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Er zit een streekroman in.
Wij bezochten mevrouw van
Huis-Dijkstra van de Schut
terlaan in Thesinge om te
praten over haar leven als
boerin aan de Lageweg en
over de periode daarvoor en
daarna. De conclusie na ons
gesprek is dat er in haar ver
haal stof genoeg zit voor een
streekroman. De gro te lijnen
hiervoor wil/en wij hier neer
zetten .

Jongste jaren

"Mijn voornaam is Tettje, een
echt fr iese voornaam. Mijn
ouders kwamen uit Olde
boorn en Akkrum en begon
nen een groenbedrijf in
Noorddijk". Tett je Dijkstra
was het 5e kind in het gezin.
"Mijn jongere zusje overleed
aan blindedarmonts teking
waarna ik de jongste in het
gezin werd. Ik ben geboren in
1912 en met de jaren veran
derde Tettje in Tet". Orde en
regel herinnert zij zich van de
lagere school in Ruischer
brug. De 3-k lassige school
stond op de plek waar nu de
Aankoopcentrale staat. Het
meestershuis zat aan de
school vast en dat staat er nu
nog. "Het was 1 uur lopen
naar school en in boerenter
men heette het dat wij 4 stuk
ken achteruit woonden. Dit
betekent 4 weilanden vanaf
de weg het land in".
De kinderen Dijkstra kregen
voor tussen de middag een
trommeltje met "t impkes" ;
witte broodjes met krenten
en rozijnen en een stuk frans
stoetje met zelfgekarnde
boter mee. Ook zaterdag
ochtend en woensdagmid
dag was er school. "Aan
gymnastiek werd toen nog
niet gedaan maar wel aan
handwerken. Heel grondig
leerden we sokken en kou
sen breien en het naaien van
witte onderjurken en verstel-

Mevrouw van Huis-Dijkstra

len wat allemaal met de hand
gebeurde. Ieder had een
eigen naaidoos waarin alle
naaigerei keurig opgeborgen
werd. De meester speelde
viool als de kinderen liedjes
zongen. As 't hom nait noar ' t
zin was din kon 'e krass'n op
dat ding". Mevr. van Huis rilt
nog bij de gedachte daaraan.

School en werk

Vanaf haar 12e tot aan haar
16e jaar ging mevr. van Huis
op de fiets naar de industrie
schoo l in Groningen. " 's Win
ters gingen we ook wel op de
schaats, dan waren we er
sneller. Ondertussen hielp ik
thuis met het handmelken en
huishoudelijk werk. In huis
werd het koper gepoetst van
de petroleumlam pen en de
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lopers geklopt en er werd
geveegd en gedweild. We
kookten op de kachel die
gestookt werd met turf en
hout waardoor het huis eer
der vuil was; een grote
schoonmaak was beslist niet
overdreven in die tijd .
's Avonds werd er nog wat
gebreid of een spelletje
gedaan zoals kienspel of
brikken. Zo tegen 9 uur gin
gen we de bedstee in, zeker
in de hooitijd omdat het om 5
uur weer dag was. Toen ik 23
jaar was zijn we verhuisd
naar Garmerwolde waar ik
nog 2 jaar bij mijn ouders heb
gewoond ".

Uitgaan

"Vanaf mijn 16e was ik lid van
de meisjesvereniging die

geleid werd door de vrouw
van dominee Pols in Noord
dijk. Je deed dan ook cathe
chesat ie en eens per jaar
ging je een dag uit op de
fiets. Na mijn 18e verjaardag
mocht ik ' ook naar de hard
draverij-feesten in de stad en
wij gingen daarna naar
Frigge waar piano en viool
werd gespeeld. Ain dei goud
dans'n kon ston altied op
dansvlouer. Ik ging naar
dansles in Kaakheem waar
veel jongeren uit de wijde
omgeving kwamen. Mijn
ouders wilden ons soms
thuishouden als het slecht
weer was maar dan riepen
wij: We hebb' n 't altied ain
keer veur de wind . Na 2 uur
dansles kon je nog vrij dan
sen of gezellig praten. In
december was er tussenbal
en in maart/april slotba l.
Alle kleding hiervoor maakte
je zelf. Ik herinner me die
mooie lichtblauwe baljurk
met pofmouwen en stroken
met achter de rok wat langer
nog heel goed . Ik heb zoveul
ofnaait en braait, ik kin wel in
Parijs komm'n!"

Verliefd, verloofd, getrouwd

"In Huize Maas ontmoette ik
Klaas van Huis. Vanaf ons erf
kon je hun boerderij zien
staan maar ik kende hem
helemaal niet. Op de uitvoe 
ring van de rederijkerskamer
kwam ik hem weer tegen en
bracht hij me thu is op de fiets
met carbi tlamp. Dat waren
krengen van lampen, als je
even vergat om ze dich t te
draaien dan verzopen ze. Er
was nauwelijks straatverlich
ting dus je had zo'n lamp wel
nodig. 't Was eerst wat "zuur
tjeverkering" en nadat we ver
loofd waren zijn we op 10mei
'38 getrouwd.
We namen het bedrijf van
Oomkes over aan de Lage
weg: een gemengd bedrijf
met 23,5 ha. Het was een zor-



Noorddijk wint derby tegen

Thesinge

gelijke tijd ook al omdat
Klaas weg moest in de mobi
lisatie in maart '39. Ik had een
"maidje", Tiny Ridder die 8
jaar dag en nacht bij ons was.
Zij woont nu in Amerika maar
als ze overkomt dan komt ze
ook altijd bij mij aan. Harm
Oomkes was onze knecht en
mijn vader kwam wel helpen
en zo zijn we er doorheen
gekomen.
Onze oudste dochter was
nog maar pas geboren toen
Klaas bij de grensbeveiliging
kwam in Nieuwwolda. In sep
tember '39 moest hij naar
Den Haag en vervolgens naar
Bergen op Zoom. De laatste
periode tot de capitulatie zat
hij op een fort voor de kust bij
IJmuiden. Als krijgsgevan
gene heeft hij 4 weken opge
sloten gezeten in de vishallen
in IJmuiden. Dit wens ik nie
mand toe; als je man weg is,
dat is gewoon een verschrik
king,
De rest van de oorlogsjaren
was Klaas thuis. Onze paar
den die we voor f 350,- had
den gekocht werden gevor
derd en je kreeg een stel old
bokk'n weer!"

Vooruitgang

"Na de oorlog werd alles
steeds gemakkelijker; de
melkmachine kwam en ook
in de huishoud ing het elek
tri sch koken en de stofzuiger!
Wat een uitvinding. Een
mooie tijd hebben we gehad
toen in '56 de boortoren
naast ons kwam. Er waren
Amerikanen en Denen in de
kost in Thesinge en Garmer
wolde en wij hadden leuke
contacten met enkele men
sen. Onze kinderen gingen
wel logeren bij de familie in

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 om. goed)

Hilversum. Zoon Eitje ging
als klein ventje soms mee op
transport van de bor ing en
dat was een heel avontuur.
Op zondagochtend brachten
wij altijd koffie en dit werd zo
gewaardeerd dat we deze
lepeltjes kado kregen" . Mevr.
van Huis laat ons de lepeltjes
met een boor toren zien die
ze nu nog dagelijks gebruikt.

Welk dorp?

Tot '70 hebben wij geboerd .
Eitje en Francien woonden
eerst bij ons in; we woonden
apart maar aten gezamenlijk.
Met onze laatste medewer
ker, Jan van der West die nu
87 jaar is en in Bloemhof
woont heb ik nu ook nog
goed contact. Wij zijn in dit
huis aan de Schutterlaan
getrokken en daar heb ik
geen moment spijt van
gehad. Het woont hier zo
mooi, ik hoop hier nog lang te
kunnen blijven. Aan de Lage
weg hoorden wij bij Garmer
wolde, maar wij kwamen net
zo vaak in Thesinge. Trou
wens dit deel van de Schut
terlaan tot aan ons huis
hoorde vroeger bij Garmer
wolde .
Ik ben 43 jaar lid geweest van
de Plattelandsvrouwen in
Garmerwolde en heb in The
singe in het bestuur van de
Vrouwenraad en het Wilhel
minafonds gezeten. Onze
kinderen gingen naar Gar
merwolde op school.
Mijn man is 5 jaar geleden
overleden en dan moet je
alleen verder. Het gaat mij
goed dankzij alle mensen in
de buurt waar je steun en
gezelligheid aan hebt en
natuurlijk de 3 kinderen, 10
kleinkind eren en 3 ach-
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Goederen gebracht
in de L v.d Vemstmat 3
Garmervvolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-relnig ing,
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor UW goed

terkleinkinderen. Het is fijn
als je met een stel mensen
rond de tafel zit maar ik hou
me aan de gewoon te om ook
voor mij alleen de tafel te dek
ken. Ik handwerk graag en
kom soms zelfs tijd tekort ".
Op verzoek laat mevr. van
Huis enkele handwerken zien
en dit is inderdaad uit de
kunst. Op zeker moment
merkte mevr. van Huis in ons
gesprek lachend op dat zij in
haar leven duizenden koeien
heeft gemolken en vlot
erachteraan: "daarom ben ik
zeker nog zo vlug!" Wij wen
sen haar nog heel veel vitale
jaren toe.

Tineke Werkman en Truus
Top

Ruischerbrug 9 oktober
1989.
Het was een spannende
wedstrijd tussen de hoofd
klassers van de Nieuwe Noor
der Dambond, Noorddijk en
Thesinge.
Thesinge kwam op voor
sprong door H. J. Schutter
die T. Schuil versloeg. Kort
daarna maakte Albert Roona
de gelijkmaker door te win
nen van Joh. van Zwol.
Gevolgd door zijn broer
Jacob die op zijn beurt J. Plij
ter versloeg. B. Scholten
maakte remise tegen B. V.d.
Veen, D. Balkema liep na lang
beter te hebben gestaan vast
op P. Veenhoven. Door een
mislukt zetje van Wijs en de
Huizenga variant kwam The-

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLfR- GAREW
VESPA- TOMDS- YAMAHA
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902 -1624

W M1<pl.... ' I~s de gehele
dag gosloton.

Rederijkerskamer
"We s te r"

De uitvoerin g van zaterdag
25 november a.s. is reeds uit
verkocht. Voor vrijdag 24
november zijn op dit moment
(14 oktober) nog een beperkt
aantal kaarten verkrijgbaar.
Misschien wordt er nog een
derde voorstelling gegeven
op vrijdag 1 december.
De aanvang van alle avonden
is 19.30 uur. De zaal is open
om 18.30 uur. Inlichtingen en
kaartverkoop: Janna Haze
veld, w.F. Hildebrandstraat
35, Garmerwolde, tel.: 050
414777.

singe weer op gelijke hoogte.
B. Begeman en J. Ganze
voort kwamen remise over
een met A. Laning en P. J.
Schutter. Jan V.d. Deen
haalde tenslott e de overwin
ning voor Noorddijk binnen
door te winnen van J. K. Koe
nes.
B. Begema-A. Laning 1-1; A.
J. Roona-Joh. v. Zwol 2-0; J.
Ganzevoort -P. J. Schutt er 1
1; J. Roona-J. Plijter 2-0; T.
Schui l-No J. Schutt er 0-2; B.
Scholten-B. V.d . Veen 1-1; B.
Eissens sr.-B. J. Balke 0-2; R.
Huizenga-J. H. Schutter 0-2;
P. Veenhoven-D. Balkema 2
0; J. V.d. Deen-J. K. Koenes
2-0.

Aldert Schaaphok

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Kostersechtpaar verlaat Garmerwolde

Jannie en Rieks Westerhuis ûoro : Henk Remerie)

In de maandbrief van de
Hervormde kerk werd het
aangekondigd, het koster
sechtpaar Rieks en Jannie
Westerhuis gaan Garmer
wolde verlaten. Het echt
paar is erg aktief geweest
in het dorpsleven, hier
gaan we nader op in.

Hoe lang zijn jullie hier
geweest?

"In februari 1986 zijn we hier
gekomen. Voor die tijd heb
ben we in Hoogezand
gewoond , waar we aktief lid
waren van de kerk. Maar we
wilden graag nog wat meer
doen , dus toen deze kosters
baan vrij kwam zijn we naar
Garmerwo lde gegaan" .

Wat houdt het kosterswerk
precies in?

"Tja, dat is moeilijk in twee
woorden te zeggen. Er zijn
een aantal dingen die gebeu
ren moeten. Zo moet de klok
elke dag met de hand opge
wonden worden. Daarvoor
moet je helemaal boven in de
toren klimmen, waar zich een
grote draaislinger bevindt,
die via een aantal kabels,
lopend over katrollen, ver
bonden is met het uurwerk.
Als je dan ook nog weet dat ik
(Rieks) hoogtevrees heb, dan
is dit geen leuk werk. Wat in
het voorjaar ook vaak
gebeurt is, dal de klok stil
staat. Dit heeft de volgende
redenen: In de lente komen
er veel vogels in de toren
nestelen. Aan het uurwerk

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor \11uw loon-en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

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

(dat voor 1750 gebouwd is)
zit een lange slinger en als er
even een vogel tegenaan
vliegt, staat het uurwerk weer
st il. Soms gebeurt dit 8 à 9
maal per dag.
Verder moet er twee maal per
dag geluid worde n. 's Mor
gens om 8 uur en om kwart
voor twaalf. Veel dorpsbewo
ners horen dit niet eens meer,
omdat het een gewoontege
luid is geworden. Als je het
niet doet , dan mis je het pas".

Is er nog meer?

"Ja, zomers komt het onder
houd van het kerkhof erbij .
's Winters het stoken van de
kerk, podi um opbouwen
voor het kerstfeest , koffie
zetten voor na de dienst op
zondag, schoon houden van
Kerkhörn enz. Het was alle
maal erg druk, maar het gaf

HOUT, PLAATMATERIAAL
voo r zeer scherpe prijzen

• 1e kwalite it
.. Ruime sortering
• Goede service
.. ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tuinhout. ka!1en

VRIJB LIJVEND PRIJSOPGAVE

GRATIS BEZORGING------
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Teleloon 050-416135
Grat is op maal
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wel erg veel voldoening en
we hebben het met veel
liefde gedaan".

Wat is de reden vanjullie ver
trek ?

"Laten we het zo stellen, de
wederzijdse samenwerking
ging niet meer naar behoren.
Bovendien viel de hoeveel
heid werk behoo rlijk tegen,
het hield je de hele dag in
touw en er stond weinig vrije
t ijd tegenover. Het werd ons
gewoon teveel".

Het dorp en vooral de
school verliest wel een paar
aktieve vrijwilligers

"Ja, dat is waar, we waren
aktief in vele verenigingen,
o.a. Plattelandsvrouwen,
Vrouwenraad, Oudercom
missie, Oranjecomité, leiding

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor al uw
KOEIENENSCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
WINSUM: 05951-3619

ZondagschooI. Verder waren
we nog opp as voor een aan
tal kinderen waarvan de
ouders werken. Op school
deden we ook vrij veel, zoals
leesouders, werken in het
dokumentatiecentrum,
kortom we stonden altijd
klaar als er iets gedaan
moest worden. Dit alles heb
ben we met veel plezier
gedaan en vinden het jam
mer dat we dit moeten opge
ven".

Wilden jullie niet in Garmer
wolde blijven wonen?

"Nou, eigenlijk wel, maar
daar waren geen mogelijkhe
den voor. We vinden het ook
jammer om uit ons huis te
gaan. We zijn jaren bezig
geweest om het op te knap
pen, nu is het net een beetje
naar onze zin. Maar ja, het
huis is van de kerk en is een
kosterswoning" .

Rondleidingen in de kerk

Wat heel veel mensen niet
weten is, dat de kerk in alle
Michelin gidsen vermeld
staat en dat hij te bezicht igen
is. In het buitenland kan
iedereen een kerk binnenlo
pen voor bezicht iging. In
Nederland is dat niet de
gewoonte, maar de buiten
landers weten ons wel te vin
den. Er komen hier veel
Franse toeristen. Zo'n rond
leiding duurt plm. 45 minu
ten. Om een beetje beslagen
ten ijs te komen, heeft Rieks
zich de geschiedenis van de

,~
/; BLOEM-

KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Garmerwolde 050-416280

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin



kerk eigen gemaakt.

Waar gaan jullie heen?

--
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betalen, krijgen zij een rede
lijke prijs voor hun koffi e.

Aly Pepping

berichten"We gaan verhuizen naar Hei
ligerlee. Hier gaat Rieks pro
beren om een brood loop op
poten te zetten . Hier in Gar
merwo lde hebben we het
ook geprobeerd, maar er was
geen belangstell ing voor,
evenmin als in Lewenborg en
Ulgersmaborg. Daarentegen
loopt Beijum als een trein.

Tot slot

"We zullen Garmerwolde en
de mensen hier erg missen,
maar we hopen dat we ons in
Heiligerlee ook gauw thuis
zullen voelen. Ons adres
wordt per 16-10 -1989: Graaf
Adolfst raat 20, 9677 RA Heili
gerlee".

Detta V.d. Molen

Oproep.Oproep

Amnesty International afde
ling Ten Boer, zoekt enkele
enthousiaste leden om haar
werk nog beter te doen. Wij
hebben dringend mensen
nod ig, die bereid zijn om wat
tijd te steken in de str ijd voor
de naleving van de Rechten
van de Mens.
Amnesty International is niet
gebonden aan enige rege
ring, polit ieke parti j, ideolo
gie, godsdienstige gezindte
of economische belangen
groep . Voelt u sympath ie
voor het werk van Amnesty
dan kunt u verdere inlichtin
gen krijgen bij: Zwaan Bouw
man-Migchels, Eendehof 4,
Ten Boer, tel. 05902- 1599.

Wellicht niet elke maand,
maar toch regelmatig, wil
len we in deze rubriek de
lezers van de G & T informe
ren overzaken waar we ons
als . Wereldwinkel mee
bezig houden. Deze keer
zijn het de dalende koffie
prijzen.
In volgende nummers kunt
u onder meer lezen over
onze aktiviteiten in ver
band met het Niger-projekt
en over het venten met
Derde Wereld produkten.

Fijn dat lekker zo goedkoop
kan zijn ?

De prijs van een pak koffie in
de winkels is de laatste
maanden sterk gedaald. Dat
lijkt prettig voor de porte
monnee, maar wat wat is uit
eindelijk de prijs van goed
kope koffie?

Oorzaak
De koff ieproducerenoe en
verbruikende landen hebben
tot voor kort steeds gewerkt
met een afspraak over de
minimumprijs voor koffie .
Deze minimumprijs is in juli
van dit jaar losgelaten. Het
gevolg was dat de prijzen op
de wereldmarkt kelderden
tot beneden de kostp rijs.

Koffieboeren

Voor de koff ieboeren was het
al geen vetpot. Het grootste
deel van de winst ging naar
de tussenhandel en de bran-

derijen. Met het wegvallen
van een bodemprijs, ver
dween ook voor hen de hou
vast aan een minimumprijs.
De gevolgen voor de koffie 
boeren laten zich raden.
Van verkopen onder de kost
pr ijs kan niemand leven; de
val van de koffieprijzen zal
dan ook direkt leiden tot hon
ger en ondervoeding voor de
boeren die er de dupe van
worden .

Een eerlijke prijs

Klanten van de Wereldwinke l
en mensen die Max Have
laar-koffie kopen, profiteren
niet van deze pr ijsdaling. De
boeren en coöpe raties, die
hun koff ie aan deze organisa
ties verkopen, zijn nog
steeds wel verzekerd van een
minimumpri js voor hun pro
dukt.
Het prijsverschil tussen een
pak 'gewone' koff ie en een
pak Wereldwinkel- of Max
Havelaarkoff ie groeit echter.
Dit zet deze organisaties wel
onder druk. De prijsgarantie
die zij aan de koffie boeren
bieden, staat of valt met de
verkoop van deze koffie hier.

Keuze

Vaak is het zo dat je hier als
individu weinig kan doen aan
de armoede in de Derde
Wereld. Wat betreft het lot
van veel koffie boeren heb
ben we hier echter wel een
keuze: door wat meer te

Cursus "Vrouwen
gezondheid"

In samenwerking met het
Vrouwenprojekt Ten Boer wil
de Nederlandse Bond van
Platte landsvrouwen afd. Gar
merwolde bovengenoemde
cursus organiseren. Om aan
deze cursus te kunnen deel
nemen hoeft men geen lid te
zijn van de Plattelandsvrou
wen. Onderwerpen die aan
de orde kunnen komen:
- Toevoegingenaan voedsel
- Eetverslaving
- Dieet voor ouder wor-

dende vrouwen
- Alternatieve geneeswijzen
- Yoga
- Acupunctuur
- Verslaving (alcohol, drugs,

geneesmiddelen)
- Haptonomie
Inlicht ingen: J . Hazeveld
Maat, W r: Hildebrandstraat
35, Garmerwolde. Tel. 050
414777.

Stoomfluitjes
GEVRAAGD

- damesmodellen voor de
Kappersopleiding (Gronin
gen), op de donderdag
ochtend. Mirjam van der
Ree, De Dijk 20, tel.
05902 - 1945

TE KOOP
- grote koelkist (geen vries

kist). Prijs: n.o.t.k. C.B.S.
"de Til", Kerkstraat 6, tel.
059 02-139Z

GEZIEN ...

\'Iees Ine\'I·"""~
11 "~leef lIesf
"';UII·..III.

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

Iedere woensdag Gehaktdag.

~ w'. , . - J. FEENSTRA

. ~ ' . . - . Rijksweg 145
/ .-, edelslager ~" Ruischerbrug

. .<.. Tel. 050-416413



Escallonia een goed paard

Jan Veenstra tijdens de keuring (fo to: Henk Rootveto)

Op de nationale paarden
keuring in Utrecht op 24
september jl. heeft Jan
Veenstra met zijn 3 jaar
oude merrie Escallonia een
18e plaats behaald van de
52 aanwezige paarden. Een
zeer goed resultaat. Naar
aanleiding hiervan zochten
we Jan op om iets meer van
de achtergronden te weten
te komen, want is fokken
b.v. een kwestie van een
topmerrie laten dekken
door een tophengst, of
komt er nog veel meer bij
kijken?

Wat is de voorgeschiedenis
van Escallonia?

Jan: " Ik heb een merrie, Uko
meta, en die had al een aan
tal goede veulens voortge
bracht. Je gaat dan op zoek
naar een goede hengst om
de merrie te laten dekken. Nu
is het niet zo, dat als een
goede hengst een goede
merrie dekt, er altijd een
goed veulen van komt. Het
blijft een gok . Drie jaar gele
den heeft Pele (een halfbloed
hengst) Ukometa gedekt.
Ukometa is een volbloed
Laval blank. Het veulen dat
hieruit geboren werd, Escal
lonia dus, is een 3/4 volbloed .
Van het begin af zag het er al
naar uit, dat dit veulen zich
goed zou ontwikkelen.

Naam

Het veulen heeft een hele
aparte naam. Mag je die zelf
bedenken of zijn daar regels

voor.
Jan: "de naam mag je zelf
bedenken, maar de beginlet
ter staat wel vast. Elk jaar
moet er nl. begonnen worden
met de volgende letter van
het alfabet.

Wanneer kan een paard
naar een keuring?

Jan: "Als het veulen in maart
geboren wordt, kan het in juli
naar plaatselijke keuringen in
Slochteren, Harkstede. Er
zijn nog meer plaatsen in de
provincie waar keuringen
gehouden worden. De beste

twee paarden van deze keu
ringen gaan naar de regio
nale keuring in Groningen".
"In Harkstede worden ook
keuringen van 3-jarige mer
ries gehouden . De beste 3
jarigen gaan naar Groningen.
Hier komen alle beste 3-jari
gen van de provincie Gronin
gen.

Van Groningen kun je niet
automatisch naar de keuring
in Utrecht gaan. Om naar
Utrecht te kunnen moet het
paard in alle categorië n nr 1
zijn. Dan word t je gevraagd
of je naar Utrecht kunt
komen.
Van de 3000 à 4000 die elk
jaar in het stamboek opgeno 
men worden gaan er uitein
delijk 52 naar de nationale
keuring. Van deze 52 ben ik
nr. 18 geworden en daar ben
ik heel tevreden mee" .

Kost het veel tijd om een
paard voor te bereiden op

een keuring?

Jan: "Tamelijk veel. Natuurlijk
moet het paard van nature
een elegante stap over zich
hebben en er goed uitzien.
Anders heeft het geen zin. De
keuring in Harkstede was op
7 juli. Escallonia kwam in juni
onder-dak. Dan moet je er

elke avond drie kwartier mee
stappen en daarna helemaal
wassen. De laatste avond
voor de keuring worden de
manen gevlochten en de
staart mooi gekamd .. De
regionale keuring was op 4
augustus, dus van 7 juli tot 4
augustus elke avond stap
pen, longeren en wassen.
Toen kwam op 24 september
de nationale keuring. Het
wordt saai, maar van 4
augustus tot 24 september
weer elke avond hetzelfde.
Het kost veel tijd maar dat
moet je voor je hobby over
hebben".

Voeding

Wat ook een moeilijk punt is
is de voeding. Een paard
mag niet te dik zijn maar ook
niet te mager. Een keuring is
een momentopname van
plm. 15 minuten. Het is de
kunst om het paard er net op
dat moment goed uit te laten
zien qua figuur.
Vlak voor de keuring krijgen
ze optimale voeding , vnl.
hooi van 1 à 2 jaar oud. Vers
hooi bevat te veel energie,
daar krijgen ze dikke benen
van.

Hoe vaak kun je nog met
Escallonia naar een keu
ring?

Jan: "Escallonia heeft al een
ster. Het hoogste wat ze
bereiken kan is keur. Dit komt
na ster.dus ze kan nog 1 keer.
Wanneer nog niet het hoog
ste bereikt is, kunnen paar-

Fiscaalaantrekkelijk
en goed voor later:
Levensverzekering
met lijfrenteclausule.

Een levensver zekering
met l ij frent eclausul e betekent
nu mi nder belasting betal en
en str àks meer inkom en.
Hoe dat preci es in el kaar zi t
en of het oo k aant rekke l ij k
voor u is. ka n onze
ver zekeri ngsadviseu r u preci es
vertelle n.
K om eens langs voor een
vrij blijvende of ferte.

R8bob80k ~
geldengoederaad



Ned. Bond van Plattelands
vrouwen afd. Garmerwolde

Theater Tip Top in Ten Boerden tot hun zevende jaar ter
keuring gebracht worden".

Wat gebeurt er nu verder
met Escallonia?

Jan: "Ik ga haar als fokmerrie
gebruiken. Ze is nu voor de
eerste keer drachtig, het is nu
wel een spannende tijd wat
voor veulen ze werpt. Maar
we moeten nog tot februar i
wachten, de draagt ijd van
een paard is 11 maanden.

Hoeveel jaar kunnen ze als
fokmerrie gebruikt worden?

Jan: "Een paard wordt
gemiddeld 20 jaar en ze kun
nen elk jaar een veulen krij
gen. Ukometa (de moeder
van Escallonia) heeft op haar
20ste nog een veulen gekre
gen. Daarna is ze gestorven .
Het laatste veulen hebben we
met een emmertje groot
gebracht ".
We wensen Jan veel succes
verder met Escallonia en
haar nageslacht.

Henk Remerie
Detta v.d. Molen

Zonder de verdragen van de
Europese Gemeenschap zou
de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de
meeste landen niet zo ver zijn
als nu. Maar wat verandert er
voor de Nederlandse meisjes
en vrouwen als de grenzen
binnen Europa, na 1992,
opengesteld worden? Hier
over spreekt op woensdag 8
november, mevrouw mr. J.

"Het gaat vast over gebit",
verzuchtte een jongetje
naast mij bij het zien van het
decor waarin Kindertheater
Tip Top haar voorstelling "De
Witte Vader" zou gaan spe
len. Even daarvoor had hij
nog vol spanning samen met
ca. 80 kinderen staan wach
ten tot de deur van de grote
zaal in het Buurhoes te Ten
Boer om klokslag 4 uur
geopend werd. Bij binnen
komst ontwaarden we een
lange, door de zaal kronke
lende slang, waarop de kin
deren konden zitten, en op
het toneel een roze "berg",
die met een beetje fantasie
inderdaad iets weg had van
een buitenmodel kies.
Voor de Groninger theater
groep was het deze middag
de tweede keer dat ze de
voorstelling speelden, de eer
ste voorstelling had om 2 uur
plaatsgevonden voor een uit
verkochte zaal. De culturele
vereniging en de openbare
bibliotheek hadden deze
theaterm iddag georgani-

Jensema-Vos.
De afdeling Garmerwol de
van de Nederlandse Bond
van Platt elandsvrouwen, die
deze avond organiseert ,
nodigt alle vrouwen in de
gemeente Ten Boer hiervoor
uit.
Plaats: Dorpshuis "De
Leeuw", O. Rijksweg 6, Gar
merwolde. Aanvang: 19.45
uur.

seerd op 11 oktober ter gele
genheid van de kinderboe
kenweek.
Vanaf het achtereinde van de
slang, had ik goed zicht op
zowel het publiek voor mij als
op wat zich op het toneel
afspee lde. Vanaf het "ssst"
van speler Aernoudt Carlier
(Wout) tot en met het opda
gen van de witte vader aan
het eind van het stuk zaten
de kinderen geboeid te kijken
naar de avonturen van Miek
(Mieke Muylwijk) en Wout.
Het verbaasde mij een
beetje. De -prachtige, soms
poëtische - teksten waren
nogal lang, en een duidelijke
opbouw van het verhaal was
er ook niet. Dat de spelers er
toch in slaagden het publiek
te boeien is dan ook een hele
prestatie. Ook het decor
droeg daaraan bij : er waren
veel verrassende elementen
ingebouwd, bv. het licht en
geluid dat onder de zitvlak
ken van het publiek golfde.
Verder namen Miek en Wout
soms in hun spel een andere
gedaante aan: een wolf of
hond, en een visachtig
wezen. Dit maakte het geheel
afwisselend en spannend.
Duidelijk herkenbaar voor het
publiek waren de gespeelde
emot ies: woede tijdens een
ruzie, angst bij het lopen in
een donker bos, plezier in het
samen zoeken naar de vader.
Het spel werd ondersteund
door muziek van Alan Lauril
lard , die soms zo dreigend
klonk dat het jongetje naast
me zijn handen voor z'n oren
hield.
Na afloop van de voorstelling
was er gelegenheid om alles

nog eens van dichtbij "achter
de coulissen" te bekijken. De
kinderen maakten hier gretig
gebruik van, en het werd
helemaal feest toen ze ook
nog op het toneel en in het
decor mochten klimmen. Ik
heb verschillende kinderen
gevraagd hoe ze het vonden,
waarop allen "leuk" ant
woordden, waaraan het eer
der genoemde jongetje toe
voegde dat hij ook nog wel
eens iets leukers had meege
maakt!
Met dank aan mijn dochter
Merel, die meegekeken heeft
en heeft helpen bedenken
wat hierover geschreven kon
worden.

Nellian Dijkema

Alpenjagers

Op zondag 1oktober hebben
de Alpenjagers voor de 11 e
keer deelgenomen aan de
blaaskapellenconcours in de
Menterne te Muntendam . Ze
behaalden met 305.5 punten
een eerste prijs in de berg
klasse. Dat is een gemid
delde van 8.5 punt per
rubriek, wat een zeer goed
resultaat is. Op zondag 19
november wordt door de
Alpenjagers voor de vijfde
keer, van 10.30 uur tot 12.00
uur een koffieconcert gege
ven. In 1985 zijn we hiermee
begonnen en steeds was de
zaal geheel gevuld met een
bezoekersaantal van ruim
200 personen.
De Alpenjagers hopen dat
weer velen van u dit concert
in ons dorpshuis "De Leeuw"
komen bijwonen.

Alco Mulder

MIDDELBERT
050416263

GAS-WATER
ELECTRA

Installatiebeöijf

fa. W. KOOI & Zn.

ENGELBERT
050--416217

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

9797 PC Thesinge.
G. N. Schut1erlaan 28.
telefoon 05902-1957

lES

Behandelingopafspraak

05902·2418 G.N.Schutterlaan 21 ,Thesinge

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd in behandeling vanacné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

DROGISTERlJ .PI'.RFUMER1E. REFQRM.8CIlOONIIEID6SALON

WINKELCENTR UM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608 .



Knobbelzwanen in Garmerwolde

Knobbelzwanen tijdens het ringen (foto Henk Bemene]

Sinds de strenge winter van
1985 - komen "onze" zwanen
ieder jaar hier broeden. In dat
jaar n.l, waren ze uit voedsel
nood tot onze voordeur
genaderd . We vonden ze
prachtig en gaven ze dage
lijks kippevoer. Ze kwamen
elke dag. Op een keer zaten
ze met hun vleugels in het
schapengaas verward, zowel
pa als moe zwaan. Net als de
zwanen raakten ook wij een
beetje in paniek, want hoe
krijg je ze er uit? En zouden
ze ons niet slaan met hun
geweld ige vleugels? Want
tamme vogels zijn het niet.
Gelukkig hadden we al een
keer de Zwanenwerkgroep
op het erf gehad toe die "on
ze" zwanen ging ringen. We
hadden toen gezien hoe ze
met een speciale haak, die ze
om de nek van de zwaan leg
den, de vogels vingen. Dus
maakte Jan eerst zo'n spe
ciale haak en kregen we ze
los. De zwanen hadden op de
één of andere manier door
dat we ze geen kwaad wilden
doen en waren niet agressief.
Tot op heden komen ze elk
jaar trouw hier broeden, één
echtpaar van de ongeveer
3500 paartjes die in Neder
land broeden .
De Zwanenwerkgroep werd
een jaar of tien geleden opge
richt , als onderdeel van de
vereniging Avifauna, met als
doel zoveel mogelijk informa
tie te verzamelen over het wel
en wee van de knobbe lzwa
nen. Zo onderzoeken ze hun
overlevingskansen in ons in
snel tempo "beroerd" gewor
den milieu. Bovendien probe -

ren ze vast te stellen d.m.v.
het ringen van de zwanen of
ze in aantal toe- of afnemen.
Daarnaast stellen ze ook een
onderzoek in naar de cond i
tie van de vogels . Biologie
studenten, biologen en
zomaar zwanenliefhebbers,
dus leken, vormen de werk
groep (plm. 30 mensen).
Vorige maand kwam er weer
een groepje onze zwanen
vangen. Dit keer hadden ze
wat langer werk omdat er 7
zwanenkindertjes waren
geboren (en in leven geble
ven). Dat was andere jaren
minder. De zwanen werden
gewogen , gemeten, er werd

bloed afgenomen , ze werden
- de jongen - geringd en twee
kregen een gele halsband
van een metaalacht ige stof
om hun hals. Zo kunnen ze
zonder dat de zwanen gevan
gen moeten worden, toch
nagaan waar ze blijven. De
zwaan is n.1. een typ isch terri
toriumbeest dat het gehele
jaar door meestal op
dezelfde plek blijft. Boven
dien werd bij Pa zwaan een
groeistoornis in de slagpen
nen geconstateerd of was
het een beschadiging door
een onge lukje? Dat kan veel
prob lemen bij het vliegen
geven. Trouwens zwanen

worden over het algemeen
toch niet oud . Ze kunnen
heel soms 20 jaar worden.
Van onze 7 zwanenkinderen
zal de helft ongeveer volgend
jaar nog leven. Of ze terugko
men? We zijn benieuwd.

Tineke Werkman, Uitham

P.S. Knobbelzwanen zijn
witte zwanen met een grote
knobbel op de rode snavel.

Maandagenda
3 november: disco-avond
First Move, aanvang 19.30
uur, in het Trefpunt
4 november: Swing-avond,
georganiseerd door de cultu
rele vereniging, aanvang
21.30 uur, in het Buurhoes,
entree f 4,- (leden), f 5,
(niet-leden), kaarten aan de
zaal
10 november: dropp ing
G.J.V. Thesinge, aanvang
19.30 uur, bij het Trefpunt,
kosten f 10,- p.p ., opgave bij
Ina van Zanten
17 november: disco-avond
First Move, aanvang 19.30
uur, in het Trefpunt
18 november: jubileumcon
cert, uitgevoerd door zang
koor Amor Cantandi, aan
vang 20.00 uur, in de Her
vormde Kerk te Ten Boer,
entree f 7,50 p.p .
19 november: koffieconcert,
verzorgd door de Alpenja
gers. Tijd: 10.30-12.00 uur, in
"De Leeuw".

Kollekte
Nierstichting
In de week van 25/9-30/9
vond de kollekte ten bate van
de Nierstichting plaats.
Gesteund door vele enthou
siaste kollektanten was de

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VA N LOSGESTORTE GOEDEREN

GEISO L EERDE O:'<DERLOSSERS
KI PPERS

PALLETVERVOER
VE RH U IZINGFN

GEWEIDEWEG I I
9798 TA GARMERWOlDE (GR .)

T1' 1. 050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vernouw en
ondertloud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501



gezamenlijke (Thesinge-Gar
merwolde) opbrengst weer
hoger dan vorig jaar namelijk
f 898,80. Mede namens de
organisatie bedank ik een
ieder voor zijn gift en inge
zette hulp bij het kollekteren .

Margot van Zalk

Wilhelminafonds

Het is een genoegen u te
berichten dat de kollekte die
door de afdeling Garmer
wolde is gehouden ten bate
van het Koning in Wilhelmina
fonds (kankerbestrijding)
f 814,65 heeft opgebracht.

Trijn Havenga

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwo lde:
Carel Hazeveld . Peta Jurjens.
Elisabeth Feeken. Detta V.d. Molen .
Henk Remerie (totoq raaf). Tineke
Werkman-U itham.

Redaktie Thesinge:
Andries v.d, Meulen (totoqraaf),
Joanne v.d, Meulen .
Truus Top. Joep de Bree.
Metha Nijkamp. Lucie Kol-Slachter.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Feeken.
L. V.d. Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind -redakt ie Thesinge:
Joanne V.d. Meulen, Sch utterlaan 25.
tel. 05902-3544

Lay-out: Gonnie Pater. Metha Nij
kamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwol de .
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóórhet
2e we ekeinde van de maand.

Foto van de maand

G erefor m e e rd e kerk
Thesinge.Garmerwo lde

november: 19.30 u. drs. NageI
hout. Bedum (dankdienst voor
gewas en arbeid)

5 november: 9.30 u.ds. Wijnja. Die
ver; 14.30 u. dhr. Postema. Delfzij l

12 november: 9.30 u. en 14.30 u. ds.
Jurjens, Groningen

19 november: 9.30 u. ds. Jans . Gro
ningen. 14.30 u. ds. Bulthuis.
Groningen

26 november: 9.30 u. en 14.30 u. ds.
de Jong, Coevorden

H e r v. G eme e n te
Garm e rwolde ·Thesinge

5 november: Garmerwolde 10.00
u. ds. C. de Vries-Bate nburg

12 november: Thesinge 10.00 u. ds.
P.J. de Bruyn, Groningen

19 november: Garmerwolde 10.00
u. ds. F. Offeri nga, Haren

26 november: Thesinge 10.00 u.
cand. B. Haanstra, Middelstum

Trots . . . Arne Tammeling met zijn zelfgemaakte Lego auto (foto

Henk Pernerie)

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.
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