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"Hobby's genoeg. .. ik verveel me nooit!!!
In gesprek metRenate Dijk

Renate Dijk, geboren in
Duitsland, woont sinds
1957 in Nederland. Ze heeft
15 jaar samen met haar
man en twee dochters ach
ter in de Klunder gewoond.
Daarna zijn ze twee keer
verhuisd, naar Ten Boer en
Ten Post. Maar hun hart ligt
toch in Thesinge en nu
wonen ze alweer 9 jaar aan
de Kapelstraat 16.
Renate: "Ik voor een dag
boek in de G&T? Nou nee
hoor, het is toch helemaal
niet belangrijk hoe laat ik
opsta, en of ik een bruine of
witte boterham eet? Ach
weet je wat je doet, je komt
gezellig even op de koffie.
Dan zal ik wat dingen over
mezelf vertellen.

Huisvrouw

"De belangrijkste taak in mijn
leven is toch wel om een
goede moeder en huisvrouw
te zijn. Mijn oudste dochter
Anita woont met haar man en
kinderen in Ten Boer. Ja, ik
ben oma van twee schatten
van kleinkinderen, waar ik
dan ook echt van geniet.
Wilma woont nog thuis maar
dat zal niet lang meer duren;
hun huis aan de G.N. Schut
terlaan is bijna klaar. Daar zal
ze gaan wonen met haar
vriend Martin Wieringa uit
Garmerwolde. Mijn man
Having is voor zijn werk
(Kampen B.V. - Hoogezand)
door de weeks van huis,
daarom heb ik veel tijd om
andere dingen te doen. "

Huishoudelijke hulp

"Vroeger werkte ik enkele
ochtenden in de week bij
dokter V.d. Werf in Garmer
wolde. Hoe ik daar ben ceko-

men? Nou, we waren een
keer op visite bij opa en oma
Dijk in Garmerwolde toen
V.d. Werf daar binnenkwam
en zei: je moet ons helpen
want anders gaan we hier
weg. Tja, zo was V.d. Werf. Ik
was al eens samen met hem
naar een bevalling geweest,
als kraamverzorgster. Toen
de familie V.d. Werf uit Gar
merwolde vertrok ben ik
automatisch bij de familie
Friezema gebleven. Trou
wens, ik heb nog altijd kon
takt met de familie V.d. Werf.
Ze wonen nu in Haren. Maar
bij de familie Friezema werk
ik ook met veel plezier, en
hoop dat het nog lang zo
rnaq blijven."

Renate Dijk (foto: A. v.d. Meuten)

Kraamverzorgster

"Zoals ik al zei: ik ben er
eigenlijk een beetje tussen
gerold. Dokter V.d. Werf
vroeg me een keer om mee te
gaan naar een bevalling. Ik
weet het nog goed, mijn eer
ste baby was Rien Haayer. 0
nee, het was niet met V.d.
Werf, toen was dokter van
Wezel hier nog. Nou, in ieder
geval dat was het begin. En
zo werd ik in Thesinge en
omstreken al gauw gevraagd
als er een baby geboren
moest worden. Heel erg leuk,
ze komen persoonlijk aan de
deur om je te vragen of je wilt
helpen. Gedurende de zwan
gerschap heb je al gauw een

band met de aanstaande
moeder, er zijn best veel vra
gen en dat bespreek je dan
met elkaar.
Tijdens de bevalling hoor ik
er natuurlijk bij te zijn. Ja, het
mooiste moment is natuurlijk
als de baby ter wereld komt,
dat is een emotioneel
moment. Daarna ben ik er
gedurende 8 dagen. Hoofd
zakelijk voor moeder en kind.
De nodige huishoudelijke
dingen en het opvangen van
de visite. Toch heb ik geen
werkdagen van 8 uur. Ik deel
mijn eigen tijd een beetje in.
Als bijvoorbeeld moeder en
kind 's middags even rusten,
dan ga ik even naar huis en
doe mijn eigen werk. De eer
ste dagen kom ik ook
's avonds even om ze de
nacht in te helpen. En als er
problemen zijn mogen ze me
ook 's nachts bellen hoor, al
komt dat niet vaak voor
gelukkig. Natuurlijk loopt niet
alles op rolletjes.
Het is een keer gebeurd dat
er twee tegelijkert ijd moes
ten bevallen, en dan is alles
heel moeilijk te combineren .
Tja, je woont in een klein dorp
en dan uitgerekend op
dezelfde dag moeten er twee
bevallen.
Toch is het niet de eerste keer
dat er in Thesinge twee op
dezelfde dag zijn bevallen.
Toen Wilma is geboren, is
diezelfde dag ook Stoffer van
der Veen geboren. Toevallig
woonden we allebei achter in
de Klunder. Het was een
strenge winter en V.d. Werf
kon niet verder met de auto
dan tot Thesinge. Having zou
toen op z'n motor hem gaan
halen, maar deze wou niet
starten. Toenmaar een brom
mer bij Holtman uit de schuur
gepakt. Ja, toen had je
's nachts je schuurdeuren
eigenlijk nooit op slot. Tegen
woord ig moet alles achter



slot en grendel. Maar in ieder
geval zo kwam Having met
v.d. Werf achter op de brom
mer al glibberend terug in de
Klunder.
Binnenkort moeten er weer
een paar vrouwen bevallen in
Thesinge, daar verheug ik me
nu al op. Of ik zomaar kraam
verzorgster ben geworden?
Neehoor,vroeger werkte ik in
een ziekenhuis in Duitsland."

EHBO

"Ik doe al een jaar of 8 aan
EHBO. Destijds heb ik mijn
diploma EHBO gehaald. En
wanneer je zo'n diploma hebt
ben je verplicht dat jaarlijks
bij te houden, anders is het
niet meer geldig. Ik zit nu in
het bestuur, en oefen voor
wedstr ijden. We doen wel
eens vaker mee aan wedstr ij
den, dat is heel erg leuk. Je
oefent dan op mensen die
"echt" gewond zijn. Zulke
mensen heten lotus-slacht
offers. Het lijkt allemaal heel
echt: bloed, breuken enz. En
wij moeten dan eerste hulp
bieden. Daar word je op
beoordeeld.
Verder hebben we wel eens
oefeningen, bijvoorbeeld bij
Provinciaal Zuiveringsbeheer
in Garmerwolde of we oefe
nen samen met de brand
weer van Ten Boer. Op don
derdagmiddag geef ik in Ten
Boer EHBO-les op de school
"De Poort". Ook kinderen
vinden dit ontzettend interes
sant. Persoonlijk zou ik ieder
een aanraden, ga eens een
cursus EHBO volgen. Je leert
eerste hulp te bieden bij
grote en kleine ongelukken.
Die kunnen ook bij u in huis
gebeuren."

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
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Handwerken

"Ik ga vaak naar de vrouwen
vereniging (plattelandsvrou
wen) in Garmerwolde. Daar
krijgen we handwerkles van
Pieke Kampen. Pieke Kam
pen, u weet wel, ze woonde
vroeger in het huis waar wij
nu wonen.Dit is niet zomaar
handwerken, nee, je moet
zelf een ontwerp maken en je
mag beslist niets uit boeken
halen. Wel krijg je enige richt
lijnen. Enwanneer je de week
daarop je werkstuk laat zien
en het is niet goed, reken er
dan maar op dat je alles weer
uit kunt halen. Maar daar leer
je van.
Onze werkstukken worden
als ze klaar zijn in de Martini
hal opgehangen, waarze dan
door een landelijke vak-jury
worden beoordeeld.
's Woensdagsavonds komen
we hier in Thesinge met een
handwerkclubje bij elkaar.
Hier proberen we elkaar dan
wat dingen te leren. Maar de
gezelligheid is ook heel
belangrijk ."

Enge/se/es

"Sinds kort ga ik op donder
dag naar Engelse les. Dit is
aan de Volksuniversiteit in
Groningen. Ik ben in Duits
land naar school geweest en
daar kreeg je geen Engels.
Veel verder als "yes" en "no"
kwam ik niet. Met deze les
sen hoop ik mij bijvoorbeeld
wat verstaanbaar te kunnen
maken, op vakantie, of het in
ieder geval te kunnen lezen.
Toen ik op Engelse les kwam
dacht ik: hé, wat komt me die
lerares Engels bekend voor.
Dit klopte wel want ze is de
dochter van dominee Greeve

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

die hier in Thesinge heeft
gewoond. Ook zit mevrouw
Entjes, die aan de Lageweg
woonde , bij mij op de cursus.
Zo zie je maar weer hoe klein
ons wereldje is."

Tuinieren

"Natuurlijk is er de groente
tuin, maar mijn grootste
hobby is toch wel onze bloe
mentuin. Heerlijk vind ik het
om daar in bezig te zijn. Ik
houd van bloemen, en dan
vooral bloeiende planten.
Heidetuinen en tuinen met
veel struiken vind ik niet lelijk
hoor, maar een beetje kleur is
toch wel fleurig en vrolijk. In
januari/februari begin ik
alweer geraniums enz. te
zaaien. In het voorjaar de bol
lentijd, na de bloei haal ik ze
er weer uit. En dan moet je
dode bloemen weghalen,
planten opb inden, sproeien
als het nodig is, noem maar
op. Ik ben er zeker zomers
een middag in de week mee
bezig. Binnen een jaar heb je
niet zo'n tuin hoor, daar gaan
jaren overheen.
We hebben al een paar keer
een eerste prijs met de tuin
keuring gehad. Ik heb nog
nooit bewust in plantenboe
ken gekeken, en toch een
eerste prijs. Natuurlijk ben je
daar trots op. Maar ik doe het
voor mezelf, en poot wat ik
mooi vind. Ook achter in de
Klunder hadden we een
mooie tuin, en daar kwam
nooit een mens langs."

Van alles

"Verder doe ik nog van alles,
oppassen op m'n kleinkinde
ren, taarten bakken, vaak
een keertje naar Duitsland

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
Makelaarsin onr. goed)

waar m'n hele familie woont.
Het is eigenlijk teveel om op
te noemen.
Ik hoop niet dat de mensen
nu denken, zo zo die is flink.
Zo is het beslist niet. Ik heb
de tijd ervoor en ben gewoon
graag bezig.

Lucie Kol

Bloeddonor

De heren K. Pestman uit Gar
merwolde en T. Dijkema uit
Thesinge kregen op 2
februari uit handen van bur
gemeester Sybesma een
speldje respectievelijk pla
quette uitgereikt. Een erken
ning vanwege het feit dat ze
50 en 60 maal bloed hadden
gegeven. Deze uitreiking
vond plaats in het Buurhoes
in Ten Boer.
Lenie Achterhof, werkzaam
aan de Bloedbank Gronin
gen-Drenthe legde nog eens
uit waarom men zo precies is
op de kwaliteit van het bloed.
leder griepje of zweertje
heeft z'n weerslag op het
bloed. In ieder geval dus niet
geschikt voor een patiënt.
Bent u tussen de 18 en 65
jaar dan bent u van harte wel
kom in het gebouw van de
bloedbank in Groningen.
U mag altijd even langs
komen om te kijken, of ga
eens een keer met een bloe
donor bij u uit de buurt mee.
Ook uw bloed is dringend
nodig.

Een donor
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Goederen gebracht
In de L. v.d VOO7StJoat 3
Germewokk:
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-remiging.
stoppage en
kledmgreparalie.

Goed voor UW goed



waarop hij zich uitgaf voor
bokskampioen Bertus Lub
bers: van wanten wist hij niet
wat de bokssport betroft,
laat staan van bokshand
schoenen, maar een fles Spa
omtoveren in een fles jonge
klare was geen enkel pro
bleem voor hem.
Dat de overtuigde vegetariër
Rients Hofstra echter zo over
tuigend het water om de
mond liep bij het verlangen
naar sappige karbo's, mag in
alle simpelheid het bewijs
zijn voor het akteurschap van
deze tweede hoofdrolspeler.
Laat Rients de schlemiel uit
hangen, als was in de handen
van een kenau-achtig vrouw
spersoon, en je zit gebakken.
Een blijspel hangt uiteraard
van de verwikkelingen aan
elkaar: doc hter Ginie (Janny
Sibma) wordt verliefd op de
echte bokskampioen Bart
Lubbers (Harry Blokzijl).
Zeun Bert Lubbers (Evert
Lammerts) danst zich door
het leven met Helga Bransing
uit Emmen (Henny Reinders)
zonder dat pa en moe dat
mogen weten. Helga wordt
dan ook eerst aangezien
voor een scharrel van pa Ber
tus, vervolgens van de echte
kampioen, en uiteindelijk
spelen zij en zeun Bert op
onnavolgbare wijze de red
ders van pa door zich onder
ogen van moe als verliefd
paar voor te doen.
Voordat wij echter, ons al tra
nen lachend, de ontknoping
hebben bereikt, waren we
getuige van de geest van
Zwaantinus die vanaf de
hooizolder kwam spoken,
hoe de bokskampioen de
pseudo-kampioen in gijze
ling hield op dezelfde hooi
zolder, en hoe Jan Slump uit-

Tegen een buitengewoon
fraai geschilderd décor van
Tonnie Dijkema, speelde de
handeling zich af op het erf
van caféhouder Bertus Lub
bers (Johan Suur). Bertus en
zijn vriend Zwaantinus Scha
opekamp (Rients Hofstra)
worden door hun respectie
velijke echtgenotes Sien
(Roelie Dijkema) en Mina
(Greet Blokzijl) gezond
gemaakt op een dieet van
rauwkost en Spa-rood ,
Zwaantinus lijdt, maar Bertus
gedijd: dieheeft zich dan ook
voorzien van twee helpers,
de als witte yup geklede Job
Boes (Joop Blaauw) en zijn
ploatsvervanger Evert (Jan
Slump).
Dat Johan met zijn Chaplin
achtige mimiek en volslagen
mallotige slapstick in de
benen, een kluchtige rol van
de linke levensgenieter kan
dragen, behoeft geen
betoog, maar hij overtrof
zichzelf dit jaar in de manier

'k Wij gain knienevreet'n meen foto:A. v.d . Meulen)

Ber tus bokst zich vrij. . .

te bereiden, dat in juni
gevierd zal worden.
Tegen die tijd zal de G&T
zeker dieper ingaan op het
vijftig jarig bestaan van een
toneelvereniging die zich,
gezien het stuk van dit jaar,
met recht een 'gouden gezel
schap' mag noemen.

Het jubileumstuk 'De Ring
meester' werd oorspronkelij k
in het Duits geschreven, door
Herman Karstens in het
Drents vertaald en door elke
acteur voor zich in een gro
ningse rol omgezet. Rients
Hofstra waagde zich voor het
eerst aan het groningse dia
lekt. Debutante Hennie Rein
ders, die een danseres uit
Emmen uitbee ldde, hield
zich aan het door haar zo ver
trouwde drentse dialekt.

V/DO vijftig jaar

VIOD jubileert
De ringmeeSier

Een gouden toneelgezel
schap bracht voor de vijftig
ste aaneengesloten keer de
jaarlijkse uitvoeringen waar
velen uit Thesinge en omstre
ken altijd weer naar uitk ijken.
Even iets over de geschiede
nis van VIOD: in 1938 werd
het gezelschap opger icht
door meester van der Molen,
het toenmal ige hoofd van de
openbare lagere schoo l.
Daarvoor heeft het gezel
schap ook al bestaan, in de
vorm van eenzangvereniging
die ook jaarlijks een toneel
stuk bracht , maar uit die tijd
bestaan geen notulen. VIOD
(Vooruitgang is Ons Doel)
heeft de vaart er de afgelo
pen vijft ig jaar goed in gehou
den, altijd onder regie van
degene die er in de loop der
jaren hoofd van de o.l.s. was.
De laatste meester, Bert van
der Laan, deed zo'n twaalf
jaar geleden de regie over
aan voorzitt er Arend Kam
pen, die sindsdien het doel
(de vooruitgang) heeft
bewaakt.
Enkele spelers zijn al jaren
lid: Jan Slump viert dit jaar
zijn persoonlijk veert ig-jarige
jubileum, Gerrit Boer is er
ook zeker dertig jaar bij
geweest. evenals penning
meesteres Roelie Dijkema
die nog in het bezit is van een
tiental schriftjes vol geschie
denis van het toneelgezel
schap. Een comité is nu in
het diepste geheim bezig een
jubileumfeest van VIOD voor

VishandelKP. Smit en Zn.
tel.413797
tel. 776177
tel. 146159
teL 261381

kajuit 321
kerklaan 31
hnnaeusplem57
de sav.lohmanln.88

Voor aJuw vis en visspecieli
teilen is nog stee ds het juiste
adres:

~shandel
Fa. K.P. §mit en Zn.
Kajuit 321 - Tel. 413797
9733 exGroningen

MIDDELBERT
050416263

ENGElBERT
050-416217

Installatiebeäijf

Fa. W . KOOI & Zn.

GAS-WATER
ELECTRA

- plantaardigeendierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrischontharen

BeI1andelingopafspraak

05902·2418G.N.Schutterlaan 21. Thesinge
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Waterpeil sloten Lageweg

blonk in een schitterende
mime-akt waardoor hij de
pseudo-kampioen meende
te kunnen redden van de
ondergang.
Tevens zijn wij nu op de
hoogte van het geheim van
de vreselijke ziekte 'pitriét'
die in Klunder is ontdekt, en
waarvoor het beste medicijn
de sterke drank is. Een aan
eenschakeling van dol-komi
sche gebeurtenissen, pure
flauwekul en razendsnelle
bewegingen met als bood
schap: lachen is gezond, en
van al te drastisch en serieus
gezond en sport ief willen
worden, wordt niemand
beter. ..

Toneelbeeld

De akteurs en aktrices leken
niet alleen perfekt op elkaar
afgestemd, ieder wekte
bovendien de indruk een rol

Het is de bewoners van de
Lageweg opgevallen, via oog
en neus, dat het waterpeil
van de daar aanwezige slo
ten erg laag is. Ze vroegen
zich af of daar niet wat aan
gedaan kon worden.
Navraag bij het waterschap
Hunsingo, waaronder dit
gebied valt, leverde het vol
gende antwoord op:
Deze sloten zijn rechtstreeks
aangesloten op het gemaal,
dus ook op de polder. In de
polder wordt een zomer- en
een winterpeil aangehouden.
Het winterpeil is het officiële
peil en ligt 30 cm lager dan
het zomerpeil. Ten behoeve
van de boeren wordt tussen

te spelen die hem of haar op
het lijf was geschreven. Daar
door ontstond een manier
van spelen die heel natuurlijk
en vol vaart op het publiek
overkwam. Het hele spel
werd op die manier naar
hoog niveau getild. Er waren
geen zwakke plekken, niet in
de rollen, niet in de aankle
ding en niet in het décor. De
grime was weer in handen
van Alie Blaauw, en de regie
zoals gezegd werd gedaan
door Arend Kampen, terwijl
Welly Boer eventuele hape
ringen opving als souffleuse.
Het toneelbeeld was indruk
wekkend, het akteer-plezier
vonkte er vanaf en het jubile
rende gezelschap had zich
geen sterker blijspel kunnen
wensen dan 'de Ringmees
ter' in uitgerekend deze rol
bezetting .

Annelies Heuvelmans

15 maart en 15 april het peil
weer omhoog gebracht. Dit
is, omdat het land dan
gesproeid kan worden en de
koeien kunnen drinken.
Nu het zo'n droge winter is,
vallen de sloten bijna droog,
daar is verder niets aan te
doen. Een positief gevolg is
dat het land ook goed droog
wordt. Dus mensen, er moet
mee geleefd worden en ver
der wachten tot het voorjaar
voor een hogere waterstand
zorgt of nog een paar zeer
natte maanden. Dan is het
leed ook geleden.

Detta van der Molen

Help
Opheffing
bejaardensoos?
Het ziet er naar uit dat de
bejaardensoos in Thesinge
opgeheven wordt. Het aantal
aktieve leden is de laatste tijd
door ziekte erg teruggelo
pen. De opkomst op woens
dagmiddag bestaat momen
teel uit slechts 6 mensen. Dit
betekent dat er een stuk
gezelligheid gaat verdwijnen
voor een groep mensen die
toch al weinig bewegingsvrij
heid heeft.
Voorzitter mevrouw Plijter
geeft aan dat veel mensen
die er qua leeftijd wel bij kun
nen er niet toe komen. Zij
voelen zich nog te jong of
hebben een druk bezet leven
met vaste andere clubs zoals
het volksdansen en/of de
gymnastiek. Ook heeft men
vaak nog eigenvervoer zodat
het uitgaan buiten het dorp
nog tot de mogelijkheden
behoort . Leeft ijd hoeft ech
ter geen rol te spelen; het
jongste lid is 60 jaar, maar
ook jongere mensen zijn van
harte welkom.
Het is altijd erg gezellig op de
soos. Menvermaakt zich met
kaarten, vooral éénenderti
gen, rummikub, dammen,
sjoelen en andere spelen. Als
er belangstelling is voor nog
andere spelen dan kunnen
deze zelfs aangeschaft wor
den.
Van 14.00 tot 16.30 uur is
men in het Trefpunt waar
mevr. de Boom zorgt voor
koffie met koek. De kontribu
tie bedraagt slechts f 1,25
per maand en per keer
betaald men f 1,75 voor de
koffie. Ter gelegenheid van

de jaarvergadering wordt er
bingo gespeeld en dit
gebeurt ook op andere bij
zondere middagen. Begin juli
gaat men per bus een dag op
stap. De laatste keer werd dit
gekombineerd met Garmer
wolde omdat de bus niet vol
te krijgen was.
U begrijpt dat de huidige
leden de soos graag in stand
willen houden, zij genieten
van hun wekelijkse uitje.
Komt U eens langs op
woensdagmiddag of belt U
voor meer informatie het
bestuur: Mevr. Plijter, voorzit
ter, tel. 2779; Mevr. Lam
merts, secretaris, tel. 1303;
Dhr. V.d. Velde, penning
meester, tel. 2799.

Truus Top

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Theslage-Garmerwolde

5 maart: 9.30 u. cand. mevr. Schel
tens-Ritsema, Glimmen; 14.30 u.
drs. Strietman, Wagenborgen

8 maart: 19.30 u. dr. van Oeveren,
Leek

12 maart: 9.30 u. ds. Nagelkerke,
Haren; 14.30 u.ds. Wijnja. Diever

19 maart: 9.30 u. ?; 19.00 u. drs.
Hoek. Midwolda

24 maart: 19.30 u. drs. scnenens,
Glimmen

26 maart: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen; 14.30 u. ds.Overeem, Haren

27 maart: 9.30 u. drs. Pastoor, Leek

Herv. Gemeente
Garmerwolde-Theslnge

5 maart: Garmerwolde 10.00 u. ds.
P. Bons, Glimmen

12 maart: Thesinge 10.00 u. prof. dr.
W. Nijenhuis, Haren

19 maart: Garmerwolde 10.00 u.ds.
C. de Vries-Batenburg

24 maart: Thesinge 19.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg, avondmaal

26 maart: Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg, m.m.v.
zondagsschool

2 april: Thesinge 10.00 u. dienst
voorbereid en gedaan door
gemeenteleden

labobaok ~
geld en goede raad

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

Omdat we een verantwoorde lening
wilden, zijn we natuurl ijk bij

onze eigen Rabobank
gaan praten.

Want er zijn zoveel verschill ende
leningsvorm en, dat het echt

beter is om het financieren
van grote aankopen met de

adviseur van de Rabobank
te bespreken.

En als je de tarieven
vergelijkt, blijkt

de Rabobank dikwijls nog
goedkoper te zijn ook!



Hoe komen zij de
kwakkelwinter door

V.l.n.r. Hans v.ä. Berg, Ad v. Zalk, Kees Faber, Bertho Top en
Henk Reinders (fo to : A. v.d. Meulen)

Voorgaande jaren deden
wij regelmatig verslag van
schaatsaktiviteiten op
natuurijs. Dit jaar en het
vorig jaar was hier helaas
geen sprake van. Wij vroe
gen ons af hoe pijnlijk dit is
voor de schaatsliefhebbers
onder ons en vroegen
enkelen van hen verslag te
doen van hun gevoel over
het gemis aan natuurijs.

Hans van den Berg: 't pret
tigste van deze winter is dat
het een lekker voorjaar is

Gevraagd naar mijn schaats
gevoelens in wintertijden
zoals we die nu beleven heb
ik wat moeite om deze
matige voorzet keihard in te
schieten. Zo rot hebben wij
het toch niet getroffen? Ik
heb op mijn dagelijkse fiets
tochtjes naar mijn werk mijn
nieuwe regenpak van novem
ber tot heden maar één keer
echt nodig gehad. Weinig
stormen, weinig natte
sneeuw (waar ik dus echt het
land aan heb).
Ik stam uit een matig sport
minded geslacht. Mensen
die sterk waren in het oplepe
len van sportprestaties van
beroemdheden uit hun tijd,
maarop eenenkeleuitzonde
ring na zelf nooit ècht goed
waren in een bepaalde tak
van sport. Mijn opa is hierop
een uitzondering. Op 75
jarige leeftijd reed hij nog met
de groten van mijn geboorte
dorp zijn rondjes op de plaat
selijke ijsbaan. Veel sterker
ontwikkeld is een soort van
algemeen plezier hebben in
sport " maar dan wel op een
leuke manier"; echte presta
ties levert dit echter nooit op.
Wel heel veel plezier.
Schaatsen is bij mij al lang
één van de velen (naast o.a.
korfbal, volleybal, zeilen, sur
fen, tafeltennis en badmin
ton) maar wel eenbijzondere.
Het is het einde om door een
bijna verlaten land te schaat
sen. Je ziet de wereld op een
heel andere manier.
Fraamklap en Hornhuizen
worden magische plekken
die je nooit meer uit je brein
kanwissen.Wat ik bovendien
heerlijk vind is om de grens
van je eigen kunnen te zoe-

ken. Niet zozeer in de snel
heid, maar in de duurpresta
tie. Alsmaar doorgaan; een
heerlijk gevoel, een soort 'ei
gen tr illing' in jezelf voelen.
Dat ritme krijg ik met mijn
gebrekkige techniek niet op
een kunstijsbaan; dat wijdse
en de rust zijn er ook niet te
vinden. Blijven in winters
zoals deze over: één keer per
week met een vast groepje
leuke dorpsgenoten lekker
sporten (bewegen). En dat is
soms tijden lang voldoende
motivatie om naar de stad te
rijden. Maar loopt het eens
wat anders, nou dan ga ik
gewoon lekker een stuk fiet
sen of rennen. Want dat is
namelijk ook heel leuk, zeker
in van die lekkerezachte win
ters als de laatste twee
jaar...

Ad van Zalk: Een kater? ..
nee hoezo?

Vroeger, als ze mij vroegen
welke sport ik het liefste
bedreef, zei ik steevast
schaatsen. En voor schaat
sen was je toen afhankelijk
van natuurijs. In de buurt van
de Groninger Parkweg zette
ik de eerste schaatsschre
den, achter een stoel, jaze
ker. Ons schaatsdomein was
de Stadspark- ijsbaan.Als de
vlaggetjes aan de stadsbus
sen wapperden gingen we
naar die heerlijk beschutte ,
gezellige ijsbaan.

De winter waaraan ik fijne
herinneringen bewaar is die
van 1962/1963. U weet wel,
die van Reinier Paping. Vijf
tien was ik toen. Waar ande
ren allang schaatsmoe
waren, zocht ik naar ijsba
nen, waar ze de ijsvloer nog
veegden. In het Stadspark
kon het baanpersoneel niet
langer betaald worden. Aan
talloze toertochten rond de
stad deed ik mee. Debelang
rijkste werd de toen inge
korte Noorderrondrit. Een
kleine 90 km ploeterden we
door sneeuwen dooiwater.
Maandenlang prijkte de
medaille aan de schoor
steenmantel, om lang erna
met al die andere stukjes in
een doos te verdwijnen.
Tot 19 februari 1985 toen ik
thuis kwam met opnieuw
zo'n stukkie blik. Een brug
van 22 jaar! Ineens is daar
dan begrip voor de waarde
van het kruisje, dat je na het
volbrengen van een elfste
dentocht ontvangt. Wie her
innert zich niet het interview

met Bertho Top. Genoten
heb ik van die laatste strenge
winters. Die lijkenalweer een
eeuwigheid geleden.
Toch rijd ik het liefst ongeor
ganiseerd. Met een paar
vrienden gewoon ergens
naar toe rijden en vandaar
een schaatstocht maken.
Wat een schitterende water
lopen heb je hier toch in
't noorden, realiseer je je
dan. Endaardoe ik het eigen
lijk voor. Die rondjes rijden op
de kunstijsbaan, twee keer
per week. Om op natuurijs
makkelijk grotere tochten te
kunnen maken.

Wel een uitkomst in slappe
winters zo'n kunstijsbaan. Ik
kan me nu al verheugen op
de nieuwe ijsbaan in het
stadsgewestplan tussen
Lewenborg en Beijum over
enkele jaren. Maar diep in
m'n hart erger ik mij aan deze
saaie rondjesrijderij. Toch
geeft het voldoening. Enkele
weken na de opening merk je
dat de pootje-over-techniek
weer soepel begint te lopen,
de nodige stabiliteit groeit en
dat jij ook een "hoog-op"
mag roepen, als je aan de
binnenkant van de baan rij
dende mensen wilt passe
ren.
En die voldoening blijkt eens
te meer bij eentweede hobby
van mij: het fietsen. Die
schaatserij geeft namelijk
hiervoor een prima basiscon
ditie. Sinds drie jaar, toen we
besloten om voor de vakan
ties Iichtgewichttoerfietsen
aan te schaffen, is het fietsen
als vrijetijdsbesteding in een
stroomversnelling geraakt.
Ook op de fiets bleek het

Uw leverancieren adviseur
op het gebied van sanitair,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. v.d, Veenstraat 24
9798 PL Garmerwolde
tel.: 050-416049

Alle leveringen via
de erkende handel.

Tevensaanhanger te huur.



Groninger land vergelijkbare
reakties op te roepen als bij
het schaatsen. Schaatsen en
fietsen gaan goed samen. De
kater van een winter zonder
natuurijs is voor mij dus niet
zo groot. Sterker nog: de
schaatsdrang maakt op dit
moment plaats voor een nau
welijks te temmen behoefte
om weer op de fiets te stap
pen. Inmiddels een echte
racefiets. Maar die ziet u bin
nenkort wel. Een fijnebijkom
stigheid is een stel knakkers
in Thesinge, dat elkaar in
beide sporten stimuleert.

Kees Faber: Schaatspret
'88 -'89

Ik stam uit een echte
schaatsfamilie. Vooral mijn
vader was een enthousiaste
ling. Ik weet nog goed dat hij
als ongeveer 40-jarige op zijn
houtjes al zijn jongere kolle
ga's (op hoge noren) ver
sloeg bij onderlinge wedstrij
den. Ook reed hij veel toch
ten; dat was pas echt. Een
doos vol medailles is daar het
harde bewijs van. Ik ging als
oudste zoon natuurlijk vaak
met hem mee. Zo reed ik als
elfjarige een tocht van 50
kilometer met hem; hij deed
zijn handen op zijn rug en ik
legde mijn handen daar
bovenop en zo trok hij me als
het ware. Als je dan dezelfde
slag maakte ging dit prima.
Opleggen noemde je dat.
Mijn schaatsenthousiasme is
er trouwens niet van het
begin af aan geweest. Ik ging
wel vaak mee schaatsen
omdat het erbij hoorde, maar
in wezen kon ik helemaal niet
zo goed uit de voeten op die
houten noren. Mijn vriendjes
konden veel beter schaatsen

dan ik. Het ging pas beter
toen ik een paar hoge noren
kreeg; dat was zo op mijn vijf
t iende. Toen ook kreeg ik er
meer plezier in. Alleen heb
ben we toen een lange
periode gehad waarin er wei
nig natuurijs was. Ik ben toen
wel een paar keer op een
kunstijsbaan geweest, maar
dat was toch wel behelpen.
Ik ben nauwelijks technisch
geschoold dus al die boch
ten was een permanente
str ijd.
Sinds enkele jaren is dat wat
veranderd. Ik ben op een
gegeven moment met een
paar makkers uit Thesinge
elke zondag gaan schaatsen.
Weer of geen weer, zondag
ochtend om 11 uur wegwe
zen. Het is begonnen om wat
te trainen voor het echte werk
op natuurijs en het was
gewoon heel gezellig, dat
samen sporten. Voor mij gold
ook, dat het een manier was
om je elke week een keer
goed lichamelijk in te span
nen. Zo'n zondag vind ik
vaak zo'n slome dag en sinds
dat schaatsen is dat een stuk
verbeterd. Ik voel me heerlijk
als ik lekker moe thuiskom.
Ondertussen ben ik het
steeds leuker gaan vinden.
Door het vaker te gaan doen
kun je beter meekomen en
ook je techniek in de bochten
wordt iets beter. Het geeft me
steeds erg veel voldoening
om één of 1,5 uur lekker door
te schaatsen. Ik ga nu door
de week soms nog een keer,
met iemand of alleen.
Ik ga dus niet meer alleen ,
naar de kunstijsbaan om te
trainen voor het schaatsen
op natuurijs. Dat blijft natuur
lijk het leukste, maar het rij
den op de kunstijsbaan ben

ik op zichzelf gaan waarde
ren. Het leukst vind ik het rij
den in een groepje in een
redelijk tempo. Dat hou je
dan een aantal ronden vol en
dan rust ik weer wat uit om
daarna weer bij een groepje
aan te haken. Dat geeft een
geweldig gevoel als je lekker
in je ritme zit, de bocht lekker
loopt en de afzet van het ijs
goed is. Dan kun je niet
kapot. Dat vind ik prettiger
dan het rustig rijden van50 of
70 ronden achter elkaar. Er
rijden altijd wel mensen rond
die een goed tempo aanhou
den; maar de Thesingers
gaan ook steeds meer zelf
een groep vormen. Soms
vind ik het ook helemaal nièt
leuk. Je hebt je dag niet ("pap
in de benen"), waardoor je
niet lekker in je slag komt en
als je dan ook nog eens valt
op een baan waar een paar
centimeter water op staat. ..
Het is me wel opgevallen dat
het schaatsen op de kunstijs
baan wel een aardige training
is, maar ook niet meer. Het rij
den van lange tochten kun je
op een ijsbaan moeilijk oefe
nen. Je rijdt nooit meer dan
1,5 uur en een Noorderron
drit duurt zo'n 9 uur; ik moet
als voorbereiding op zo'n
monsterrit wel wat langere
tochten in de benen hebben,
anders wordt het niks. Dat
heb ik twee jaar terug wel
gemerkt. Ik vind het dus erg
spijtig dat er dit jaar weer
geen ijs in de sloten ligt, maar
lekker schaatsen doe ik toch
wel. . .

Henk Reinders: Geen natuu
rijs? .. Het alternatiefligt 12
km verderop

Voor menig schaatslietheb-

ber is het alweer de 2e
opeenvolgende winter dat je
"noodgedwongen" gebruik
moet maken van kunstijs.
Gelukkig zijn we in Thesinge
en Garmerwolde vlak bij
't Stadspark gesitueerd. Dat
deze afstand voor vele
schaatsliefhebbers geen
onoverkomelijke zaak is,
blijkt wel op de zondagmor
gen als vele (vooral) Thesin
gers zo rond het middaguur 1
à 2 uur lang hun baantjes
trekken op de kunstijsbaan.
Mensen uit Garmerwolde. . .
waar blijven jullie? Voor de
prijs behoef je op de zondag
morgen niet weg te blijven;
deze is n.1. aardig gezins
vriendelijk. Voor een tientje
kun je, met max. 5 personen,
vanaf half elf op de baan
terecht en als je persé wilt
kun je schaatsen tot een uur
of vier. Doen dus!

Bertho Top: Bij ijs en
weder. . .

Hoewel ik al jarenlang min of
meer regelmatig fietste,
maar niet meer schaatste,
kwam ook bij mij de grote
ommekeer door de Elfste
dentocht van '85. Na vele
jaren kon ik die winter op
natuurijs terecht en werd
vanzelf schaatsenthousiast.
Een verkorte Noorderrondrit
en ik had het virus weer.
Gauw opgegeven voor de
Vereniging Friesche Elfste
den, in '86 de tocht der toch 
ten gereden en dus nog fana
tieker:
Omdat er wel wat voor
gedaan moest worden ging
ik wat vaker fietsen en/of
schaatsen in het stadspark.
Twee jaar geleden ben ik lid
geworden van de IJs Vereni-

GEZIEN .. .

~ti BLOEM-
KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
G8mMlfWolde 050-418280

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooral uw loon- en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

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



ben over verschillende oorza
ken. Maar het belangrijkste is
dat ze uitlegt hoe vrouwen
door meer kennis van hun
eigen lichaam zélf iets aan
het probleem kunnen doen.
Deze open informatie-avond
wordt georganiseerd door de
vereniging Het Groene Kruis
Ten Boer. Plaats : Het Groene
Kruisgebouw, Blinkerdlaan
2, TenBoer. Tijd: donderdag
avond 16 maart van 20.00 tot
22.00 uur. U bent van harte
welkom. De toegang is gra
tis.

hun leven last van krijgen. Er
is tegenwoordig dan ook een
uitgebreid assortiment
incontinentiemateriaal op de
markt.
Toch is het niet altijd nod ig
dat men zijn toevlucht neemt
tot dit mater iaal. Mevr. C. van
Wissen, fys iotherapeute te
Groningen , gaat er van uit
dat vrouwen vaak zélf iets
kunnen doen aan dit euvel.
Zij zal hierover praten én vra
gen beantwoorden op don
derdagavond 16 maart om
20.00 uur. Zij zal het o.a, heb-

i.\ \,
•

Kleine scholen nooit weg!
Alle leerlingen van de Prot. Chr. Basisschool en burgemeester Sybesma met hui/masker en
punthoofd. dit in het kader van de protestakties tegen de bezuinigingsplannen in het onderwijs.
De kinderen boden de burgemeestereen petitie aan en 244 handtekeningen die zij verzamelden
in het dorp. De burgemeester gaf "les" en de leerlingen namen zijn telefoon aan. (foto: Herman Spier).

Groene Kruisdagen over incontinentie
Incontinentie (het ongewild
verliezen van urine) staat
momenteel sterk in de
belangstelling. In september
1988zijn de Stichting Inconti
nentie Nedertand en de Lan
delijke Vereniging Inconti 
nentie een campagne begon
nen om incontinentie uit de
taboesfeer te halen.
Het is bekend dat vrouwen
vaak na een bevalling te
maken krijgen met dit pro 
bleem. Maar dat is niet het
enige. Heel veel vrouwen,
jong of oud, kunnen er op
een bepaald moment van

ging Groningen om nog beter
de schaatstechniek te leren.
Dit jaar wat regelmatiger
gef ietst en zowaar weer eens
hardgelopen, wat mij sinds
'70 onmogelijk was vanwege
gesc heurde enkelbanden.
Heerlijk zweten en vooral die
douche erna.. . Thuis af en
toe eens op de schaatsp lank
of rollenbank en op school
voor mijzelf condit ie-kracht
training.
Toen de ijsbaan open ging
was het vaste prik zondag
morgen schaatsen (voor
f 10,- de hele familie, inclu
sief de crêche voor de aller
kleinsten) en donderdag
avond clubtraining. Iedereen
in onze IJVG groep is eigen
lijk natuur ijs liefhebber en
vindt na enige tijd die boc h
ten ook niet zó leuk meer.
Onderling rijden we wel eens
een marathon over 30 ronden
maar die bochten.. . rug
pijn.
Het malle van deze winter is
dat de racef iets nog steeds
gebruikt kan worden dus als
het weer een beetje redelijk
is. . . Weet je wat "leuk" is:
tegen de wind in langs het
Slochterdiep f ietsen en dan
hopen dat je daar ter zijner
tijd eens over mag schaatsen
tijdens een Noorderrondrit of
zo, want daarvoor doe ik het
eigenlijk ook.

Dank!
Langs deze weg wil ik mijn
hartelijke dank betuigen,
voor de vele kaarten , mooie
bloemen en de persoonlijke
bezoeken , tijdens mijn ver
blijf in het ziekenhuis.
Deze warme meelevendheid
heeft mij erg gesterkt. Ik heb
dit dan ook zeer gewaar
deerd.

G. van Zanten-Mulder

- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

((RIlIJRTHERm
"Hé Jan, hebben de buren

nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want doo r het untekeieerve-t-peocedè van Allround Lederservice ishun bankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee , zeker niet in verhouding met de aanscha fprijs. Bel voor meer informatie:
05O-42420S

~ll 0 (lJJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

aquaterm installaties bv

telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Schrijven heb je ook geleerd...

Maike poseert zittend voor haar schilderij over Clevaux (Ioto: A.

vanderMeulenl

En schilderen kun je ook
leren volgens Maike van der
Kooy, die sinds een paar
maanden werkt in een lokaal
van de O.L.S. aan de Kapel
straat in Thesinge. Ze heeft
daar haar intrek genomen om
er te schilderen en les te
geven.

Waarom Thesinge?

Maike komt uit Schevenin
gen en heeft haar opleidin
gen in Den Haag gevolgd.
Eerst de Lerarenopleiding:
tekenen, text iele werkvor
men en kunstgeschiedenis.
Later aan de Kunstacade
mie, de vrije afdeling: schil
deren, grafiek en tekenen. In
Den Haag gaf ze al schilder
cursussen, zoals nu ook o.a,
in Thesinge.
Via haar vriend, die een baan
kreeg in Groningen is Maike
hier terecht gekomen. Voor
dat ze in Thesinge kwam had
ze haar atelier in Ten Post in
de voormalige kleuterschool,
maar hier moest ze uit. De
gemeente Ten Boer gaf haar
toen dit adres in Thesinge.
Maike woont nu in Beijum en
fietst vier keer per week naar
Thesinge.
"In een dorp is het een stuk
rustiger werken dan in de
stad. Soms té rustig, dan
wilde ik dat er eens iemand
binnen liep."
Het bevalt haar hier prima en
ze verheugt zich op de
zomer, om dan ook buiten te
kunnen schilderen en teke
nen.
Eén van de dingen die Maike
zeker nog eens op doek wil

vastleggen is het Hervormde
kerkje in Thesinge.

Haar eigen werk

Op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag IS

Maike met haar eigen werk
bezig. Ze geeft regelmatig
tentoonstellingen. "Dan
moet je ervoor zorgen dat er
voldoende werk klaar is. Dat
lukt de ene keer beter dan de
andere keer, maar door vol te
houden los je het probleem
vaak op. Wanneer ik dan zou
stoppen, kom ik het de vol
gende dag toch weer tegen."
Op dit moment is Maike
vooral bezig met het schilde-

ren van landschappen en stil
levens. Dat wil niet zeggen
dat andere onderwerpen
haar niet interesseren. "Het
laatste jaar van de Academie
en het daaropvolgende jaar
heb ik praktischh alleen por
tret- en modelgeschilderd. In
de toekomst wil ik daar ook
weer wat mee doen.
Er is iets in mensen, dingen
of in een landschap, dat mij
raakt. Ik probeer dat te
benoemen in de hoop dat het
schilderij, dat overigens geen
getrouwe weergave is van de
werkelijkheid, hetzelfde te
weeg brengt.
Het groningse landschap, zo
anders is, vind ik heel indruk-

wekkend. Steng, sober. Mijn
palet verandert zo ook de
sfeer en de vormen. Eenvou
diger en tegelijkertijd monu
mentaler."

Schildercursusssen

Naast cursussen in Beijum
geeft Maike in Thesinge ook
schildercursussen op maan
dag en dinsdagochtend.
"Een goede basis is belang
rijk. Ik begin dan ook met het
grondig doornemen van een
aantal technieken zoals licht!
donker- en vormstudies met
houtskool. Ik behandel com
positie/perspectief, de kleu
renleer om vervolgens naar
behoefte door te gaan met
olie- of aquarelverf.
Wat mij opvalt is dat volwas
senen met name kijken van
uit de herkenning. Eerst
waarnemen is er niet bij. Het
gaat mij er niet om dat er een
perfekte vertaling ontstaat,
maar dat wat er op papier of
doek komt een bewuste
keuze is. En die krijg je door
goed te kijken en te weten
wat je weglaat."
De cursus bestaat uit 15 les
sen van 2 uur. De groep
bestaat uit 5 personen.
De kosten bedragen :
f 150,- inclusief tekenpapier,
plakkaatverf (voor de kleu
renleer),

Voor meer informatie kun je
altijd even binnen lopen of
Maike even bellen: 050 
419307.

Joanne van der Meulen
Metha Nijkamp

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

,'lees Ine"I-"II\\~
1I weet Iiest
\\';1;11-.1111_

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse w orst

Iedere woensda g Gehaktdag.

~
. '~ .~.' ~.. J . FEEN5TRA

~~ Rijksweg 145

- ..., edelslager ~" Ruischerbrug
.<.. Tel. 050-416413



1 meter uit

Delta van der Molen

Het resultaat van het over
leg tussen de gem eente en
de E.O.D. (Explosieven en
Opru imingsdienst) op 10
februari '89

Bij het doen van de diepte
detect ie zijn op een diepte
van 5 meter sporen aange
troffen die het vermoeden
gaven dat er iets zat. De
bovenlaag is toen afgegra
ven en·men trof sporen van
een brandbom aan. Om
zekerheid te verkrijgen is er
grond opgestuurd naar het
gerechtelijk laboratorium.
Daar werd bevestigd dat het
om een brandbom ging, die
bij het in de grond gaan
gebroken is. Deze levert
geen enkel gevaar op. Doch
verder is er op het onder
zochte terrein nog iets
gevonden wat nog nader
onderzocht gaat worden.
Wat dit oplevert , wordt 16
februari bekendgemaakt.
Hierover meer in de volgende
G&T.

betaald moet worden is f 1,
per inwoner van de gemeen
te. Het is niet gratis omdat
voorkomen moet worden dat
een ieder die iets wil bouwen
laat onderzoeken of er ook
een bom in de grond zit.

/
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Op de driehoeken van een gelijkzijdige driehoek,
elkaar worden steeds boorgaten gemaakt.

Wat zijn de kosten van zo 'n
operatie eigenlijk?

De gemeente krijgt van
Defensie een rekening van
f 1100,- per man per dag. Dit
hoeft ze niet allemaal zelf te
betalen, via subsidies kan ze
het grootste gedeelte weer
terug krijgen. Wat wel zelf

wordt de gemeente geadvi
seerd wat er verder gebeuren
moet. In Ten Boer wordt don
derdag 9 februari de beslis
sing genomen.

Ligt er echt een bom bij de kassen van kwekerij Veenstra? (to to :

Henk Remerie)

een volgend gat gegraven.
Maar dat was een foute voor
stelling van zaken.
Het gebeurt alsvolgt:
Eerst wordt ongeveer nage
gaan waar hij zou kunnen lig
gen. Dan wordt er een opper
vlakkig gat gegraven om
metalen voorwerpen die vlak
onder de oppervlakte liggen
te verwijderen. Daarna wordt
een gat ingespoten met
water en hierin komt een
plastic pijp, tot een diepte
van 11 meter. In deze pijp
wordt met een detector om
de 25 cm gemeten of er zich
in de buurt een metalen voor
werp bevindt, De detector
geeft een bepaalde uitslag,
uitgedrukt in getallen en deze
getallen worden in een gra
f iek uitgezet. Aan de hand
van deze grafieken worden er
220 gaten geboord en beme
ten. Zie onderaan artikel.
Als het hele gebied op deze
manier in grafiek is uitgezet,

Hoe gaat dat boren eigenlijk
in zijn werk?

Als leek dacht ik altijd dat er,
op de plaats waar het object
vermoed wordt. een groot
gat gegraven wordt. Zit er
niets dan wordt het gat weer
dicht gegooid en wordt er

Volgens overlevering zijn er
tijdens de tweede wereld
oorlog een aantal bo mmen
bij Garmerwolde gevallen,
ond er andere op het
gebied waar thans kweke
ri j Veenstra gevestigd is.
Zolang ze in de grond zit
ten en er wordt verder niets
gedaan zitten ze er prima.
Mochten ze tot ontploffing
komen, dan gaat er hoog
stens wat grond de lucht in.
Maar het wordt een ander
verhaa l als er gebouwd
gaat wo rden, dan kunnen
niet ontplofte bommen veel
schade aanrichten. De uit
bre iding van de kassen van
de fa. Veenstra zou net op
dat gebied komen, waar
eventueel volgens oogge
tuigen een niet-ontplofte
bom zou liggen. Het enige
wat dan nog gedaan kan
worden is de mijnoprui
mingsdienst inschakelen
om hem op te sporen.
Meestal duurt het vrij lang
voor ze komen, maar Gar
merwolde had geluk, ze
waren hier toch in de buurt
(Hefshuizen, Enumatil).
In de eerste week van
januari zijn ze hier begon
nen met het lokaliseren van
een eventuele bom en kon
de G&T wat vragen stellen.

De "bom" van Garmerwolde
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"Harmonie" Garmerwolde

Jaarlijkse uitvoering

Muziekvereniging

Renovatie werkzaamheden aan de Dorpsweg in Garmerwolde I

(foto: Henk Remerie)

Op zaterdag 18 maart 1989
geeft de muziekvereniging
"Harmonie" haar jaarlijkse
uitvoering in dorpshuis "De
Leeuw" te Garmerwolde. De
aanvang zal zijn om 19.30
uur.
Korps, drumband , leerlingen
en de "Alpenjagers" zijn al
weer druk aan het repeteren
om op deze avond een geva
rieerd programma ten
gehore te brengen.
De avond zal "aan elkaar"
gepraat worden door Jaap
Bijmolt. bekend van "De
Starntoavel" en van het Gro
ninger programma "De Zoa-

Lezing
Boekenweek
1989
In het kader van de Boeken
week 1989 organiseren de
Openbare Bibliotheek en de
Culturele Vereniging in Ten
Boer een literaire avond op
vrijdag 17 maart in de Open
bare Bibliotheek in Ten Boer.
Hiervoor zijn de schrijvers
Remco Ekkers en Annelies
Jorna uitgenodigd. De laat
ste is in de Thesinger dorps
wandeling beter bekend als
Annelies Heuvelmans.
Deze twee schrijvers zijn

terdagbus" van Radio Noord.
De muzikale omlijsting is in
handen van "Harry's One
Man Show Band". Het
bestuur van "Harmonie"
heeft vanwege het grote suc
ces van de donateursaktie,
medio 1988, gemeend een
malig vrij entree te geven
aan alle belangstellenden.
Om de kosten van deze
avond te drukken wordt er
een tombola gehouden.
"Harmonie" hoopt dat u deze
avond vrij zult houden en in
grote getale haar uitvoering
bezoekt.

Het bestuur

gevraagd vanwege hun over
eenkomsten: zij schrijven
beiden voor jeugd en volwas
senen en zij zijn vanuit het
westen naar Groningen
gekomen. Zij zullen dan ook
voorlezen uit eigen werk en
o.a. vertellen welke invloed
het wonen in Groningen op
hun werk/schrijversschap
heeft. Ieder van hen zal elk
een half uur voor de pauzeen
elk een half uur na de pauze
invullen.
De avond begint om 8 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar
vanaf 1 maart bij de Biblio
theek. Reigerstraat 2 te Ten
Boer. (J 2,50).

Wist u dat:

- A. Grasman architectenbu
reau er is vo or
• bouwtekeningen
• aanv raag bouwv ergunnin
gen
• bo uw begeleid ing enz. voor
35 gulden per uur excl. BTW,
Ver lengde Hereweg 129a,
9721 AL Gro ningen. tel. 050
271750.

- de fot o met het po epschepje
Oan. krant) als ondert ite l had
moeten hebben: Is er over
last ?

- de eindredact ie altij d midden
in de maand plaatsvin dt?

- u dus verzocht wo rdt de kopij
het 2e weekend van de maand
in te leveren

- Verh uizen? Bestelauto te
huur : met of zonder chauff eur ,
b ij Jansen-Transport -Gat
merwolde, tel. 050- 416365

- Te huur: heftruck, graanvijze l,
transportband, b ij Jansen
Transport-Garmerwolde , tel.
050-416365.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, PetaJurjens.
Elisabeth Foeken, Delta V.d. Molen,
Henk Remerie (totoqraaf), TIneke
Werkman.

Redaktie Thesinge:
Andries v.d , Meulen (fotograan.
Joanne v.d, Meulen",
Truus Top. Joep de Bree.
Chrétien schouteten. Metha Beh
rendt-Nijkamp, Lucie Kol-Slachter.

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

Eind-redaktie Thesinge:
Chrétien Schouteten, Lageweg26 .
tel. 05902-2086.

Lay-qut: Gonnie Pater

Tekeningen: Ad vanZalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d , Veenstraat 15 ,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 05 0-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32. 07.05 .749
giro v.d . bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

\ , uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
rEUN MEINDERT5MA

Winkelcent1Um I.ewenborg. tel . 415222
Selwerd. tol. 178465
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Beyum Oost tel . 421462


