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Oog voor de natuur

Het natuurvriendenhuis.

Voor de meeste mensen zit
de vakantie erweer op, maar
mocht je nog een dagje over
hebben - en van de natuur
houden - neem daneens een
kijkje bij het natuurvrien
denhuis "De Hondsrug" in
Noordlaren. Naar de en
thousiaste verhalen van
Geerten Ettie Bouwman van
de Dorpsweg nummer 4 te
Garmerwolde te oordelen, is
het er goed toeven. En niet
alleen voor ouderen,ook ge
zinnen met (jonge) kinderen
komen ervolopaan hun trek
ken.

NtVQN
Geert en Ettie zijn al jaren lid

van het NIVON: het Neder
lands Instituut voor Volks
ontwikkeling en Natuurvrien
denwerk. Hun (fiets/wandel)
vakanties brengen ze danook
vaakdoor inéén vandevijftien
NIVON-huizen in Nederland.
Omdat het NIVONgrotendeels
draait op vrijwilligers, zijn ze
ook regelmatig te vinden bij
het natuurv rienden huis in
Noordlaren.
Ettie: "Voorda t het seizoen
begint, zijn er twee werkers
weekenden en maken we met
zo'n 30 tot 40 personen het
hele huis klaar voor de start.
Om eten en drinken hoeven
we ons niet te bekommeren:
dat wordt die dagen verzorgd

door de kookploeg. Ook de
moltons, slopen e.d . zijn al
gewassen,dus dat hoevenwe
dan niet meer te doen."
Geert: "Alles bij elkaar zijn er
zo'n honderd vrijwilligers. De
afdeling Groningen (stad Gro
ningen plus wijde omgeving)
heeft duizend leden; over heel
Nederland zijn er ruim 40.000
leden. Nu komen er alle ran
gen en standen,maar toen het
in 1924 door de S.D.AP. (De
SociaalDemocratischeArbei
ders Partij - nu P.v.dA) werd
opgericht, was het bedoeld
als instituut voor arbeiders.
Doordatde mensenzelfoveral
voor moesten zorgen, konden
de kosten laag wordengehou-

den. Omdat er veel ellende
was door de drank, mocht er
geen alcohol worden gedron
ken."
Ettie: "Ook nu nog wordt er in
principe geen alco hol ge
schonken.De mensen mogen
het tegenwoordig wel ze lf
meenemen, maar we verko
pen het niet; ook geen tabak."
Geert: "Het NIVON werkt veel
samen met het IVN (het Insti
tuutvoor Natuurbeschermings
educatie).Deze zorgeno.a.op
vrijwillige basis voor het on
derhoud van bossen e.d. In
Nederland zijn 15 NIVON-hui
zen en 25 kampeerterreinen;
in Europa is er sprake van
duizend huizen pluskampeer 
terreinen."

Oe Hondsrug
Het natuurvriendenhuis "De
Honds rug" ligt op de grens
vanGroningenenDrenthe,net
nog in Groningen. Er zijn 64
bedden. Op de kleine cam
ping , die er bij hoort, zijn tien
plaatsen: voor acht tenten en
twee caravans. In 1993 waren
er 6600 overnachtingen en
kwamen er 3500 personen op
de camping !
In het huis zijn twee keukens:
één grote voor groepen en
één kleinerevoor gezelschap
pen tot ± 20 personen. In de
grote keuken staan maar liefst
acht gasstellen, in de kleine
vier.Alles is aanwezig: potten,
pannen,bordert, bestek,g las
werk,enz.Natuurlijk zijnerook
koffiezetapparatenenkoelkas
ten. Bovendien hoort bij ie
dere kamer een eigen kastje,
zowel in de keuken als in de



(veel) vaker komen. Ieder jaar
komen alle huiswachten bij
elkaar en stellen samen een
rooster op .
Ell ie: "Je bent zo'n week con
stant bezig :er komen en gaan
steeds gasten. Normaal moe
tende mensenzich aanmelden
bij de aanmeldingssecretaris,
maar"losse" gastenvullen we
zelf in. Bij aankomst (bij de
inschrijfformaliteiten) bieden
we de mensen een gratis kop
koffie aan. Ieder gezin /groep
krijgt een eigen kamer: er ko
mengeen vreemden bij op .Je
stuurt niet gauw iemand weg :
als alle kamers bezet zijn,
plaatsjedesnoodséénofmeer
stretchbedden in de kleine
zaal.
De campinggasten hebben
hun eigen voorzieningen en
mogen niet in het huis komen.
Ook passanten kunnen een
kop koffie of thee bij ons ko
pen .Als je met een groep gaat
fietsen en bij ons koffie wilt
drinken, willen we dat wel
graag even van te voren we
ten. Dan kunnen we er reke
ning mee houden! Bovendien
verkopennietallehuiswachten
koffie en thee.
Normaal verzorgen we geen
maaltijden, maar voor Pieter
padwandelaarsmakenweeen
uitzondering : ind ien nod ig
maken we een (diepvr ies)
thuismenuvoor henklaar.Jam
mer genoeg hebben we nog
geen magnetron, maar die
komt er zo gauw mogelijk!
Als huiswacht ben je de hele
dag in touw: je moet de gasten

tje achter het gebouw. Ook
familiereunies en dagbezoek
en door groepen horen tot de
mogelijkheden ;en in het voor
en naseizoen komen er ook
wel scholen."

Huiswacht
Omdat het zonder leiding al
gauw een wanboel zou wor
den, zijn er een aantal vrijwilli
gersdiezichbeschikbaarstel
len als huiswachl. Geert en
Ellie gaaner twee keer per jaar
een week naar toe en - indien
nodig - ook nog een weekend
in de winterperiode . Er zijn
mensen, die maar één keer
gaan ; maar er zijn er ook die

Etty en Geert Bouwman uit Garmerwolde. (Foto.'Henk Remerie).

eens moeilijkheden ,maar met
wat handen- en voetenwerk
(en/of de hulp van de gasten)
zijn we er nog altijd uitgeko
men.Sommige gasten komen
voor een week, andere een of
twee nachten: "dat wizzelt hal
slim". Er komen ook weleens
mensen die familie in de buurt
hebben wonen: als ze bij ons
overnachten, kunnen ze gaan
en staan waar ze willen en zijn
ze niet afhankelijk van hun
familieleden. Eén ding heb
ben ze gemeen: het zijn alle
maal natuurliefhebbers ! Er
komenveel fietsersen wande
laars;voorde Pieterpadlopers
is er zelfs een spec iaal terrein-

kelder. Je mag alles gebrui
ken, als je maar zorgt dat het
weerschoonwordtafgeleverd.
Ettie: "Dekens zijn er, maar
lakens, slopen, handdoeken,
theedoeken, enz. moet je zelf •
meenemen.Als je ze hebt ver
geten' kun je ze ook huren.
Alleen een slaapzak is niet
voldoende: er moet een laken
onder, anders wordt de mol
tonvuil. Inprincipe moetjedus
alles zelf meenemen, alleen
de handdoeken en vaatdoek
jes ("schurreldouken") bij het
aanrecht en de w.c. zijn voor
algemeen gebruik.

Voorde kinderenzijner allerlei
sp eelaltr ibuten, zoals een
schommel , een wip, enz. Ook
op regenachtige dagen hoef
je je niet te vervelen: in een
grote (afges loten) kast staan
allerlei spellenzoals een sjoel
bak, schoolbord , rummikub,
yatzee,puzzels,enz.,enz.Ook
liggen ereen heleboel boeken
en stripboeken.Voor de klein
tjes zijn er grote plastic blok
ken en in een hoek van de
grote zaal staat zelfs een glij
baantje. Ook de open haard
zorgt voor een aparte sfeer."

Wie komen er?
"Erkomen mensenvan allerlei
range n en standen, zowel
ouderenals jongeren;ookveel
jonge gezinnen met kinderen.
En ze komen niet alleen uit
Nederland, maar ook bv. uit
Israël, Frankrijk, Duitsland en
België.Doordat wij niet zoveel
talen spreken , geeft dat wel

Nmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.
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Alle merken. onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde

(f) 05902 - 1624

We,kp /aals 's maandags
de geh ele dag geslo ten.

InstallatIebedrijf

fa. W. Kooi & Zn.

Midde lbert
050-416263

Enge lbert
050 -416217

GAS - WATER
ELECTRA

!fnUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050 - 143365

• Advies met behulp van
loopband en
voetanalyse-computer

• Meest uitgebreide
schoenenko llektie van
Noord-Nederland
(600 modellen)



DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

Delta iseen nieuw brilleg las bezigheden woorbii het prettig
van Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
grote r bereik dan een gewoon grotere afstande n binnen ha nd-
leesg las. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun-
zicht op alle afstanden binnen nen zien.

ongeveer 1 meter. ~~1i1 Bijvoorbeeld bi] het werken
Dot maakt Delta bij uit- .~'" I aan een bureau, tekentafel

stek geschikt voo r die • of bij het knutselen.
-- --'

Verhuur van:
Kano 's - Visboo t

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Kuno en Boot
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Mooie omgeving
Voor natuurliefhebbers valt er
in de omgeving van Noord
laren heelwatte beleven ;denk
maar eens aan:
debossen,'t Stroomdal(Zeeg
se). het Zuidlaardermeer, het
hunebed , de Hortus in Haren,
fietsen in Drenthe, wande len
langs het Pieterpad ,enz. Inde
NIVON-Streekwijzer"Rondom
de Hondsrug" staan heel wat
wetenswaardigheden over de
cu ltuur en de natuur van het
Noorddrentse landschap.

Hillie Ramaker -Tepper

BU on s keu ze uit
de ko llek tiee van:
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Gevolgen van de warme zomer? (Foto: Teunis Ton).

Vrijwilligerswerk
Er zijn een heleboel vrijwilli
gers nodig :nietalleenalshuis
wacht , maar ook voor de tuin
dienst , tec hnische dienst,
schilders,werkersweekend,a
parte clubs,enz.Geerten Ettie
zijn huiswacht en lid van de
schoonmaakploeg ; Geert
helpt bovendiennog meerdere
keren per jaar mee als tuin
werker: als er iets te doen is,
wordt hij gebeld.

uur werk ... na afloop zitten we
nog even gezellig met elkaar
te kletsen en is er koffie, ranja
plus wat erbij."

Tonnie Elema en Jan Steenbeek vonden in de tochtsloot bij
Steenbeek vijftien dode karpers . Te weinig zuurstof in het
water?

Dode karpers

r - - ---- ---- ---- -- ----]
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afrekenen; ik (Ettie) zorg voor
koffie e.d. Ook moeten we bij
hetvertrek van de gasten con
troleren of alles netjes wordt
achtergelaten.
's Avonds moet het fietsenhok
op slotworden gedraaid en de
vlag binnen worden gehaald .
Hetgaat allemaal heelgemoe
delijk;de gastenmogenthuis
komen, wanneer ze willen: de
laatste bezoeker doet de deur
op slot. (Dit moet je natuurlijk
wel even van te voren meI
den.) Ook 's nachts moeten
we bereikbaar zijn voor nood
gevallen: er kan bv. plotseling
iemand ziek worden en dan
moeten we een dokter waar
schuwen."

Corvee
"In principe maakt ieder zijn
eigen spullen weer schoon.
's Morgens is er corvee en
moeten de gezamenlijke din
gen worden schoongemaakt
(zaal aanvegen enz.) Iedere
donderdagavond is er groot
corvee en moet alles worden
schoongemaakt ; ook de kin
derenwordenhierbij ingescha
keld en vegen bv. het terras
schoon.AImet al is heteen dik

inschrijven, koffie serve ren,
lakens, slopen,enz. verhuren,
zorgen voor kinderledikantjes,
boxen, enz. enz. Ook moeten
we de verhuurde lakens zelf
wassen en strijken (alser meer
dan vijftien zijn, gaan ze naar
de wasserij) . Op een kast met
naamkaartjes moeten we alle
gegevens van de gasten in
vullen (data van aankomst en
vertrek, wel of niet betaald,
enz.). De brandweer stelt dit
zelfs verplicht. Natuurlijk is er
ook een bord met belangrijke
telefoonnummersenadressen
(huisarts,tandarts, brandweer,
enz.). Je hoeft geen EHBO
opleiding te hebben gehad ,
maar we helpen natuurlijk wel
zo veel we kunnen. We heb
ben bv. altijd een verband 
trommel bij de hand en ...alser
veel teken zijn,zorgenwe voor
watten met alcohol.

Alles wat we gebruiken (koffie,
suiker, handdoeken enz .),
moeten we noteren. Eén keer
per week (of veertien dagen)
komt het hoofd van de huis
houding de boel controleren.
Geert isde "geldman" enmoet
de lijsten invullen en de boel

~. Boekholt
O PT IC IENS
Co n, .. cl l("ft ,t''' & ho or1 o .. , .dl .. "

~~.'inkekemrum Let4'l'nborg
Kaj uil285
9703 LC Grcmn qen
Telefoon 050-4 14746

Rlialen:
N.t'ulAlelA-"eg3
~1/mkt'kentrum

Pedaeooet

BLUE MULE
~
ti 05902·1715

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats:
Dams terdiep biJ Café Jlgermelster



Bouwvaneen
zeezeilende woning
Een gesprek met Marry Burgering, een niet opvallende
bewoonster van nr 41 aan de Hildebrandstraat.
Aanleiding voor het G&T gesprek is de tewaterlating van
een catamaran (23 juli). Die boot is namenlijk gebouwd door
Joop Veeneman (53) en Marry Burgering (55) om er in de
toekomst samen op te gaan wonen en varen. Dromen van
zeilen in de Griekse wateren. Wie weet ooit nog veel verder.

Joop enMarryzijnachterburen
van elkaar geweest halver
wege de jaren zeventig toen
beiden met hun gez in nog in
Ten Boer woonden. Tien jaar
later was er veel veranderd .
Beiden stondenaan het begin
van een ander leven. Als twee
zeilenthousiasten hebben ze
elkaar weer ontmoet. Er ont
stonden plannen om samen
een boot te gaanbouwen naar
het voorbeeld van vrienden
die de catamaran "Maria" ge
bouwd hebben en regelmatig
ligp laats kiezen in de stad
Groninger-Oosterhaven.

Zelfbouw
DeAustralischeontwerpervan
dat schip werd benaderd ,mis
ter Simpson.Tekeningen wer
den gekocht en de bouw ging
najaar van 1990 van start.

Erwas een ruimtegevonden in
de Pioenstraat, op het indu
strieterrein aldaar.De eerste 8
maanden is het casco (rom
pen + opbouw) gebouwd sa
men met een co llega-ze lf-

bouwer. Voor de temperatuur
gevoelige epoxybouw moes
ten gasheaters in de bouw
loods geplaatst worden . Dat
lukte. Daarna zijn ze er zelf
mee verde r geg aan in alle
weekenden en vakanties. En
niet te vergeten alle uurtjes
tussendoor. Beiden hebben
een drukke baan. Marry is
werkzaamvoorThuiszorgStad
in de flexibele hulpverlening .
Joop heeft zijn werk inmiddels
in Leeuwarden. door de ver
plaatsing van zijn werkgever
Aegon naar die stad. De be
doeling is dan ook dat de
nieuwe boot voorlopig in of
nabij Harlingen ligplaats kiest,
zodat hij zijn woning dichter bij
het werk heeft en gelijktijdig
dicht bij het open water om te
kunnen zeilen.

Wonen
De boot is 7.35 m. breed en
13.85 m. lang . Twee drijvers
(en twee motoren) en daartus
sen de saloon. Op elke drijver
een speels-windmolentje af
komstig uit de G&T stand op

(Foto: Henk Remerie)

de braderie.Acht vaste slaap
plaatsen. de noodzakelijk ge
achte voorzien ingen zoa ls
douche, wc , wasmachine .
magnetron en centrale ver
warming .lndeling eninrichting
zijn volledig zelf bedacht. Zo
als gezegd is de boot 23 juli te
watergegaan .Dat staatnog te
gebeurennuditartikeltjewordt
geschreven,zodat ik nu zeker
weet dat ze nog een warm,
zwetend laatste weekje zullen
hebben bij het op orde bren
gen van de binnenruimte voor
het scheepsuur U geslagen
heeft. Het schip is de bouw
loods namenlijk al uit. Ietswar
mers dan een hoog en droog
staand schip op een door
gebouwen omgeven terrein
kunje jenauwelijksvoorstellen.
We hopen dan ook voor ze dat
de weergoden hun gunstig
gezind zijn als ze straks hun
eerste proeftochten gaan ma
ken.De gedachten gaan in de

richting van Lauwersoog .
Aan het einde van onze eigen
zeilvarendevakantie zullenwe
dan ook uitkijken naar een
grote catamaran ge naamd
"Twéi" .

Oe naam
Opdeaankondigingskaartvan
de tewaterlating staat ook de
herkomst van de naam. We
citeren:" Zwevend tussen he
mel en aarde/zoveel jaargetij
den later/alle dingen te be
gr ijpen/het gereedschap te
kunnen hanteren/de geheimen
van het bouwen begrijpen/de
benod igde insp anning op 
brengen/om dit moment te
bereiken/ het orakel raadp le
gen/ het leverde de naam op
"Twéi" .
"Twéi" is één van de acht
basissymbolen die aan het
Chinese "ITjing" ,het boek der
veranderingen ,ten grondslag
ligt. De naam heeft te maken

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 81,

GRONINGEN
Tel. 050 - 419791

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 ·416244

13- 18uur
10 -21 uur
10- 16uur

Stadsweg 93
Garre/sweer
05967 - 2017

Openingstijden:
woensdag &
donderdag
vrijdag
zaterdag

Voo r meubelen,
kl eine kado -artikelen
en houten speelgoed

Grenen
Meubel '
Pakbuis



zijn voor de feestelijke ope
ning ... als het allemaal lukt.
Ondertussen hoopt de vereni
ging datde ledennietmassaal
wegschaatsen. Eind dit jaar
komt de club net als anders
aan de deur voo r de (lage!)
contributie. 'Het geld hebben
we héél hard nodig ,' zegt Wim
Ritsema. 'Ik hoop dat de men
sen ons hun vertrouwen blij
ven gev en. Het bestuur is na
alle moeizame perikelen van
het afgelopen half jaar niet
opgestapt. Tijdens de verga
dering bleek dat de leden onze
beslissing goedkeurden. Wij
geven het niet op .'

Eilsabeth Tolenaar

(wordt vervolg d!)

onderzocht en overlegd wor
den. Half september komt er
een nieuwe bijeenkomst met
gemeente, dorps belangen en
aanwone nden. Dan worden
alle zaken nóg eens op een
rijtje gezet. De gemeente heeft
wel al besloten: als men het
niet eens kan worden over de
plateaus , d an houd t de
Sch utlerlaa n haar huid ige
drempels en zal het achter
stallig onderhoud hieraanvóór
1 november aangepakt wor
den .

Wim Ritsema, penningmees
ter van De Scheuvel, zegt nu:
'We gaan actief verder kijken
naar nieuwe mogeli jkheden.
Misschien kunnen we samen
met Dorpsbe langen iets voor
elkaar krijgen.Dan krijg je een
terrein dat buiten het schaats
seizoen gebru ikt kan worden
als speelgelegenheid voor de
jeugd. In ieder geva lzullenwe
hard aan het werk gaan om
ervoor te zorgen dat we ten
minste volgend jaar weer over
een baan beschikke n en over
het koek-en-zopie-gebouwtje
datnog altijd op de verlangli jst
van het dorp staat.'
Op 17 december 1995 be
staatde ijsclub precies75 jaar.
Dat zou dan een mooie datum

zamerhand écht eeneinde aan
deze slepende kwestie moet
komen. De vragen die er nu
nog liggen, zijn o.m.:
o komen er twee of drie

plateaus?
o worden het klinkers of

beton?
o welke effecten zijn er t.a.v.

de snelheidteverwachten?
o welke effecten zijn er t.a.v.

geluidsoverlasten trillingen
te verwachten?

Aangezien er tussen de ver
schillende partijen nog geen
overeenstemming is (twee of
drie plateaus, klinkers of be
ton, enz.), moet er nog verder

Drempels

Geen ijsbaan, maar er is hoop•.•
Op woensdag 20 juli riep de
Thesinger ijsverenig ing De
Sc heuvel een bijzondere
ledenvergadering uit. Hetwas
die avond geen prettige bood 
schap die men de vijfentwintig
aanwezige leden moest bren
gen . Voor het eerst in vele,
ve le jaren zal de bijna 75-ja
rige ijsvereniging niet beschik
ken over een ijsbaan .
Hoe komt dat nou? Dat is een
lang en ingewikkeld verhaal .
Het komt erop neer, dat de
vereniging voor de bestaande
ijsbaan - die men huurde zon
der meerjarig contract - een té
grote investering moest doen,
namelijk in totaal zo'n acht
duizend gulden. Dat was te
vee l, besloot het bestuur.

De verkeersd rempels van
Thesinge: meneer Nijhoff (van
de gemeente) was tijdens de
jaarverg adering van Dorps
belangen blijkbaar te optimis
tisch, toenhij aankondigde dat
met de aanleg van plateaus
vóór de bouwvak zou worden
begonnen.Datwas de afgelo
pen winter. Ondertussen is er
alleennog maaroverlegd .Met
Dorpsbelangen, met de be
woners van de Schutterlaan,
met de heer Bremer... de ge
meentehoudtdappervol ,maar
laat wel weten dat er zo lang-

met vrijheid, blijmoedigheid ,
de voedende waa rde van
gelijkgezindhe id . Joop en
Marry herkenden zich erin.

Synthesizer/Keybord GEM P7
telefoon 05902 - 1512

Achterban
De kinderen van Joop :Jorden
(19) en Mirjam (22), evenals
die van Marry: Christine (27),
Annmiek (28) en Patricia (30),
zijn blij met de nijvere idealen
van hun respect ievelijke va
der en moeder. Jorden, de
enigemanlijke telgverleentook
nu in de laaste weken nog de
nodige assistentie.De andere
kinderen, die allemaal elders
wonen, volgen het bouw
proces al jaren.En als ze eens
in een weekend langs wilden
komen, dan wisten ze waar
Joop en Marry te vindenwaren
nl. in de bouwloods. Geen
wonder dat je dan vanzel f
weleens een handje uitsteekt.
Zo zijn er meer hulpvaardige
handen geweest. Het is in zo'n
periode de enige manier om
de socia le contacten bij te
houden. Anders komt de klus
niet af. Nu is het (b ijna) zover.
Van hieraf alvast een "behou
den vaart" toegewenst.

N Els Knol-Licht
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TeKoop

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.H Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902 -1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8 , 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

tlo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

Perfektie in haarmode

Wigboidstraal 6. 9791 CR Ten Boer
Telefoon (059021 21 51



Voor aardappelen, groenten, fruit , exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Afscheid van De Til

Haal
meer uit

uw
spaargeld.

Juf Ina in het zonnetje. (Foto: Theunis Ton)

- de hindernisbaan (8juli,sport
veldje Thesinge) niet - zoals
in de G&T stond - georgani
seerd was door de Jeugd
Groep Thesinge , maar door
de Gereformeerdejongeren
Vereniging?

Breien
Ina Geuze-van Faassen werd
die laatste schooldag letterlijk
en figuurlijk flink in het zonne
tje gezet. 's Morgensdoor haar
co llega's en de leerlingen. Ina
moest haar - verwaarloosde 
breikunsten vertonen. Als be
loning kreeg ze o.a.een heuse
playback-show aangeboden
en een strandstoelenset met
daaropde namen vanalle leer
�i ngen geschreven.
's Avonds namen veel ouders
gebruik van de moge lijkheid
om juf Ina een afscheidshand
druk te geven . Het bestuur en
de m.r. zorgden nog voor een
vrolijke noot door het zingen
van enkele liedjes .
Het is jammer voor de school,
de leerlingen en de collega's
dat er weer een ervaren juf
vertrekt. Gelukkig is er in de
vacature alweer voorzien . De
groep wordt vanaf september
waargenomen doorGeke Bus
Pruim uit Loppersum.

Roelie Karsiins

Wist U dat...

De laatste schooldag van ba
sisschool De Til in Thesinge
was een heus piratenfeest. De
leerlingen kwamen als piraat
verkleed naar school en voer
den door het dorp verschi l
lende opdrachten uit. waarb ij
zij een spoor moesten volgen
gemaakt door een heerschap
met wel zeer grote voetstap
pen.
Als afsluiting was er een pira
ten-picknick metvissticks,sa
lades en stokbrood .

Afscheid
De dag stond ook in het teken
van afscheid .Afsche id nemen
van de leerlingen van groep
acht, enkele leer lingen die
gaan verhuizen én van juf Ina.
Zij verlaat na vier jaar lesge
ven in combinatiegroep 3, 4
en 5 haar werkkring in The
singe , zo langzamerhand uit
gegroeid tot een uitgebreide
kennissenkring .
Juf Ina en haar man Johan
Frank verwachten in oktober
hun eerste kind. Hun huisje in
Groningen bood niet genoeg
ruimte voor deze gezins
uitbreiding . Ook het werkge
bied van verkoper Johan Frank
vergde een cent ralere woon
plaats. Daarom verhuizen ze
naar Meppel waar ze, in af
wachting van hun nieuw te
bouwen huis, eerst een huur
woning betrekken.

Ook uw sP.l,uh-eld
\ c rdien t een

persoonlijkad\ le s,

Rabobank. Aangenaam.

Ten Boer 05902 . 2592 . Sint Annen 05902 . 1368

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

'WUnoor u oo k spurt. bij de

Rabobank vindt u altijd de spunonn
die het beste bij u

put . Wilt u de hoog
ste rente? Of wilt u

ieder moment over uw

gdd kunnen beschik
ken misschien ?

U kunt oo k aan een combina

tie van die twee denken. Hoe dm oo k,

voorder u gut sparen, as het "usund.ig
om eerst even bijde R.lbolmlk langste

g~ voor een persoon ·
lijk .Jdvio.

Wolnt u begrijpt, bij de
grootste spaarbank van

Nederland weet men

als geen ander hoe u

meer uit uw spaargeld kunt halen .
Rente nu tot 6,25%. Ilboban. ~

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508



Mee lDet de VVV?

Lieske Mandema op stap met zoon Freek. Zo te zien niet in
Nederland. (Foto: uit het p lakboek van Lies)

Het zal u niet zijn ontgaan: we
hadde n een warme zomer.
Tonnie Elema en Jan Steen
beek uit Thesinge vonden in
de tochtsloot bij Steenbeek
vijftien dode karpers . Te wei
nig zuurstof in het water, door
al dat overdadige groen?
Als we straks weer gezell ig bij
de kachelzitten en klagen over
de regen en de wind , denk
dan nog maar 'ns terug aan
die snikhete dagen van juli.

Zó warm was het op 3 1 juli.
(Foto: Henk Remerie)

Het was
warm

Els Knol·Licht

kader van een congres van
mijn echtgenoot in een bus
waarmee een rondtoer door
de provinciegemaaktzouwor
den, inclusief vaartocht over
hetLauwersmeer,bezoek aan
de zeehondenc rèc he in
Pieterburen en bezic htiging
van de borg Verhildersum bij
Leens.
In de bus werd de microfoon
bediend door u raadt het
al...onze dorpsgenote Lieske.
Wie Lieske al eens op de ver
gaderingenvande Vereniging
van Dorpsbelangen heeft ha
ren spreken via de microfoon,
weet dat ze zeer goed ver
staanbaar is en het aantrekke
lijker weet te brengen dan een
van te voren uit het hoofd ge
leerd lesje.
Ikhad dus gelijk meer zin inde
rondrit in een voor mij bekend
landschap.Maarhistorisch ge
zien is er voor mij nog veelte
leren.
Zo heb ik me nu ook voor
genomen Lieske een keer (via
deProv.vW) "in tehuren" voor
een historische stadswan
deling. Want dat kan ze ook
goed . Misschien brengt het u
op een idee .
Dus als u nog wat vakan
tiedagen hebt kunt u mogelijk
gebruik maken van haar ken
nis en kundige tips. Veel ple
zier ervan! Ik kan het u aanbe
velen.

heeft is misschien niet alge
meen bekend. Mijn idee is dat
een open huis voor dorpelin
gen, om kennis te maken met
haar bee ldende creativiteit ,
best weleens aardig zou kun
nen wezen. Wie weet!
Minder bekend zijn evenwel
haar activiteiten als WV-in
formatrice/presentratrice.
Door toeval belande ik in het

Lieske Mandema, wonend in
de voormalige pastorie van
Garmerwolde, is in het dorp
geen onbekende . Ze is er al
tijd bij , wanneer er iets voor
kinderen georgan iseerd moet
worden in het dorp . Zelf heeft
zevierkinderen enis getrouwd
met een kinderarts, Han. Zou
het daarvan komen?
Dat Lieske een eigen atelier

'oto 'Um

merema

w.nkelcentrum "Iewenborg"
telefoon 4.4779
gron.ngen

Uwbroodwormnawurl~

gebakken door

Warme Bakker

rz7'~//H

ct&/Hdér/f/lla
Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg tr 415222
Eikenlaan 35 - Selwerd tr 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47 - Beyum tr 421452



Leven als kat en hond... het Is mogelijk. (Foto' Henk Bemene)

REDAKTIE
ADRESSEN

Red akt ie Garmerwdde:
Care! Hazeve!d, Delta V.d . Molen,
Hillie Ramaker-Tepper,
Els Knol-Licht, Henk Remerie
(fotograaf, tel 050 - 419630).
Eind -redaktie
Ineke Teunis, L. v .d . Veenstraat 5,
lel. 050 - 421160.

Redaktie Thes inge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slac hter, Teunis Ton
(fotog raaf, tel. 05902 - 3723).
Eind- redaktie:
Elisabe th Tolenaar, De Dijk 4,
tel. 05902 - 3795 .

Ad ministratie:
Peta Jurjens, G.N. SChutterlaan 36 ,
9797 PC Thesinge ,
tel. 05902 - 3896.
Rabobank Garmerwolde .
rek. nr. 32.07.05.749
giro V.d. bank 815949

Abonnementsgeld f 17.50 p .j.

Brommers en
ander lawaai

DeRegioraad Noord-Groningen
(eensamenwerkingsverbandtus
sen verschillende gemeenten
waaronderTenBoer) begintdeze
week een actie tegen 'Overlast
doorhoreca'.Specialedoelgroep
bij deze actie zijn de jongeren
van vijftien tot en met achttien
jaar; zij veroorzaken met hun
brommers envrolijkgeschreeuw
midden in de nacht nogal eens
ongewenste herrie.OokvanThe
singers enGarmerwolders????
Via de scholen wordt er aan
dachtgegeven aanditprobleem.

Er is o.a. een schrijfwedstrijd
waaraan jongeren mee kunnen
doen. Deprijzen: een disk-man,
boeken over muziek, een nin
tendo game-boy of een cd-bon
terwaardevan 50 gulden. Meer
informatie hier over op de affi
ches in de schoolgebouwen.

KERKDIENSTEN
Hervormde gem een te
GBrmB rw ol de-Thesl ngB
4 september, Garmerwold e
9 .30 uur, gezamenlijke dienst, voor
ganger pastor Perdok (Appin 
gedam), koffie na afloop
11 september, Thes inge
9.30 uur , ds . C. de Vries-Batenburg
18 september, Garmerwolde
9.30 uur, ds . C. de Vries-Batenburg .

startdienst. koffie na afloop
25 septe mber, Thesinge
9.30 uur, ds .C. de Vries-Batenburg,
avond maal

Chr. GereI. Kerk
Theslnge
4 september
9.00 uur, ds. P.C. de Lange;
1430 uur, leesd ienst
11 september
10.30 uur, ds. P.C. de Lange ;
14.30 uur idem, jeugddienst
18 september
9.00 uur, ds . P.C. de Lange ;
14.30 uur, ds. A. Dingemanse, As
sen
25 septe mber
10.30 uur, ds . P.C. de Lange, Heilig
Avondmaal ;
14.30 uur, d s. PC. de Lang e, Dank
zegging

Kopij inleveren:
voor donderdag 15 september 19
uur .

Kaartclub
De Soos
Garme rwo lde heeft weer z 'n
kaartkampioenen.
De uitslagen:
1. M. Vliem 7143
2. H. Vliem 6570
3. A. Reinders 6535
4. T. Mulder 6517
5. A. Mulder 6473
De poedel prijs wasvoorR.Bouwman.

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS

Kerk st raat 1
9797 PO Thesinge
Te l. 05902 - 4536
Fax. 0590 2 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

k ing

• elect a

• gas
• watE

• e.v.
• dak t ed
• zink
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verf - glas· behang
klompen - laarzen
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9797 PC Thes inge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 05902 - 1957
M. Ritsema - Bedum - Te/efoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen - Ka/ham - Te/efoon 05980 - 93504
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