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Eddy met één vanz'n prijs duiven. Deze heeft in 2 jaar tijd 7 eer
ste prijzen gewonnen. (foto : Ancnes v.d. Meulen)

Doffers en duivinnenSinds vier jaar houdt Eddy
Otto uit Thesinge duiven.
Achter zijn huis aan de Mo
lenweg heeft hij in twee
aan elkaar gezette bouw
keten huisvesting voor zo'n
honderd duiven. Het zijn
postduiven die hij ook inzet
voor verschillende vluch
ten in wedstrijdverband.
Als volslagen leek op het
gebied van de duivenmel
kerij werd mij in een avond
vullend interview duidelijk
om welk een intensieve
hobby het hier gaat.

Jonge jaren

"Vanaf mijn 12e jaar hield ik
wat duifjes in het fietsenhok
achter de ouderlijke 'honing
in Groningen. Dat was heel
simpel en leuk met een club
vriendjes-duivenliefhebbers.
Toen ik met 18 jaar in dienst
ging heb ik de duiven wegge
daan. Schijnbaar was ik toch
met het virus besmet want al
tijd als ik duiven zag vliegen
had dat wel mijn speciale
aandacht. Toen mijn zoon
met een paar duiven thuis
kwam en - zoals dat met veel
huisdieren het geval is - Pa
uiteindelijk de verzorging op
zich nam, werden het er van
lieverlee meer. Je krijgt er
eens één, je hebt wat nestjes
jonge duiven en zo zit ik nu
met een hok vol oude duiven,
jaarlingen (l -jarigen) en jonge
duiven die dit jaar geboren
zijn; samen een kleine hon
derd ."

Postduiven

"Een duivenpaar, duivin en
doffer zijn heel monogaam ,
heeft in januari een nestje
met 2 eieren. De broedtijd is
18 dagen. De eerste week
worden de jongen gevoed
met melk uit de krop en dan
gaan ze over op harder voer.
Na 25 dagen zijn ze zelfstan
dig. Inmiddels heeft het paar-

14e iaargang

tje vaak alweer een nieuw
nest. Jonge duiven worden 5
dagen na de geboorte ge
ringd; krijgen een registratie
nummer met daarbij een ei
gendomsbewijs voor de hou
der. In het seizoen van eind
maart tot en met september
doen de duiven mee aan
georganiseerde vluchten.
Het grote hok bestaat uit 5
kleinere, waarin voor de paar
tjes aparte hokjes en voor de
jonge duiven in hun eigen
hok schappen zijn gemaakt.
In het najaar bekijk ik welke
duiven er weg moeten.
De jongen die goed gevlogen
hebben houd ik en ook zorg
ik dat het aantal duivinnen en
doffers gelijk is. Van de ou
dere duiven en jaarlingen
houd ik de beste vliegers of
de sterkste duiven voor de
nieuwe kweek. Een duif kan
wel 15jaar oud worden, maar
is zo'n 5 à 6 jaar geschikt om
te vliegen. Wat weg moet
gaat naar de poelier. Duive
borst schijnt een lekkernij te
zijn, maar voor mij hoeft het
niet, hoewel ik het weleens
geproefd heb."

augustus 1990

Verzorging

.s Ochtends vroeg ± half 7
en 's avonds na mijn werk ±
5 uur laat ik de duiven
vliegen. Ze cirkelen dan bo
ven het huis. We noemen dit
trainen. Behalve in de winter
periode gebeurt dit iedere
dag. Als ze weer in het hok
moeten roep of f luit ik ze en
daar reageren ze onmiddel
lijk op. Zo niet, dan krijgen ze
die keer geen voer en hebben
ze het na 1 of 2 keer wel afge
leerd. Vervolgens worden ze
gevoerd. Ik geef afgepast
voer en wat na 5 à 10minuten
niet op is neem ik terug.
Schoon water krijgen ze ie
dere dag evenals een schoon
hok. Tijdens deze handelin
gen observeer ik zeop condi
tie om ingezet te worden voor
de verschillende vluchten.
Tegen ziekten zoals parami
xose en paratyfus worden de
duiven ingeënt. Duiven eten
graan en omdat dit eenzijdig
voedsel is en zeniet uit de na
tuur hun extra's krijgen geef
ik ze dierlijke vitamines . Ook
krijgen ze grit ter voorkoming

van kalkgebrek. Nadat ze aan
een vlucht meegedaan heb
ben geef ik ze druivesuiker in
het drinkwater. Ik draag altijd
een stofjas wanneer ik met
de duiven bezig ben. Ze her
kennen mij hieraan en zijn bij
mij vrij tam. Zodra er een
vreemde in de buurt komt
worden ze onrustig. Per dag
ben ik met de verzorging zo'n
2 uur bezig."

Clubverband

Eddy Otto is secretaris van
de postduivenveren iging "de
Til" in Woltersum. De 21 le
den komen uit de gemeente
Ten Boer. "De club is belang
rijk omdat je niet ver hoeft te
reizen voor de organisatie
rond wedstrijden en boven
dien is het gezellig. In de win
terperiode klaverjassen we in
dorpshuis De Bongerd in
Woltersum en wisselen on
dertussen ervaringen uit.
Voor de vluchten op zaterdag
worden de duiven vrijdag
's avonds in Ten Boer voor
zien van een gummiri ng, in
gekorfd en wordt er geklokt.
Dit gebeurt op de seconde
nauwkeurig met een verze
gelde klok met een compu
tergestuurd mechanisme.
Per vrachtwagen worden de
duiven vervoerd naar de plek
waar ze gelost worden. De
uitslagen worden per duif be
keken nadat het gummirin
getje bij aankomst in het hok
in de klok wordt gestop t. De
klok word t ingeleverd in Ten
Boer en de resultaten wor
den onderling vergeleken. De
uitslag wordt vergeleken met
de verenigingen van de stad
Groningen en de provinciale
verenigingen. In dit totale ver
band wordt competitie gevlo
gen. Hiervan krijg je een com
puterlijst met alle gegevens
erin verwerkt. Per duif wordt
de vliegsnelheid in meters,
de windkracht en -richting en
de vertrek- en aankomst tij-



Wist U dat?

den vermeld. Er zijn ook lan
del ijke vluchten over zo'n
800 km., bijvoorbeeld vanuit
Zuid-Frankrijk. Hier heb ik
nooit aan meegedaan, om
dat ik er de juiste duiven niet
voor heb. De kans dat ik er
een duif mee verlies is groot,
omdat dit een uitputtings
slag is."

Soorten vluchten

"Er zijn allerlei soorten vluch 
ten over verschillende afstan 
den. Vitesse -vluchten over
100-300 km. , mid-fond
vluchten over 300-500 km.
en lange afstandsvluchten
over 500-1000 km. Voor
jonge duiven die in het voor
jaar geboren zijn, zijn er spe
ciale vluchten. Zij halen
enorme snelheden om weer
thuis te komen. Ik heb er een
duif bij die met flinke wind
mee 125 km. per uur heeft ge
vlogen . Vaak worden er 10
vrachtwagens met ieder 6 à 7
duizend duiven tegelijk ge
lost. Binnen een minuut zijn
alle duiven uit de hokken, ze
draaien afhankelijk van de
weersgesteldheid een paar
rondjes en zoeken vervo l
gens koers richting hok . Hoe
het zit met het oriëntatiever
mogen van duiven, daarover
zijn de geleerden het nog niet
eens.
Factoren als de zonnes tand,
maanstand en magnetische
velden zijn van invloed. Voor
de oude duiven is er een tac 
tiek waar ik gebruik van maak
en dat heet het "weduw
schapsspel" . Wanneer een
duivenpaar al jongen heeft
en opnieuw op eieren zit,
haal ik na 10 dagen de eieren
weg en zet de duivin apart.
Voordat ik de doffer inkorf

Onroerendgoedburo

R.v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

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

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

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

laat ik hem even het vrouwtje
zien. Hij komt dan letterl ijk
vliegensvlug weer terug. Een
eigenschap van duiven waar
ik ook gebruik van maak is de
jaloezie. Ik zet een andere
doffer bij het vrouwtje van de
doffer die moet vliegen . Ge
heid doet hij zijn best om snel
weer thuis te komen. Ik heb
er duiven bij die 10-12 vluch
ten per seizoen meedoen. De
voorwaarde is dat ze in prima
conditie zijn. Je betaalt aan
inleggeld f 0,60 per duif en
dan wil je ook resultaat zien.
Natuurlijk raak je ook wel
eens een duif kwijt zoals met
de hitte van eind juli. Soms
komen ze na een week toch
nog terug . Zo heb ik een duif
2,5 jaar gemist en zat hij op
een avond toch weer op het
hok!"

Poulen

"Je kunt per vluch t of serie
vluchten op een duif een be
drag inzetten wat afhankelijk
van de score wordt uitge
keerd . Als je verliest ben je
het geld kwijt. Hoewel ik de
laatste tijd goed gevlogen
heb, heb ik nauwelijks ge
pould. Het gaat mij toch meer
om de eer. Bovendien is het
een leuke hobby door de ge
zelligheid bij huis. Ik speel
wat met ze, verzorg ze als
top-atleten en geniet vooral
in het voorjaar van het jonge
spu l. De spanning t ijdens de
vluchten is leuk en ook het
contact met andere duiven
melkers . De vluchten gaan in
de zomer gewoon door en als
je hoog in de competitie staat
beteke nt niet meedoen dat je
eruit ligt. Dit jaar zijn we niet
met vakantie geweest, maar
andere jaren hebben buu rt-
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Goed voor uw goed

genoten de verzorging pr ima
waargenomen, nadat ze een
weekje meegekeken had
den . Weekends en vakanties
moet je plannen afhankelijk
van de vluchten. Het leuke is
dat ik steeds betere resulta 
ten boek en dat bevestigt je
in de zaken waar je op let. Via
het wekelijkse vakblad, de
club en boeken breid ik nog
steeds mijn kennis uit. "

Bevuilers?

"Mijn duiven zitten nooit op
het dak. Niet bij ons en ook
niet bij de buren . Dat kun je
ze heel goed afleren . Je hoeft

Tiny Smit (fot o: Henk Bernerlel

- de leeggevallen plaats in
de redactie van de Gar
mer- en Thesinger Express
na het vertrek van Eliza
beth Foeken is opgevuld
door Tiny Smit , Dorpsweg
36 in Garmerwolde?

- in verband met repara tie
werkzaamheden aan de
Herv. kerk van Thesinge
alle kerkdiensten in Gar
merwolde worden gehou
den?

- de G&T redak tie een paar
zogenaamde burgemees
tersbomen in Niger heeft
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maar een paar keer een ten
nisballetje op het dak te
goo ien en ze doen het niet
weer. Trouwens, als een du if
vl iegt, poept hij niet. "

Wens

.Hopenfijk zijn er door dit ver
haal mensen in de buurt geïn
teresseerd geraakt in de
sterk vergrijzende duiven
sport. Dat de jeugd het laat
afweten vind ik erg jammer.
Iedereen is bij mij van harte
welkom voor meer informa
tie ."

Truus Top.

gep lant ter gelegenheid
van het afscheid van bur
gemeester Sybesma?

- de fam . Sybesma graag (in
plaats van de geb ruikeli jke
attenties bij een afscheid)
het project bomenaan
plant bij het dorp Filingué
in Niger wilde ondersteu
nen?

- U zelf ook nog uw
boompje kunt bijdragen?
(op bankrek. 3063 .60.160
Rabobank Ten Boer o.v.v.
.burqerneestersbornen
Niger".

- we van plan zijn onze ex
burgemeester te vrage n
een dagboek te schrijven
over z'n (nu luie) leven(tje)
in Ten Boer?

- op de vraag "Wat betekent
dit bo rd en waar staat
het?" (zie foto op pag. 2
vorige krant) het antwoord
luidt: "Verboden te keren"
en "aan het Eemskanaal
voor de sluis"

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf · glas - behang·
klompen - laarzen-

9797 PC Thesinge,
G. N. Schuttertaan 28 ,
telefoon05902-1957



Veertig jaar in de electriciteitMet ingang van 1 juli 1990 is
de heer E. Havenga met z'n
bedrijf gestopt in het kader
van de zgn. bedrijfsbeëin
digingsregeling (een soort
sanering voor zelfstandi
gen vanaf 55 jaar). Voor
onze dorpen betekent dat
een behoorlijke voorzie
ning minder. Even Eitje bei
len is er niet meer bij, al
thans niet wanneer u in de
problemen zit als het de
electra betreft.

Eitje Havenga (geboren 1932)
kwam direct van de Am
bachtschool af bij Heeres
aan de Dorpsweg 41 aan het
werk. Dat was in augustus
1950. Hij werkte daar niet al
leen, want met hem of voor
hem waren daar ook Derk
Stel, Albert Pleiter, Willem
Wieringa, Klaas Ebeling en
Roelf Hagenouw. De laatste
voornamelijk als vakantie
hulp. Geen van hen hield het
in het vak zo lang vol als Eitje:
in augustus precies 40 jaar!!
In de vijft iger jaren betrof het
werk vooral achterstallig on
derhoud vanuit de oorlog en
bovengrondse netten. InGar
merwolde was voor de oor
log al een ondergronds elec
tr iciteitsnet aangelegd. maar
vanwege de oorlog bleven
Bovenrijge, St.Anner. en The
singe bovengronds.
Eitje: "We hingen met kIemij
zers aan de palen, die kIemij
zers noemden we "scheu
vels". De lichtdraden tussen
de palen zijn tussen '50 en
'60 allemaal verdwenen, on
dergrond s geworden.
Eind vijfti ger begin zestiger
jaren werkten we vooral in de
nieuwbouw. Dat vond ik vaak
een "minne put" , vooral het
infrezen van leidingen, je

De heer Havenga (foto: Henk Re

merie)

kwam vaak als een smerige
roze sneeuwman thuis. Ook
tegen de wintertijd was het
onaangenaam werken in de
nieuwbouw. Wat ik me ook
nog uit die tijd herinner zijn
de zwart-wit t.v.'s. Heeres
was de eerste in Garmer
wolde die zo'n t.v. had. Dat
zal omstreeks 1954 zijn ge
weest."

C.I!B.
Thesinge
Voor de meeste mensen zijn
de vakanties weer voorb ij en
gaat het verenigingswerk
weer beginnen. Ook de
Christelijke Plattelandsvrou
wen Bond gaat weer van
start. Wanneer u graag nader
kennis wilt maken met het
werk van de C.P.B. dan bent u
van harte welkom op één van
de bijeenkomsten waar u
naast informatie over gezin

"Na het overlijden van de
heer Heeres in oktober 1965
heb ik eerst nog een jaar voor
mevrouw Heeres gewerkt.
Zo herinner ik me nog dat we
samen naar de Kamer van
Koophandel gingen , waar zij
uit het handelsregister werd
geschreven en ik erin. Op 1
november 1966 ben ik voor
mezelf begonnen . In die tijd
kwam er ook kleuren t.v. Dus
veel werk bestond o.a. uit het
maken van antennemasten

en maatschappij, ook met el
kaar ontspannend bezig kunt
zijn. Het jaarprogramma ziet
er als volgt uit:
18 sept: Rechtswinkel uit
Groningen. Ze geven prakti
sche informatie over consu
menten zaken.
16 okt: Ds. G. J. Jans uit Gro
ningen. Thema: "Eenzaam
heid bij jongeren en ouders".
20 nov: Dhr. Damsma uit
Leek. Thema: "Vrijheid in ge
bondenheid" (criminaliteit en
strafrecht).
18 dec: Kerstavond.

en het leveren van t.v.'s. Ook
luxe huishoude lijke artikelen
kwamen toen op de markt.
Van '70 tot '80 was de pe
riode van overschakeling op
tankme lken, er moest licht
aangelegd worden in loop
stallen, kasten vernieuwd
e.d. Verder bestond het da
gelijks werk - mijn werkda
gen liepen van half acht tot
vijf - natuurlijk ook uit storin
gen verhelpen en reparaties
aan huishoudelijke appara
ten."
Als ik de heer Havenga vraag
wat hij nu met zijn vrije tijd
gaat doen reageert hij laco
niek: "Eerst ga ik de werk
plaats opruimen en lekker
genieten van de druk , die nu
weg is. Ik ga nu 's zondags
met een heel ander gevoel
slapen. En verder zie ik wel.
Waarschijnlijk wat fotografe
ren en dia 's maken."
Het is wel even wennen:
416425 draaien en "Is Eitje er
ook? vragen, is voorbij; maar
we gunnen hem van harte de
vrije tijd die hem wacht , na 40
jaar altijd klaar te hebben ge
staan voor een ander!

Tineke Werkman-Uitham

16jan: Jaarvergadering.
19 feb: Excursie naar de
brandweer in Groningen.
19 mrt: Mevr. Spit en mevr.
V.d. Berg, werkzaam in het
geriatrisch verpleeghuis
"Vliethoven" te Delfzijl, ko
men ons iets vertellen over
dement ie en hoe je hier mee
om kunt gaan.
16 apr: Dhr. J. Dijkema uit
Groningen. "Ken uw provin
cie". Dia's met een kwis.
De vergaderingen worden
gehouden in "Ons Trefpunt",
aanvang 19.30 uur.

GEZIEN ...
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gemaakt die met een aantal
leden van Wester werd be
sproken. Gekeken werd naar
indeling van het toneel, de
deuren waarlangs de spelers
op en af het toneel kunnen
komen, ruimte achter de cou
lissen, sfeer van het geheel.
Ook moet het decor zo inge
deeld zijn dat er verschil
lende stukken opgevoerd
kunnen worden. Carel Haze
veld hierover: 'Het nieuwe de
cor moet minstens acht jaar
mee kunnen en de stukken
die de komende jaren opge
voerd gaan worden, moeten
in het nieuwe decor passen,
eventueel met kleine wijzigin
gen. Het moeilijkst is de sfeer
van het decor goed te krij
gen. Veel toneelstukken spe
len op een boerenerf.Als ik er
nu schuurdeuren op ware
groott e neerzet, is het toneel
vol. De gebouwen, zoals een
café, een boerderij, een
woonhuis en een molen,
moeten verkleind op het to
neel staan. De deuren moe
ten zo groot zijn, dat de spe
lers er net met fatsoen door
kunnen. Het gebouw moet
herkenbaar zijn voor de toe
schouwers. Ik sta bij het bou
wen dan ook vaak op afstand
te kijken of het perspectief
wel goed is.
Bij de molen heb ik wieken te
gen de achtergrond ge
plaatst om het juiste effect te
krijgen. Ook staan de panden
in het decor niet op één lijn.
Ze verspringen wat, zodat er
een knus sfeertje ontstaat.
Kleur, materiaal, verdeling
van ramen en deuren, onder
delen als touw, planten, een
waterpomp helpen sfeer ma
ken.
Ik heb een hele tijd zitten
knoeien met de ruimte '

ren. Want zo'n ingestort de
cor moet ons de eerste jaren
niet weer overkomen.
Vanaf maart ben ik in de weer
geweest met materialen ver
zamelen, kwaliteit vergelij
ken, prijzen vergelijken enzo
voort. Alle hout dat ik heb ge
bruikt, is afbraakhout. Dat
betekent extra werk. Want
dat hout moet eerst bewerkt
worden vóór ik er mee aan de
slag kan. Er moeten spijkers
uitgetrokken, er moet een
stukje afgezaagd, het moet
eerst afgeschuurd voor er
een nieuw laagje verf over
kan, enzovoort. De trap in de
molen op het decor heb ik ge
maakt van ongelijke balken,
meubelplaat en panlatten.
Als je een trap voor je eigen
huis bouwt, schaf je degelijk
materiaal aan. Die mogelijk
heid had ik niet en het is een
sport geworden om zo goed
koop mogelijk iets goeds in
elkaar te zetten. '
Voor het nieuwe decor had
de heer Hazeveld een schets

naar het bestuur van Wester
gestapt. En zoals dat zo vaak
gaat: wie met het idee komt ,
die voert het ook uit. '

Recycling van materialen

Veel materialen uit het oude
decor zijn bewaard om in het
nieuwe decor weer toege
past te worden . Eenaantal le
den van Wester heeft vrijwil
lig met man en macht de to
neelruimte ontruimd. Ook
Hazeveld was daarbij. 'Mate
riaal dat nog goed was, heb
ben we direct aan de kant ge
legd om voor de opbouw te
gebru iken: vertelt hij. 'Alleen
een klein stukje rietdak en
een voordeur waren ge
spaard gebleven. Verder lag
alles tegen de vlakte. Dat
was voor mij aanleiding om
voor het nieuwe decor mate
rialen te zoeken die beter van
kwaliteit zijn dan de oude wa-

CarelHazev~daanhetwern

voor het decor. (foto : Henk Remerie)

Decor openluchttheater volledig herbouwd
De zware stormen die in ja-
nuar i en februari van dit
jaar ons land hebben ge
teisterd, hebben niet alleen
veel schade aangericht aan
daken van huizen en bo
men. Ook het acht jaar
oude decor van het open
luchttheater in Garmer
wa lde werd er volledig
door geveld . De heer Carel
Hazeveld heeft de laatste
maanden hard gewerkt om
voor de uitvoering van het
nieuwe toneelstuk van de
Rederijkerskamer Wester
het decor met nog meer
glorie te laten herrijzen. Hij
vertelt erover in de G&T-Ex
press.

Toen het gevolg van de
stormschade goed door
drong tot de leden van Rede
rijkerskamer Wester sloeg de
schrik hen om het hart. On
herstelbaar en daarmee lag
er een groot prob leem. Want
zou dit het einde betekenen
van de openluchtuitvoerin
gen in Garmerwolde? Het
was duidelijk dat dát niet het
geval mocht zijn. In maart
kwam Carel Hazeveld al met
de eerste plannen voor her
bouw. "Het was nu niet een
klus waar ik op zat te wach
ten", vertelt de heer Haze
veld. 'We hadden net onze ju
bileumuitvoering gehad. Aan
de decors voor dat stuk heb
ik ook erg veel tijd besteed.
Maar het feit lag er en daar
mee moet je verder. Hele
maal iets nieuws opbouwen
heeft ook zijn leuke kanten.
Je kunt nu een decor maken
dat helemaal bij jouw ideeën
aansluit. Dus in maart ben ik
met een perspectief tekening

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Bel voor een afspraak
Dhr. J. Arends
tel. 050-416202

Rabobank Ten Boer e .o .
kantoor Garmerwolde

Rabobaok ~
geld en goede raad



waarin de souffleur moet zit
ten. Daar had ik eerst een
soort regenbak omheen ge
bouwd. Maar die werd veel te
groot. Het leek niets. De hele
zaak heb ik weer afgebroken
en nu met eenvoudige paal
tjes het juiste effect gekre
gen. Soms heb ik een hele
dag zitten werken, zonder
dat je kunt zien dat er iets ge
beurd is.'

Hulp van anderen

Hazeveld is vanaf juni elke
avond bezig geweest met de
bouwwerkzaamheden. Hij
werkt het liefst alleen. Bij
grote klussen zoals het to
neelontruimen en de tuin

aanleggen heeft hij hulp van
andere Wester-vrijwilligers .
'Je hoeft hier in het dorp
maar even aan de bel te trek
ken en je hebt hulp. Erg veel
heb ik ook aan de firma Ha
venga. Ze staan altijd voor
me klaar. Ik ben iemand die
graag alleen werkt, maar zon
der dit soort hulp kan ik niet.
Wat ik maak, moet perfect in
orde zijn. Anders ben ik niet
tevreden. De waterpomp op
het toneel geeft echt water.
Het heeft even geduurd voor
ik alles in orde had, maar nu
werkt die echt. Toch zul je
zien dat hij verstek laat gaan
bij uitvoer ingen. Maar dat
hoort bij theater.'

TinySmit

Bouwaktiviteiten OBS

Nieuwbouw van de school in Garmerwolde. (foto: Hen, Remerie)

Oudergespreksgroep
Groene Kruis
Kinderen van de basis
schooIleeftijd (6-12 jaa r)
gaan zich meer en mee r
zelfstandig ged ragen. Als
ouder krijg je soms te ma
ken met lastige problemen:
U vindt dat uw kind naar
bed moet, maar hij/zij wi l
nog t.v, kijken. Wat doet u?
'Mam, andere kinderen
krijgen meer zakgeld dan
ik '. Hoe reageert u? Uw
kind wordt op school ge
plaagd, wat nu? Voor dit
soort problemen ziet elke
ouder zich wel eens ge
steld. Het kan plezierig zijn
om hierover eens te kun
nen praten met anderen die
in hetzelfde schuitje zitten.

Daarom organiseert de Ver
eniging Het Groene Kruis Ten
Boer een oudergespreks-

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENZ.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

conect lll
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijksweg 130 81,

GRONINGEN
tel . OSO - 419791

groep voor opvoeders van
kinderen in de leeftijd tussen
6 en 12 jaar. Tijdens deze
avonden kunt u ervaringen
uitwisselen. U krijgt ook infor
matie over de ontwikkeling
van kinderen van deze leef
tijd. De bijeenkomsten wor
den begeleid door Emmy van
der Werff, opvoedingsvoor
lichtster bij het Groene Kruis.
Het gaat om 4 avonden op de
donderdagen 4 , 11 en 25 ok
tober en 1 november steeds
om 20.00 uur in Het Groene
Kruisgebouw, Blinkerdlaan
2, Ten Boer. De kosten bedra
gen in totaal f 25 ,- .

Voor meer inlichtingen of om
u op te geven kunt u tot en
met 1 oktober bellen met de
wijkverpleegkundige tijdens
het telefonisch spreekuur da-

Dorpshuis "de Leeuw"

VOOf uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
D50-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Er is in Nederland een wet
voor het bas isonderwijs,
Hierin staat o.a, dat de
kleuterschool en de lagere
school in één gebouw moe 
ten zitten en dat dat geheel
basisschool genoemd
wordt. Bovend ien moeten
groep 1 en 2, de kleuters
dus, gymnastiek onderwijs
krijgen in hetzelfde ge
bouw,

De aBS Garmerwolde vol
deed maar tendele aan deze
voorwaarden en omdat het
noodgebouw, dat voor de
kleuters aan de school vast
gebouwd is, hard aan onder
houd toe was, werd besloten

gelijks van 12.30 tot 13.30
uur, tel. 05902-1575. Er kun
nen maximaal 12 personen
deelnemen. Wacht u dus niet
te lang.

J. H. Benneker-Sanders

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folk ingestraat 5
050-1 39393

openingstijden : ma. van 13.00
18.00 uur; di. t1m vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkp laats: Grasd ijkweg 8,
Garm erwolde. 050-417517

Specialist in ladenkasten, keuze uit
± 300! ! standaardmaten
Verder: bedden, hoogslapers, sta
pelbedden, buro's, hang - en leg.
kasten,
grenen tafels en stoelen, boeken 
kasten, wandrek-combinatiesys·
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWAUTEITEN BETAAL

BAARHElDSAMENGAANI

dat er een verbouwing zou
plaatsvinden.
Wat veranderd gaat worden
is het volgende: het noodge
bouw wordt afgebroke n en
aan de andere kant wordt er
een ruimte bijgebouwd, die
dienst gaat doen als gymlo
kaal voor de kleuters, als
handvaardigheidsruimte
voor de oudere kinderen en
als ruimte voor bijeenkom- .
sten. Het huidige handvaar
digheidslokaal annex docu
mentat iecentrum wordt kleu
terlokaal. De personeelska
mer wordt documentatiecen
trum. De entree van de
school wordt ook veranderd
en ernaast wordt een nieuwe
personeelskamer gebouwd.
De klaslokalen van groep 3,4
en 5 en groep 6, 7 en 8 wor
den omgeru ild, zodat er een
logische volgorde ontstaat.
De bouwaktiviteiten liggen
geheel op schema. De bou
wers hopen begin oktober
klaar te zijn.

Detta van der Molen.

<:> KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077



Theater Te Water met
'De Dames MacBeth'

Zolang het varend gezel
schap Theater te Water be
staat , meerde de boot ook
aan binnen de gemeente Ten
Boer, soms in Winneweer,
soms in Woltersum. Vorig
jaar leek er een einde te zijn
gekomen aan deze tradit ie:
binnen de subsid iegrenzen
moesten er een aantal speel
plaatsen vervallen.
Voor de Culturele Vereni
ging Gem. Ten Boer een
slecht te verteren zaak! De
CVgTB heeft dan ook een
dringend beroep gedaan op
het gezelschap om dit jaar
wél weer binnen de gemeen
tegrenzen op te treden. Met
succes: op 15en 16 septem
ber te Woltersum kunt u ge
nieten van De Dames Mac
Beth.

In dit stuk doet huisvrouwen
toneelvereniging 'Borst Voor
uit' mee aan het toneelfesti
val van de Nederlandse Ver
eniging voor Huisvrouwen
drama. Na negen maanden
eindeloos repeteren is nu het
moment van de waarheid
aangebroken. De volledige
Macbeth van Shakespeare
zal ten tonele worden ge
bracht, kompleet met alle
gruwel ijke slachtpartijen en
bloedstollende griezeleffek
ten. De spanning is te snij
den. Hoe zal hun voorstelling
worden ontvangen? Zullen
ze in de finale komen? En...
zal er niets mis gaan van
avond? Het moge duidelijk
zijn dat deze vrolijke kome
die, 'goedgekeurd door de
Nederlandse Vereniging van

Huisvrouwen', weer garant
staat voor een vermakelijke
familie-avond aan boord van
het theatersch ip De Verwon
dering.

Het stuk is gebaseerd op een
Engelse bewerking van Mac
beth . Vertaling en regie zijn in
handen van Hans van Hech
ten. Just Vink, sinds de op 
richting van Theater TeWater
speler-regisseur, is bezig met
een theaterproduktie in het
kader van het 9S0-jarig be
staan van de stad Groningen.

De voorstellingen beginnen
om 20.30 uur. De entréeprijs
bedraagt f 7.50, voor leden
van de CVgTB f 5,-. Kaarten
kunnen uitsluitend gereser
veerd worden via de CVgTB,
tel. 05902-2631 (Heleen Pol
derman te Woltersum).

Nellian Dijkema.

Uitslag
ballonwedstrijd

Uits lag ballonwedstrijd ge
houden op woensdag 6 juni
1990. 1e prijs Marten van
Dijk; 2e prijs Peter Jurjens;3e
prijs Boukje Zijlstra.
De ballonnen zijn resp. ge
vonden in KlisebulI, Sylt en
Usedom. De winnaars heb
ben inmiddels hun pr ijsje ont
vangen.

Pia Pops.

Schooljaar '891'90, groep 8 Thesinge. Boven v.i.n.r.: Jantine
Hofstede, Jessica Blaauw, Marja n Karsijns, Tessa Remkes en
Jan Veenkamp. Onder: Olivia Pater, Ariëlle Werkman en Bert
Balkema. (Iata: Andr ies v.d. Ma den)

Veel succes op de nieuwe school

Schooljaar '891'90, groep 8 Garmer wolde met v. i.n.r.: Lukas
v.d. Molen , Bram v. Zalk, Yvonne Vink, Rhoda Schuling, Ingrid
v. Zanten, Reinier Buringa, Harmen Schuuren Miranda Opnuis.
(foto : Henk Beme-ie)
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iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnlscne- en

reinigingsadviezen

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geop end.

Keuken met o.a . snacks . saté.
shalo m. karbo nades. salades

enz.

EETCAFÉ

3 Ö g e ,",n e is +e ,"

GARMERWOLDE
Tele foo n 050 - 416062

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen

echte
Groenteman

Voor aardappe len,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

" ~1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer



Ingrijpende renovatie van de Rijksweg

Werkzaamheden aan de Rijksweg. (foto: Henk Hemeriel

TinySmit.

verkeerssituatie geen veran
dering komen. 'Er is nog even
sprake geweest van het ver
wijderen van de uitrijstroken,'
vertelt de heer Ebels. 'Maar
uit een gesprek met Dorps
belangen bleek dat de bewo
ners daarmee erg veel pro
blemen hadden. De stroken
worden nu ook voorzien van
een nieuwe laag en blijven
gehandhaafd . Aan verplaat
sing van het GADO-bushokje
komen we niet toe. Daarvoor
is geen budget en we moeten
dan ook overleg hebben met
de GADO. Bij Ruischerbrug
komt wel een verandering.
Daar zal parallel aan de Rijks
weg een ventweg komen
voor bewoners en bedrijven'.
De overlaging van de N41
loopt dit jaar van kilometer
paal 3 ,56 naar paal 7,80. Dat
is even voorbij Garmerwolde.
Volgend jaar ligt de rest van
de N41 tot Ten Boer in de
planning.

Bij Garmerwolde zal in de

Veranderingen

wagens. Een belangrijk ken
merk van asfalt is dat het
vloeibaar is en gemakkelijk te
verwerken, als het heet is.
Het asfalt wordt met een tem
peratuur van 1800 C van de
fabr iek naar de plaats vange
bruik gebracht en daar zo
snel mogelijk verwerkt. Een
spreidmachine waar een tril
balk achter zit , brengt het as
falt zo egaal mogelijk op de
ondergrond. Met walsen
wordt de weg afgewalst. Tot
nu toe hebben we veel geluk
met het weer. Als het regent,
kan er niet verder worden ge
werkt. Maar als het weer zo
blijft zoals nu, zullen we onze
planning van 31 augustus ze
ker halen'.

Er zal op de nieuwe overIa
ging geen dich tingslaag wor
den aangebracht. Dat is een
dunne bitumenlaag (afval
produkt van aardolie) waarop
grind wordt gestrooid om de
asfaltlaag waterdicht te hou
den. Dit is een redelijk kleine
ingreep die eens per zoveel
jaar wordt uitgevoerd . Het
gaat nu om een grondiger
aanpak van de asfaltlaag,
waarbij eerst een deel wordt
afgeschraapt om de onder
grond egaal te krijgen. De
heer Ebels: 'Daar spuiten we
een dunne kleeflaag van bitu
men op. Met machines wordt
vervolgens de asfaltbeton
laag aangebracht. Dit asfalt
komt van de asfaltfabr iek in
Oosterti lle in Friesland met
speciale, geïsoleerde vracht-

Grondige aanpak

Elk jaar is er in de provincie
Groningen een bepaald bud
get beschikbaar voor het on
derhoud van het provinciale
wegennet. Alle provinciale
wegen worden regelmatig
gecontroleerd op sterkte .
Dat wordt gedaan door de
meetdienst, een deskundig
bedrijf dat uitrekent hoeveel
asfalt nodig is om een duur
van twintig jaar te garande
ren. 'Deze zogenaamde de
flexie-meting', legt de heer
Ebels uit, 'doet onze dienst
niet zelf. Daarvoor schakelen
we een bedrijf in. Een weg
bestaat uit een fundering van
60 cm zand en 25 cm asfalt
verharding. Dat asfalt slijt
door de jaren heen. Bij de
overlaging van de N41 zullen
verschil lende nieuwe lagen
asfalt worden aangebracht.
Bij Ruischerbrug zullen dat
vier nieuwe lagen worden.
Daar trekken dagelijks
12.000 motorvoertuigen
langs. Bij de Gronam-garage
gaat het om twee nieuwe la
gen. De rest van de N41 heeft
genoeg aan één nieuwe laag.
Daarmee wordt het wegdek
versterkt, zodat het zo'n twin 
tig jaar weer mee kan' .

Wanneer dit nummer van
de G&T-Express uitkomt, is
de onde rho udsbeurt aan
de Rijksweg, officieel de
N41, ach ter de rug. De heer
J . Ebels , plaatsvervangend
districtshoofd van de
dienst Wegen en Kanalen
van de Prov inc ie Gronin
gen , voorheen de Prov in
ciale Rijkswaterstaat, ver
telt wat di t onderhoud
heeft ingehouden.

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook voor groepen

• SANITAIR en
CV HANDEL

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Dorpsweg55
Garmerwolde
050 - 416252 A.BURINGA

L V.D. VEENSTRAAT 24
9798 PL GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049



Foto van de maand

Ook Garmerwofde heeft zijn reuzenpaddestoefen: Reuzenbo 
vist, in het weiland van de fam. Werkman. IfOfO: Henk Hemene)
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Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Junens,
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Uitham, Sjaak Teunis .
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And ries v.d . Meulen (fotograaf),
Joanne v.d, Meulen,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol- Slach ter.

Eind-redakti e Garmerwolde:
Tineke Werkman·Uitham,
Oorpsweg 73. tel. 050-422989.
(tijdel ijk)

Eind- redakt ie Thes inge :
Joanne v.d , Meu len. Schutterlaan 25,
tel. 05902·3544.
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Kerkdiensten

Culturele Vereniging gemeente
Ten 8oer-Herfstprogramma 1990

Gerefo rmeerde kerk
Theslnge.Garmerwolde

2 sept: 9.30 u. Gezarnenliike dienst
in de Herv. Kerk te Garmerwolde,
ds . de Vries-Batenburg en ds .
Jans ; 14.30 u. ds . Scheltens,
Glimmen.

9 sept: 9.30 u. ds . Overeem, Ha
ren: 14.30 u. ds. Oldenhuis, Kol
lum. Jeugddienst in het grun
nings.

16 sept: 9 .30 u. ds. Jans, Gronin
gen; 14.30 u. dhr. Dijkstra, Gas
seltem ijeveensemond.

23 sept: 10.30 u. ds. de Vries , Kam
pen; 19.00 u. ds . Jans, Gron in
gen.

30 sept: 9.30 u. ds . Nagelhout, Be
dum ; 14.30 u. mevr. ds . Schel
tens-Ritzema, Glimmen.

Herv. Gemeente
Garmenllolde-Thes inge

2 sept: Garmerwolde 9.30 u. geza
menl. dienst, ds . G. J. Jans, ds.
C. de Vries- Baten burg .

9 sept: Garmerwol de 9.30 u. ds. B.
Ronner, Sloc hteren.

16 sept: Garmerw old e 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenbu rg, startdienst.

23 sept: Garmerwo lde 9.00 u. ds. C.
de Vries- Batenburg .

30 sept: Garmer wolde 9.30 u. cand .
F. A. van Uere, Gron ingen.

In verban d met reparatie-werkzaam
heden aan de Thesinger kerk worden
alle diensten in Garmerwolde gehou
den.

Chr. Gere'. Kerk
Thesin g e

2 sept: 10.30 u. ds. J. C. Wesse ls,
H.A.; 14.30 u. ds. J. C. Wessels,
nabetr. H.A.

9 sept: 9 .00 u. ds. D. A. Brienen,
jeugdd ienst; 14.30 u. ds. J. C.
Wessels, kind erd ienst.

16 sept: 10.30 u. ds. J. C. Wessels;
14.30 u. ds . J. C . Wessels.

23 sept: 9.00 u. stud. A. Hibbel;
14.30 u. ds. R. W.J. Soeters.

30 sept: 10.30 u. ds . J. C. Wessels;
14.30 u. ds . J. C. Wessels .

witte hoogslaper, incl.
buro en hang- en legkast.
Heuvelmans, tel. 2001.

Stoomfluitje:

Aan de oriënteringsrit van de
Vereniging van Dorpsbelan
gen Thesinge deden 31 au
to's mee. De uitslag was: 1.
fam. R. v.d. Veen; 2. fam. H.
Blokzijl; 3. fam. Hoekstra.

Roely Dijkema

Ton Heuvelmans

Uitslag
oriënteringsrit

wee k 1990 vinden onder an
dere hun hoogtepunt in een
optreden van de kinderboe
kenschr ijver Wim Burkunk
in de Openbare Bibliotheek
in Ten Boer.
Nadere informatie over al
deze act iviteiten volgt bin
nenkort in de media, op affi
ches in uw dorp en - als u lid
bent van de Culturele Vereni
ging - in de spec iaal voor u
geschreven en binnenkort
bezorgde Nieuwsbrief.

lES

een onwaarschijnlijk grootse
jazz-happening plaats. Alles
wat een beetje naam heeft op
jazzgebied in het noorden 
en vaak ver daar buiten 
treedt daar op in wat bijna
een wereldpremière is. Wat
dacht u van kanjers als Alan
Laurillard, Greetje Bijma,
Bé Meiborg, Charles Huff
stadt en Joost mag weten
wie nog meer.Dit jazzconcert
vindt plaats binnen de viering
van "Groningen 950". In dat
kader kreeg Alan Laurillard
opdracht van de gemeente
Groningen een muziekstuk te
componeren waarin het or
gel centraal stond . Slechts
enkele optredens vinden
plaats: Groningen (wereld
première), Delfzijl, Garmer
wolde en Berlijn. Noteren
graag, zo'n kans krijgt u nooit
meer!
De tradit ionele gebeurten is
sen rond de Kinderboeken-

DROGISTERIJ -PI\RFUIIER.IE - REFOftM-8CIIOON1IEIJl6SAL(W

WIN KÊl CEN TRUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOO N 050 ....10608 .

Zodra de bladeren los begin
nen te zitten en de eerste
herfstbuien over de lande
rijen gieren wordt het t ijd
voor cultuur. Sinds het ac
tieve bestaan van de Cultu
rele Vereniging Gemeente
Ten Boer wordt daar in onze
streken behoorl ijk wat aan
dacht aan besteed.
Het eerste evenement dat
ons dit najaar te wachten
staat is een tweeta l voorstel
lingen van Theater te Water
in hun drijvende schouwburg
te Woltersum. De data
waarop gespeeld wordt zijn
15 en 16 september. Elders
in dit nummer vindt u een na
dere toelic hting op dit unieke
en reuze gezellige toneelge
beuren.
Vervolgens moeten alle jazz
liefhebbers op donderdag
20 september op gillende
voetzooltjes naar de kerk in
Garmerwolde. Daar vindt


