in Groningen nog veel te zien,
wie weet volgend jaar.. .
Oost-Groningen???

Hilda Sybesma-Beukema

De laatste
schooldag
De laatste schooldag heb
ben we spelletjes gedaan in
dorpshuis "De Leeuw". Het
eerste spellet je was het "bib
berspel", daar haalde ieder
een voldoende punten bij. Bij
het tweede spel moe st je een
aantal ringen om de armen of
benen of hoed van een

Onroerendgoedburo

R.v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in om. goed)

clowntje goo ien. Als je een
ring om de hoed goo ide
kreeg ie 40 punten. Als je een
ring om één van de armen
goo ide kreeg je 20 punten en
als je de ring om één van de
benen gooide kreeg je 10
punten. Het derde spe l was
het "Willie Wortel spel ". En
verder waren de andere spel
letjes ook heel leuk.
Toen het bego n gingen de
groepen 5 t.m . 8 teken
f ilmpjes kijken. De andere
groepen gingen eerst de
spelletjes doen . Toen de
groepen 5 t.m. 8 klaar waren
met tekenfilmpjes kijken gin
gen de groepen 1 t.m. 4
tekenfilmpjes kijken.Toendie
afgelopen waren gingen we
een lekker bakje patat eten.
Even later gingen we nog een
keer tekenfilmpjes kijken en
spelletjes doen. Een paar
minuten later gingen alle 8
groepen dia 's kijken. Toen
dat klaar was werden de
diploma's uitgereikt en toen
hadden we vakantie.

Gemaakt door Miranda
Ophuis.

Ingezonden

Zaterdag 17 september a.s.
is het de jaar lijkse nationale
monumentendag. Overal in
het land worde n monumen
ten open gesteld voor bezoe
kers. Ook onze kerken zullen
die dag van tien tot vijf uur
geopend zijn. Hoewel we niet
de duizenden bezoekers van
Kerkepad verwach ten , reke
nen we toch op een paar hon
derd mensen. Ieder is van
harte welkom .

Herv. gem. Garmerwolde
Thesinge

L s'merii ter Veer

&V Goed .00' ,,,', Goed

Goederen gebracht
In de L v.d veeastnet 3
Garmervvolde.
(050-4 /304 5)
vvorden Vfljdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reiniging.
stoppage en
kledtngreparatJe,

Goed voor uw goed

Het weer in aanmerking
genomen was de publieke
belangs telling redelijk. Plm.
300 mensen kwamen kijken
waaronder burgemeester en
mevrouw Sybesma en wet
houder en mevrouw Jans
sen. Het stuk "t Oale mot
eerst op" werd goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA - TOMOS - YAM AHA

FANT IC

o Alle /(!eufen en modellen Utl 1IO(X7iJiJ(j

~f 0 VeieilCCf!'SSO;n!$ en~Ien

o P'Ima setvee en~arte

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Weri<pl aats ·s maandags de ge/lole
dag gosJolJln,

gespeeld.
Volgend jaar vieren we het
125-jar ige bestaan van onze
vereniging. Er wordt dan
geen open luchtspel opge
voerd. Over wat er wel gaat
gebeuren houden we u op de
hoogte via deze krant.

Janna Hazeveld

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Dementie

DROGISTERIJ ·I'IUlFU1llEIUE-REFORM-9CIIOON1IEIIlflSALO\I

Iemand verzorgen of nauw
betrokken zijn bij iemand die
dementeert , is niet gemakke
lijk. U ziet uw vrouw of vader
helemaal veranderen. Hij of
zij wordt vergeetacht ig en
verward. Eigenlijk wordt
iemand die dementeert een
heel ander mens. Dat vraagt
van u een andere omgang
met een vertrouwd persoon.
De verenigingen Het Groene
Kruis Stedum en Ten Boer en
de RIAGG organiseren een
informatie-avond en een
gespreksgroep over demen
tie.

Informatie-avond

Deze avond is bestemd voor
mensen uit de naaste omge
ving van iemand die demen
teert.
Er wordt:

een videof ilm gedraaid;
"Ze wordt zo vergeetach
tig";
een lezing gehouden over
dement ie;
informatie verstrekt over
de dagbehandeling in het
geriatrisch verpleeghuis
Vliethoven;
uitleg gegeven over de
gespreksgroep.

Gespreksgroep over de
mentie

weten te komen over demen
tie, om naar elkaars ervarin
gen te luisteren en misschien
ook om eens iets van u af te
praten.

Er wordt o.a. gepraat over:
vormen en oorzaken van
dementie;
hoe u kunt omgaan met
iemand die dementeert ;
hoe het verder zal gaan,
wat uw grenzen zijn en op
welke voorzieningen u
eventueel een beroep kunt
doen.

De groep komt eens per
week bijeen gedurende 7
weken en wordt begeleid
door een wijkverpleegkun
dige en een preventie-mede
werkster van de RIAGG.

Waar en wanneer

Informatie-avond: op don
derdag 22 september 1988
van 19.30-21.30 uur in het
Groene Kruisgebouw, BIin
kerdlaan 2, Ten Boer.

Gespreksgroep:

De bijeenkomsten worden
gehouden op donderdag
ochtend van 27 oktober t/rn 8
december 1988 in het
Groene Kruisgebouw van
Stedum of Ten Boer.

Kerkdiensten
Gereformeerde ker k
Thesinge·Garmerwolde

4 september: 9.30 u. en
14.30 u. ds. Kwast, Leeu
warden

11 september: 9.30 u. ds.
van der Wel,Assen;-14.30
u. ds. Jans, Groningen

18 september : 9.30 u. ds. de
Vries-Batenburg, gez.
dienstin de Ned. Herv.
Kerk te Garmerwolde ;
14.30 u. drs. Langelaar,
Grootegast

25 september: 9.30 u. en
14.30 u. ds. van Wieren,
Leek

Herv. G em e en te
Garmerwolde·Thesinge

4 september: Garmer-
wolde 9.30 u. cand. mw.
J. Seldenrath, Groningen

11 september: Thesinge
9.30 u. ds. C. de Vries
Batenburg

18 september : Garmer-
wolde 9.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg, geza
menlijke dienst

25 september: Thesinge
9.30 u. ds. C. de Vries
Batenburg

RED AKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld. Pela Jurjens,
Elisabelh Foeken, Delta v.d . Molen,
Janet Jansen (fotograaf), Tineke
Werkman.

Redakl ie Thesinge:
Andries v.d. Meulen (fotograaf),
Joonne v.d. Meulen.
Truus Top, Joep de Bree,
Chrétien Schoutelen .

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken.
L. v.d. Veenstraal 2,
tel. 050-416355.

Eind-redakl ie Thesinge:
Chrélien Schouteten, Lageweg 26,
tel. 05902-2086.

Lay-out: Gonnie Pater

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d. Veenstraal 15,
9798 PK Garmerwolde,
l el. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.o. bank 916938.

Abonnemenlsgeld f 17.50 p.j.

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

Advertenties

Gratis mannetjes konijn +
hok, fam. Vliem, Dorps
weg 65, Garmerwolde,
050-416341.

- te koop aangeboden:
consumptieaardappels
Doré's/Eigenheimers
K. Jansen, Garmerwolde
tel. 050-416365

De bijeenkomsten zijn
bestemd voor familieleden
en verzorgers van mensen
die dementeren en thuis
wonen.
Aan deze bijeenkomsten
kunt u meedoen om meer te

Informatie inwinnen en/of
opgave voor de gespreks
groep kunt u doen op werk
dagen tussen 12.30 en 13.30
uur bij de wijkverpleegkundi
gen. Ten Boer: 05902-1575.
Stedum: 05965-1295.

WINKELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEfOON 05Q...410608 .

\'Iees Ine\'I·••'I\\~
1I \\'cct best
\\':1:11·..111 .

Het adres voo r al uw vlees en fijn e vleeswaren
Specialist in rollades, droge en verse worst

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERV OER VAN LOSGESTORT E GOE DE REN

Iedere woensdag Gehaktdag.

~~'~~.
~~ edelslager - '"

J. FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413

GEISO L EERDE ONDE RLOSSERS
KIPPERS

PA L L ETYERVOER
VE RHU IZ IN(iI'N

GEWEIDE W EG 11
9798 T A GARME RWOL.DE (GR .)

TEL. 050-416365



Laatste schooldag van"de Til" Arjelle Werkman

Om kwart voor 9 moesten de
kinderen op school zijn. We
zouden een speurtocht doen
maar het regende te hard.
Dus gingen we t.v. kijken:
tekenfilmpjes . Daarna gin
gen we volksdansen samen
met Liesbeth Hofstra, de
moeder van Nynke. We gin
gen door alle klassen, maar
dat was niet zo'n groot suc
ces: somm igen vielen en
trokken. Toen begonnen we
met de speurtocht, eerst de
eerste groep, 10 minuten
later de volgende, en onder
wijl de andere groepen tv-kij 
ken.
Eindelijk was onze groep aan
de beurt en daar zaten in
Mart in Sneek, Linda v. Zwol.
Lisette en Marr it v.d. Meulen,
mijn zusje Sanne en ik. Er
waren allemaal sprookjes;
ouders en leerkrachten
waren verkleed als sprook
jesfiguren. Deeerst die wij op
moesten zoeken was
Sneeuwwitje en dat was bij
Barry v. Rijssel thuis. Je
moest kaarten opzoeken, die
moest je op volgorde zetten
en je kreeg een giftige appel
mee. Toen gingen we naar
het sprookje van Hans en
Grietje, daar moest je een
beschuit versieren met drop,
engelse drop en hagelslag en
je kreeg er ranja bij, dat was
heerlijk. En het was bij Gonny
thuis. Gonny is de moeder
van Olivia en Sarah. Toen gin
gen we naar het sprookje Ala
din en de wonderlamp.
Ton Heuvelmans was Aladin.
Ik mocht de kruik wrijven en
dan zei de geest wat. Je
kreeg bij ieder sprookje een
letter en daar moest je uitein-

delijk een woord van maken.
Toen gingen we naar
Doornroosje, daar moest je 3
touwtjes volgen en dan kijken
waar ze heengingen, dat was
bij Tessa Remkes thuis .
Daarna gingen we naar het
sprookje Klein Duimpje.
Lisette deed grote laarzen
aan en toen moesten we de
steentjes volgen. Sanne zei:
"dat zijn mooie stenen" en ze
wou ze meenemen! We gin
gen naar het sprookje "De
Rattenvanger van Hameien".
De vader van Nynke speelde

op een dwarsflu it en wij
moesten zeggen welk lied de
ratten aantrok en welk lied de
kinderen de berg in lokte .
Onder de sprookjes door
moesten we ook nog even
patat eten en een tekening
over een sprookje maken. En
toen weer verder, we gingen
naar Marrits huis daar was
het sprookje Assepoester.
We moesten steentjes uit de
erwten zoeken en het
schoentje zoeken en toen
kregen we een snoepje. We
moesten naar het sprookje

Het volksdansen

Roodkapje Ouf Hidda was de
boze wolf, Annelies Kits
roodkapje).
Veel kinderen waren onder
de indruk of bang voor de
wolf; daar kreeg je een
koekje en toen waren we
klaar. Enuit het woord kwam:
sprookjes. We gingen naar
school en daar stond de t.v.
aan en wie wou kijken mocht
blijven kijken en wie niet, die
mocht naar huis. Het was ver
der een geslaagde dag
ondanks de regen! Een pret
tige vakantie nog allemaal!

•
WHITE Gazonmaaiers
Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H.Dudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge

Assepoester (Iata: Andries v.d . Meulenl



Waarheen:Daarheen

Joep de Bree

Tot slot: Naast de mooie
omgeving, de verzorgde
indruk die de verblijven
boden viel mij in het bijzon
der de gastvrijheid en harte
lijkheid van de familie Hof
man op. Je kunt duidelijk
merken dat zij dit werk met
hart en ziel doen. Begonnen
als hobby is het kanocen
trum uitgegroeid tot een
degelijke onderneming, maar i
nog steeds staat het plezier
in het werk voorop . Puur
kommercieel is het zeker niet
en dat is rn.i. één van de aan
trekkelijke kanten van dit
centrum . Vooral kinderen
hebben het er zeer naar de
zin omdat Klaas en Greet er
zèlf zo'n plezier in hebben.
En dat is het halve werk.
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U vindt Wirdum aan de weg
Groningen-Delfzijl, 18 km na
Groningen en ca. 5 km voor
Appingedam . De bus heeft
een verbinding met Garrels
weer, van daaruit wandelt u
langs het Damsterdiep rich
ting Wirdumerklap. Het juiste
adres: Stadsweg 9, Wirdum.
Nadere informatie per tele
foon? Het nummer is: 05967
2335.
De prijzen: kan overhuur:
f 5,- per uur; f 10,- per drie
uur en f 17,50 per dag. Er
bestaat de mogelijkheid om
een abonnement te nemen;
niet alleen voordeliger maar
ook makkelijker: al wil je
maar een half uurtje per dag,
je kunt je gang gaan wanneer
je maar wilt. Trekkershut:
f 40,- per nacht. Groepslo
gies f 9,50 per persoon.

ue- e . B V uur:
f 5.- per uur; /10,- pe r drie
uur en 117,50 per dag. Er
bestaat de mogelijkheid om
een abonnement Ie nemen;
niet alleen voordeliger maar
ook makkelijker: al wil je
maar een half uurtje pe r dag ,
je kunt je gang gaanwanneer
je maar wilt . Trekkershut: •
J 40,- per nacht. Groepsi
gies f9 ,SOper rsoon. ~
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duele wensen en mogelijkhe
den. Ook kunnen zij u de eer
ste beginselen van het
kanoën bijbrengen ; het in- en
uitstappen, de techniek van
het peddelen enz. Het bijzon
dere van het kanovaren is dat
u kans heeft het landschap
van een geheel andere kant
te bewonderen en dat op een
aktieve, maar zeer ontspan
nen sfeer.Zeer op het gemak,
genietend van de rust en
stilte kom je in gebieden waar
je normaal nooit komt.
Onderweg zijn er vele moge
lijkheden om uit te stappen
en b.v te picknicken of dorp 
jes te bezoeken.
Het kanocentrum bezit twee
kano-trailers, waardoor het
mogelijk is dat u ook op
diverse andere plaatsen kunt
starten . Er zijn 30 stabiele 1
persoons kano's te huur. In
deze kano's zit u ontspannen
en ze zijn bijna niet onderste
boven te krijgen. Daarnaast
zijn er 2-persoonskano's, 7
canadese kano's en twee
waterfietsen te huur. Regen
achtig weer hoeft geen
bezwaar te zijn want met een
zeiltje om het middel en om
de boot blijft u droog.
Naast het huren van de boten
kunt u op het kanocentrum
ook overnachten . Er is een
z.g. trekkershut direkt aan
het water. Deze is voorzien
van gas, licht en water en
biedt onderdak voor vijf per
sonen. Ook groepen kunnen
terecht: er is een groepsak
komodatie met slaapgele
genheid voor 25 personen,
met douche- was- en keu
kenfacilite iten.

Kanocentrum "Wirdumer
klap"

Voor die lezers onder u die
nog uitzien naar mogelijkhe
den om niet te ver buiten de
deur één of meerdere dagen
van de vakantie door te bren
gen is het volgende artikel
wellicht van belang. Althans,
wanneer u enigszins "spor
tief" bent ingesteld en van
het Groningse landschap
houdt en, niet te vergeten, de
zwemkunst meester bent.
Het landschap waarop wij
doelen is het Damsterdiep
Marencircuit. Het woord "cir
cuit" hoeft niet af te schrik
ken; het heeft in tegenstelling
tot wat het woord missch ien
doet vermoeden niets met
snelheid of racerij te maken.
In tegendeel, wij hebben het
over het bevaren van de Gro
ningse maren per kano en
het tempo waarin dit gebeurt
is uw eigen tempo, de af te
leggen afstand is geheel vrij .
Het kanocentrum "Wirdu
merklap" ligt aan het Dam
sterdiep op ongeveer 1 km
van het landgoed Ekenstein
en 4 km van Appingedam.
Een "rondje" Appingedam is
dan ook een veel gevaren
tocht. Daarnaast zijn er nog
vele andere mogelijkheden,
het Damsterdiep heeft vele
aansluitingen op het prach
tige marengebied. Erzijn vele
tochten mogelijk, afhankelijk
van wat ieder wil en denkt
aan te kunnen. In overleg met
Klaas en Greet Hofman, die
het bedr ijf runnen, kan een
tocht uitgezocht worden die
het meest past bij de indivi-
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- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
~ Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke 1eerver1-procedé van Allround lederservice is hun ban kstel
weer als nieuw .
Duur? Nee, zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer informatie:
050-424205

~ll D

LEDER
SERVICE

aquaterm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen
Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde


