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Geitekaas maken in de keuken
AI eens geproefd van een stukje geitekaas ? De smaak kan uiteenlopen van zacht naar pitllg , net zals de geur verfijnd of juist
heel aromatisch is. Dit alles heeft te maken met de bere idingswijze van deze kaassoort.

DrieIttermelkper dag geeftzo'n geit gemiddeld.Hier is Marinabezig
met melken. Voor het gemak staat de geit op eenspeciale melktafel.
(Foto: uit Marina's eigenalbum )

Marina Schijf, wonend aan de
Lageweg, begon zo'n zeven jaar
geleden met het houden van gei
ten en met het verwerken van
ge itemelk Daarvan maakt zeniet
alleen harde kaas,maarook tëta,
(kruiden-)kwark en zachte kaas.
De dosering van stremsel en
zuursel en de temperatuur van
de melk, heeft invloed op het
eind resultaat. Ook exper imen
teert Marina met het toevoegen
van ged roogde en verse krui
den, zoals bieslook, basilicum,
knoflook en peterselie.Het resul
taat kon men onlangs tijdens de
Thesinger Toer bek ijken en na
tuurlijk ook proeven.

Oe keuze
In de leefomgeving van Marina
speelden dierenaltijd aleengrote
rol. Ze is er als het ware mee
cpgegroe id.ln en om de boerde
rij waar ze met haar man en kin
deren woont lope n heel wat die
ren rond; kippen, honden, paar
den en ge iten.
"Ik heb de geit altijd al een mooi
dier gevonden", vertelt Marina.
"Bovend ien is het een nuttig dier.
De melk is gezond . Er zit prak
tisch geen cholesterol in. De vet
deeltjes zijn kleinder dan die in
koemelk en dus lichter verteer
baar, terwijl de voedingswaarde
hetzelfde is. Voor mensen met
koemelk-allergie of eczeem is
geitemelk een goede vervanger.
Ik wilde onze opg roeiende kin
deren goede voeding geven en
daarin paste de geitemelk en de
daarvan gemaakte produkten uit
stekend .
Het maken van kaas heb ik ge
leerd in de praktijksc hool te Oen
kerk. Verder heb ik bij een be
vriende g ietenhoudster de
kneepjes van het vak geleerd.
Tijdens de aflammertijd kon zij
wel wat hulp gebruiken en zo
leerde ik de geit van nabij kennen
en haar melk verwerken".

Stal Caprina
In stal Caprina staan vier wille
melkgeiten.
(Capra« geit , Caprina« van de
geit )
Het hele jaar door worden ze
dagelijks twee keer gemolken,

behalve de drachtige ge iten, die
staan twee maanden voor het
aflammeren droog.
Het is niet nodig om de geiten elk
jaar:e laten lammeren.Je kunt ze
ookgewoon doormelken,de pro
duktie loopt dan normaal door.

Hooguit zie je tijdelijk een lichte
daling van de melkgift in de win
ter.
De gemiddelde opbrengst van
een geit is drie liter melk per dag.
De melk wordt na het melken
rauw gekoeld ofgaat in de vriezer
en wordt later verwerkt. De lam
meren worden direct na de ge
boorte ineen apart lammerenhok
gezet Ze krijgen wel de biest en
de moedermelk. De moeder is
dan eerde r gewend aan het mel
ken door mensenhanden. Deze
wintervormde een lammetje een
uitzondering op de regel. Hele
maal alleen in een hokje is wel
een beetje zielig, daarom mocht
deze bij de moeder blijven.

Imago
De geiten staan ingeschreven in
het Stamboek. De Gezondheids
dienst voor Dieren houdt in de
gaten of ze ziektevrij zijn. De ge i
tenvanstalCaprinazijnziektevrij.
Het is belangr ijk dit zo te houden.
Als een geit b.v. gedekt moet
worden, mo et de b ok ook
ziektevrqzijn.
Inhet begin deed de familie Schijf
nog wel eens mee aan een
geitenkeuring . Maar de dieren
wordenvooral beoordeeld op hun
uiterlijk en dit is voor Marina niet
zo belangrijk. Zij let meer op de
melkproduktie van de ge it.
Voor de meeste (hobby) geiten
houders is de geit geen gebruiks
dier.Op geitenkeuringen worden
de produkten wel gepromoot,
maar over het algemeen is er
weinig belangstelling voor, en
kelel iefhebbersdaargelaten.Het
imago van de geit, vroeger de
arbeide rskoe genoemd, is daar
debe t aan. Ook de scherpe
smaak van geitemelk die menig
een zich herinnert is geen re
clame.
De voed ing van de dieren heeft
een grote invloed op de smaak.
Vroeger werden alle etensresten
naar het ge itehok gebracht, nu



Hak de walnoten fijn en snipper de ham . Roer de overige
ingrediënten met de noten en de ham door elkaar en garneer de
spread met plakjes rad ijs.

~
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Recept van een heerlijk voorafje
Per persoon:
1 ronde plak (ca . 1,5 cm dik) verse zachte ge itekaas aan beide
kanten besme ren met mosterd en vervolgens door haverv lokken
wentelen.
Olijfolie in koekepan verhitten en daar de kaasplakjes kort aan
beide zijden in bakken.
Op bord met bedje van krulsla leggen, wat pijnboompitten er
omheen strooien en serveren met ge roosterd sneetje brood . Eet
srnakelijk l

Nog een tweede recept van hamspread, lekker op toas t of
stokbrood
Hamsp read van Geitekwark
25 gr . gepelde walnoten
50 gr. gekookte ham
150 gr. geitekwark
2 eetlepels mayonaise
1 eetlepe l fijngehakte pete rselie
1 theelepe l ci troensap
zout - pepe r
plakjes rad ijs voor garnering

Kaarte!u" "De Soos"

Deseptember-avond leverdedevol
gende winnaars op:
1. A. Mulder 7918
2. B. Buringa 7838
3. J. V.d. Molen 6969
4 . J . Star 6337
5. J. Leugs 62 17

De oktober-uitslag luidt:
1. Delta V.d. Molen 6866
2. Jannes Ramaker 6842
3. Joke Vliem 6764
4. Wilma Tammeling 6462
5. Aaltje Reinders 6447

Iedereen die er iets voor voelt en
er een beetje tijd in wil steken :
komop 2 novembernaar de open
repe titie. Aanvang : ac ht uur in
dorpshuis "De Leeuw".

Oetta v/a Molen

inwinnen over het bespelen van
een instrument. Zowel jong als
oud is van harte we lkom.
Bij velen(envooral jongeren) leeft
de gedachte dat het "stom" is om
bij een harmonie orkest te spe
len. Dat is ech ter in het geheel
niet waar . Men leert er tegen ge
ringe kosten muz iek lezen en
spelen.Bovendiengeeftmen nog
een aantal uitvoering en waar
andere mensen veel plezier aan
beleven . Want het is toch ook zo :
Een do rp zonder harmonie is een
kaal dorp !

Mogelijke oplossing
De Harmoniewil er alles aan doen
om te blijven bestaan. Daar is
ech ter wel hulp bij nodig van
enthousiastemensen.De bed oe
ling is het volgen de : op donder
dag 2 november wordt er een
open repetitie gehouden indorps
huis "De Leeuw".
Een open repetitie houdt in dat
iedereen er aan mee kan doen,
vragen kan stellen en informatie

Gevolg
Een fanfarekorp s kan nog zoveel
leden hebben , er is altijd een
drumband nod ig ter ondersteu
ning . Dit is nu het punt waar het
om draait. Hierdoor is de Harmo
nie niet in staat om verder te
gaan . Het gevo lg zou dan ook
kunnen zijn dat ze opgeheven
worden. Maar dat zou een treu
rige zaak zijn, ze bes taan al 72
jaar!

Fusie
Voor een algehele fusie is echter
meer nod ig dan samen spe len .
Er zitten vrij veel haken en ogen
aan vast, bovendien hangt ereen
behoorlijk prij skaartje aan . De
be ide bes turen zijn er al een
poosje mee bez ig geweest en
om spijkers met kop pen te slaan,
werd er een inventarisatie opge
maakt wie er nog beschikbaar
waren . Uiteind elijk is er - na veel
vergaderen - uitgekomen dat het
aantal lede n van de drumband
zo ger ing bleek te zijn dat een
fusie niet haalbaar was.

Zoals iedereen wel weet, spelen de Harmonie en Jullana al
ongeveer anderhalf jaar samen. De reden hiervan is dat beide
korpsen vri j klein zijn en ze elkaar nod ig hadden om tezamen
een goed korps te vormen. In de praktijk ging deze samenwer
king prima; de drumband oefende in Thes lnge en de muzikan
ten oefenden In Garmerwolde.

Gaat de Harmonie
verloren?

Roelie Karsijns

geniet deze toch de voorkeur.
Vrienden en ande re liefhebbers
zijn enthousiaste afnemer s van
haar produkten .
Marina houdt de geitenhouderij
bewust kleinschalig: "elke keer
als ik de geiten melk , doe ik dat
met plezier en na het melken
verlaat ik voldaan de stal. Blij met
mijnemmervol schuimendemelk.
Dat wil ik proberen zo te houden .
Het moet een hobby blijven! "

Caprina>

Een nuttige hobby
Tijde ns het gesprek met Marina
genoot ik (RK) van een heerlijk
kopje koff ie met verse geitemelk
en ee n stuk ze lfgebakke n
plaatkoek met kwark. De kinde
ren van Marina eten graag de
(verse) kaas en kwark maar als er
gewone melk in de koelkast staat

wordt hen vers gras en geitebix
voorgeschoteld. Ook de verwe r
king van de melk, betere koeling
en hygiëne, heeft b ijgedragen
aan een goede smaak .

srter Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d . Veenstraat 3
Garmerwolde (050-54 13045)
worden vri jdagavond
thu is gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi &Zn.

Middelbert
050-5416263

Engelbert
050-5 4 16 2 17

GAS - WATER
ELECTRA

Ka ju it 212
Winkelcent rum
LEWENBORG

te l. 050 .. 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen
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Zachte herfstkleuren Een beetje cynisch
De Nederlandse Bond va n Plattelandsvrouwen afdeling
Garmerwolde organiseerde op woensdag 20 september jl . een
wervelende modeshowdoormodehuis Van der Laan uit Bedum.
Door de vele gasten van de leden en een dertigtal dames uit
Theslnge, zat de zaal goed vol.

Het modebeeld be staat dit na
jaa r uit vee l zachte kleuren ,ec hte
herfstkleu ren.De hoofdtinten zijn:
- rafblauw
- messing -, oliJf- p lus oke rtinten
- roest- en aardetinten
Aan gevuld met de primaire kleu
ren rood, zwart en blauw.

We zien rokken in aller lei soorten:
van (zeer ) kort tot (heel) lang ;van
strak totwij d .Om het loopcomfort
te bevord eren, wordt veel met
spl itten gewe rkt.
De panta lon reikt tot enkellengte;
onderaan de pijpen zitten sp lit
jes. (Geen ritsjes: hierdoor gaan
de kousjes vaak stuk) Ook laars
jes en hoge sc hoenen zijn "in".
Veel pantalo ns hebben elasti ek
in de taille. Daar ook de strakke
mo dellen weer op ons afkom en,
is stretc h niet meer weg te den
ken .
De prachtige lange pu llovers en
blouses worden veelal over de
rok of pantalon gedragen . De
vest is terug van weg geweest,
maar ook de g ilets (lang en kort)
zijn niet meer weg te denke n.
Combinatiemode is "in": er kun
nen meerd ere lage n over elkaa r
worden gedragen .
De doorg estikte jacks van we leer
kom en terug , maar ook capes en
lekkere lang e "sjouwersrnantels"
horen dit najaar tot de mog elijk
hede n.

De dames van "First Lady" show 
den een lekker ge zellige mo de,
vervaardigd uit draag bare en
behand elbare materialen. Het is
ec ht functi onele kleding je hoeft

niet ban g te zijn dat het in de kast
blijft hangen!

Hij/ie Ramaker-Tepper

Schrijvers
gevraagd!
Wellich t is het U al opgevallen da t
er een paa r wijzig ingen zijn in de
redaktiekolom. Door drukke werk
zaamheden ziet Ton Werdekker
helaas geen kans mee r om vol
doende tijd voo r de G & T vrij te
maken. Wij vinden het erg jam
mer en zullen hem zeker missen,
maa r het is niet anders. Daar
Garmerwo lde nu wel een erg klein
groepje is geworde n, zouden we
het fijn vinden als er wat mensen
bij kwamen. Iedereen d ie kan en
wi l schrijven , wordt dringend ver
zocht contac t met ons op te ne
men . Meteen in de redaktie mag ,
maar hoeft natuu rlijk niet. Ook
mensen die af en toe iets willen
schrijven , zijn van harte we lkom!
Wie helpt ons?
Oo k de Thesi nge r fotog raaf
Teun is Ton is gestopt met het
we rk voo r de G&T. Hij heeft in de
afgelopen jaren talloze foto' s
gemaakt en we bedanken hem
voor zijn inzet. Hans van den
Brand en Hans Weggemans ne
men het - voo r zover zij tijd heb 
ben - over .

Oe redaktie

Leuk fietsendvanafde stadoverhet nieuweHoogholtje naarThesinge.
Maar dan, een onvriendetijk ogend hekwerk op het HooghoJtje. En
uitleg:

Laten we hopen dat de verbondenheid tussen de gemeente Gronin
gen en Ten Boer zo groot is dat de doorverbinding tussen Groningen
en Thesinge over di t Hoogh oltje spoed ig gerealiseerd zal worden.
Misschien had het ophange n van dit bord beter tot dat moment
uitgesteld kunnen worden.
(commentaar en toto'snen« Busscher)

JOHANNES STROOTMAN

ZWANNf SMidrs

TRAIlV IlVGSSTAL

"rALLY AT?r;elV ALL"

HoEfbEslAG
TRAiNiNG IiAAddRAVERS

TRAiNiNG SPOIUpAARdEN

DRESSUUR' EN spRiNGlEsSEN

o
Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

Kerk stra at 1
9797 PO Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax. 050 - 3024693

king

• elect a
• gas
• wat. r
* e.v.
• dakbed
• zi nk

~

[j) (1==-====================<1

verf - glas - behang
klompen - laarzen

lJ."t
+l"6st~~Q.

sel.il~Q.ts

9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 050 ·3021957
M. Ritsema - Bedum - Te/efoon 050 - 3013830
K. v.d. Veen - Ka/ham - Te/efoon 0598 - 393504

GARMERwoldE
GEWEidEWEG 8

O~O,HnH4
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Gouden bruidspaar
Jan Wolt en Imlce Trijntfe Wolt-Kmaima waren op 25 septem
berJI. IIfjftlg Jaar getrouwd. Zij vierden dit heuglij ke feit met
familie,vrlenden,burenenlcennissen indorpshuis uDeLeeuw".
ZO'n 160 mensen genoten van een gezeiiige avond, op een
originelewijze verzorgddoor de kinderen en kleinkinderen. Er
was een heus programmaboekje en ais kadootje kregen ze
0 .& eenprachtig fotoboekmethun levensverhaal. Namens de
gasten werd een boekwerk aangeboden met (oude) foto's,
verhaaltfes, gedichtjes, anekdotes, kunstwerkjes, enz.
Beide boeken ziJn heel mooi geworden en beslist een kijkje
waard. Een ech t famiiiebezitt
(Foto: Henk Remerfe)

Po6tiek uitstapje BaUo lu

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 • 3132453

mos ja nog kommen! Ain stel ston
der net met heur baa ide nt in boe
ten over te proaten, dou t bordje
der aan kwam.
Vot doarnoa was t drok in t o örp:
mensen gonnen echt op stap om
te kieken wél of n pries kregen
hemmen. Veuraal in Fledder
bosch vuil top: lu, dij je der aans
nooit zain, fietsten of luipe n der
dou wel.

HiJlieRoarnokker-Iepper

Zo'n toenkeuren het toc h wel wat.
Neem nou rnien buurvrouw. Oou
ze thoes kwam en op t bordje
wezen wer , zag je heur denken:
"Na , woar heb ik dat nou aan te
danken? Goud ... mien toen is
nou mooi, rnor dat was e de rest
van t joar toc h nail? Hou ken dat
nou?" En noar ik heurd heb , war
ren summegemensen alvan plan
om de bou rel op te roemen, mor
dat kon ja nog nait : detoenkeuren

••n".lc. tr "I•••n~or."
tololOo 54.477.
.ron. ••

••Iu••

Hemmen ie de bordjes ook al weer in de toenen stoan zain? En
konnen joe in summege stroaten mor gain bo rdjes vinnen? Dochten
joe ook dat je nait go ud keken haren?
t Bliekt dat er d it joar mor zes pr iezen geven bennen: drij veur grode
en drij veur klaine toenen. Op de kornmende vergoa dern van
Oörpsbelangen (13 november) zeilen z'ons wel vertellen woarom.

, ••• 'Um

merema

Hillie Ramaker-Tepper

Tot slot brachten we nog een
bezoek aan Het Europees Parle
ment en vernamen het een en
anderover deachtergronden van
de Europese éénwording. Over
niet al te lange tijd krijgen we één
Europese munt: "de Euromunt" .
Nederland rekent erop dat ze
mee mogen doe n; er is echter
één maar: onze staatsschuld is
veel te groot! Het wordt dus no
dig tijd dat we hier iets aan doen!

Bezoekaan een frac tie
Ons derde onderdeel betrof een
bezoek aan de fractie van het
GPV.Doordat de betreffende per
soon verhinderd was, g ing het
diepgaande onderhoud over
orgaandonatie helaas niet door.
Inplaats daarvankregen wevolop
ge legenheid om diverse vragen
te stellen b.v. ove r vrouwen in de
politiek, kleinere klassen op basis
scholen, een veilige omgeving
voor onze kinderen, het bijbren
gen van normen en waarden, de
werkgelegenheid en het drugs
be leid .

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. OSO· 3012832 Fax 3014429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050· 3023529
Autotelefoon 06 • 52 61 90 71 & 78

Op 3 oktober jl. brachten zo'n vijft ig dames uit de provincie Groningen
(w.o. 31 leden van de Ned . Bond van Plattelandsvrouwen afdeling
Garmerwo lde) een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag.
Het was een interessant, doch druk programma.We kregen eerst een
vid eo-fiIm te zien over het reilen en zeilen van de Tweede Kamer;
daarna moc hten we het begin van het vragenuurtje bijwonen. Wat is
dat toch een ordeloze bende! De voorzitter opent de vergadering al,
als er nog bijna niemand aanwez ig is: iedereen loopt in en uit en geen
mens verstaat wat er wordt gezegd! (Achteraf blijkt dat het om cl iché
opmerkingen gaat en dat de kamerleden er een afschrift van hebben
ontvangen.) Ook als er speciale onderwerpen aan bod komen, zijn
slec hts weinigen geïnteresseerd; de rest staat en zit gewoon rnet
elkaar te kletsen!
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Opening basketveld Thesinge WISt U date••

Op 22 septemberwerd het basketveld voor de jeugd officieelgeopend doorwethouder P.Boon.Hetgeld
hiervoorwerd bijeengebracht door de jeugd vanThesinge middelseen sponsorloop en een bijdragevan
de gemeente Ten Boer.
Deaanleg van het veld is grotendeels door de jeugd zelf ter hand genomen. Beheer van het veld berust
bij de jeugdgroep Thesinge en het is de bedoeling dat het veld gaat voorzien in de behoefte aan een
ontmoetingsplek. Voor de jongere kinderen zijn er minder speelmogelijkheden; onlangs heeft de
gemeente de schommel en de wip laten verwijderen en misschien volgt de glijbaan ook nog, dit alles
omdat de speeltoestellen nietmeervoldedenaan deveiligheidseisen.Voorlopig lijkt hetgeld voor nieuwe
speeltoestellen te ontbreken.

Onder grote belangstelling van de jeugd wendt wethouder Boon al zijn basketbalta lent aan om de bal
erin te spelen. (Foto: Susan de Smidt)

• de G & T hele mooie corres
pondentiekaarten heeft bijvoor
beeld als Sinterklaascadeaut je?
• de Alpen jagers op 12 no
vember om 10.30 uur hun jaar
lijkse koffieconcert verzorgen
in De Leeuw?
• er op zaterd ag 18 november
om 22 uur in De Leeuw een
swingende bluesavond is met
B.J. Hegen (authentieke pure
blues!) en de Greyhound
Bluesband?
• het weer aardedonker is 's
avonds en dat fietsende kinde
ren weleens vergeten om hun
lich t aan te doen?
• er op zondagavond 26 no
vember om 19 uur in de
Thesinger gereformeerde kerk
een bijzondere welkomstd ienst
wordt gehouden met muziek
(jeugdk oor Ji rzraj ah, Marjan
Karsijns op trompe t en Jan
Weessies Pzn op orgel) en na
afloop koffie?

··Ite.. lla"
t,R. & P.t:. A.~DC.'

te Roodehaan
Oude Roodehaanslerweg 17
Industrieterrein · Hooghouc!l·

Ve~slort Groningen

Groningen 050 - 5424626

Zondag 5 november 1995
ven 13.00 lot 16.00 uur

ltel •• strnties:
Parde. eII POII1'·.
Dressor· S"" eII

Ylertal / AdlttaI ril"
Voor jeugd en 'IOIwassenen

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Voor aa rdappelen, groenten , fru it, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

~~1J~OO
Ten Boer 050 - 3022592 - Sint Annen 050 - 3021368

Winkelcentru m Lewenborg G roningen Tel. 050 - 54 10508

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door -

Warme Bakker

t(7CI/H

ctfc/Hdcr/J//Id"

Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg " 5415222
Eikenlaan 35 - Selwerd " 5778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremahee rd 47 - Beyum " 5421452
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Jeugdgroep Thesinge
en het vandalisme
In 1993 werd de jeugdgroep Thesinge opgericht, met als doel het
organiseren van voorzieningen en aktiviteiten voor de jeugd van
Thesinge, met uiteenlopende leeftijden variërend van
basisschoolleeftijd tot ergens in de twintig of wie zich jong genoeg
voelt.
We praten met Reini Boer (22), die samen met Klaas Mollerna (15) tot
op heden het bestuur van de jeugdgroep vormt.
Ze hopen wel dat hierin spoedig verandering komt en zijn druk op
zoek naar versterking van het bestuur. Het huidige bestuur zit pas
sinds een paar maanden , voor die tijd was er een andere samenstel
ling en waren er ook meer bestuursleden.Erzitten mensen invan alle
gezindten, dus ook niet-kerkelijken.

e Tekoop aangeboden:goede gas
kachel. Tel. OSO - 3022071

e Gratis af te halen: een grillig ge
vormde , ± 70 cm hoge, cactus; 25 
30 jaar oud. Tel. 050 ·5416049

e Gevraagd voo<winterstall ing van
een kleine vouwwagen: bergingl
droge schuurru imte, omgeving
GarmerwoldelThesinge (de
voowwaçen kan op zijn kant staan).
Tel. OSO - 5421160

e Tekoop:2en3-zitsleren bank.Tel.
OSO - 5423211

Beste dorpsgenoten,

Stoomlluitjes

Ook het komende jaar willen we
weer een Feestdriedaagse in
Garmerwolde organiseren; de
data zijn in principe vastgesteld
op 6,7 en 8 juni 1996. Omdat het
niet altijd mee valt om een goed
programmasamen testellen, vra
gen we U{Jullie met ons mee te
denken en eventueel mee te hel
pen.
Een ieder die een leuk idee heeft,
kan dit doorgeven aan Jos
Mocking, L. van der Veenstraat
1; telefoon 050 - 5418451 (of aan
een van de andere commissie
leden).
Iedereen, die mee wil helpen de
plannen uittevoeren, isvan harte
welkom op onze eerstvolge nde
bijeenkomst d.d . 27 november
a.s.in dorpshu is "De Leeuw".We
beginnen om acht uur.
Graag tot ziens!
De commissie Feestdriedaagse

Susan de Smidt

Boonvan de gemeente Ten Boer
de eerste worp, waarmee het
basket ingebruik werd genomen.
Nu, nog geen maand later, is het
basket al kapot. Vandalisme? of
heeft iernandeen poging gedaan
zichzelf door het net te gooien?
Zoals meestal heeft er zich geen
vandaaJ(tje) gemeld en het lijkt
onwaarschijnlijk dat er vingeraf
drukken genomen zullen worden
en er een buurtonderzoek ge
start zal worden.
We vragen aan Reini wie er ver
antwoordelijk is voor het sport
veld en de daar aanwezige voor
zieningen .
" Het veld en de toestellen zijn
van de gemeente , als er repara
ties noodzakelijk zijn, moeten we
de gemeente benaderen .Verder
is wat wij doen allemaal vrijwi lli
gerswerk en kunnen we natuur
lijk niet voortdurend op wacht
staan .
Ik denk dat het soms niet moge
lijk is deze dingen te voorkomen ,
maar daar gaan we zeker over
praten op een volgende verga 
dering. Het is toch ook een ver
antwoordelijkheid van de gehele
jeugd/alle jongeren in Thesinge;
op deze manier gooien we na
tuurlijk onze eigen glazen in."
Voorlopig zit een uitbreiding van
de voorzieningen op het sport
veld er niet in, dus ook geen
vervanging van de (om veilig
heidsredenen) weggehaalde
speeltoestellen . De J.G.T. heeft
nog een beetjegeld overendenkt
erover om een daarvan een
bankje neer te laten zetten, "maar
eerst moeten we afwachten of er
kosten gemaakt moeten worden
om het basket te repareren ."
Reini is opt imistisch over de toe
komst van de J.G.T., er zijn nog
heel wat plannen en we hopen zo
eens in de twee-drie jaar op een
hoogtepunt, zoals het optreden
van een band!

Een mooi resultaat
lets dat de J.G.T. ook in 1994
organiseerde was een spon
sorloop om geld bij elkaar te krij
gen voor een nieuw basket op
het sportve ld.
Het basket kwam er, op 22 sep
tember j.l. deed wethouder Peter

Garmerwolde en Woltersum. En
in de herfstvakantie is er een
filmmiddag in de school in
Thesinge . Dit zijn een paar van
de dingen die de jeugdgroep
doet. Gevraagd naar een hoog
tepunt in het bestaan van de
J.G.T. antwoordt Reini: "Het op
treden van de band "Besides
that" in 1994 in café Molenzicht.

Ondersteuning
De jeugdg roep Thesinge wordt
ondersteund door de Stichting
Regionaal Jeugd- en Jongeren
Werk, die kantoor houdt in
Winsum. Een vaste jongeren
werker van deze Stichting is ge
regeld bij vergaderingen aanwe
zig en geeft tips en helpt
aktiviteiten opzetten . De jeugd
groep ontvangt een subsidie van
de gemeente en heeftverde rnog
wat inkomsten van inleg- of
entreegelden die gevraagd wor
den bij de diverse evenementen .
Reinivindt hetbelangrijkom meer
te organiseren ; de jeugdgroep
moet gaan leven in het dorp en
hoe meer belangstell ing er is,
hoe meer mogel ijkheden er mis
schien zijn om die dingen te or
ganiserendie de jeugd leukvindt.
Op 27 oktober a.s. bijvoorbeeld
is er een dropping in Zuidlaren
georganiseerd, samen met an
dere jeugdgroepen uit Ten Post,

Het streven is naar een bestuur
met vier of vijf bestuursleden,
maar ook andere vrijwilligers zijn
van harte welkom om mee te hel
pen, bv. bij het organiseren van
aktiviteiten. Wie voell zich aan
gesproken?!

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 - 5419791

Dorpshuis

"DB LBBUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244
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Oe kinderen leven volop mee en genieten van de voors telling.
(Foto' Els Knol-Licht)

Voor het orgel

Een goochelende clown

Opdekomendenajaarsvergadering
van de Vereniging voor Dorps
belangend.d. 13novembera.s.wor
den de prijzenuitgereikten hoort U
naderebijzonderheden.

Kleine tuinen :
1. Fam. R. Harms.

W.F. Hildebrandstraat 9
2. Fam. H. Havenga,

Oude Rijksweg 9
3. Fam. W. Senneker,

L. van der Veenstraat 18

Uitslag tuinkeuring
Garmerwolde

Dan gaat hij weg . De kinde ren
mogen nog wat spelletjes doen
en als ze weg gaan mogen ze
een kadoot je uitzoeken .
Riëtte vld Molen.

Grote tuinen:
1. Fam. J . Walt, Dorpsweg25
2.Fam. K.Gaasendam. Dorpweg 27
3. Marlen Ossentjuk. Dcrpsweg 18

knuffeltjes! !"Enhij loopt nog eens
naar Riëtte toe en vraagt weer :
"Wat zit hier in?" En dat gaa t een
tijdje zo door...

"Wat zit hierin?"EnSuzanne zegt:
"Niks!" Suzanne draagt een bril
en hij vraag t: "Wie draagt er nog
meer een bril?" Iedereen wijst
naar Riëtte. Dus komt hij naar
haar toe, geeft haar een hand en
zegt: 'W at zit hier in?" En Riëtte
zegt: "Er zit niks in." Hij loopt naar
iemand anders en vraagt weer:
"Wat zit hier in?" "Een boel

De orgelrestauratiecomm issie van Garmerwolde houdt binnenkort
een co llecte . Voor de eerste fase van de orgelrestauratie is de
financiering al rond, maar als we geen geld inzamelen, dan kan de
tweede fase pas in de volgende eeuw plaatsvinden. Bij de vorige
restauratie in 1942 zijn twee stemmen met bijbehorende pijpen
verdwenen. Die moeten er weer bij om het orgel compleet te maken,
en dat kost geld .
De co llecte wordt groot aangepakt. Op vrijdag 17novembe rom twee
uur worden in Thesinge en Garmerwolde de klokken geluid en wordt
er een spandoek onthuld in Garmerwolde . Iedereen krijgt die week
een folder in de bus en in de periode tussen 20 en 30 novembe r komt
er iemand met een lijst bij u aan de deur. De orge lcommissie hoopt
op een enorme opb rengst.

weer : "Abra cadabra ... ik wil dat
het touw weer aan elkaar zit." En
ja hoor, het touw zit weer aan
elkaar.

Hij zegt: "Nou de ande re truuk."
Hij pakt een doos en laat hemvan
binnen zien aan de kindere n. Hij
vraag t: "Wat zit hier in?" Iedereen
roept heel hard : "Niks!!!" Floppy
stopt er een knuffelhondje in,
strooitertoverzoutoverheen,zeçt :
de toverwoo rden en draait de
kist. Hij doet het deksel open en
... tot grote verbaz ing van de
kinderen zitten er hee l vee l
knuffeltjes in de kist'! '
Dan pakt hij een kleiner doosje
en gaat ermee naar Suzanne. Hij
haalt er een laatje uit en vraag t:

Hetls woensdagmiddag 27 september. Om half drie komen de
kinderen naar café Jägermeister en wachten wat rumoerig af
op wat er komt. Een tijdje later - als alle kinderen er zijn - komt
Wim Benneker naar voren en zegt: " De naam van de gooche
laar is Floppy. Dus julli e moeten zachtjes beg innen en steeds
harder gaan roepen van Floppy," En ja hoor, alle kinderen
roepen: "Floppy, Floppy, Floppy ...!!I "

Ze wach ten even ... daar komt
Floppy al de deur uit; een beetje
bang , maar toch. Hij haalt zijn
spullen op en beg int. Hij beg int
wat grapjes te maken en iede r
een begin t te lachen. Hij haalt
Mandyen Riknaar voren en drukt
ze een touw in handen ; vervo l
gens moeten Mandyen Rik aan

, het touw trekken, zo hard als ze
kunnen. Dan knipt Floppy het
touw door en' zegt tegen de kin"

, de ren: "Ik ga het touw weer aan
elkaar toveren." De kinderen
wachten in spann ing afwat er zal
gebeuren .Floppy neemt hettouw
inhanden enzegt: "Abracadabra
... ik wil dat het touw weer aan
elkaar zit. " Hij zegt tegen Mandy
en Rik dat ze zo hard moeten
trekken als ze kunnen. Hij haalt
zijn hand eraf en ... Mandyen Rik
vallen achteruit! Iedereen lacht.
Floppy zegt dat er iets fout is
gegaan. Hij denkt even na en
zegt: "We probe ren het gewoon
nog een keer: En dus zegt hij
nog eenkeer: "Abra cadabra ... ik
wil dat het touw weer aan elkaar
zit." Hij draait zich om, knoopt het
vas t en draai t zich weer om.
Flopp y kijktheelblij en trots.maar
dat is snel over als de kinderen
beg innen te roepen : "Geen
goede truuk,geen goede truuk!! I "

"We proberen het nog één keer,
oké?" Hij pakt een ander touwen
zegt: "Wat zijnwe nou vergeten ?"
Hij denkt hard na. En opeens
schreeuwt hij: "Ik weet het . ik
weet het. We zijn het toverzout
vergeten! - Hij knipt het touwdoor,
stroo it er toverzout over en zegt

.' HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Perfektie in haannode

\. ---"1

\/

Wlg bolds lraal 6 979 1 CR Ten Bo er
Te le l o on (0 50) · 30221 51

HOUTMARKT NIJDAM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Woldweg 6-8 , 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
Va wijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wigboidstraat 17
Ten Boer - OSO - 3021272

Wie zoekt,
kent slager Slegers niet.
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Kopij inleveren voor donderdag ..
november 19.00 uur.

REDAKTIE
ADRESSEN

JongerenRekenmg bij ons Ie ope nen . Maar Ja, dm loop je wel wat mis. Zoals Je eigen pa s

12 november
09.30 uur ds. de Jong (Heerenveen)
en 14.30 uur ds. Heslinga (Sidde
buren)
19 november
09 .30 uur ds. de Jong (Hooger
smilde),avondmaalen 14.30uurdhr.
den Hollander (Feerwerd)
26 november
09.30 uur dhr. Kruyt (Leek) en 19 uur
Welkomstdienst door de drie plaat
selijke kerken

Gereformeerde kerk
TheslngefGarmerwolde
1 november
19 30 uur dhr. Dijkstra (GassN ijv.
mond), dankdag
5 november
09.30 uur ds. vd Woude (Mlddel
sturn), zendmqsdienst en 19 uur ds .
de Graaf (Bant)

Foto van de maand

Kerkdiensten

Nieuweweg 3
Cl) 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - Cl) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Diere nriemstraa t 204 - Cl) 050 - 5771306

~ waarmee JE' grat is kunt pinnen . En een prima rente . En netuurlijk het gratis eedeau dat

~ JE.' knjqt .Ën !SWOP.Welke cadea us w e hebben? Ze zweve n hieronde r. en het IS dan

jou om nu bij de gaboban k een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BA
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