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Amerika . Na de oorlog haaI
den wij weer dezelfde soort
koeien hierheen en verbeter
den defokprogramma's. Nu is
het zo dat ge netisch materiaal
van de Hollandse soort weer
naar Amerika wordt çeë xpor
teerd .

Feest
Metzijnveeteeltstudieclubvan
boeren rondom Ten Boer ver
gadert Klaas regelmatig in de
Meul'n inSt. Annen.Zij bespre
kenallerlei beroepszaken ,
nod igen eens een spreker uit
en gaan soms ook op excur
sie. Ook nu vertrok het gezel
schap na de huldiging op de
boerderij naar de Meul'n. Het
werd een echte receptie met
toespraken en vele kado's.
Lovende woorden aan het
adres van de managervan het
bedri jf met 60 melkkoeien en
50 stuks jongvee, van de Vee
houderijbelangen, deC.B.T.B.
(Christelijke Boeren en Tuin
ders Bond), de zuivelfabriek,
Fr ie sla nd Frico/Domo en
Kamphuis Veevoeders.
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ka werd door de K.1. (Kunst
matige Inseminatie) gebru ikt
ter verbetering van de soort
wat betreft de melkproduktie.
De vad er van Jantje 14 is
Flemingda le A. Superstar.
Interessant is de ommekeer in
de loop der jaren. In het begin
van deze eeuw werd het Hol
landse ras geëxporteerd naar

tember alleen nog koeien die
10.000 kg vet en eiwit in de
melk geleverd hebben.
In onze regio is Jantje 14 de
94e topproducent. Hiervan
warener31in het laatste boek
jaar.Deze stijging in de laatste
tijd ishetgevolg vandeveever
betering in de veefokkerij. Het
genetisch materiaal uit Ameri-

Monsternemers
De produktielijst van Jantje 14
vanaf '80 geeftgemi ddeld 300
dagen aan. Per jaar stond zij
dus zo'n 2 maanden droog .

- Op een onverwacht moment
wordt door de Veehouderij
belangen een monsternemer
gestuurd . Volgens een bere
kening wordt het daggemid
delde van iedere koe vastge
steld en ook de vet- en eiwit
hoeveelhedenwordenbepaald.
Op de allerlaatste dag consta
teerde Klaas Steenbeek dat

V.l.n.r . Rommert, Gerhardus, Jan , vader Klaas , Jentje en moeder Sjoukje Steenbeek. Samen lJilntje de 100 ton had bereikt.
met Jantje 14 op portret. (Foto; Me/ha Nijkamp) Hiermee is zij één van de 2000

koeien sinds '59 in heelNede r
land .

Het koekalf Jantje 14 werd geboren op 28 februari '78 op het bedrijf van J. Schep te
Theslnge. Dit bedrijf werd In augustus '81 overgenomen door de fam. Steenbeek. ZIJ
hingen een bord boven de staldeur: .. Nea TochtI" Als jong Fries stel gaan boeren op
de Groninger klei, dat hadden zij" Nooit GedachtI". Jantje 14 behaalde op 30 augustus
een produktie van 100 ton melk. Op 7 oktober werd zij hiervoor gehuldigd. Gewillig liet
zij zich een droogbloemenkrans omleggen en werd gefotografeerd temidden van de
fam. Steenbeek en hun :t 40 genodigden. Ze zag er keurig getoiletteerd uit. De staart
werd 's ochtends nog gewassen en uitgeplozen. Ruim 16 jaar Is zij nu en dat Is stokoud
voor een koe. Gemiddeld wordt een koe slechts 4 Jaaroud .

Topproduktie
In Thesinge is Jantje 14 de
eerste koe met zo 'n hoge
produktie.Tevens iszijde laat
ste die hiervoor gehuld igd
wordt. Deorganisatie Veehou
derijbelangen Groningen/
Noord-Drenthe,die samenmet
de fam Steenbeek dit feest op
touw zette, huldigt vanaf sep-

Jantje 14 · Nea Tocht!



'Mijn eerste generatie
peuters de deur uit'

De vertegenwoordigervan de
laatste instantie, dhr. Hofman,
va n oorsprong Thesinger ,
sprak over de wisselwerking
tussen verzorger en vee.Hier
bij haalde hij het motto: Rust
Reinheid-Regelmaat aan. De

De peuterspeelzaal in The
singe wordt sinds januari '93
geleid door Marjavan Lieshout
uitdeBakkerstraat inThesinge.
Zij woont hier inmiddels 2 jaar.
Met haar opleiding , HBO
jeugdlwelzijnswerk, had ze in
Amsterdam een baan in een
dagverblijf. Het viel niet mee
een part-time baan te vinden
in de buurt . Toen Marja bij
toeval hoorde van de vakature
op de peuterspeel zaal heeft
ze nog wel geaarzeld.Werken
in je eigen dorp wat ook nog
een heel kleine gemeenschap
is heeft toch zekere conse
quenties. Na haar sollic itatie
kon ze vrijwel onmiddelijk be
ginnen. "Nu moet ik zeggen
dathetmeverbaast hoe leuk ik
het vind! " lacht Marja.
Benjamin
"Er zijn 2 groepen met totaal
19 kinderen uit Garmerwolde
en Thesinge in de leeftijd van
2% tot 4 jaar. Ze komen per
groep 2 keer per week een
dagdeel naarde spee lzaal.Bij
toerbeu rt helpt er een ouder

oud ste zon en Stee nbeek,
Gerhardus en Jan, vertelden
in een sketch de levensloop
vande gehuldigde koeenhaar
tweelingzus,Jantje 15.Onder
tussen ligt Jantje 14 rustig te
herkauwen in haar box.

Truus Top

mee.Op diemanierzijnouders
meer betrokken bij de akti
viteiten op de spee lzaal en
krijgen ze een goed beeld van
hoe het er op de speelzaal aan
toe gaat. Nu na 1% jaar heb ik
mijn eerste generatie peuters
afge leverd aan de kleuter
school. In een groep kan ik
maximaal 11 kinderen hebben
. Ik probeer zoveel mogel ijk in
te spelen op ieder kind per
soonlijk. De taalontwikkeling
is heel interessant en leuk om
in de gaten te houden. Samen
spelen en werkjes doen ge
beurt op een ongedwongen
manier.Om van ieder individu
eel kind goed op de hoogte te
zijn probeer ik met de ouders
oudergesprekken te voeren."

Organisatie
De org anisatie va n deze
peuterspeelzaal is puur het
werk van vrijwilligers. Als leid
ster ben je eigenlijk de enige
stabiele factor. De wisselin
genin hetbestuurende ouder
raad zijn er vaker dan bij an-

Juf Marja. (Foto: Teunis Ton)

dere verenigingen . Tenslotte
gaat een kind hooguit ander
half jaar naar de speelzaal.
Daardoor moeten er steeds
weer nieuwe mensen inge
werkt worden en heb je heel
duidelijke afspraken nodig .
Zondereenaktieve ouderraad

en de hulp van ouders komt er
te veel werk op de leidster
neer.Marja:"Erzijn bij ons aan

. de Kapelstraat dit jaar zovee l
klussen gedaan! Schilder
we rk, nieuwe gordijnen en
kussenhoezenenook de grote
schoonmaak. Van de ouders
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Goederen gebracht in de Fa. W. Kooi &Zn.
L. V.d. Veenstraat 3 Tel. 050 - 143365
Garmerwolde (050-413045) Middelbert
worden vrijdagavond

050-4162 63 • Advies met behulp van
thuis gebracht loopband en
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Suède-reiniging 050-416217
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Remko

Half oktober kreeg heel Thesinge een uitnodiging voor de
Floralia in de bus. De kinderen van "de Til" hebben hard
gewerkt aan de werkstukken die in het teken van bloemen
staan. Tijdens de creatieve middagen waren zij onder
leiding van de leerkrachten en enkele enthousiaste ouders
aan het figuurzagen, bloempotten verven en piepschuim
ballen met stof versieren.AI met al een heel fleurig gezicht.
Vrijdagmorgen 21 oktober rond 5 uur ging groep 8 samen
met meester de Boer en Ineke Smit (van Inja) naar de
bloemenveiling in Eelde om verse bloemen te kopen voor
het maken van bloemstukjes. Alle kinderen maakten 's
ochtends hun eigen bloemstukje,bedoeld voor de verkoop
van 's avonds. 's Middags versierden de kinderen de
schoolenwerdenkraampjes ingerichtvoorditbloemenfeest.
Dit werk wordt abrupt afgebroken door het bericht dat het
leven van mede- leerling Remko Busscher plotseling is
geêindigd.Wezijn er allemaalgeschokt enverslagen door .
Eenmensenkind geknakt als een bloem in zijn bloei. Remko
had zich zo verheugd op de Floralia en er heel veel werk
voorverzet. Defeeststemming isomgeslagen in een gevoe l
van intens verdriet.

.-
wordt ook een stevige inzet
gevraagd. Het regelma tig
meedraaien met de groep en
ook volgens rooster he t
schoonmaken van de speel
zaal.
Er is een opa van een peuter
die regelmatig komt vragen of
er nog wat te klussen valt. Dat
vind ik heerlijk,want vragen of
iemand iets wil doen vind ik
best lastig .

Ideeën genoeg
Marja heeftallerlei idee ënover
verandering en verbetering
van het lokaal waar ze eigen
lijk niet zo tevreden over is. Ze
fantaseertovereenverdiep ing
in de onnodig hoge ruimte.
Daar zou dan een extra
speelplek gemaakt kunnen
worden . Geld en mankracht,
daar ontbreekt het steeds aan
in een ve ren ig ing als de
peute rspeel zaal. Ande re
dorpsgenoten zouden meer
betrokken moeten kunnen
worden bij het speelzaal
gebeuren. Dit zou je kunnen
probe ren door weer eens een
"open dag " met feeste lijk- .
heden te organiseren. Marja
geniet van het werken met de
kinderen en dat is voor haar
het belangr ijkste.Dat blijktook
weluit de stukjes die ze schrijft
in '"t krummeltje" , het krantje
van de Vereniging Peuterzalen
Ten Boer.

Studie
Naast het speelzaalwerk stu
deert Marja theologie. Haar
afstudee rrichting is ethiekmet

als bijvak wijsbegeerte. " Ik
hoop binnen een half jaar af te
studeren. De comb inatie stu
die en werk is voor mij heel
goed .Toen ik zonder baan net
inThesinge woonde heb ikme
wel eenzaam gevoeld. Ik ben
een half jaar werkeloos ge
weest en toen bleek dat ik de
contacten met mensen echt
nodig heb. De overgang van
Amsterdam naar Thesinge is
natuurlijk erg groot en zeker
de eerste winter meest ik wel
wennen.Het huis is heel fijn en
in de tuin hebben de Hofstra's
een rijkeerfenis aan fruit, plan
tenen bloemen nagelaten.Het
bevalt me hier steeds beter. "
Op mijn vraag of ze nog tijd
heeft voor hobby's antwoordt
Marja: " Ik zing in een klassiek
koor, hou van zeilen en doe
graag aanyoga." Aanheteind
van ons gesprek vertelt Marja
dat ze binnenkort cursussen
in de ethiek gaat geven aan
studenten in de gezondheids
zorg . Hopelijk is dit niet be
dreigend voor haar baan bij
ons!

Truus Top Hetl inga

Kaartclub "de Soos"
te Ganaerwolde

De oktoberbijeenkomst heeft de vol
gend e stand opg eleverd :
1. J. Ramaker 6934
2. J. Leugs 6693
3. M. Pops 6613
4. J. Reinders 6257
5. G Bouwman 5914
De poede l is d~ keer voor M. Blink
met 5490 punten.

BaUolu,

Aargern ie joe ook zo aan dij
vernalzucht van tegenwoor
deg? Neem nou dij fietstrom
mel veuraan in t dörp . Goud ...
t ding is veul te klaain, mor
doarom huif je hom toch nog
nait te vernallen?Ken dij jeugd
nou niks beters bedenken? Je
zollen ze toch !

Tot mien stomme verboazen
bliekt nait de jeugd , mor Jan
Spannengoa de doader te
weden.En t is ook gain vernal-

Truus Top en Roelie Karsijns

zucht, mor nongeluk.
Jan haar n trekker bieom ach
ter thoes hln zet en vergeten
om om op rem te zetten. t Ding
is aan de rol goan ... overweg
hin ... tegen fietstrommel aan!
BOEM BATS
STUKKEND!! !
t Is al weer mokt, dus dij kolle
is weer oet de lucht.

Zo zai je mer weer: stoa nait te
gaauw met joen oordal kloar, t
is wel ais hal aans as ie den
ken!

Hillie Roamokker-Tepper.
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De moderne garage
die alles voor uw
auto kan doen ...
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Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde

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

Nee t Want door het unieke teervert-procee è van Allround Lede rservice is hun ban ksle i
weer als nieuw
Duur? Nee , zeker niet in verhouding met de aans chafp njs. Bel voor meer informatie
050-424205
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Hennepteelt in Garlfte~olde

Het hennepveld in Fledderbosch (aan de voorkant staat riet).
Ooor de hoogte van het gewas raak je je richtinggevoel
volkomen kwijt ... je heb t geen flauw idee waar je loopt!
Tegen het eind werd het hennepveld ontdekt en kwamen er
verdacht veel vreemdelingen in Fledderbosch: ze loerden
schichtig om zich heen enspoeddenzich richting hennep.Ze
dachten natuurlijk een flinke slag te slaan, maar dat viel
tegen! Van lndustri ële hennep moet je wel 25 kilo roken om
een klein beetje "stoned" te worden . (foto 's: Siep -Klaas Iwema)

Zoals in de vorige krant alaan
gekondigd: een artikel over
Hennep. Wantregenwoord~
wordt dat in onze eigen omge
ving - Fledderbos ch, Garmer
wolde - gekweekt. Siep-Klaas
Iwema schreef er zelf een ver
haal over.

Hennep Is van oorsprong
een subtropische plant,
maar komt tegenwoordig
ook wel in Nederland voor.
Van de verboden soort
(wiet, hasJ) heeft Iedereen
weleens gehoord, doch de
Industriële hennep Is min
der bekend. Dezewordt ge
teeld op basis van de "Mac
Sharry" no food produktie
d.w.z. op braakliggende
gronden mag Je geen pro
dukten voor de voed
selketen verbouwen zoals
bv. tarwe, maar wel een
gewas als hennep.

Proefjaar
Omdat 1994eenproefjaarwas,
lag er een behoorlijke subsi
die op (E.u.). In het noorden
werd ± 150 ha. verbouwd,
waarvan ± 27 ha. in Fledder
bosch. Hennep wordtgezaaid
van half april tot half mei. Per
hectare heb je ongeveer 40 kg
zaad nodig ; 1kilo zaad kost ±

zeven gulden. Als je vóór het
zaaien een gift mengmest
geeft, hoef je geen kunstmest

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voetanam nese

massage
reflexzöne-

therapie

MARLEN
OSSENTJUK

Dorpsweg 18
Garm erwolde
050-418468

meer te geven . De hennep
groeit tot half augustus en kan
een lengte krijgen van 21/2tot
31/2meter. Het produktwordt
groen geoogst: na het zwad
maaien moet het nog tien tot
veertiendagen drogen.Indeze
tijd moet het een paar keer
omgelegd worden. Nadat het
in vierkante of ronde balen is
geperst, gaat het naar de fa
briek of in opslag .

Veel toepassingen
De plant op zich bestaat uit
twee delen: de kern of hout

Hennep in bloei. Als je rond
deze tijd door het veld loop t,
bedwelm je bijna. (foto 's: Siep

Klaas Iwema)

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar

~.w_~

LOONBEDRIJF

W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 418610

(deze lijkt veel op de inhoud
van een vlierbesse ntak) en
bast, ook wel schorsvezel ge
noemd .
Per hectare komt er zes tot
zeven ton hout. Doordat het
erg voch tabs or berend is ,
wordt het vooral gebrui kt als
kattebakvulling en als "stro"
strooisel,vooralvoor paarden ;
ook houten platen en papi er
horen tot de mogel ijkheden .
De bast is zeer taai en sterk en
wordt wel gebruikt voor isola
tiehouten platen en het maken

KLAUWVERZORGING

R. V.d. Woude
voor al uw

KOEIEN EN SCHAPEN

* behandeling rotkreupel
* horens zagen
* stieren ringen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde:
050 - 424962

van geotextiel (grond matten,
oever- en dijkbesc hoeiing).De
kern zowel als de bast worden
ook welals opvulling gebruikt;
verder kan men er touw, kle
dingstofen papiervan maken.
Doordat het een hoog rende
ment warmteafgifte heeft en
een lageC0

2(
koolstofdioxyde)

uitstoot, kan het in de toekomst
wellicht als een alternatieve
brandstof worden gebruikt.

Volgend jaar weer
Voor zaadwinning heeft men

KWALITEIT~
is Onze ~ :'. .
Prioriteit .

DE MEUBELKIST

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veelal
uit eigen werkplaats, die
aan uw specifieke wensen
aangepast kan worden.

Folkingestraat 5 Groningen
050 - 139393

Werkplaats
Grasdijkweg 8 Garmerwolde
050 - 417517



jassen; de overige 22 gaan
sjoelen. Het gaat zo'n middag
vooral om de gezelligheid, het
samen bezigzijn. Bijhetsjoelen
zijn kreten als: 'Wie hemmen t
tochzegd?Doudattinook!"dan
ookheelgewoon.SielzeRozerna
is de matador van ons gezel
schap:inéénbeurtgooithijmaar
liefst 144punten! Doehem dat
maareens na! Enwat dacht U
van Herman Havenga? In de
tweede ronde doet ie precies
wat hemwordtgezegd: "Hierin
...nouhier...dizze ...enz." Enhet
lukt hemnog ook!
Omdat het zonder Bingo niet
compleet is, spelen we in de
pauze driespelletjes.
Rond halfzes ishetafgelopenen
gaatiedereenvoldaan naarhuis.
Tot15december...danisieder
eenweerwelkom op de inmid
dels traditionele Kerstmiddag
plusbroodmaaltijd!

Hillie Ramaker-Tepper.

Gezelligheid voorop

Harmonie en Juliana samen

oe Vrouwenraad van Garmer
waldeorganiseerdeopdonder
dag 13oktober jJ.eengezellige
middagvoor55-plussers in"oe
Leeuw". Omdat er normaal
donderdagsmiddagsaltijdgym
nastiek is, beginnen wedit keer
meteenmini-gymnastiekleson
der leiding vanTruusTop. leder
die meewil doen, is welkom ...
kijken magook. oe meeste da
meslatenzichoverhalenenook
twee(vanderegen!)herendoen
mee.Volgensmijhebbenbeide
partijen(kijkers endoeners) ge
noten! (Waaromgaan ereigen
lijk niet meer ouderen naar de
gymnastiek?Zoudenzehetalle
maal te druk hebben?) Ook
Simonvindtdedemonstratieerg
leukensteltnaafloopeenprijsje
voor "de beste danser" (H.van
Dijken) beschikbaar.
Na inspanning komt ontspan
ning:4mensen("!wijkoartersen
!wij koarterinnen") gaan klaver-

Siep-Klaas Iwema

firma heeft in 1994 een vlas
verwerkende fabriek gekocht
enomgebouwdtothetverwer
kenvanhennep. In1995wordt
de proef waarschijnlijk voort
gezet.

een aparte vergunning nodig.
Doordat er dit eerste jaar nog
geen ernstige ziektes waren,
heeft men geen bescher
mingsmiddei nodig gehad.
De hennep uit Garmerwolde
wordtverwerktdoorHempflax
B.v. te Nagel (N.O.P.). Deze

DemuziekkorpsenvanGarmerwolde(deHarmonie)enThesinge
(Juliana)gaan volledig samenwerken.
Het is de bedoeling dat het inde toekomstéén korps wordt. Dit
kannogwelevendurenomdater juridischgezienvrijveel haken
enogenaanzitten.Opmuzikaalgebied zijnergeen problemen.
Sinds enkele weken repeteren ze al als één groot orkest.
Daarnaastis het nu mogelijk dat de tlrumband weer met haar
repetities begint. De leerling-drummers en leerling-blazers
gaan nu ook samen methet korps oefenen. Het lijkt erop dat er

GeertPopsuitGarmerwo/dewerdSOjaar.Vanwegeditheuglijkefeit weer een mooie harmonie orkest in onze beide dorpen komt
werdhijper'taxi'naarhetvoetbalveld gereden.TaxichauffeurHarry spelen.
tenGatezorgdevooreenvrolijk ri~e. (Foto: Hen!< Remerie) Dena v.d, Molen

Wigboldsir aal 6. 9791 CR Ten Boer
'tele fo on (05902 ) 21 51

Perfektie in haarmode
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HOUTMARKT NIJDAM

Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
Uo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

. HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.H. Siegers
Uw slager



Jeugdsoos "F1evo"
In het voorjaar heeft er een artike ltje gestaan In de G&T
over de nieuwe jeugdsoos. Omdat we benieuwd waren
hoe het de nieuwe club verging, zijn we naar Stefan Kiel
gestapt.

Nu werkt
de tijd in uw

voordeel.

Nog even hoe de club is
ontstaan.
In de gemeente Ten Boer is
één jeugdhonk, gevestigd in
Ten Boer zelf. Het was de be
doe ling dat de jongeren uit de
buitendorpen er ook gebruik
van zouden maken. Dit jeugd
honkwerd danook gesubs idi
eerd door de gemeente voor
een bedrag van f. 6000,- per
jaar. Maar algauw bleek dat
alleen de Ten Boerster jeugd
er kwam.

Bovenstaande conclusiewerd
getrokkennaaraanleiding van
een onderzoek van de Stich
ting RegionaalJeugd- enJon
geren Werk. (RJJW). DeRJJW
heeft geconcludeerd dat dit
probleem bijallebuitendorpen
spee lde . Zij hebben te wein ig
binding met Ten Boer.
Onder alle verenigingen van
dorpsbelangen en onder de
jeugd is een enq uete gehou
den. Daaruit is o.a. naar voren
gekomen dat de jongeren c .q.
dorpsbelangen niet op de
hoogte waren van de aktivi
teiten van de jeugdsoos inTen
Boer.
Bovendien hadden alle jonge
ren uit alle buitendorpen de
zelfde mening. 'Wij voelen ons

er niet thuis, ze kijken ons aan
als wildvreemden en je krijgt
moeilijk kontakt' .

De politiek
Het is bij de politiek zo langza
merhand ook bekend gewor
den dat de jeugd van de bui
tendorpen niet in Ten Boer
komt. De gemeente staat er
danook positief tegenover dat
de jongeren zelf met behulp
van de RJJW proberen iets
van de grond te krijgen. Men
heeft het idee laten varen van
één soos voor alle jongeren,
maar houdt toch hoop voor
uitwisseling en integ ratie. B0
vendien wil de gemeente het
geld dat vrijkomt bij de afbouw
vande subs id ieaan de soos in
Ten Boer (deze kan zich finan
cieel zelf bedruipen) gebrui
ken voor de plannen van de
RJJW in de buitendorpen.

RJJW
De RJJW begeleidt de jonge
ren met het leren besturen van
een vereniging , hoe iets geor
ganiseerd moet worden enz.
Stefan Kiel zit sinds de oprich
ting het bestuur, als penning
meester .

Loopt het zoals jullie dach-

ten?
Stefan: het ging niet helemaal
zoals we dachten, er is een
bestuurswisseling geweesten
het kostte meer tijd. Maar al
met al gaat het nu wel lekker.

Hoe ervarenjul/iede steun van
hetRJJW?
Stefan: Daar hebben we veel
aan gehad en nog steeds. Ze
hebben ons ge leerd te bestu
ren en hielpen mee met orga
niseren. Dat doen we nu zelf,
maarer is nog wel controle. En
als er moeilijkheden zijn kun
nen we ze altijd om raad vra
gen .

Hoe is de belangstelling uithet
dorp?
Stefan: Voor de disco is er
altijd veel belangstelling , ook
uit Thesinge en Ten Boer. We
hebben een enquete gehou
den in het dorp. Er zijn 50
formu lieren rondgebracht.
daarvan zijn er 20 teruggeko
men. Wat er echt uitsprong

was als aktiviteit 'paintbalI'.Dat
wordt ook zeker nog georga
niseerd .

Waarom is er geen samen
werking met de PJG (Platte
lands Jongeren Groningen)?
Stefan:Toenwe net begonnen
met Flevo is er een vergade
ring geweest metde RJJW, de
PJG en Flevo over samenwer
king. Daar is uit gekomen dat
een aanta l leden van de PJG
vóórwaren maarerwaren meer
tegen .Datisweljammer, want
wij zijn wel voor samenwer
king .

Hoe gaat het nu verder?
Stefan: We hebben er alle ver
trouwen indat we op de goede
weg zijn. We gaan met groot
enthousiasme door.

Dena V.d. Molen
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Thesingers
spelen
'Tri-axY'
Acht kinderen uit Thesinge
deden op vrijdagavond 14
oktober mee aan een heel bij
zonder spe l: Tri-ax'r', Dat spel
wordt ieder jaar voor een goed
doe l georganiseerd door de
Ymca Nederland (Chr. Jonge
ren Verbond) . Jeugdclubs
overal in Nederland makenop
precieshetzelfde ogenblikeen
enveloppe openmet opd rach
ten.Eenjurylid houdt de score
bij, die - als alle opdrachten
zijn uitgevoerd - wordt door
gebeld naar de landelijke or
ganisatie.Nog dezelfde avond
is bekend welke jeugdc lub
nummer één werd.
Sandra en Linda van Zwol,
ArjelleWerkman, Alina Elema,
KlaasMollema,DennisWestra,
TonnieElema enJan Hofstede
deden geweldig hun best. Ze
moesten moeilijke vragen be
antwoorden , kranten en tijd- .
schr iften verzamelen in het
dorp, televisie-presentatoren
raden, kortom ze werden flink

bezig gehouden met allerlei
opdrachten die te maken had
den met het thema 'media' .
Alina hield de punten bij.
Thesinge werd dan wel geen
winnaar, maar kon toch trots
zijn op de geleverde presta
ties.

Elisabeth Forenaar

Te koop aangeboden:
Voor een studentenkamer: een
ruime 2-zits bruine corduroy bank
voor de prijs van fl. 50,-. Tel. 050
421 160.

Gezocht:
Sportieve meiden van 13 t/m 16
jaar, di e het leuk lijk t om te
basketballen. We t ra inen op
woensdagavond van 19.00 tot
ongeveer 20.15 in sporth al de
Beemd en in Bedum. Wij spelen
meestal elke zaterdag een wed
strijd. We spelen nu met z'n achten
maarwekunnen nog wel meer spor
tieve meiden gebrui ken.Voor meer
informatie bellen naar: Marjan
Kars ijns (05902-2071) of Ruth
Nijmeijer (05902-1904)

De rust rondom het oude Thesinger kerkje werd wreed ver
stoorddoorhetgeluidvanmotorzagenenvallende boomkruinen.
Inéénweektijd verdwenenvrijwelalleromantischoverhangende
takkenlangshet water. Hopelijk zullen de overgebleven boom
stompen volgend voorjaar snel uitlopen, want een fraai ge
zicht... nee, dat is het nu niet. (Foto:Teunis Ton)

DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

fmalen :
Nlówwewt:'g 3
Winkelct:'ntrum
Peddepoet

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285
9703 LC Groninge n
Telefoon 0s0-414746

Delta iseen nieuw brilleglas be zigheden waarbij het prettig
van Essilor, met een vee l of zelfs nod ig is om ook op
groter be re ik dan een ge woo n g rote re e lstenden binnen ha nd 
leesglas. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun
zicht op olie afstanden binnen nen zien.

ongeveer 1 mete r. li~l~ Bijvoo rbeeld bij het we rken
Dot maakt De lta bijuit- (:~ aan een burea u, teken tafel

stek geschikt voor die of bij het knutse len.
~ - - .~ ~

~. Boekholt
OPT IC IE NS
("o "'.cll~ "r .. " r. hOO. I.. .. .. lo:ll ..."

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 132453

, r plantaardige en dierproefvrije kosmetica
<r elektrisch ontharen
, r zonnebank

Ziekenfonds /Particulier
Behandeling op afspraak

G.N. Schutterlaan 21 Thesinge
,. 05902-2418

Drogisterij • Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-4 10508
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REDAK.TIE
ADRESSEN

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Delta V.d . Molen,
Hillie Ramaker ·Tepper,
Els Knol-Licht , Henk Remerie
(fotogra af, tel 050 - 419630) .
Eind-redaktie
Ineke Teunis, L. v.d, Veenstraat 5,
tel. 050 ·421160.

Redaktie Thesi nge :
Peta Jurjens, Roelie Kars ijns,
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol·S1achter, Teunis Ton
(fotograaf, tel. 05902 · 3723).
Eind·redak1ie:
Elisabeth Talenaar, De Dijk 4,
tel. 05902 • 3795.

Administratie:
Peta Jurjens, G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902 • 3896 .
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749
giro v.d . bank 815949Foto van de maand

Het wandelpad naar de Noordermolen is klaar. Iedereen is welkom voor een wandelingetje.
Behalve den - volgens het bordje - de honden. (Foto: Henk Remerie)

KERKDIENSTEN

Abonne mentsge ld f 17.50 p.j.

Kopi j inleveren:
voor donderdag 17 november 19
uur.

Hervormde gemeente
Gannerwoláe - Theslnge.
30 oktober
10.00 uurGarmerwolde
ds . C. de Vries ·Batenburg,
oogstdiensl
30 oktober
19.00 uurThe singe ,
geref. kerk, gezamenl. ves per
6 november
9.30 uur Thesinge
Gezamenl. d ienst geref. kerk
Thesinge , ds. C. de vr ies
Batenburg , koffie na
13 november
10.00 uur Garme rwolde
ds . C. de Vries-Batenburq, h.a.
20 november

10 .00 uur Thesinge
d ienst voorbereid en gedaan
door ge meenteleden
27 november
10 .00 uur Garmerwolde
ds. M. Mulder, Assen

Chr. Geret. kerk Theslnge
2 november 19.30 uur
d s. P.C. de Lange (da nkdag)
6 november 10.30 uur
ds . P.C. de Lange (mmv het koor
Lovende Stemmen)
6 november 14.30 uur
Leesdienst
13 november 9 .30 uur
d s. J.C. Wessels (Botswana)
13 november 14.30 uur

ds . P.C. de Lange
20 november 10.30 uur
ds . P.C. de Lange (avondmaal)
20 november 16.30 uur
ds . P.C. de Lange (d ankzegging)
27 november 9 .00 uur
ds . P.C. de Lange (eers te advent)
27 november 14.30 uur
ds . P.C. de Lange

Rectificatie
Telefoon numervan ReiniBoer (i.V.m.
disco-avonden stond in Thesinger
agenda) moetzijn 2876

Wistudat_...

• er van de kinderkru istocht een half
uur durende film gemaakt is en dat
deze film ook te koop is bij b ij Delta
v.d, Molen , tel. 41504O?

• er volgend jaar in Thesing e een
week feest gevierd wordt van 30 apr il
tOl en met 5 mei en dat er op 5 mei
een toneelspel is met medewerking
van de gezam enlijke toneelver
enigingen?

• er voor dat grote toneel spel nog
figuranten en spelers nodig zijn en
dat u zich iedere donderdag in Ons
Trefpunt op kunt geven hiervoor?

- ------------l
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Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 05902 • 4536
Fax. 05902 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.
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9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 05902 - 1957
M, Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

BLUE MULE
Rijksweg 83 Ten Boer
ti 05902·1715


