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Ria Post en Mike van der Most met een dee l van hun aierenscnete:Drentse heideschapen en Border
Collies. (Foto: Henk Remerie)

Op een frisse zomeravond reis Ik af naar Ten Boer, waar Mike van der Most en Ria Post wonen.
Mike en Ria hebben lets met dieren, dat blijkt zowel uit hun opleiding als uit het grote aantal
dieren dat ze hebben , Er hulzen twee honden , een kat, kippen, duiven , een vis ... en dan blijkt
er nóg een hond te zljn, Ook hebben ze ooien met lamme ren en binnenkort komen er nog
eenden bij.

Training van Border Collies
Twee keer op een dag, zeven dagen per week

pen, waarvan de eieren o.a. in
Garmerwolde worden verkocht.
Volgens sommige mensen is er
géén ei zo heerlijk als déze eie
ren. Er zijn ook Burningham Rol
lers; dat zijn duiven die een ach
terwaartse salto in de lucht kun
nen maken. En er zwemt een vis
rond in een regenton .
Op een stuk je land v lak b ij
Garmerwolde lopen een stuk of
tien Drentse heideschapen met
lammeren.
Nel, hun eigen Border Collie, zit
nog in de auto omdat ze erg nat
is en we straks nog even naar de
schapen gaan voor een demon
stratie.

nog een logé: Nan, een negen
maanden oude Border Collie die
nog wat angstig is omdat ze de
eerste maanden van haar leven
hoofdzakelijk in een kennel heeft
gewoond , en dus niet gewend is
aan mensen om haar heen. Nan
moet nog veel leren, socialer
worden,maargaatgelukkiggoed
vooruit.
Op de bank ligt Egbert, een aan
gereden katdie z'n kop behoorlijk
kapot had, lekker te ronken. Na
herstel in de praktijk waar Ria
werkt, kwam niemand hemopha
len en is zo in Ten Boer terecht
gekomen.
Buitenzitten nog 5 Welsumerkip-

Mike en Ria hebben elkaar in
Barneveld ontmoet. waar ze de
Midde lbare Agrarische school
voordierverzorging hebben door
lopen . Later zijn beide naar het
Van Hall-instituut in Groningen
gegaan . Ria is inmiddels dieren
arts-assistente en Mike studeert
voor dierkund ig ingen ieur; hij
loopt momenteel stage bij de
Border Collie club .

Begin van een leuke en leerzame
avond
Allereerst wordt ik beg roet door
Kazak: een Alaskan Malamute
van zeven jaar en een vakant ie
logé uitGarmerwolde.Vervolgens

De vakanties zijn weer voor
bij, het luie leventje zit er op.
We moeten weer op tijd ons
bed uit om naarschool of het
werk te gaan . De was moet
op tijd schoon in de kast
liggen, boterhammentrom
meltjes klaargemaakt ... en
hebt u ook zo'n last van dat
spinrag in huis?
Het kost ieder jaar weer
moeite om opnieuw in het
strakke ritme van alledag te
komen en het vrije vakan
tiegevoel op tegeven.Vooral
als het - zoals dit jaar - ook
nog eens heel mooi weer
wordt , net als alles weer be
gint.

Onze schoolver laters beg in
nen aan een nieuw bestaan,
daarover kunt u in deze G &
T lezen. Ons hoofdartikel
gaat over de samenwerking
tussen mens en dier en die
renonderling,verdereenver
slag van het epenluch tspel
inGarmerwolde,de vakantie
spelweek inRuischerbrug en
een bijzondere vakantie in
Frankrijk, be paald ge en
luiervakantie. Er is nieuws
over de veranderingen aan
De Dijk in Thesinge en het
werk aan de gasleidingen zit
er bijna op Geen rijen ge
parkeerde auto's meer langs
de Bovenri jgerweg , geen
hijskranen meer langs de
sky line van Thesinge en
Garmerwolde ... de akkers
liggen er weer plat en haast
winters bij .
Kortom, er valt weer van al
les te lezen in deze G & T en
u begrijpt dat wij in onze va
kantie niet helemaal stil heb
ben gezeten!

Vande
redactie



pen van anderen , maar sinds
november 1995 heeft Mike z'n
eigen schapen. Omdat op het
stukje land dat hij huurt geen
schuur o.i.d . stond , is besloten
tot he t nemen van Dr entse
heideschapen. Deze kunnen in
weer en wind, en dus ook bij
streng e vorst, gewoon buiten blij
ven lopen; ook het aflammeren
kan bij deze schapen gewoon
buiten gebeuren.Pas inaprilzou
den de eerste lammeren gebo
ren worden , dachten ze, maar tot
hun grote schrik werd het eerste
lammet je al op 6 januari gebo
ren! Hoewel het toen toch be
hoorlijk vroor en er zelfs een aar
dig laag je sneeuw lag, heeft het
beestje het over leefd en maakt
het nu prima.Tegenwoordig staat
er een hokje tegen de regen en
de wind . Drentse heideschapen
zijn ook beter om mee te trainen,
omdat ze beweeg lijker zijn. Het
blijkt zelfs dat ze kunnen zwem
men ; één van de schapen is al
eens het Kardingermaar over
gezwommen, nadat hij erin ge
vallen was .

Indisch e loop-eenden
Mike wil met Nel ook eenden
gaan drijven. Vandaar dat er bin
nenkort Indische loop-eenden bij
de toc h al grote scha re dieren
vanMikeen Riaworden gevoegd.
Het voordee l van eenden is, dat
je vee l d ichterbij kunt werken en
zo de hond wat verfi jning in het
drijven kunt aanleren.
In 1995 konden we tijdens de
feestweek van Garmerwolde
Serge v.d. Zweep (Europees- en
wereldkampioen) aan het werk
zien met het eendend rijven.

Training van de beginnende hond
Een paar honderd jaar geleden
had iedere boe r in Engeland en
Schotland een hond voor het bij
eendr ijven van zijn schapen . Een
BorderColliekanschapendrijven,
dat is het kenmerk van het ras.
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Ook heeft hij een zgn . "Eye": een
fixerende bi ik, waarmee hij z'n
werk doet. Aanleg heeft dit ras
"van nature",maar erzal nog veel
geleerd moeten worden .
Vanafongeveernegen maanden
kun je af en toe met de hond naar
de schapen gaan om kennis te
laten maken , wat te spe len of te
lopen.Ook Nan, nu negen maan
den, gaat af en toe mee naar de
schapen, maar ze moet er nog
niet veel van hebben.
Je beg int met het trainen als hij
een jaar oud is. Of oud er ... niet
jonger, want dat heeft geen zin.
De kans dat je een jonge hond
verpest is heel groot. Het dier
heeft een bepaalde geestelijke
en lichamelijke conditie nodig en
moet de druk aankunnen.
Je begint rustig te trainen. Eerst
met l ic haamstaal , later met
comma ndo 's en nog later met
een fluit. De fluit is noodzakelijk
omdat de hond soms veel te ver
weg is om de commando's goed
te kunnen horen. Er moeten dan
verschillende tonen en riedeltjes
gefloten worden en ook Mike is
aan het oefenen om zich di t ei
gen te maken .
Elke dag trainen is een goede
vuistregel. Nog beter is het om
twee of drie keer per dag te trai
nen. Mike traint elke dag twee
keer met Nel, zeven dagen per
week. Weer of geen weer. Eens
een dag overslaan hoeft overi 
gens geen probleem te zijn om
dat het leerproces doorgaat.
Soms lukt daarna ineens iets wel,
wat eerder niet lukte. Kort trainen
is belangrijk; je moet op het juiste
momen t weten te stoppen. En
dat moment is als de hond nog
lekker fel aan het werk is en nog
niet de fout in kan gaan.
De hond bij de scha pen weg
roepen iseen helemoei lijke oefe
ning .Je moet dat in het begi n niet
eens proberen! Je zult de hond
moeten pakken , aanlijnen en het
veld uitgaan. Los is (nog ) veel te

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-t1d • OH. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15" Garmerwolde
(() D5D " 3D21624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

moeilijk voor de hond .

Twaalf-uur-positie
Het werken met de twaalf-uur
positie zit in de aanleg van de
Border Collie. Bij de twaa lf-uur
positie gaat het om de positievan
de schapen, de hond en de
handlet (=trainer). De hond staat
als het ware recht tegenover de
handIer, met de schapen tussen
hen in.Als de baneter naar rechts
loopt, moet de hond automat isch
naar rechts mee lopen; zodat ze
tegenover elkaar blijven. Omdat
het in de aanleg van de hond zit,
wil dat nog niet zeggen dat dit bij
alle honden binnen no-time per
fect verloopt. Sommige honden
hebben de neiging om door het
koppeltje schapen heente lopen
en dus moet je eerstaanleren dat
de hond om de schapen heen
loopt , op een redelijke afstand .
Daarna moet je hem nog leren
dat hij op de twaall-uur-positie
blijft, terwijl de handie r vanuit de
zes-uur-positie werkt. Mocht de
hond rond jes gaan lopen, dan
zul je hem op vijf of zeven uur
moeten tegenhouden door "in de
weg" te gaan staan. Zo gauw de
hond weer achter de schap en is,
moet de handIer rustig achte ruit
lopen. De schapen lopen met
hem mee en de hond krijgt dan
het idee dat hij de schapen naar
de hand Ier toe drijft. En dat is
precies wat de hond en de
hand Ier willen .

Kamp ioenschappen
De eerste wedstrijden werden
honderd jaar ge leden in Wales
gehouden.Ook Mikewil,met Nel,
aan wedstrijden mee gaan doen .
Eerst moeten ze een start licentie
hebben, door te laten zien dat
Nel zo'n wedst rijd ook werkelijk
aankan. Als ze dit halen mogen
ze mee doen met de promotie
wedstrijden. Nadat je die drie
keer gewonnen hebt, kun je mee
doen met de kwalificatie -wedstrij-

fNJmerii ter Veer

Goed eren geb racht in de
L. v.d , Veen straat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparalie.
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den. De beste acht hiervan kun
nen mee doen aan de Europese
Kampioenschappen , die in 1997
in Nederland (Brabant) worden I

gehouden.
De Border Collie club bestaat in
1997 twint ig jaar; dat loopt mooi
samen. Mike is in z'n stage pe
riode gebombardee rd tot secre
taris en wordt geacht van alles
voor de EK '97 te regelen : in
schrijvingen voo r de wed strijden
en con tacten met de gemeente
i.V.m.vergunningene.d.Zeerveel ,
schr ijf- en be lwerk dus , zowel in
Nederland als in het buitenland. I

Elk najaarworden er wedstr ijden
op telev isie uitgezonden door
BBC 2 onder de titel : "One man
and his dog".

Tot sial
Ik heb Mike en Nel bezig gez ien
met schapendrijven. Ook al was
dit nog maar het begin en het wat
grovere werk, tochdenk ik dat we
nog veel van ze zullen horen als
ze straks aan wedstrijden mee
gaan doen . En denk maar niet
dat ze daar rijk van zullen wor
den: het is puur voor de kick, de
trots, de eer.

Willem ien Bakker-Foekens

StoomDuitjes
• Te koop : Heren race-fiets
(Motobecane), moet opg eknapt
worden. Prijs n.o.t.k. Huishoud
trap je f 25,-. Tel. 542.07.29

• Te koop: Voetbalschoenen
maa t 37 en 35 Y2; Koelbox
Electrolux RC 1600.Tel.30212.93
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Visboot - Bootcaravan

Huifboot - ook voor groepen

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 5416252
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Fransavontuur
Het begon eigenlijk vorig jaar; ik was toen met de fam. vld
Berg mee op vakantie. Op elke camping waar we waren,zag
ik jongeren werken en dacht: dat lijkt mij nou ook leuk om
te gaan doen, volgend jaar. Een paar maanden later kwam
Hans vld Berg naar me toe met een advertentie van een
camping in Frankrijk; ze zochten hulp. Ik heb er gelijk een
brief naartoe geschreven dat het mij wel leuk leek,enz. Een
week later werd ik gebeld dat ik daar mocht werken; mijn
taken waren: kinder animatie en 's avonds afwassen in de
keuken .

Kindervakantiekamp in Frankrijk : Het is hard werken geblazen in de
keuken; ook voor Olivia Pater!

OliviaPater

Volgend jaar weer?
Ik ben nu vier dagen thuis en heb
nog elke dag heimwee naar de
camp ing, zo leukwas het daar. Ik
heb er veel geleerd en ben een
stuk zelfstandiger geworden; ik
kan dan ook iedereen zo'n va
kantie aanraden.
Volgend jaar weer? Ik dacht het
wel.

twee; je kon echt merken dat het
seizoen over was.
Die donderdag gingen we met
z'n allen voor het laatst uit eten ,
want er gingen 's zaterdags vier
mensen naar huis, waaronder ik.
Die zaterdag was dus de laatste
dag van mijn onvergetelijke va
kantie . Na het afscheid van ie
dereen,wat best emotioneelwas,
stond ons weer een lange bus
reis te wachten .

Heel luxe
Het personeel had het heel luxe;
wekregen driekeer perdag eten:
's morgens mocht je zelf stok
brood pakkenen 's middags aten
we gezamenlijk, om half een; 's
avond saten we ook met z'nallen,
om half zeven ongeveer ... heel
luxe.
Op donderdag en zaterdag gin
gen we altijd met z'n allen uit, dat
was heel leuk; minder leuk was,
dat je er dan de volgende dag
weer vroeg uit moest ... maar ja.
De laatste week dat ik er was,
waren er haast geen kinderen
meer. Meestal had ik er een of

Op de camping werd het steeds
minder druk. Mijn moeder en
Marten Munstra zijn ook nog een
weekje langsgekomen.Datvond
ik heel leuk want dan zagen ze
hoe ik werkte, hoe leuk de men
sen waren, enz.

Veel kinde ren
De eerste week was het nog rus
tig op de camp ing. Er waren nog
niet zoveel camping-gasten,dus
had ik maar zes of zeven kinde
ren; wel lekker om zo te begin
nen. Ik kende nu al het personeel
goed en had het heel erg naar
mijn zin; dit hield ik makkelijk zes
weken uit. Maar de weken die
kwamen werden drukker:veelkin
deren , soms had ik er wel 25 tot
30! ; heel wat ande rs dan in het
begin. Alles ging heel goed, ik
organiseerde bv. tekenwed
strijden en zwemestaffetes in het
zwembad. Ook gingen we elke
week het bos in en maakten vaak
hutten; iedere keer zag je de hut
groterworden ...een leukgezicht
is dat.

Afwassen
Bij de camp ing hoorde ook een
restaurant; daar moest ik in de
keuken helpen metafwassen.Dat
was iets minder leuk om te doen;
meestal duurde het van 6 tot 11,
soms was je eerder klaar, dat
was verschillend. Ik moest de
vuile borden spoelen, in de af
wasmachine stoppen,erweer uit
halen en afdrogen. Ik werkte 6 à
7 uur per dag; behalveopwoens
dag, want dan was ik vrij.

activiteit, zoals volleyballen of
voetballen.

Het vertrek
Op 5 juli vertrok ik voor 6 weken
naar Frankrijk. Ik had geen idee
wat me te wachten stond , dus ik
vond het heelerg spannend. Het
was voor het eerst dat ik zo lang,
helemaal alleen, van huis was .
Na een lange busreis van ruim 15
uur, kwam ik aan op de plaats
van bestemming : Terme d'Astor
in de Dordogne.
Ik vond de camping er heel erg
leuk uitzien; er was een zwem 
bad , volleyba lveld, een bar ...
heel leuk allemaal. Eerst heb ik
met iedereen kennisgemaakt; ze
leken me heel aard ig . Er waren
veel mensen van mijn leeftijd bij;
in totaal waren we zo'n twintig
man personeel. De eerste dag
voelde ik me nog niet echt op
mijngemak,maardatging steeds
beter.

Schema
De volgend e dag heb ik een
schema gemaak1voor de kinder
animatie, dat zag er zo uit:
- Maan: van 2 tot 3 tekenen,
- Dins: van 11 tot 12 schmi nken,
- Woens: toen was het mijn vrije

dag,
- Dond : van 11 tot 12 een crea

tieve act iviteit
- Vrij: van 2 tot 4 spel in het bos,
- Zat: van 2 tot 4 spe l in het zwem

bad .
'sZondags deed ik een sportieve
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Truus Top

De aan leg van de nieuwe aardgasleidingen in jun; 1996. (Foto: Henk
Remerie)

Aardgasleidingen
De werkzaamheden door de firma Nacap , een pijple id ingenbedrijf,
voor de aan leg van een deel van de gasleid ingen van Tripscom
pagnie naar Grijpskerk zijn bijna voltooid. Aan weerszijden van de
Molenweg is in me i een bouwput gegraven, die aan alle zijden
verstevigd werd met damwandplaten . Dag en nach t werd het grond
water weg gepompt; wat voo r de erna ast wo nenden knap wat
nachtrust problemen veroorzaakte . Twee gasleidingen met een door
snee van een meter zijn onderde Molenweg doorgeboord en een veel
kleinere aardgasleiding volgde iets later. Er is vaak zovee l werkvolk
bez ig dat er par keeroverlast ontstond langs de Molenweg . De
op loss ing was een we iland van Ritsema waar bij de rede lijk dro ge
weersomstandigheden de auto 's geparkeerd konden worden.Vooral
toen de zogenaamde "las-trein" de leid ingen aan elkaar laste,was het
een drukte van be lang . Volgens Wim Lode uit Garmerwolde, d ie met
trekker en voo rlader de schotten waar de kranen op moeten staan
verplaatst en nu ook de verschillende grondlagen weer terugplaatst,
ver loopt het werk volgens planning. Momentee l is er water in de
leidinge n gepom pt en wordt de druk opgevoe rd om te testen of het
systeem lekvrij is. Daarna wordt het water eruit geperst door middel
van luchtdruk. Het afb lazen van de luchtdruk vindt eerdaags p laats
en zou een lawaai producer en dat vergelijkbaar is met een overvlie
gende straaljager. Begin oktober moeten de leidingen gasvoerend
zijn .
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Nudisten-kerels
Wie binnen gain viezeriken, aa l d inken ie meschain van wel.
Wie do un ga in rnlns de daaze om.
Wie vegen gain mlns de jaaze oet.
En ook onze vraauwen hebben na it de boksem aan .
Wie wor ren nooit in de kroage grepen , hooguu t bie de lurven pa kt.
Wie drinken ons ook noo it n stok in de kroag.
Lot stoan , da t ons de moud in de schounen zakt.
De oap komt bie ons nooit oet de maauwe, wie steken de aarms de r
du s ook nait eet, w ie goan vot aan de slag .
Gain aine van ons zit onder de pantowel en aal waiten wie meschain
nait van wanten, der gai t ons niks boven de pet.
Wie speuien mit gain mins onder ain houdje .
Wie hebben niks te verbaargen.
Wie binnen gain slippen droagers en vegen nooit snut op aander
mans maauwe.
Dus verte l mie nait, dat wie onz edeg binnen. Kiek noar joezu lms.
Wie droagen gain gewoagde min irokjes of naauwe sp iekerboksems,
gain doezelingwekkend daibe decolletees en deurkiekdingen.
Nee , dat doun minsen di j d inken. dat ze der goudgekled bie lope n.
Natuurlieks mouten de kerels veu rzichteg wezen as zai over t
krammedroad kroe pen enmouten wie natuurlek klaine nudisten go ud
in de goaten hollen , dat zai heu r neus nait in aandermans zoaken
steken, mor veur de rest niks as veurdallen en ... ach terdalten.
Niks meer te verstellen , stoppen, wa ssen of str ieken , gain
modeproblemen meer.
Gain oponthold meer bie de grlns. wie hebben ja niks te verbaargen.
Dus lot joe niks op de maauwe spe lden en wor NUDIST.
Zo en lot nou joe n boksem en joen be swoaren valen en de haile
wereld zei de r n stok rooskleureger oetzain.

'oto '~Im

merema

wjnkelcentrum Rl e w e n b o r . R
telefOon 54.477.
.ronjn.en

Perfektie in haannode

Wlgb ol ds lraal 6 . 9791 CR Ten Boer
t e tet c on I U ~O I - 30 2 2 15 1

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt ,
kent slager Siegers niet.

RA. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272
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H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 - 3021227

Vol zomerse moed organiseert Dorpsbelangen Thesinge een na
zomerfeestje bij de haven op 6 september a.s. Er staan diverse
ac tiviteiten op het p rog ram ma , waaronder de trad it ionele
hanengevechten (organisatie GJV), kanodemonstraties door de
groepvan Martinvan Deldenenalsklap op de vuurpijl rond half zeven
een optreden van het muziekkorps Patrimonium.

Een na-zomer feestje bij de
haven in Thesinge,

.... met vervolg
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Deze mensen verrichten hun werkzaamheden namens het
Nederlandse volk. Door uw bijdrage aan het PITkunt u meehel
pen hen te ondersteunen in hun taak.
In Thesinge wordt de collecte georganiseerd door de fam.
Zijlerna. GN Schutterlaan 5, te1. 050-302 24 13. Zij zoeken nog
enkele vrijwilligers om te kollekteren.
Doe mee, want een thuisfront vorm je samen!

Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront (PIT) houdt in de week
van2 t/m 7 september ook inonze woonplaats(en) een huis-aan
huis collecte .Deopb rengst is bestemd voor zorg en opvang van
duizendenJongeren in de krijgsmacht en voor moreleondersteu
ning van alle uitgezonden militairen.
Defensie bezuinigt ruim 10 miljoen op de geestelijke zorg in de
krijgsmacht. De toegenomen behoefte aan zorg en opvang
rechtvaardigt een dergelijke bezuiniging echter niet. Daarom is
ondersteuning door het PIT geen overbodige luxe.
Jaarlijks worden duizenden Nederlandse militairen uitgezonden
naar diverse oortoçs- en crisisgebieden. Met name de uitzen
dingen in VN- of NAVO- verband plegen een aanslag op hun
geestelijk evenwicht. De ervaringen werken vaak nog lang en
diep in hun leven door.

PIT collecte

VAN DIJKEN
Autoschàde

We hopen op Uw aller komst,
Oorpsbe/angen Thesinge.

mante interviewster alsook de
robuuste cameraman van het
Vogelvrij team al andere afspra
ke n op deze avond :
toneelvereniging "De Rijge" had
het Vogelvrij team toevallig ook
uitgenodigd om op 6 september
vanaf acht uur live opnamen te
maken in hun schuur aan de
Bovenrijgeweg!

6 September wordt het dus een
drukke avond in Thesinge .
Van vijf uur 's middags tot in de
kleine uurtjes feesten aan de ha
ven en ... wie het nog niet eerder
meegemaak t heeft: de live opna
men van Vogelvrij zijn absoluut
de moeite waard. We zullen het
dan ook niemand kwalijk nemen
als U om acht uur naar de
Bovenrijgeweg vertrekt.

Geheel in de stijl van Dorps
belangen Thesinge hebben we
als bestuur gep robeerd ruime
belangstellingvan de mediavoor
dit na-zomergebeuren te trekken
en even heeft het erop geleken
dat er tijdens het feest opnamen
gemaakt zouden gaan worden
voor het be ke nde te lev is ie
praatprogramma "Vogelvrij" .
Helaas hadden zowel de char-

VAN 81een's
BAKKERIJ

Vanaf vijf uur verwachten wij U
allen.Koken isniet nodig want de
firma Bos & Bos verzorgt de
cater ing, ter wijl ons aller
gelegenheidscafé 't Klapke voor
deze gelegenheid ons van een
natje en een droogje zal voor
zien.

In verband met de activiteiten
verzoekt Dorpsbelangen een ie
der vriendelijk doch dringend op
6 september geen auto's te par
keren bij het haventje !

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maa/korven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor uk/aar.

LOON BEPRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
gedi plomeerd

voor koei en en sc hapen

Meerdere behandelboxen
en vanghek ken, tevens

koeien en schapen scheren

GARMERWOLDE
050 - 5424962

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentrainirig
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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"Toverdorp"in
Ruischerbrug

Op maandag 5 augustus startte voor de ca. 22e keer de
speelvierdaagse voor de kinderen van 4 tlm 12 jaar op het
veldje van de speeltuinvereniging. 's Morgens om 9.30
uur was de opening: voor de ogen van alle aanwezigen
stond er een kind op tafel, onder een kleed, en toen ?
verdween hij ...., maar kwam 100 meter verder op een
andere tafel weer tevoorschijn! ra ra ... Iemand uit het
publiek met een hond riep: "Dat kan ik ook. Drie worstjes
op de tafel gelegd, kleedje erover, kleedje weggetrokken
en .... worstjes weg! ra ra ...

M ODE

Om ± 10.00 uur begonnen de
100 kinde ren te bouwen en te
timmeren aan de hutten. Onder
tussen werden er voorbereidin
gen getroffen door 40 vrijwilligers
en werd er o.a.een tent gepl aatst
voor eventuele regenprogram
ma's .
's Middags om 14.00 uur werd er
verder geb ouwd tot 16.00 uur.

Verven
Op dinsdag werden de hutten
afgebouwd en ingericht. 's Mid
dags kwam het leukste onde r
werp: het verven van de ge
maakte creaties.Dat isaltijd weer
een feest. Niet alleen de hutten
kregen een kwast; ook de kledij,
ledematen, gezicht en haren za
gen er nóg fleuriger uit.

Knutseldag
De keuze was groot op woens
dag . Je kon van alles maken:
feeënjurkje, cape bestempelen
metmaan en sterren,zwarte punt
muts , heksenomslagdoek, be
zem en ketting met ...jawel, echte
kippebotjes eraan , figuurzagen
en verven . Dit laatste onderwerp
was meervoor de bovenbouw en
zeer in trek. Maar dat was nog
nie t alles! Er zat een echte

~e 'lllltbe~tll{

~I"tiquittite"

Ingrid Rusthoven
H,Westerstrool 26 Ten Boer
({) 050 -3022333

in-en verkoop van
mahunie, eiken, oud· ennieuwgrenen
en luxekado -IJrlikelen

Ruime kollektie sfeerverlichting

100/' hoonluchIers i1
en staand. schemerlampen " :,', f._,-.~.:

grole kolleklie
wand,piegehen 1:1d,Ii ~
fraai glaswerk
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waarzegster in haar huisje en dat
was voor sommigen heel span
nend .Tussen de middag werden
er pannenkoeken gegeten, die
door de 12Vm 15 jarige tieners in
hun Hans en Grietje huisje waren
gebakken. Ook kreeg iedereen
heerlijke soep, die op het veld
boven een echt vuurtje werd ge 
kookt. Vanaf 14.00 uur was er
een braderie met aktiv iteiten.Om
er een paar te noemen : speel
goedverkoop door de kinderen ,
spekjeshap pe n, schminken ,
brooddeeg aan takken bakken
en spinnecakejes maken . De
meeste kinderen gingen met
meer spullen naar huis dan ze
meegebracht hadden . 's Avonds
werd er bij het kampvuur nog een
spannend verhaal verte ld .

Donderdag
In groepjes verdeeld konden de
kinderen kiezen uit: kanovaren.
vo lleybal , decors pelen en
schatgraven in de zand bak. De
jongsten waren heel blij met hun
"echt goud" vondsten: een gou
den ketting en gouden steentjes!
Tussen de middag werd er
gebarbecued ; de worst jes ,
broodjes , chocomel enz. ston
den klaar en vielen er, na de

Uw "enige"
k[e~ingzaak

in Ten Boer.

c;;;~
V

Hanna Dijsle iberge
Hendrik westerstras t 26
919 1 CT Ten Boer
Tel. 050 ·30234 17

inspannende ochtend,heerlijk in.
Om 15.00 uur was het alweer
zover... de hutten moesten afge
broken worden. Een mooie week
was al weer bijna voorbi j. Maarer
volgd en nog een optocht doo r
het dorp en een playbackshow.
De 14aangemel den hadden flink
geoefend en deden hun best om
een prijsje in de wacht te slepen .
De ouders konden in de goed
gevulde tent hun kinderen zien
optreden. Dat was dan het einde
van het "Toverdorp".

Het zijn plezierige en sportieve
dagen geweest waar in het weer
ons niet in de steek liet. Alle lof
gaat uit naarde vrijwill igers, want
zonder al deze mensen is zo'n
feest onmogelijk !

Tina Bolhuis

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

Oe geb roeders Kootstra zetten
hun bouwsel in de verf,' ook de
kleding krijgt een kleurtje! (Foto:
Inge Kaatstra)

Wist U dat ...
• de fietspaden langs de Oude
Stadsweg en in de Klunder steeds
smaller wordenenjeernietmeermet
goed fatsoen over kunt fietsen? Het
riet, de brandnetels enz. zwiepen je
tegen de benen!

• de verkeerssituatieop de N360is
veranderd enook rechtdoorgaande
fietsers geen voorrang meer heb
ben?Ditheeft in Garmerwolde al lot
meerdere bijna-ongelukken geleid!

• we nog steeds op zoek zijn naar
eentweedefotograaf?Beidedorpen
wordtvoor Henk wel erg veel!

BOUW v.o.f.

9798 PA Gormerwolde
Fox: 050 5419268



Een aangename verrassing voor Thesinge
Onlangs werden de bewoners van De Dijk en de Singel In Thesinge en het bestuu r van Dorpsbelangen Thes inge uitgenodigd voor
een bijeen komst met de gemeente Ten Boer om te praten ove r ••••••••een geheel nieuwe bestrating van De Dijk. Deze bijeenkomst werd
gehouden op donderdagavond 22 augustus in het Trefpunt en namens de gemeente Ten Boer waren onze gemeente secretaris Dhr.
Swart en Dhr. WIeringa van de dienst openbare werken aanwezig . Helaas waren van de 27 uitgenodigde bewoners maar een kleine
tien aanwezig, hetgeen toch vo ldoende was voor een gezellige en nuttige discussie.

Allereerst verontschuldigde Dhr.
Swart onze burgemeester en zijn
wethouders,dieeldersgemeente
lijke beslommeringen dan wel va
kantie hadden. Vervolgens legde
Dhr. Swart uit dat de gemeente
liJke wegen o.a. door de strenge
wintererniet optimaalbij lagen en
dat door geldgebrek prioriteiten
gesteld moesten worden. Voor
1996 zal een bedrag van fl.
400.000 ,00 besteed worden aan
een drietal groot onderhoud pro
jecten aangaande de Stadsweg
naar Lellens,de Wolddijk en.... De
Dijk in Thesinge.

Historie
Dhr. Wieringa begon vervolgens
een stukje historie van De Dijk te
schetsen, zoals hij die in de ge
meentelijke archievenhad gevon
den. De klachtenover de slechte
onderhoudstoestand van de Dijk
stammen namelijk nietuitde jaren
1990, maar reeds in jaren 1800
zettendetoenmaligebewonersvan
DeDijkhunzorgenoverdeslechte
onderhoudstoestand van De Dijk
aan de gemeente op schrift. Op
eenvolgende gemeentelijke over
heden hebben sedertdien provi
sorische verhardingen aange-

bracht. extra asfalt laagjes opge
brachtenzovoorts,enzovoorts.Het
resultaat van al dit lapwerk is dat
we nu met een sterk verhoogde
Dijk zitten,waarvanhetfundament
absoluutongeschikt isvoor zwaar
verkeer, zoals de vuilniswagen en
de SRV bus. De gemeente Ten
Boer heeftnu besloten een einde
te maken aan dit lapwerk en De
Dijk grondig te gaan herstellen,
beginnendebij hetfundamentvan
de weg.Dankzij dezeIlwerkzaam
heidsdag in het dorp lijken de
"zettingen" van De Dijk nustabiel,
hetgeenal een grootwinstpunl bij
het herstel is.

Klinkersteentjes
Wanneer ik alles goed begrepen
heb, dan gaathet herstel alsvolgt
in zijn werk: Bloksgewijs zullen
delenvanDeDijkvanhunwegdek
ontdaan worden en zo'n 60 cm
afgegraven. Daarna wordt er een
drainageaangelegd,mogelijkmet
een versterkend geÛ"tapijl, puin
enzandfunderingen.Dealwerking
vanDeDijkzalnietmeergebeuren
met asfalt, maar met ouderwets
aandoendeklinkersteentjes,waar
door De Dijk zijn oude, oorspron
keliJke karakter als trekweg terug-

krijgt. Klinkersteentjes zijn in aan
schaf weliswaar duurder dan as
falt; maar mochten de zettingen
minderstabielblijkendanzelijken,
dan is herstel veel eenvoudiger
(desnoods doen we 't zelf!) en
goedkoper dan in geval van een
asfalt bestrating. Er waren enige
zorgen bij de aanwonenden dat
een klinkerbestrating minde r
drukvast zou zijn dan asfalt, maar
Dhr.Wieringaovertuigdede aan
wezigen ervan dat dil geen ver
schil behoeftte maken.

Overlast
Ogenschijnlijk lijkt dit allemaal
prachtig, endat ishetook...en lijkt
het allemaal simpel, maar dat is
het niet. De planning is dat de
werkzaamheden eind september
zullen starten en afgerond zullen
worden voor december.De werk
zaamheden zullen veel overlast
mei zich mee brengen voor de
aanwonenden. Niet alleen wordt
de bereikbaarheid van de wonin
gen beperkt, ook zullen de
vuilnisdienstenen de SRV wagen
nietoverDeDijkkunnen(denood
diensten zullen ingelicht worden
door de gemeente en behoren
natuurlijk tot de uitzonderingen).

De gemeente vraagt nadrukkelijk
om Uw begrip voor deze situatie
enverzoekteeniederdaadwerke
lijk mee te werken door auto's el
ders te parkeren en geen omo
digeverkeersbewegingenoverDe
Dijkuit tevoeren. Alleen dan kun
nen de werkzaamheden in de ge
plandetijd voltooidworden.

Wedstrijd
Door deaanpakvanDeDijk, zoals
diedoorOorpsbelangengestartis
ennudoor de gemeente afgerond
wordt, zal De Dijk uitgroeien tot
één van de mooisle plekjes van
ons dorp, waar slechts nog de
rustieke,ouderwetselantarenpalen
aan ontbreken (maar misschien
komendie ooknogweleens!).We
willen daarom als Dorpsbelangen
samenmetde gemeenteTenBoer
denodigeaandachtgevenaande
afrondingvandewerkzaamheden.
Suggestieszijnvanhartewelkom.
In iedergeval zullen we eengrote
kleur-en tekenwedstrijdorganise
renvooralle dorpsbewoners, jong
en oud, met als thema: DE DIJK,
NU en STRAKS.

HenkBusscher.

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

Drogisterij. Pariumerie
Reiorm . Schoonheidssalon

Win kelcentrum Lewenbor g Groningen 050 - 5410508

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

BOUWBEDRIJF

A.P. vd MOLEN
Traditionele bungalowbouw - Zelf meewerken bespreekbaar
Volgens ons of uw ontwerp - Tevens onderhoud en renovat ie

van bouwaaneraaa tot sleutelklaar!

Winkelcentrum Lewenborg • Kajuit 322 • 050 • 5415222
Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Meeuwstraat 2A 9791 GE Ten Boer
fax 050·3024081
Aulolel. 06·52632 384 Tel. 050 . 302 46 43
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Openluchtspel op 16 en l' augustes

De schat van Tan Annegie

Jaap van Zanten uit Thesinge
maait het gras voor z 'n geitjes
nog op de ouderwetse manier.
(Foto: Henk Remerie)

Het openluch tspel van Wester met Kees Huisman , Hannie Havenga
en Kees Jansen. "Ze zeggen dat er nog kotven vol getd in de grond
zitten motten." (Foto: Henk Remerie)

Je mollen !Wij dingen nait oet
lainen: joen peerd (dij krieg je
moager t'rug) en joen vraauw (dij
krieg je dik t'rug).
Ook de humor is nait vergeten;
der wordt meer as ains smoaklek
om laacht! Zelfs t weer waarkt
met; t kin nait mooier : Wester op
zien bèst!

Hillie Roamokker-Tepper

- doe kletst mor wat bie dien kont
omhoog

- je kinnen derwelop noarKeu len
rieden (zegd van n stombe
heegscheer)

- hai het t meellaiver as puut
- kist er wel over hln pizze n

(zo n lutje lapke laand is t)
- t is apmoa l geld vergraimen :

je vinnen allain mor n poar
roustege spiekers en n pispot
van ol Annegie

- der isgain lozergoud asminsen.

Riedend langs d'olle Stadsweg
schut mie t weer in t zin: zo! de r
nog hier of doar wat in de gron d
zitten? Je kinnen nooit waiten ...

weg , Olie Rie ksweg .. . de
gemainte. dij zo aarm is as Job;
de fiets van Klaas Ebeling , Jan
Leugs zien wichelroede (n
wilgentak omwoltermet tezuiken)
en Simon Venengoa zien schoon
dochter (Bieneke), dij op ale
doagen lept , En wat ducht joe
van aal dij prachtege Grunneger
oetsproaken, zoas:

Prachteg, zoas ze dat metnkan
der brengen; der is weer hal wat
waark op doan . Ook de techniek
staait veur niks: zoas ze dij geest
van ol Annegie oetbeelden ... je
zonen t hoast leuven.
t liekt apmoal zo gewoon, net of
t touva lleg gebeurt: postbode
komt raan fietsen en hetweer wat
nijs te vertellen (postbodes kom
men ja overaal en heuren van
alles), knecht Evert strukelt,Chiel
(dij wichelroedeloperoetAmster
dam)zingt over n "pikketanesie",
enz. t Is ook echt in Gaarmwól:
der wordt bv. proat over d 'ol
Stadsweg. Dörpsweg,Grasdiek-

Zo n viefteg joar loater het de
gemainte oetbrai densplannen
aan d'olle Stadsweg. Boer Hof
kamp, ain van de roadsleden,
heurt bie touvaa l t verhoal over ol
Anneg ie: der zollen körven vol
geld in de grond zillen! Zien
knecht Evert wait nog precies
woar t hoeske ston . En doar wil
gemainte baauwen? Dat gait
zomor nait! Hai wil eerst wel es
kieken wat er in de grond zit! Oet
noam van de Cultureel-Histori
sche Verainen dut e n bod op t
laand .n Wonderliek echtpoar oet
Amsterdam (n wichelroedeloper
en n woarzegster) kommen hom
helpen . t Duurt nait laank of
z'hemmen d'eerste rieksdoalders
vonnen. Dat liekt goud ; boer
woant zuk al riek! s Oavend s legt
de woarzegster op n indringende
menaaie r contact met de geest
van ol Anneg ie .....

Stel joe toch ais veur! t Is oorlog; in n hoeske aan
Stadsweg woont nolle allainstaande vraauw: Annegie.
Om te veurkommen dat de Duu tsers der met heur geld
vandeur gaan, stopt ze t in de grond.

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzeker ing en
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Adm in istratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 050 - 3022191

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365

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

Oosterweg 1
Zuidwolde" Groningen
Tel. OSO "3012832 Fox 3014429
Thesinge " Singel 1
Tel. OSO "3023529
Autotelefoon 06 "52 61 90 71 s 78

FA. GEERT BELGA
FIEtSEN "

Kaju it 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen
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Garmerwolde

Thesinge

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Groep 8
vliegt uit
Ook dit jaar namen een aantal
kinderen afsche id van hun oude
vertrouwde basis school en be
proeven hun geluk in den vreem
de. Wie het zijn en wat ze gaan
doen, kunt U hier onder lezen.
Wist u dat bij de schoolkeuzeo.a.
de volgende zaken hebben mee

' gespeeld?
• is dichtb ij
• deze vond ik het leukst
• past bij mijn niveau
• er gingen meer kinderen uit

m'n klas heen
• m'n zus, broer, vriend of vrien
din zit er ook op
Oe G&Twenstjul/ieal/emaal veel
succes op de middelbare scho
len en ... natuurlijk ook veel ple
zier!

Van de 0. B.S. in Garmerwolde.
Op de bank (v.l.n.r.): Jellry de
Hoog (GroeneSchool),Jan-Peter
Schaatsberg (Wessel Gsnstort
Col/ege), Han Munstra (Wilgen
borgh), Annelies Woppenkamp
(Werkman College) en Haily
Hoekstra (Werkman Col/ege).Op
het gras (v.l.n.r.): Riëtte van der
Molen (Werkman College) ,Freek
Mandema (Werkman Col/ege) ,
Alexander ter Veer (Wessel
GansfortCollege) enBartGerding
(Wessel Gansfort Col/ege). (Foto:
Anneke Kattenberg)
Bij de Til in Thesinqe; v.l.n.r. de
jongens: Rik van der Woude
(Groene School), Menko Heide
ma (Wessel Gension College),
Jan Steenbeek (Groene School)
en Klaas-Jan Hofstede (Wessel
Gansfort College). Vooraan de
meiden: Jantine Zij l (Wessel
Genstort College), Sanne Werk
man (Willem Lodewijk) en Miriam
de Boer (Wessel Gansfort Col
lege). (Foto: Hans Weggemans)

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

tlo wijk Lewenborg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

LEDER- EN MEUBELSERVICE
J.E.G.Ruiter

Oude Rijksweg 20, Garmerwolde
tel. 050-5421205 / 5425049
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Foto van de maand

Jorlge't'en~kening b ij on s t e openen. Maar ja. dan loo p je wel wat m is. l ools je eigen pas

AI§. je het al moe ilij k genoeg ....'nd t om keuzes te maken. is het mis~hren beter om maar geen

Kopij inleveren voor donderdag
19 september 19.00 uur

Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
050-3023896 .
Rabobank Garmerwolde .
rek. nr. 32,07.05749

Abonnementsgeld f. 17,50 p .j.
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Redaktie Theslnge:
Peta Jurjens , Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp ,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidt.
Eind-red akti e:
Elisabeth Totenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Redaktie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld . Detta V.d .
Molen, Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-54 19630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

REDAKTIE
ADRESSEN

15 september
9 .30 uur sawGarmerwolde,
Ds. de Graaf (Bant)
14.30 uur Os, de Graaf (Bant)
22 september
9.30 uur Ds. v. Wieren (Haren)
19.00 UUT Ds. Maathuis (Spijk)

Gerelormeerde Kerk
1 september
9.30 uur saw GK Thesinge,
Ds. Mulder (Assen)
19.00uurDs.v.dWoude(Middelstum}
8 september
.... uur Or. de Vries (Kampen)
1900uurDs.Malrepaard.Zevenhuizen

22 september
9.30 uur Herv. kerk Thesinge
ds . S Yprna, H. Avondm aal

Kerkdiensten
Ned. Herv. Gemeente
1 september
9 .30 uur sawGeref. kerk
ds . M. Mulder (Assen)
8 seplember
9 .30 uur Garmerwolde
ds. P.J. Huiser (Groningen)
15 september
9.30 uur sawGarmerwolde
drs. M. de Graal (Bant)

jou om nu bij de Rabobank een JorlCJerenRekening te openen en er eentje Ie kiezen. Succes!

je krijgt . En ~WOP. Welke cadeaus we hebben? Ze zweven hit'ronde f, en het is aan

waarm ee je gra tISkunt pinnen. En een PJima rente. En na tuu rlijk het gratis cad eau dat

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

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

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg 3
(f) 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - (f) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - (f) 050 - 577 1306
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