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Thesinge heeft zijn
eigen sterrenwacht
Een gesprek met Wim Zijlema over de sterrenkijkdagen 1988
De landel ijke st errenkijkdagen staan wee r voo r de
deur. Als het wee r meewerkt zijn er vrijdag 18
november en zat erdag 19
november
interessante
dingen aan de avondhemel
te zien. In Thesinge is er
dan de mogelijkheid om
ste rren , planeten en onze
maan door de telescoop
waar te nemen. Wim Zijlema, ook in september '80
door de G en T geinte rviewd over zijn hobby sterrenkunde, houdt dan op en
hu is in zijn eigen sterrenwacht aan de Schutterlaan
7.
Eigen s terrenwacht
Wim Zijlema, 24 jaar, beoefent zijn hobby sterrenkunde
(astronomie) nog zeer intensief. Een schuurtje in de tuin
heeft met een oprolbaar dak
zijn caravan als sterrenwacht
vervangen. Hierin bevindt
zich naast zijn oude spiegelkijker een lenzenkijker. Deze
laatste staat op een betonnen pilaar vastopgestel d. Hij
is lid van de nederlandse vereniging voor weer- en sterrenkunde. De afdeling Groningen houdt maandelijks
een bijeenkomst. "De laatste
keer hebben we een optische
instrumentenmakerij
in
Hoogkerk bezocht. Hier bouwen ze o.a. telescopen (kijkers)". Door het lezen van het
maandblad Zenit en een
amerikaans tijdschrift blijft
Wim op de hoogte van de
nieuwste
ontwikkelingen.
Jaarlijks wordt de sterrengids aangeschaft: maandoverzichten van wat er zich 's
avonds aan de hemel voordoet. Wanneer het weer helder is zoekt hij in de gids op
wat er te zien is en bestu-

deert zijn object door de telescoop. Zijn eigen waarnemingen noteert of schetst
Wim in een logboek met vermelding van tijdstip, soort
weer en gebruikte vergroting.
Ook maakt hij via zijn telescoop foto 's. Wim laat mij
een foto van de maan zien.
Duidelijk zichtbaar zijn de
inslagkraters, de donkere
gebieden (zeeën) en de lichte
gebieden (kraters of bergen).
Door zijn duidelijke uitleg en
tekeningen heb ik meer zicht
gekregen op wat er boven
ons hoofd hangt.

oktober 1988
Ons zonnestelsel
Totons zonnestelsel behoren
de zon; negen planeten (uitgaande van de zon: Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus,
Neptunus en Pluto); planetoïden (rotsblokken tussen
de banen van Mars en Jup iter); meteoren ("vallende sterren", steentjes die bij botsinq
met de aardse dampkri ng
verbranden) en kometen.
De zon zelf behoort met honderd miljard andere zonnen
(de sterren) tot het melkwegstelsel.
De
gemiddelde
afstand tussen de sterren
bedraagt Circa 3 lichtjaren.
Een lichtjaar is de afstand die
het licht met een snelheid van
300.000
kilometern per
seconde in één jaar aflegt.
Deze sterren staan op biljoe-

nen kilometers afstand van
het zonnestelsel. Het heelal
is dus enorm groot en tegelijkertijd enorm leeg.
Sterren

Sterren zijn zonnen, grote
gasbollen, die, omdat ze
onmenselijk ver weg staan,
er als kleine stipjes uitzien.
Wij zien sterren bewegen,
omdat de aarde één keer in
de vierentw intig uur om zijn
eigen as draait. Eén ster
beweegt niet: de poolster. De
poolster staat in het noorden
en staat stil omdat de draaias
van de aarde naar deze ster
wijst.
Sterren vormen groepen.
Groepen die je steeds kunt
blijven herkennen: de sterrenbeelden. Doordat de
aarde in één jaar tijd om de
zon draait zie je ook steeds
andere sterrenbeelden aan
de hemel. Twaalfsterrenbeelden vormen samen een
gesloten kring rondom de
hele sterrenhemel. Zij vormen de dierenriem. De hele
sterrenhemel is in kaart
gebracht. Op het noordelijk
en zuidelijk halfrond samen
bevinden zich 88 sterrenbeelden. Een droom die voor
Wim in de toekomst misschien werkelijkheid wordt, is
een bezoek aan de evenaar.
Daar alleen kun je alle sterrenbeelden samen zien.
Het sterrenbeeld Orion met
zijn nevel is Wim's favoriet.
"Je ziet alleen zwart-wit. Er is
wel kleur, maar je oog is in het
donker niet gevoelig voor
kleur. De duidelijkste beelden
krijg je bij afnemende maan.
De maan geeft storend licht.
Ook is het van belang dat de
omgeving donker is". (Over
een slechte straatverlichting
zal je Wim niet horen klagen).
Planeten

Wim in zijn observatorium (foto : A. van de. Meulen)

Planeten, het Griekse woord
voor Zwervers, kunt U ook
aan de sterrenhemel vinden.

De vijf binnenste zelfs met
het blote oog. Ze draaien
netzo als de aarde om de
zon. Ze zijn niet allemaal even
groot en staan niet allemaal
even ver van de zon. Ze
geven zelf geen licht. Planeten zie je doordat ze door de
zon verlicht worden . Ook zij
staan in een bepaalde
periode in een sterrenbeeld
van de dierenriem.
De meeste planeten hebben
manen. De aarde heeft er
één. Onze maan draait in
ongeveer één maand om de
aarde.

dorp verrastte mij: ongeveer
honderd mensen. Het weer
zat niet mee: teveel bewolking. En ook met een kijker
kun je niet door de wolken kijken".
Als het onbewolkt is kunt U
op 18 en 19 november Mars,
Jupiter en de Maan door de
telescoop waarnemen. Als
het weer tegenwerkt bent U
ook van harte welkom. Wim
kan boeiend vertellen. Niet
alleen over sterren en planeten maar ook over zijn
belangstelling voor kometen.
"Een komeet bestaat uit stof
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De sterrenkijkdagen 1988
De laatste keer dat Wim Zijlema aan deze landelijke
dagen meedeed was in 1983.
"De belangstelling uit het

en ijs. In de buurt van de zon
gekomen verdampt het ijs en
vormt zich een staart van de
zon af. Via de werkgroep
Kometen weet ik of er één te

Bovenstaand kaartje geeft
de sterrenhemel weer zoals
die zich op 1 november te

23 hMET, op 15 november te
22 h en op 1 december te
2 1 h aan ons vertoont.

zien is". Ook houdt Wim zich
bezig met sterbedekkingen,
waarbij hij zo nauwkeurig
mogelijk het tijdstip bepaalt
waarop de maan voor een
ster schuift. Zijn waarnemingen worden samen met de
waarnemingen van anderen
geanalyseerd en uitgewerkt .
Hiermee hoopt men een
beter idee over de maanbeweging te krijgen. Overdag
houdt hij zich bezig met zonnevlektellingen. Met de telescoop projekteert hij de vlekken op een scherm achter de
telescoop. Het vermoeden
bestaat dat deze zonnevlekken invloed hebben op het
weer op aarde.
De toekomst
Wim gelooft er absoluut niet
in dat de sterren zijn toekomst zullen beïnvloeden.
"Op korte termijn hoop ik wel

een baan binnen de informatica te vinden. Dit jaar heb ik
een programmeuropleiding
afgerond en sindsdien werk
ik tijdelijk op het gemeentehuis in Ten Boer. De avonduren vul ik met de studie
anbimodule S1. Je kunt wel
stellen dat de P.C. mijn nieuwste hobby is. Er zijn ook vele
sterrenkundige
programma's".
Wat betreft zijn hobby sterrenkunde heeft Wim twee
wensen. Het meemaken van
een totale zonsverduistering
en een aandrijving voor zijn
telescoop. "Voor dit laatste
heb ik iemand nodig met verstand van electronica".
Wim, bedankt voor je geduldige uitleg. Succes met je
sollicitaties en een heldere
avond op 18 en 19november.
Joanne van der Meulen.

- plantaardige en dierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné
(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandeling op afspraak
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Dagboek uit Thesinge
Margo t Lammie van Za lkLam me rts (10-2-51, Groningen) woont sinds 1975
me t haar man Ad, die parttime onderwijzer is aan de
Borgmanschool in Groningen en haar zoons Gijs (' 78)
en Bram ('79) in 'Thesinge.
Na haar verpleegstersopleiding in het Academisch
Ziekenhuis in Groningen
deed ze de dialysespecialisatie in "Beatrixoord" in
Haren . De afgelopen 10
j aar is ze part-time (ze
werkt 4 dagen, haar man 2
dagen) werkzaam bij de
Stichting thuis -dialyse in
Haren , waarvan het laatste
j aar als hoofd.
Donderdag 29 september:
Het is fijn om 4 dagen in de
week te kunnen werken,
maar dan kijk je ook altijd uit
naar je ekstra vrije dag. Deze
dag bewust vrij genomen,
omda t Ad vandaag afreist op
de motor naar Frankrijk. Bijna
jaarlijks om deze tijd helpt hij
de familie Revezdy in Sancerre (Loire streek) bij het binnen halen van de dru ivenoogst. Bepakt en bezakt vertrekt hij. Wij zwaaien hem om
8.00 uur uit. Vervolgens fietsen wij nadat we de beesten
(poezen, kippen , geit, konijn
en hondéeloq é) te eten hebben gegeven naar Garmerwolde . Zelf peddel ik door
naar de stad. Regelmatig
moet ik even in de stad neuzen en altijd heb je wel iets
nodig wat speciaal uit Groningen gehaald moet worden! Op de terugweg nog
proviand ingeslagen en de
jongens van schoo l gehaald.
Samen gegeten , even een
rustp unt op de dag, elkaar
vertellen wat we zoal meegemaakt hebben. Vanwege het
mooie weer 's middags de
tuin in. Restanten biete n en
wortels klaargemaakt voor in
de vriezer. Gevallen peren
vanonder de boom verzameld en deze geschild tot
compote.
Deze week wordt de kollekte
gehouden ten bate van de
nierstichting waarvoor ik
altijd vanuit Ten Boer 6 lijsten
krijg voor Garmer wolde en
Thesinge. Ook dit jaar is erweer veel gegeven. Het blijkt
dat dit doel steeds beter
bekend wordt bij de mensen.
Mede door de voorlichting
op t.v. Zelf heb ik die middag

een gedeelte van Garmerwolde gelopen, totd at de jongens vrij van school kregen
om 15.30 uur. Samen thee
gedronken , zij aan het buiten
spelen; dit is in hun eigen
omgeving of op de boerderij
bij van Huis of Koenes. Rond
de klok van zessen gegeten,
vast patroon nu wat later
omdat de kinderen helaas na
het eten niet meer buiten
kunnen. De regel om om de
beurt te helpen afwassen is
even weggesl ibd nu Ad afwezig is. Zij voor de buis en ik
aan de vaat en alvast voorbereidingen treffen voor de volgende dag voor het eten:
Krant gelezen, kopje koffie .
gezet, nog even gezamelijk
wat drinken en dan vanaf
20.00 uur aanstalten maken
om naar bed te gaan. Dat
geelt waarschijnlijk in ieder
huisgezin problemen. Nog
even dit , nog even dat. AI met
al inclusief lezen 20.30 uur.
Voor mij bestond de avond
uit: muziek en een leesboek.
Vrijdag 30 september:
Steevast om 6.30 wakker,
voor de wekker aan ontbijtboei klaarzetten, en samen
gegeten. De jongens maken
gelijkertijd hun overblijfboterham men klaar. Een
ieder doet wat, de één neemt
de beesten voor zijn rekening, de ander laat de hond
uit,

"Tussendoortje"

(toto. A. van der

Meuren)

Vrijdags is vaak een dag
waarop ik zorg weinig vaste
afspraken te hebben, zodat
ik fij n samen met mijn kolle-

Valt u per 1 januari
buiten
het ziekenfonds...
De Rabobank geeft u
een deskundig advies.
Door hel overschrij den van de
inkomensgrens voor verplicht
verze kerden bent u aangeweze n
op een ziektekostenverzekering.
Een verzekering die u zelf moet
sluiten. Dat iseen belangrijke
beslissing. Op welke aanbieding
moet u ingaan en op welke niet?
Laat 1I daarom bijtijds informeren
door de Rabobank.

Rabobank
ge ld en goed e raad

r:.

ga's mee kan draaien op
zaal, de patienten aan- en
afkoppelen van de spoelmachine en de kontroles doen.

(Alleen over het werk opzich
kan ik wel een krant vullen!)
Normaal zijn de donderdag
en vrijdag Ad z'n vrije dagen,
nu moeten we even roeien
met de riemen die we hebben. Dat betekent , later aan 't
werk, wat vaker overblijven
en na schooltijd je eigen drinken inschenken. Hier zijn de
kinderen echt mee vertrouwd
en na "ouwe" kleren te hebben aangetrokke n verlaten
ze het huis weer. Echt buitenkinderen . Zelf werk ik van
8.00-16.30 uur. De patienten
komen in 2 groepen spoelen.
Ochtendsessie
en
een
avondploeg.
Gezamenlijk
sluiten we de werkdag op
16.00- 16.30 uur. Vertellen
elkaar over onze werkzaamheden en eventuele bijzonderheden (we werken nl.
patient gericht, iedere verpleegk undige heeft 1 à 2
patienten onder z'n hoede).
Op weg naar huis waait alle
rompslomp van me af en met
het vrije weekend voor de
boeg , "vlieq" ik naar huis.
Even bij van Huis aan om te
zien of de boys daar vertoeven. Fijn patat opgehaald ,
wat gelukkig nog steeds een
traktatie is. De vrijdag is het
inluiden van het weekend ,
blijven ze wat langer op , wat
skstra's. een spelletje doen.
Toch raar zo vandaag met z'n
drieën. Ze missen het stoeien
met Ad en kom penseren dit
door nog even een kussengevecht te houden . Door een
vervelende gebeurtenis ben
ik genoodzaakt met de logerende hond naar de dierenarts te gaan. Na veel heen en
weer getelefoneer is het
inmiddels nabij middernacht,
dus maar slapen.
Zaterdag 1 oktober:

~shandel

Sportd ag. We doen naast het
werk veel aan spor t. Ik train
van 9.00-10.00 uur in het
Noorderbad waterpolo, de
jongens hebben vaak hun
voetbalwedstrijden. Zo ook
vandaag, ieder gaat zijn weg.
Ik op de terugweg nog even
langs het veld om de 2e helft
van de D-ers te zien. Uitgebreid koffie met broodjes en
spelen. Wasmachine draaien, ramen buiten gewassen ,
rom melen in de tuin alles vanwege het prachtige weer! Het
werken in de tuin zie ik nog
steeds als een ontspanning,
het huishoudelijk werk gaat
er dan tussendoor of in de
avonduren.
De eerste lijsten van de kollekte worden teruggebracht,
even praten hoe het was
bevallen met het kollekteren
en de opb rengst natellen.
Pannekoeken
gebakken,
do uchen, opruimen, de krant
gelezen, de jongens vandaag
met lego aan het spelen. Hele
platforms
worden
er
gebouwd. Toen zij op bed
lagen, een klus voor het werk
aangepakt , nl. taken opgesteld voor de vacature voor
waarnemend
hoofd
verpleegkundige, die dit weekend in de krant stond. Voor je
werk moet je toc h nog wel
eens wat ekstra lezen, wat
onwilleke urig dan mee gaat
naar huis. Vakb laden, verslagen, enz. Gelukkig na deze
klus ook tijd gevonden om
het boek (Marilyn French:
ruimte voor vrouwen) uit te
lezen, wat maar moei lijk
wilde lukken, wat wil je ook
met 500 blz.
Zondag 2 oktober:
We hadden afgeproken met
z'n drieën in de Parrel te gaan

zwemmen, dus voor dag en
dauw op. Veel plezier gehad.
Aansluitend op bezoek bij de
opa's en oma's. Gijs had vervolgens een feestje, dus met
Bram terug naar huis. Bij van
Huis de poezen en de hond
verzorgd en daarna heerlijk in
de zon buiten zitten ' lezen,
terwijl Bram met z'n vriendjes aan het spelen was. Vanavond wat meer werk van het
eten gemaakt. Toch wel
vreemd die lege plek aan
tafel. Om dil te kompenseren
hebben we ieder voor onszelf
Ad een briefje geschreven,
dat ik tegen 23.00 uur gepost
heb te Garmerwolde.
's Avonds eindelijk tijd om de
naaimachine op tafe l Ie zetten. Wat verstelwerk maar
ook plannen om een nieuwe
broek in elkaar te zetten. 'k
Blijf dit zo graag doen, wat
breien of naaien in de resterende vrije tijd . Na de avondwande ling met de hond, uiteindelijk naar bed.
Maandag 3 oktober:
Hetzelfde ritueel, 6.30 uur
op, ontbi jt , overblijfspullen
en gym kleren mee, (na
schooltijd wordt er door de
jongens gegymd) de beesten
en fietsend richting school en
werk. De maandag is altijd
een hectische dag. We kregen
een
gloedn ieuwe
patient, waarbij het aanprikken moe izaam verliep, maar
het lukte me toch deze vrouw
te dialyseren. De chronische
patienten komen 2 à 3 uur
per week om 4 a 5 uur hun
bloed schoon te spoelen .
Door transplantatie valt er
wel eens iemand af, maar
deze vrije plaats is zo weer
opgevu ld. Vandaag begon er
een nieuwe leerling dialyse
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Dinsdag 4 oktober:
Ik had de jongens beloofd op
tijd vrij te zijn. Met die belofte
gingen we om 8 uur uiteen .
Op het werk een moeilijke
patient geprikt, voorlichting
gegeven aan een nieuwe
patient, die nog geen keuze
had gemaakt, welke vorm
van nierfunktie vervangende
therapie hij wil. Om 11 uur 2x
een proefexa men afgenomen, als voorloper op het
"echte" examen van de leerlingen
volgende
week
woen sdag, waar ik dan ook
weer aanwezig ben. Zo hier
en daar nog wat zaken geregeld. Je bent een centraal
aanspreekpunt voor iedereen, de arts, je verpleeg-

Uw leverancier en adviseur
op het gebied van sanitair,
tegels en centrale verwarming

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. K.P. Smit en In.

Voor al uw I.'i.:'cn visspecieli te/fell ;s nog steeds het j uiste
adres'

verpleegkundige, aus haar
wat wegw ijs maken. De
wekelijkse patienten bespreking wordt van 11-12 uur
gehouden, aansluitend de
stafvergade ring waar ik uit
hoofde van mijn functi e ook
bij aanwezig ben. Zo vliegt de
dag voorbij en is het over half
5 voordat ik het pand te
Haren verlaat. De jongens
zijn inmidd els al thuis en hebben zichzelf wat te drinken
gemaakt. Gegeten en de
wasmachine aangezet, vuilniszakken gereed gemaakt,
w.c. schoon gepoetst enz. Je
moet als werkende huismoeder, iedere dag wel wat poetsen om bij te blijven! Er kwam
telefoon uit Frankrijk, dat
alles fijn ging, mooi weer,
gezellige groep plukkers.
Boys zijn naar bed . Na de
krant alvast wat vragen opgesteld voor het proefexamen
dat ik morgen 2 leerlingen af
moet nemen. De was aan de
lijn gehange n, met de hond
uit en slapen maar weer.

nieuwbouw
verbouw en
onderfloud

oude rijksweg 11'

GARME RWOLDE

Alle leveringen via
de erkende handel,

tel. 050- 416501

Tevens aan hanger te huu r.

groep, de technische dienst,
de patienten, kontakten met
andere instellingen, vertegenwoordigers die hun waar
aanprijzen! Onze instelling is
een soort dagbehandelinginstituut, zodat wij 's avonds, 's
nachts en in de weekenden
bereikbaar zijn via een semafoon. Patienten kunnen ons
dan in noodgevallen opp iepen. Wekelijks draait één van
ons dienst. Vandaag ging
mijn dienst in, dus de pieper
mee op zak.
Op de afgesproken tijd bij
school, samen op de fiets
naar de stad. We hadden
allerlei boodschappen te
doen. Eerst langs de kapper,
nieuwe
voetbalschoenen,
een ijsco!, nieuwe rugzakken. Laat thuis, snel een pan
spaghetti gekookt , de jongens nog even t.v. kijken en
op tijd onder de wol. Om
20.30 ga ik dinsdags naar
damesgym in Garmerwolde.
Om 22.00 uur terug, gedouched , gelezen en daarna de
nodige nachtrust.
Woensdag 5 oktober:
De woensdagen zien er bij
ons wat anders uit dan de
overige dagen van de week.
Doordat we beiden werken
en de jongens een halve dag
vrij zijn, hebben we vaste
oppas die tevens "grote"
huishoudelijke werkzaamheden voor mij doet. Zij eten bij
haar thuis, gaan gezamenlijk
naar Thesinge. Tussendoor
moet Gijs naar trommelles en
om plm. 16.00 uur begint het
voetbaltrainen en gaat iedereen naar Garmerwolde,
zodat we samen om 18.00
uur kunnen eten. Bij de stichting thuisdialyse bestaat voor
mij de woensdag uit: het

werkrooster maken voor de
volgende week, kijken op
welke uren, welke patienten
gepoeld kunnen worden,
daarbij de respectievelijke
verpleegkundigen indelen.
Dit omdat het iedere week
weer kan verschillen.
Op bezoek geweest bij een
kollega (in dienstt ijd) die een
baby had gekregen en per 1
oktober met ontslag ging.
Verderveel telefoontjes afgehandeld. Achteraf er niet bij
stil gestaan, dat er slecht
weer op komst was, geen
regenpak mee. Dus door en
door nat thuis, dan verwens
je wel eens die afstand Thesinge-Haren. Nog snel langs
een adresje voor de laatste
lijst van de kollekte, want ik
wilde dat geld afdragen. Eenmaal thuis bleek dat de training niet door was gegaan.
Dan in de kamer nog maar
even sporten, op 't moment
staat de tafeltennistafel uit.
Enkele partijtjes gespeeld.
Langzamerhand de jongens
naar boven. Ik had een
afspraak met een oud-ko llega, om bij mij te komen. We
hadden elkaar uit het oog verloren, maar snel de draad die
avond opgepakt en tot in de
late uurtjes doorgekletst.
Gelukkig was ik de volgende
dag vrij!
Donderd ag 6 oktober:
Toch op dezelfde tijd wakker,
er staat heel wat op het programma. Terwijl de boys naar
school vertrekken tref ik wat
voorbereidingen voor het
eten. Naar Haren om de
dienstauto op te halen, op de
terugweg ekstra boodschappen gehamsterd. Gewoonlijk
verdelen Ad en ik de taken op
donderdag/vrijdag , dus ook
de boodschappen, eten

dichtbij

Tiche ldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 141 5

pen.
Vrijdag 7 okto ber:
De week rond! Weer een dag
waarop veel van je wordt
gevraagd. Extra aandacht
voor de probleempatienten,
alweer 2 patienten, die zich
met hun familie komen oriënteren en binnenkort moeten
starten! De wekelijkse evaluatie met kollega's en nieuwbakken leerlingen, telefoontjes ertussen door. 'k Verlang
dan ook echt naar het weekend. Zaterdag wordt de hond
gehaald en gaan we met
elkaar uit eten als dank. In de
loop van de zondag eerst nog
een waterpolo-wedstrijd +
een wedstrijd jureren en dan
verwachten we in de avond
Ad thuis. (Vandaag was er
een kaartje van Ad.) Na het
tafeltennissen,
t.v.-kijken,
drinken + wat ekstra's, om
21 .30 uur de jongens naar
bed. Telefoon voor mij, een
vriendin uit Lemmer, waarmee ik plm. 30 min. bijgepraat heb. Zo vliegen de
weken voorbij, maar met veel
plezier.

~-

GEZIEN ...

SPAR
is ook voor U

koken enz. GIJS en Bram om
10.20 uur van schoo l gehaald
voor een bezoek aan de tandarts , wat ruim een uur duurde. Tussen de middag warm
gegeten, daarna gestreken,
stofgezogen door het huis (al
die hondeharen) wat privé
telefoontjes gepleegd voor
de herfstvakantie om met
elkaar op stap te kunnen.
Ad's ouders gebeld om hun
op de hoogte te brengen van
de verhalen uit Frankrijk. Ad
en ik hadden inmiddels kontakt gehad en gelukkig positieve berichten; goed weer.
Op verzoek van Dick Groenhagen om 15.30 uur op
school om een briefje op te
stellen i.v.m. het ontbreken
van leiding tijdens het overblijven. Nogmaals langs de
winkel en vervolgens dit keer
met de jongens in de auto
naar kondit ie trainen te
Haren. Normaal doe ik het
aansluitend aan mijn werk,
maar vanwege de vrije dag
en het ontbreken van oppas
moesten ze wel mee. Geen
punt, ze vinden het reuze
gewichtig, met gewichten en
op muziek allerlei oefeningen
mee te mogen doen . Zelf
bekaf, de kinderen onvermoeibaar. Hun gekomplimenteerd, dat ze zich zo
goed hadden aangepast.
Onderweg broodjes gegeten
en toen snel ieder naar zijn
eigen bed. Voor 't eerst
bewust naar een t.v.-programma gekeken (Sonja in
New Vork). Om 21.30 uur nog
naar Ten Boer gefietst om de
lijsten van de kollekte af te
geven. AI met al blijven kletsen en laat thuis in een stromende regen, met veel weerlicht en donder. Die nacht
voor het eerst onrustig gesla-

da t u bIl Vos Opt iek meer bril

kriJQt v oor u..... geld.
Grote keu ze In uit erst be
taal ba re m onturen van
de bek en de m erken
met be ttou w bat e
ga rantie en
service

\
\

,

De Langelandster werkt
Vrijdag 7 oktober werd de
Langelandster molen officieel in gebruik gesteld. Na
een kopje koffi e in "Ons Trefpunt " ging het aantal genodigden, waaronder ook de
Vereniging van Dorpsbelangen, naar de molen om de
heer Cleveringa, oud voorzitter van de Molenstichting
Hunsingo, deze daad te zien
verrichten. Het was de
bedoeling om te voet naar de
molen te gaan, maar vanwege het slechte weer werd
besloten per auto te gaan. De
harde wind en de grote
regenval was echter wel
goed voor de molen. Hij
draaide dan ook op volle toeren en het water werd met
geweld in het Maar gepompt.
Eenpracht gezicht. De molen
was met vlaggetjes versierd
en is een grote aanwinst in
het landschap. Thesinge kan
zich nu gelukkig prijzen met
twee prachtige molens. Als
de molen draait is hij voor het
publiek opengesteld en ik
raad U dan ook aan eens een
kijkje te nemen. Na het in werking stellen van de molen
werd weer teruggegaan naar
"Ons Trefpunt". Vele sprekers waren toe n aan het
woord en vooral de toespraak van de heer Cleveringa was dermate interessant, dat mij door burgemeester Sybesma gevraagd
werd een cop ie aan de heer
Cleveringa te vragen en het in
de G & T te laten plaatsen,
zodat iedereen iets meer
over de geschiedenis van de
molen te weten komt. Hieraan heb ik graag voldaan. Uit

Stoomftuitjes
GEVRAAGD:
4 skelter- of kinderwagenwielen. Harmen Schuur,
tel.:050-416394. Reinier
Buringa. tel.: 050-416049.
TE KOOP GEVRAAGD:
2 paar friese doorlopers voor
2 vijf-jarigen. Tel. 059023544.

TE KOOP:
Groot model autostoel tje
(merk Storchenmühle). Verdtelbaar tot slaapstand. Tel.
05902- 1293.
TE KOOP:
Uien, 50 cent per kilo, 25 kilo
f 9,- . Tel. 050-4 14424.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thes lnge-Garmerwolde

Harmannus Noot heet een ieder harte/ijk we/kom op de Lange/andster ma/en [tot o: A. van der Meulen)

het verhaal van de heer Bakker vernamen wij dat er 28
molens vanaf Sint Annen tot
aan Rollen in Ruischerbrug
gestaan hebben . Dit was
voor Dorpsbelangen een
aanleiding om de heer Bakker eens voor een lezing te
vragen. We denken vele van
onze leden hiermee een plezier te doen. Wanneer dit

plaats vindt, hoort U nog van
ons.
Roelie Dijkerna.

2 november: dankstond 19.3 0 u.
ds. Jans, Groningen
6 novmeber: 9.30 u. ds. Raven.
Haren; 14.30 u. drs. Steenwijk,
Mussalkanaai
t3 november: 9.30 u. ds. van der
Vliet. Groningen: 14.30 u. drs.
Scheltens, Glimmen
20 november: 9.30 u. ds. de Jonge,
Siddeburen; 14.30 u. ds. de
Jong. Coevorden
27 november: 9.30 u. drs. Patoor.
Leek; 14.30 u, ds Jans, Groningen
4 december: 9.30 u. dr. van Oeveren, Leek (gez. dienst); 14.30 u.
ds. van der Vliet, Groningen
Herv. G emeente

P.S. Wegens ruimtegebrek' is
de toespraak van de heer
Cleveringa niet geplaatst in
de G & T. Wilt U hem lezen
dan kunt U contact opnemen
met Joanne van der Meulen,
tel. 05902-3544. De redactie.

G armerwolde -Th e .loge
6 november: Thesinge 10.00 u. ds.
M. Mulder, Assen
13 november: Garmerwolde 10.00
u. ds C. de Vries-Batenburg
20 november: Thesinge 10.00 u. ds.
C, de Vries-Batenburg
27 november: Garmerwold e 10.00
u. dr H. te Velde, Paterswolde

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE
verf - glas - behang klompen - laarzen -

Instanatiebeaijf

fa. W. KOOI & Zn.

K. l A NSEN TR A NSPORTBEDRIJF
VE RVOER VAN LOSGESTORTE GOE DE REN

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
050--4 16217

GAS-WATER
ELECTRA

GU SO I.E ERDE O ~ [) E R I. O S S E RS
J' II'I' I' RS
I' A l.l .ET YE RVOE R
VI:R H U IZIM;U\
GE WI' IDE WE(; I1
979X L \ G ARME RWO I.I>I; eG R.1
TU.. 05O·4 1ó165

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

34 jaar ... Garmerwolde!
Toen m ij t er ore kwa m, dat
mevrouw Oomkens naar
Zu id laren zo u verhuizen ,
dacht ik: haar probeer ik te
strikken om een dagboek
t e schrijven over haa r laatste week in Garmerwolde.
Ze dacht, dat het wat saai
zou zijn: het inpakken van
dozen, het opruimen en
schoonmaken leken haar
voor de lezers niet int eressant genoeg. Maar ze wou
me niet t eleurst ell en en
was zo lief om in alle drukte
overhaarwel en wee in Garmerwolde te schrijven.
Haar notiti es vindt u hieronder.
Tineke Werkman.
34 jaa r wonen en werken in
Garmerwolde.

Door mijn huwelijk met Harm
Oomkens kwam ik in mei
1954in Garmerwolde wonen.
Garmerwolde was toen nog
een klein gezellig dorpje .
waar iedereen iedereen kende. Ik herinner mij nog goed,
dat ik in betrekkel ijk korte tijd
bijna alle inwoners kende.
Reeds spoedig werd ik lid
van de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen en
daarna al gauw bestuursl id.
Dat was vooral de tijd dat ik
veel mensen leerde kennen.
Die periode heb ik als een
heel leuke tijd ervaren. Mijn
man was machinist van de
dorsveren iging Engelbert en
omstreken
en daardoor
lange dagen van huis. Later
volgde hij zijn vader hier in
Garmerwolde op. In het
begin had ik veel moeite om

Mevr. P. Oomkes verlaat Garmerwolde (fot o: J enet .Janserü

aan het kleine huis te wennen, ik kwam namelijk van
een grote boerderij waar ik in
betrekk ing was. In december
1955 is Hennie geboren ,
eerst leek het prima te gaan,
maar na een paar dagen ben
ik ziek geworden en het is
een heel moeilijke winter
geweest. Mijn moeder (toen
nog heel flink) is die winter
van de Kerst tot half maart bij
ons geweest. Het was een
strenge winter met veel
sneeuwen soms vroor het
20°. Ondanks dat kwam
Harm 's avonds op zijn motor

naar het oude R.K.Z.. waar ik
vijf weken ben geweest. Hennie groeide verder vrij voorspoedig op. Ze was een
gemakkelijk kind dat al heel
jong wist wat ze wilde worden. Ze wilde vanaf de dag
dat ze in Ten Boer naar de
kleuterschool ging "Juf" worden en dat is altijd zo gebleven. Daar is ze op afgestevend en zonder te struikelen
geworden. Het was in die
jaren dat Hennie naar de
kleuterschool
ging,
dat
mevrouw Reinders. de vrouw
van het hoofd van de school.

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

ziek werd en ik bij haar ben
komen werken. Zeker zo'n
jaar of twaalf heb ik in dat
gezin gewerkt. Soms als ze
eens in het ziekenhuis lag
kwam "meester" 's middags
bij ons warm eten. Ondanks
alle ziekte en narigheid hebben we toch ook hele gezellige uren samen doorgebracht. In 1970, ze waren
toe n al met pensioen en
woonden in Delfzijl, is ze
overleden. Tot die tijd heb ik
hen ook in Delfzijl geholpen.
Toch was toen werkloos zijn
er voor mij niet bij, integendeel. steeds meer mensen
kwamen vragen of ik bij hen
wilde komen werken. Zo zijn
de jaren '70 bijzonder druk
geweest. Eerst kwam ik bij de
familie Bos, die na een jaar na
Paterswolde verhuisde. maar
ik ging gewoon mee. Later
zijn ze naar Zuid-Afrika vertrokken en heb ik hen uit het
oog verloren. Ook heb ik
enige jaren bij de fam ilie Mulder gewerkt en in de pastorie
bij de heren Bijlsma en Witteveen. Het waren prett ige
jaren en stuk voor stuk fijne
mensen om voor te werken.
Er werd niet altijd gewerkt
maar er was ook tijd voor een
goed gesprek . Langzamerhand zijn allen uit Garmerwolde
vertrokken.
Ds.
Bijlsma kreeg een baan in
Amsterdam. Samen met
Bijlsma, Witteveen en Hennie
zijn we een dag naar Amsterdam geweest om zijn flat
schoon te maken, erg gezellig. Het heeft me een beetje
verdriet gedaan dat de familie Mulder naar Warga in
Friesland vertrok. In de
periode dat ik bij hen was zijn
hun beide kinderen geboren,
daar hecht je toc h een beetje

((RIlIJRTHERm

Nee' Want door het uni eke leervert- proc ed é van Allround Lede rservice is hun bank st el
weer als nieuw .
Duur? Nee , zeker nie t in verho uding met de aanschafprijs. Bel veer meer inf orm atie:

050 ·4 24 205
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LEDER
SERVICE

-

Centrale verwanning
Sanitaire installaties
Loodgieterswerken
Service en onderhoud

aquaterm installaties bv

telefoon (050) 41 32 32
Oude Rijksweg 20 9798 PB Groni ngen / Garmerwolde

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

aan. Met verjaardagen enz.
hebben we nog contact.
Daarna heb ik ongeveer een
jaar op non-actief gestaan
vanwege een pijnlijke arm.
Inmidddels was mijn man al
lang geen dorsmach inist
meer. Door de grote veranderingen die er op het gebied
van de landbouw plaatsvonden, was het ouderwetse
dorsen ter ziele. Na een paar
jaar bij een werktuigenbedrijf
in Garmerwolde te hebben
gewerkt ging ook dat ter ziele. In 1972 kwam hij in dienst
bij het constructiebedrijf
Kampen in Hoogezand en is
daar gebleven tot zijn VUT.
Inmiddels was ook ds. Witte~
veen vertrokken en had ik
alleen Yvonne en Chrétien
Schouteten over, die het huis
van de familie Mulder hadden gekocht. Bij hen ben ik
zolang (en met heel veel plezier) geweest tot mijn man
ziek werd en ik niet meer van
huis kon. Hennie kreeg al vrij
jong verkering en Kerst 1975
verloofde ze zich met Jan v.d.
Schuur uit Harkstede. Beiden waren nog aan hun studie bezig, Hennie op de p.A.
en Jan volgde een opleiding
aan de Bos en Cultuur Technische school in Arnhem, wat
ze beiden met goed gevolg
hebben afgesloten. Na de'
voltooiing van hun stud ie kregen ze meteen een baan.
Hennie werd onderwijzeres
in Krewerd en Jan kreeg een
baan bij de Heide Mij. In 1980
kocht Jan een oud huis in
Harkstede en in december
van datzelfde jaar trouwden
ze. Ik was erg blij toen hun
huis eindelijk zover klaar was,
dat ze al hun spullen, die ze
hier hadden opgeslagen,
konden plaatsen. Ik had na

Motor of
bromfiets
MOTORENHANDEl

Joop
Noordhof
Bovag-hd

levering Van alle soorten
rijwielen. motoren.
bromfietsen
ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS- YAM AHA
FANTlC

o

AMe- t~I!""l~,..t\ll)(7TMd
~O~dC'Cl!!SSCW!'St"l~
f'>1FTJiI $E'I'\oOCe en fr!PdIall('

o

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE
TELEFOON 05902·1624
W eri<plaats ' s maandags do gehoIe
dag gosIoton.

jaren weer een overzichtelijke boel. Het was ook in de
begin jaren '80 dat mijn
schoonmoeder steeds meer
verzorging nodig had. Was
het eerst 1 of 2 keer per
week, later ging ik haar
meestal dagelijks even verzorgen. We hebben daar
wederzijds veel genoegen
aan beleefd. Ze is in 1982 op
90-jarige leeftijd overleden.
Ik heb in haar een lieve
schoonmoede r verloren. AI
spoed ig na haar overlijden
werd mijn schoonvader ziek.
Nog vrij lang wist hij zich
alleen te redden, wat hij
graag wilde. Gelukkig was
mijn man toen in de VUT en
kon hij hem in de tuin enz.
helpen. Na een ziekte, welke
een
intense
verpleging
behoefde, is hij in 1985 op 87jarige leeftijd overleden. Hij
was een goede vader, die
waar nodig je met raad en
daad wilde bijstaan. Mijn
man en ik wilden toen nog
1.5 jaar van de VUT kunnen
genieten door veel samen te
fietsen en te wandelen en
altijd was dat ergens in Drente. Tot in de herfst van 1986
mijn man ziek werd en een
half jaar later overleed. Toen
was het alsof de wereld voor
mij instortt e, maar tegelijkertijd besef je ook dat het leven
gewoon doorgaat en je moet
proberen de draad weer op
te pakken. AI een hele tijd
leefde bij mij de gedachte, zij
het alleen, nu toch naar
Drente te verhuizen. Dat gaat
nu medio oktober gebeuren
en vertrek ik naar Zuid laren.
Terwijl ik dit opschrijf zit ik
reeds in een grote wanorde
midden tussen de dozen. Ik
ben nog nooit eerder verhuisd, maar het moet me van

het hart, het is een hele uitdaging. Maar samen met de kinderen en familie zullen we het
best klaren.
En zo komt er nu dus een
einde aan mijn wonen en
werken in Garmerwolde. Tot
slot wil ik graag bij dezen van
u allen afscheid nemen, ik
wens u het allerbeste toe en
hopenlijk tot ziens, wie weet
in Zuidlaren aan de Smedinge 13.
Pie Oomkens-Nieborg.

Plattelands
vrouwen
Garmerwolde
De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen ,
afd.
Garmerwolde organiseert in
samenwerking met het Vrouwenprojekt Ten Boer een kur-

sus Ontspanningstechnieken voor vrouwen. Het is voor
vrouwen belangrijk zich te
leren ontspannen, omdat dat
meer zelfvertrouwen
en
eigenwaarde geeft.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 1'12 uur en wordt
gegeven in Garmerwolde. De
eerste les is op donderdag 15
december a.s. van 9.45 uur
tot 11 .15 uur. De eigen bijdrage is, afhankelijk van het
aantal deelneemsters, max.
I 80,-.
Inlichtingen
en
opgave vóór 1 december bij
Janna Hazeveld, tel: 050414777.
Het seizoen 1988/89 werd
geopend met een modeshow van de fa. V.d. Laan, uit
Bedum. Het was een leuke
show met voor elk wat wils.
Voor deze avond was de
C.P.B. uit Thesinge uitgenodigd.

"Deze verandering is werke lijk een verbetering" (Ioto: A. van
der Meulen)

\'Iees Ine\'I·"II"~
1I weet best
,,';a;aI·..III.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI

TELEVISIE

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst
Iedere woensdag Gehaktdag.

~~~ .~
~~ edelslager ~"

J. FEENSTRA
Rijksw eg 145
Ruischerbrug

Tel. ~1 6413

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde

050-4 16425

De Floralia van "De Til"
's Middags om 1.30 uur was
er een leuke Floralia. We hadden de bloemstukjes al neer
gezet. En toen we er aan kwamen
was
het
een
geschreeuw. Eindelijk was
het zover. We gingen naar
binnen. We zullen u eens vertellen wat we gedaan hebben
en gezien. Grati s kon je bij
meester kaartjes halen, dan
mocht je het aan een
mevrouw geven en dan
mocht je zelf (gratis dus) pannekoekjes bakken . Je kon
touwtje-trekken en gratis
cake en limonade drinken en
je kon je gratis laten opm aken/verven door Alie Slaauw.
En weet je wat we leuk vonden? Alles kostte 1 kwartje ,
behalve wat op een plank lag,
want dat was eerst van
iemand anders geweest. Je
kon ook ballen goo ien op een
grote houten plaat met
clowns erop geverfd. En je
kon ook video kijken. En we
zijn om half één naar bed
gegaan!

Alie Blaauw (helaas halfzichtbaar) "versierde" de Thesinger kinderen op de kindermiddag van de
Floralia (foto: Tineke Werkman)

Groetjes van Sarah Pater en
Eva van den Oever.

Veel dank

Rederijkerskamer
"Wester"
Op 10 december a.s, geeft
de Rederijkerskamer "Wester " een uitvoering in dorpshuis "De Leeuw". Opgevoerd
wordt "Het Veenspook" , een
plattelandcomedie in drie
bedrijven door D.J. Eggengoor. Aanvang 20.00 uur.
Muzikale omlijsting het trio
"Albeklass".
Janna Hazeveld

Lieve mensen mag ik jullie
vriendelijk bedanken voor de
attenties tijdens het verblijf in
het ziekenhuis van mijn man.
Lily van Tilborg

Uitslag tuinkeuring

Goed voo r u'" Goed'

Goederen gebracht
in de L. v. d Veenstmat 3
Garrnerwolde.
(050-4 1304 5)
worden vnjdagavond
thuis gebrachl

Tevens :
Suéde-reiniging,
stoppage en

kledliJgreparatre.

Goed voor uw goed

9.

1988

Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde

Kleine tuinen.
1e prijs : T. Terpstra, Dorpsweg 48.

Uitslag tuinkeuring
Thesinge 1988

Onroerendgoedburo

L s'merii ter Veer
&V

2e prijs : J. Wolt , Dorpsweg
25.
3e prijs: I. Doorn, Grasdijkweg 1.
Boerderijtuinen.
1e prijs : K. Jansen, Geweideweg 11 .
2e prijs : H. Havenga, Grasdijkweg 10.
Aanmoedigingsprijs:
S.J. Kruizenga , Grasdijkweg

R. v.d. Veen Thesinge
- Bemiddeling bij aanen verkoop van:

* woonhuizen

* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypotheken 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 onr. goed)

Molenweg
1e prijs Jacob v. Zanten (nr.
45)
2e prijs S. Oudman (nr. 26)
3e prijs S. Sijma (nr. 5)
Bakkerstraat
1e prijs H. van Zanten (nr. 5)
2e prijs S. Ridder (nr. 7)
'Het Dorp'
1e prijs H. Dijk, Kapelstraat
16
2e prijs Tj. Vink, Kapelstraat
14
3e prijs J. Kalkwiek, H. Ridderple in 7
De Dijk/Singel
1e prijs Mw. Joling (nr. 34)
2e prijs Mw. Hofman (nr. 40)
3e prijs Mw. v. Huis (nr. 199

Lageweg
1e prijs Koenes (nr.23)
Thesingerweg
1e prijs A. Overzet (nr. 15)
Eervolle vermelding
K. v. Zanten , Kapelstraat 9.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwold e:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens.
Elisabeth Feek en. Delt a v.d. Mo len.
Janet Jansen (totoqr aaf), Tineke
Werkman.
Redaktie Thesinge:
Andrie s v.d. Meulen (fotograan.
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top. Joep de Bree,
Chrétien Schouteten.
Eind-redakt ie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken,

L. v.d, Veenstraat 2,
tel. 050-416355 ,
Eind-redakt ie Thesinge:
Chrétien Schoute ten, Lagew eg 26,
tel. 05902- 2066.
t.ay-out : Gonnie Pater
Tekeningen: Ad van Zalk
Adm inistratie: Peta Juri ens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde.
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwo lde,
rek.nr.32 ,07.05.749
giro V.d. ba nk 916938.
Ab onnementsgeld

f

17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór de
15e vand emaand .

Thesinger gymzaal
dl·eht?

Op maandag 5 september
vond een vergadering plaats
tussen het gemeentebestuur
en vertegenwoordigers van
gebruikers van de gymnastiekzalen in Garmerwolde en
Thesinge. Het doel van de
vergadering was te komen
tot een efficiënt gebruik van
beide zalen. De zaal van Garmerwolde was eigenlijk geen
punt van discussie, hier zou
niets veranderen. Waar het
wel om draaide was het
gebruik van de zaal in Thesinge. De eerste vraag was dan
ook: "Is het mogelijk dat alle
aktiviteiten verplaatst worden naar de zaal in Garmerwolde?"
Gelukkig waren enkele vertegenwoordigers
van
de
gebruikers van de Thesinger
zaal aanwezig om dit voorstel
in de onderste lade van het
bekende ambtenarenbureau
te doen belanden. Wel werd
het voorstel gedaan om alle
aktivite iten te bundelen om
zo tot de gewenste bezuiniging te komen. Ook werd
gesuggereerd een andere

(efficiëntere) manier te zoeken voor de verwarming van
het gebouw in Thesinge, hetgeen ook besparend zou
werken. Deze opmerkingen
vielen in betere aarde, want
iedereen is ermee gediend
als er bezuinigd wordt en zo
de zaal in Thesinge open kan
blijven.
Wat zou er van het verenigingsleven in Thesinge overblijven als de zaal dichtg aat.
De meeste verenigingen zouden worden opgeheven en
denk daarbij eens aan al die
gezellige uurtjes, die jong en
oud in deze zaal gehad hebben en nog vele jaren hopen
te hebben. Wij willen dan ook
met z'n allen pleiten voor het
openhouden van de Thesinger zaal, wel is het dan van
belang dat iedereen duidelijk
aan de gemeente doorgeeft
op welk tijdstip de zaal
gebruikt wordt.
Aan het einde van de vergadering zegde het gemeentebestuur toe alle gedane suggesties te bestuderen om zo
te komen tot een door beide
partijen bevredigend resultaat.
Gert de Boer

Waarom gaat Dick op de fiets
naar school?
ondanks zijn nu ook eigen
Sinds de zomervakantie zien
de meeste dorpelin gen de
hoofdmeester door weer en
wind fietsen op weg naar z'n
werk. Nahijgend staat hij dan
voor de klas om de kindertjes
hun dagelijkse port ie lesvoer
te geven. We vragen ons
oprecht af waarom het vervoer op deze manier gaat. Is
het omdat de schoenzolen te
hard slijten of wil de auto,

(';-

mooie onderkomen, niet starten?
Om op deze vragen een antwoord te krijgen hebben we
niet geaarzeld de persoon in
kwestie deze vragen voor te
leggen.
Vraag: Waarom is het de fiets
geworden?
Antw.: Tja, dit is een serieuze
zaak en het vereist natuurlijk
ook een serieus antwoord.
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deur los te doen, enz.
Antw.: Daar heeft u groot
gelijk in, maar het struikelblok is de middagpauze. Als
ik ga lopen is die veel te kort
om in alle rust van het eten te
kunnen genieten. Bovendien
is fietsen een hobby van me.
Ik hoop dat alle vragen zo voldoende beantwoord zijn en
als ik een keer lopend of met
de auto naar school ga, dan
heeft de fiets een lekke band!

Kijk de zaak zit namelijk zo:
Voor de school is het beter,
dat ik met de auto kom, want
als één van de leerlingen iets
overkomt, moet ik ze direkt in
de auto zetten en mee naar
de dokte r rijden. Maar aangezien de rest van het personeel met de auto komt is het
voor mij eigenlijk niet meer
nodig.
Vraag: Maar lopen is dan
toch veel eenvoudiger? Dan
hoef je 's morgens niet eerst
naar het fietsenhok te lopen,
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