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Op een grote paddestoel

.

leder Jaargetijde heeft zijn eigen schoonheid. De lente , tijd van het nieuwe leven ; de zomer, tijd van bloei en rijpheid. Dan komt
de herfst met zijn langzame aftakeling, rottend loof , met gouden zonnestralen die de bronzen kleuren verlichten en zijn pittige,
prikkelende geur. In deze tijd van bronzen kleuren , vocht en nevel, verschijnen langs weiden en wegen , in bos en struikgewas
de kleurige en grill ig gevormde herfstkinderen, de zwammen of paddestoelen.
Hoe kom je ertoe om deze groep
van merkwaardige natuu rverschijnselen paddestoelen te noemen? Dit heeft te maken met alle
bijgeloof, sprookjes en sagen die
rond zwammen geweven zijn.
Eeuwenlang heeft de mens de
paddestoel met een wantrouwend oog bekeken. Deze vreemde gewassen met hun wonderlijke kleuren , zo vreemd in ontstaan en vergaan , duivels was
het. De verbind ing met de pad,
één van satans nachtdieren, is
dan gauw ge leg d . Oo k zijn
helpste rs de toverkollen en heksen worden in dit verband genoem d . Paddestoelen krege n
namen als satansboleet, duivelsei, judasoor en heksenboleet en
werd e n du ive lsgebro ed genoemd . Ze komen zo raadselachti g op, in perfecte kringen,
dat moet wel toverw erk zijn.
Heksenkringen dus.
Mag isch
Paddest oelen zijn aleeuwenlang
een mysterie. In de Mexicaanse
cultus werden ze als goden aanbeden . Eén hiervan was de god
Soma, niets anders dan onze
vliegenzwam,een paddes toel die
een roes of hallicunaties kan
verwekken.Aan deze paddestoelen werden in 1862 nog ered iensten gewijd , waarbij dansers,
muzikante n en vertellers de
paddestoelennuttigden en "high"
werden.
De Papoea 's aan de andere kant
van de wereld hadde n hun eigen
cultus rondo m de satansboleet,
welke ook bekend staat om zijn
geestverruimende werking .
In de Grieks e oudh eid zag
Homerus de paddestoelen als
"resultaat van het samenkomen
van hemel en aarde". Athenaus
ge loofde dat hun omvang en hun
getal toenam met het aantal en

Sjaak Sneek met een wel hele grote paddestoel!
de sterkte van de donder slagen .
De paddestoelen hadden in het
antieke Griekenland geen goede
naam, al hebben ze wel hun wetensc happelijke naam "myceet"
aan de Griekse taal te danken .
De Romeinen hebben de paddestoelen wel zeer gewaardeerd .
Ze waren zeer gezoc ht en op
prijs gesteld door fijnproevers. In
Rome werd op een zeker moment het eten van vlees bij feestmalen verboden. De gastronomen be rei dde n to en p ad de stoelgerechten, gekookt in wijn,
met een bosje korianderen voegden als binding eidooier en olie
toe. Nog steeds wordt de pad destoel in Italië en Oost-Europese
landen als een ware delicatesse
beschouwd . In de westerse cultuurwordt de paddestoel de laat-

ste eeuwen herondekt, maar nog
vaak argwanen d bekeken.
Wat is een paddestoel?
Een appel is geen plant, maar
een vrucht van de plant. Zo is de
paddestoel geen zwam, maar de
vrucht van een zwam. Zoals in de
appel een pit zit voor een nieuwe
appelboo m, zo zitten in de paddestoel sporen voor een nieuwe
zwam.
Zwammen komen niet alleen in
het bos en veld voor, maar overal
op voc htig-warme plaatsen. Ook
in onze huizen. Nuttige én verwoestend e soorten. Schimmels
op brood , kaas of fruit. En in de
geneeskunde de penicilline, een
antibioticum dat aan schimmels
onttrokken word t. Maar ook in het
hout van vloeren en wanden, de

gevreesde houtzwam .
De paddestoel is de "vruc ht" van
de zwamvlok (moederspore) die
zich met fijne draden aan alle
kanten even ver uitbreidt. Aan
het eind van deze draden komt
dan hetvruchtlichaam, de paddestoel. Deze staan in een ge lijkmatige kring, de heksenkring . Na
een broeierige warmte kan het
zijn dat de vruch tlichamen als
paddestoelen uit de grond sch ieten. Normaal is de periode van
knopje tot paddestoel ongeveer
een week.
De paddestoel in Nederland
Het paddestoelenbestand in Nederland schommel t. In de provincie Groningen komen zo'n 1400
soorten paddestoelen voor. De
laatste jaren (her)ontdekt men

nog veel soorten.
Zwammen en pa ddestoelen zijn
zeer gevoelig.Vooralvoorche mische stoffe n en zu re reg en.
Daarom gaat de p ad destoelenstand in overbemeste geb ieden als Noord-Braban t achteruit.
In Groningen zijn deze invloeden
(nog) niet zo waarneemba ar.
Datwas in september inThesinge
ook te merken: op het weiland
van de familie Sneek schoten
zo'n 15 families reuzenbovist in
heksenkringen uit de grond.Maar
liefst 150 exemplaren! Dit is voor
(Noord) Nederland uniek. Ze komen wel vaker voor in dit gebied,
maar niet in deze hoeveelheden .
Deze reuzenstuifzwam heeft zijn
naam te danken aan zijn omvang . De meesten hebben de
omvang van een grote voetbal.
Ze waren nog niet zo groot als dat
exempla ar - gevonde n in 1955 in
Noord-Bohemen - dat een hoogte
had van 46 cm, een omtrek van
212 cm en een gewicht van 20,8
kilo!
Wat moet ik ermee ?
Boer Sneek zat eigen lijk een
beetje in zijn maag met de grote
hoeveelheid , voo r hem onbekende , pad destoelen die begin
septembe r op zijn weiland verschenen. Waren ze schadelijk
voor zijn, van dit weiland etende ,
vee? Daarom belde hij de Dienst
Landbouw Voorlichting en vroeg
om advies . In dezelfde week
kwam Jaap Nienhuis op het land
van boer Sneek terecht samen
met Jan Doevendans, natuurdeskundige van TV-en Rad io
Noord . De reuzenbovisten werden aan de kijkers van TV-noord
ge toond met het bijbehoren d
weerpraatje. Het daaropvolg end
weekend was het Thesinger weiland een ware toeristentrekker.
EenkleineThesingertoerist kwam
niet verder dan de gracht rondom
het kerkhof. Daar fietste hij pa rdoes in. Zijn oma redde hem

daarna uit het water en ze kwamen, zonder een paddestoel
gezien te heb ben, kletsnat thuis
aan de Molenweg nummer 1.
Kun je dat eten?
Ook Oost-Europa deskund ige en
paddestoelenken ner René Dekker kwam het nieuws ter ore. Hij
weet te vertellen dat deze reuzenbovist een ware delicatesse
is bij padd estoeleneters. Vooral
in landen als Italië en Rusland zijn
ze zeer geliefd.
In voed selarme geb ieden als Si-

0nproeve~! ~oro: Henk Remen~

berië,waar René een poosje verbleef, is de paddestoel een uitstekende vleesvervanger. De
Russen zouden zeer verheugd
zijn als ze de ze bovisten zagen .
Dat is bij Nederlanders ondenkbaar . Nog steeds hangt er rond
paddestoel een geheimzinnige
sfeer. Natuurlijk zijn ze ook vaak
g iftig en veel mensen weten niet
welke wel en niet eetbaar zijn.
Echte kenners weten dat wel en
genieten van de heerlijke smaak
van o.a. kastanjebo leten, cantharellen , (weide jchampignons
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Op het menu
Een jonge Groninger ondernemer, Bert de Jo nge van eetca fé
"Het Wape n van Brussel", zette
de reuzenbovist op het menu en

Reuzenbovisren op het land van de Familie Sneek: een lekkernij voor

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

Installatiebedrijf

en oe ste rzwam me n ... é n
reuzenbov isten.Voor het vee van
boer Sneek kan het eten van het
ing eku ild e gra s nie t zoveel
kwaad , al probeert hij de pad destoelresten zoveel mogeli jk te
verwijderen. In het land lopen de
koeien allemaal om dit gewas
heen en laten het rustig staan.

verloste boer Sneekvan de jonge,
eetbar e bovisten. De oud ere
zwammen zijn oneetbaar, ze zijn
gee lbruin geworden en de sporen zijn inmid dels gerijpt. Bij het
"Nieuwsblad van het Noorden "
verscheen de ze kok op de voorpagina en ook het SBS-programma "Hart van Nede rland "
besteedd e aandacht aan d it
unieke gebeuren. Sjaak en Joke
Sneek werden door Bert de Jonge
uitgenodigd om de door hem
bereidde bovisten te komen proeven. "Ik moet het nog zien, mij

heb je nog niet overtuigd ", was
de reactie van Sjaak op de beloofde heerlijke smaak van de
paddestoel . Samen met uw G&T
verslaggee fster, de persmensen
van het Nieuwsblad en René
Dekker met vriendin, werden ze
overtuigd tijdens een gezel lige
avond in dit eetcafé. De smaakervar ing van een reuzenbovist
houdt het midden tu ssen de
zachte sp onz igheid van een
champignon en de vlezigheid van
een schnitzel. De heerlijke paddestoelensmaak blijft nog lang
aan je ge hemelte hangen. Verge zeld van uitgelezen wijnen en
bijgerechten was deze maaltijd
met als hoofdgerec ht de reuzenbovist een staaltje van c ulinair
vakmanschap .
Goed landbeheer
Dat de reuzenbovist in zo'n grote
hoeveelheid voorkomtop het land
van Sjaak en Joke Sneek is een
staaltje van hun agrarisc h vakmansc hap . Het weiland is op de
juiste wij ze b emes t, het is
humusrijk en bevat vee l goede
mineralen, zodat een ideale voedingsbodem ontstaat voor o.a.
reuzenbovisten , maar ook voor
het vee van deze ondernemers.
En daar gaa t het hen uiteinde lijk
om. Paddestoelen zijn leuk, maar
gras is beter. Daar moet dit gezin
uiteindelijk van bestaan,want een
"tweede tak" voor dit bedrijf als
bovistenkwekerijziterwaarschijnlijk niet in. Op dit moment in oktober kun je al bijna geen spoo r(e)
meer van de paddestoel ontdekken en het is nog maar de vraag
of de volgende generatie paddestoelen de komende herfst weer
uit de gron d wil schieten .

Roelie Karsijns-Schievink
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De vergader ing van de Algemene
Beleidscommissie (ABC) van 2
oktober j.1. was voor een g root
deel gewijd aan het verzoek van
sch ildersbed rijf Hofstede uit
Thesi nge om een nieuw bedrijf
met won ing aan de Lageweg 15
in Thesinge te mogen bouwen .
Sch ilde rsbed rijf Hofstede heeft
het probleem, dat het bedrijf zich
op d rie lokaties bevind t, er een
tek ort aan bedrijfsruimte is, het
slecht bereikbaar is voor bestelen vrachtwage ns en de aan- en
afvoerv erkeersbelasting voor het
d orp op levert. Hof stede zo u
graag alle bedrijfsactiviteitencentraal op één plaats willen hebbe n, met voldoende bedr ijfsruimte,een goede parkeervoorziening
en goed be reikb aar.
Op het eigen terrein van Hof-

Recept (voor volgend jaar):
Men neme een reuzenbovis t, snijdt deze in p lakjes (ter g rootte
van ee n schni tzel), pan eert ze met bloem en bakt ze om-en-om
in wat {olijf)olie met uitjes; afblu ssen met rode wijn en smullen
maar. Ook de bouillon getrokken van bov ist en groenten (p rei, ui,
worte len etc .) en kruiden (b .v. basilicum ) is heerlijk . Wijn van de
Pinot-noir uit de noordelijkste wijnstreek van Frankrijk, de Bourgogne, maakt de maalti jd volgens kenne rs "god delijk".
De bete re groenteman maakt het mogelijk om deze herfst nog op
een veilige man ier van de paddestoelensmaak te genieten .
Oesterzwammen, shi-takes , {grot)champignons ... zijn vo lop
verkrijgbaar.
In Pieterburen kan men bij de theeschenkerij "In Oomies Toen "
smullen van paddestoelentaart en paddestoelen bekijken in de
tuin. (Tot en met 10 novembe r).

stede aan de Lageweg 15 kunnen alle activi teiten gebundeld
worden,door naast de bestaande
sch uur een bedrijfshal en een
won ing te bo uwen . Op deze
man ier ontstaat er ruimte voo r
alle sch ilde rsactvi teiten, ops lag ,
aan- en afvoer en parke ren.
Een architect heeft voor Hofstede
al een ontwerp gemaakt van een
zo goed mogelijk in het landschap ingepast bedrijfsgebouw
met woning . Het totaal beeld is
volgens de arch itect een mo derne vorm van het kop -hals -rom p
boerderij-type . De commissie
Welstandstoezicht kan zich in het
ontwerp vinden.
Klaar dus , zou je den ken . Maar
nee .... !
Het perceel aan de Lageweg,
waar Hofstede wil bouwen, ligt in
het "Bestemmingsplan Buitengebied " en heeft ee n ag rarisch e
funct ie. Vestiging van een schildersbedrijf in het bu itengebied is
dus in strijd met dit bestemmingsplan .Wil het co llege desondanks
toch aan het bouwp lan meewerken, dan moet het da artoe een

aparte vrijstelling verlenen .
Het college twijfelde ech ter of zij
deze vrijstel ling wel kan verlenen . Enerzijds vinden B&W dat
een sch ildersbe d rijf o p ee n
bedrijventerre in hoort en niet in
het buitengebied dat een ag rarische func tie is toegekend . An·
derz ijds was er ook begrip voor
de argumenten van Hofs tede .
Alles afwegend vond het co llege
ech ter dat - vanwege handhaving van het bele id met be trekking tot het buitengebied en de
voork oming van precedentwerking - geen vrijstelling kon wor·
den gegeven.

ten maken .
De fractie s waren wel van mening dat precedentwerking in het
buitengebied voorkomen moet
wo rde n. Om ad hoc beleid te
vermijden, hebb en enke le frac ties het college verzoch t eerst
een beleidswijzig ing van het bestemmingsp lan voo r te bereiden
en daarna te be zien of vrijstelling
kan wor den verleend .
Het college gaf aan zich opnieuw
te zullen beraden .Dus binnenkort
meer hierov er.
Sicco Laagland

De raad sfract ies in de ABC-verga der ing wa ren d ie mening niet
toegedaan en vonden dat getrac ht moest worden medewerking te ver lenen aan het bouwverz oek van Hofsted e. De wens
tot bundel ing van activiteiten, de
b indi ng van het be dr ijf me t
Thes inge, he t on tb reken va n
ruimte op het bedrijventerrein en
het reed s besch ikken over opslag ruimte aan de Lageweg zouden een vrijstelling mogelijk moe-
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Te gast bij Klokhuis
Wat is " Klo kh uis " precies? Mensen met kinderen in de leeftijd
van 6 j aar en ouder zullen het ongetwijfeld weten. " Klo k h uis"
is een t.v.-programma, dat in de vooravond uitgezonden
wordt; dagelijks van 18.40 tot 18.55 uur, op Nederland 3. In het
programma wordt per keer een onderwerp gekozen en uitgelegd; tussendoor worden kleine sketches gespeeld. De onderwerpen d ie aan bod komen, zijn zeer variabel; denk maar eens
aan: hoe wordt asfalt gemaakt, hoe werkt een televis ie en
waarom kun je mèt een bril wel zien en zonder bril niet?
Eigenlijk hele gewone dingen, maar waarvan kinderen zich
vaak afvragen hoe zoiets In z'n werk gaat.
Het programma gaat er In begrijpelijke taal redelijk diep op in.
Dat is dan ook de reden waarom ook veel volwassenen ernaar
kijken.
Hieronder volgt het relaas van
Elleke (15) en Riëtte (12) van der
Molen; zij zijn samen met hun
ouders naar een van de opnamen gew eest.
Toen ik naar "Klokhuis" keek, zag
ik tijdens de aftiteling het adr es
van het p rog ramma. Als je vragen had , kon je d ie naar dat
adre s sturen. Dat heb ik ook gedaan. omdat ik me afvroeg hoe
de kijkcijfers van prog ramma's
werden gemeten,want in de krant
staat weleens: "Het programma
... heeft een kijkc ijfer van... miljoen mensen ". Omdat ik nieuwsg ierig geworden was naar de
manier waaro p deze ci jfers eigen lijk bepaal d werde n, sc hreef
ik een brief naar "Het Klokhuis".
Een paar weken later kreeg ik
een kaartje thuisgestuurd: ze bedank1en me voor mijn reac tie en
hoopten dat ze in een van hun
uitzendin gen aandacht aan m'n
vraag zouden kunnen besteden.
Dus ik dacht: blijven kijken!!

Telefoontje
Totdat ik maandag 16 september uit school kwam . Mijn vader
vroeg me, onder het thee drinken , wanneer ik norm aal ge sproken op woensdag vrij zou
zijn. Dus ik zei: "Om kwart voor

vier, hoezo?" "0, zomaar." Maar
daa r was ik het niet mee eens ; hij
vraagt normaa l nooit hoe laat ik
vrij ben omdat er een briefje in de
keuken hang t met mijn schoolt ijden erop . Dus heb ik na lang
zeuren toc h los gekregen dat er
gebeld was doo r Marjo Boeijen
van "Het Klokhuis". "Ze vroeg me
of lij je vraag wel voor de camera
wild e stellen ; in Hilversum, op
woensdag 25 september." Ik kon
het eerst niet ge loven, d us vroeg
ik of het ech t waar was. En dat
bleek het gev al. En d us heeft m'n
vade r de volge nde dag vrij gevraagd van schoo l; dat vonden
ze prima , omdat ik waarschijnlijk
nooit weer zo'n kans krijg .

Naar Hilversum
Zo gezegd , zo ge daan . Woensdag 25 septembe r werd ik om
13 .00 uur doo r m'n vader van
sc hool opg ehaald . M'n moeder
en zusje konden ook vrij krijge n,
dus die g ingen ook mee naar
Hilversum . Na twee uur rijde n.
kwamen we in Hilversum aan.
Het was daar nog wel even zoeken naar het Mediapark.Toen we
het gev onden had den, vroeg en
we aan de portier waar we moesten zijn voor "Het Klokhuis". We
parkeerden onze auto en liepen
naar ing ang twee. Aan de rece p-

tie heb ben we gevraagd waarwe
heen moe sten . We moc hten wel
even g aan zitten; ze zou even
bellen d at we er waren. Na onge vee r vijf minuten wachten , werden we opge haald door Marjo.

Oe opnamen
We liepen met z'n allen door de
stud io en maakten kennis met de
regi sseur, de c ameraman en de
ge luidsman .We mochten de studia wel even bekijken ; maa r daar
hadden we niet veel tijd voor
nod ig, het was namelijk een hele
kleine studio. Er stond een boekenka st. een ban k en een g rote
stoel met een blau w vlak erachter. In het midden stond de c amera. Ik moest in de stoel ga an
zitten en kon m'n vraag stellen .
De eerste keer gi ng het redelijk
goed , maar het moest nog een
keer over omdat ik verge ten was
hoe ik op de vraag be n gekomen.
De twee de keer g ing ook goed,
maar voor de zeke rheid moest
het nog een derd e keer. Dit keer
g ing het fout: ik wist niet mee r wat
ik moest zeggen, d us dat moest
over. Toen de vierde opna me
klaar was, was het klaar wat betreft het zitten. Ze w ilde n ook nog
een paar opnamen maken waa rop ik aan kwam lopen. Ook d it
g ing goed: op één kee r na: toen
struikelde ik bijna en moest du s
lachen . Na drie keer was ook dit
goed g elukt en waren we klaar
met de opn amen .
Elleke van de r Molen

Kollerljweg 14 Woltersum
Tel. 050 - 3021796
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In de stud io heb ik naar Elleke
gekeken hoe de vraag opgenomen werd . We moesten doodstil
zijn. Dat lukte allemaal p rima. Na
de opnamen gingen de geluids
man en de cameraman hun spu llen weer opruimen en inpak ken ,
want we waren de laatsten d ie
die da g opgenomen werden .

Nog een vraag .
M'n vader zei dat ik ook nog een
vraag had . Ik had namelijk twee
dage n eerder een halsketting gekocht met een holog ram hanger
eraan . Thuis had ik al gevraagd
hoe een hologramgem aak1 werd,
maa r daar wi sten m'n ouders
geen antwoord op . M'n vader zei
in de auto dat ik m'n vraag ook
maar aan het Klokhuis moest stellen en dat heb ik du s gedaan. De
regi sseur wist het antwoord ook
niet, maar vond de vraag zo interessant dat ie ook wel in het Klokhuis be handeld zou kunne n worden. Hij zei: "Jammer dat de appa ratuur alweer ingepakt is, anders had de n we deze vraag ook
nog op kunnen nemen ." Het bleek
ec hter niet veel moeite te zijn om
alles wee r uit te pakken . Dus
mocht ik ook in de stoet plaatsnemen om m'n vraag te stellen .
Daarna zijn ze nog wel een kwartier bez ig geweest om m'n ketting te filmen. Het was heel moeiIijk om het hologram goed in beeld
te krijgen .
Na afloop zei de regisseur: "Ik
weet niet wanneer het uitgezonden wordt, want het moet allemaal nog uitgezocht worden .
Het filmpje komt eerst in het arch ief. Je krijgt wel een briefje als
het uitgezonden wordt."
Daarna hebben we nog eve n
rondgewandeld , maar we hebben geen bekende Nederlande rs
gezien. Toen zijn we weer naar
huis gegaan. Het is wel een hele
g ave dag geweest.

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman óver!

Het verslag van Riëtte:

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.
Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.A. Siegers

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

Uw slager

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode
Wlg bo l ds t raa l6. 9791 CR Ten B o er
Tel e f o on ( 0 50 1· 3 0 22 15 1

Wigboldstraat 17
Ten Boer - OSO - 3021272

Presentatie bundel "Sprookjes en gedichten"
"Er was eens een man die sprookjes en gedichten schreef ..."
Die man werd In 1936 in Amsterdam geboren. Zestig jaar later, op zaterdagmiddag 5 oktober,
vond Rudy Bremer tot zi jn stomme verwondering de oude kloosterkerk In Thesinge gevuld met
familie en vrienden.
Terw ijl de kinderboekenweek in
Nederland van start was gegaan
met frappant genoe g ook Sprookjes als thema, ontving de kersverse zestigjarige uit handen van
zijn vrouw Renee het eersteexemplaa r van de bun del "Sprookjes
en ge dichten" van Rudy Bremer.
Deze presentatie was het sluitstuk van een andere verra ssing :
het g eleg enheid skoor "Rud ymentair" zong onde r leidi ng van
Wiebe Stuive een a ca pe lla sinfonietta van vie r van Rudy 's g ed ichten. De jubil aris was totaal
ove rd onderd door d it ind rukwekkend e optreden en zei nog:
"Het zal niet vee l ongepub liceerde dichters gebeuren dat
hun verzen op muziek worden
gezet en zo prachtig gezongen
worden ."
Even later bleek hij wel de gelijk
een gepubliceerd dichter te zijn.
Renee had in het diepste geheim
en met hulp van vakmensen het
fraai uitgevoerde boe k voorbereid.

docent aan de universiteit van
Gron inge n, koksjongen op de
grote vaart , en hij is nog steeds
wetenschappelijk en literair vertaler. Zijn liefde voor muziek komt
tot uiting in het geestdri ftig organiseren van de OSA-concerten in
het klooste rkerkje .
Hij beschouwt zich als dicht erzwerve r; zijn reizen hebb en veel
stof ge leve rd voo r de observa ties en fantasieën die hij uitwerkt
in sfeervo lle sprookjes, waa rin
een volstrekt originele verte lstem
doorklinkt.
De ged ich ten zijn vaak aangrij-

pend in hun verstild e beelden ,
zoals "Joods Monum ent van Edu
Waskowsky" dat in het G&T-herdenkingsnummer van 50 jaar Bevrijd ing ston d . Ook zijn verknoc htheid aan het noorde lijk
landschapen onze leefomgeving
is ee n krachtige bron voor zijn
poëz ie.
"Ik ga meteen nieuw werk sch rijven , zodat er ove r tien jaar ee n
tweed e bun de l kan komen ," zei
Rudy Bremer in zijn dankwoord .
"En hij schreef nog lang en gelukkig ..."
Annelies Jorna

N.B . Het boek "Sp roo kje s e n
g edichten " van Rudy Breme r,
dat zee r de moei te waard is en
tal van p rac htige illustraties bevat, is nog in beperkte o p lage
b ij Rudy en Renee ze lf ver kr ijgbaar vo or f 25 ,-. Tel. 05 0
3023 7 35.

BuIde aan de P.T.T.!
Ondanks de wonderlijke adresser ing is dit kaartje helemaal vanuit Roses
(Costa Brava) naar Garmerwolde gekomen! De postbode heeft hem persoonlijk bij ca fé Jägermeister afgegeven. (Omdat ze in een café vaak
iedereen kennen.) Maar voor wie is de kaart bedoeld?
Wil Gypsy Krullebol zich melden ?

Rud y is werkzaam geweest als
leraar , regisseur, lector aan de
universiteit van Teheran , hoofd -

Rudy Bremer , immer ac tief in het
zelf organ iseren van al/erlei din g en zoals de OSA concerten in
Thesing e, was totaal overdonderd doo r de verrassing d ie hèm
overkwam; het feest werd nog tot
in de kleine uurtjes voortgezet en
hij heeft er van geno ten!
(foto J. W. den Hartag)

Voor :
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.
ingegroeide nagels
eeltvorming
likdoorns

~"'· • .I

Ook een kaartje uit Pangand aran (Midden-Java), gerich t aan de familie G.
Bouwman, ? te Garmerwoude, Groningen , Ned .cad werd - zij het met enige
vertraging - feilloos op het juiste adres bezorgd!

KLAUWVERZORGING

Autorijschool

R. v.d. Woude

VRIESEMA

gediplomeerd
voor koeien en schapen

Vamor L.M.I. gédlplomeerd
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Examentraining
per computer

r--,

voor
massage
reflexzönetherapie

LOONBEDRIJF

MARLEN
OSSENTJUK

W. LODE

Dorpsw eg 18
Garm erwolde
050 - 541846 8

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon OSO - 5418610

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.

Mee rde re behandelboxen
en vang hekke n, tevens
koeien en sch apen scheren
I.

GARMERWOLDE
050 - 5424962

Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905
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Maa r wat wa s nou eigenli jk het
doel van d it p roject ? Nou ik heb
hel nieman d ge vraag d , maar ik
dach t dat het hierom gin g : dat je
helemaal niet veel nodig hebt om
feest te vie ren en ge lukkig te zijn .

Polynesië
Op de Oa5-Garmerwolde worden allerle i projecten georganiseerd. Dit schooljaar werd
het Polynesië. Wat Is en waar
ligt Polynesië zullen velen
zich afvragen. Nou Ik wist het
ook niet; dus de alias erbij en
zoeken. Wat blijkt: Polynesië
Is geen land maar het zijn een
aantal eilanden In de Grote
Oceaan. Het grootste eiland
wat erb ij hoort is Nieuw-Zeeland (ca. 7 x Nederland) en het
kleinste eiland Is Tokelau (ca.
10 m2).
De be langr ijkste taal is Enge ls,
maar er wordt ook Frans gesp roken .
Er zijn twee be langr ijke go dsd ienste n nl. het Christen dom en
het Katholieke ge loof.
Ze telle n met een ach ttallig stelsel nl. ta-ha u-a to-Iu fa ni-ma 0no fi-tu va-lu. Jammer da t ik het
niet kan laten ho ren, want het
klinkt prach tig !
Hoe staat het met de economie?
Op de meeste kleine eilanden is
men voornamelijk zelfvoorzienend d .m.v. visvangst e n landbouw. Andere middelen van bestaan zijn: toerisme , suiker, ananas, defensie (V.S.), wol, vlees ,
cop ra (dit is gedroogd vruc htvlees van de kokosnoo t) en pos tzegels.
Oansen en muziek
Polynesië houdt echter ook veel
van dan sen en muzie k en da t
was dan ook hetgeen waa r het
uiteindelijk om ging .
Nadat de kinderen de laatste tijd
van alles ge leerd , geproefd (kokosnoot en kokosn ootmelk) en
gemaa kt had den van Polynesië
kwamen er maan dagochtend 30
septembe r jl. twee mensen d ie er
alles van weten. Het waren Ad en
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Oe jongste kinderen z itten klaar
voor de start ; nog even en de
show kan beginnen ! Zo 'n project
is ha rts tikke leuk en spannend,
maar wel ontzettend vermoeiend .
(Foto: Willemien Bakker·Foekens)

Kerkdiensten
Lucia Lmkets: zij werken voor de
Sticht ing Mundo Etnico en verzorgen educatieve prog ramma's
voor basissc holen.
Samen met deze twee men sen
g ingen de kinderen en de leerkrachten aan de slag . Er moest
va n alles en nog wat gebeuren.
Er moesten kleren gemaakt worden ,dansjes geleerd ...en natuurlijk de teksten voor de lied jes. Het
wa s een hele intensieve dag,
maar het resultaat was er dan ook
naar.
Om 15.00 uur moch ten de (groot)oud ers komen kijken. En da t gebeurde ; we keken onze ogen uit'
Wat een stoere b inken zitten hier
op school. Allereer st traden de
jongste kinde ren op . Ze voerden
een dansje op en zongen een
vroliik liedje. Daarna wa s de volgende gr oep aan de beurt ; ook
zij da nsten en zong en vol overgave. De meis jes zag en er fantastisch uit.
Als laatste groep kwamen de kinde ren van mee ster Dick aan de
beurt ... en die lieten ook wel wat
zien en horen, hoor. Voor de jonge ns kreeg je wel respect: die
hadden een ge vechtsdans geleerd en zagen er zeervechtlustig
uit. En de meis jes (of moet ik

inmiddels zeg gen : dames?) ...
dat waren ech te tro pisch e verrassingen.
AImet al was het g rand ioos! Ze lfs
de ouders werden nog uitge nodigd voor een d ansje, waartoe
iede reen zich met plezier liet ve rle iden.
Basisschool Garmerwolde:Grote
Klasse hoor!
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BOVAG Autol»drijf
Od msterwtg 2 Siddeburt rt0598 · 431994
Groene Zoom ' rt n Bot' 050· 302 1494

BIj SlemBijman IS 1(wa1lle,t be/aa/baar

Gereformeerde Kerk
3 november
10.00 uur saw G .K.Thesinge ,
ds.Jorntsen(Groningen)
14.30uurd s.Menkveld(Winschoten)
6 november
19.30 uur Dankdag voor Gewas &
Arbeid, ds. V.d. Zwaag(Wildervank)
10 november
9.30 uur ds. Fidder (Assen)
19.00 uur ds. Timmerman (Bedum)
17 november
10.00 uur H.K. Garmerwolde,
ds. Ypma
14.30 uur Jeugddienst G.K.,
ds. Ypma
24 november
930 uur dhr. Kruyt (Leek)
14.30uurds.Oldenbuls(Coevorden)
Ned. Herv . Gemeente
3 november
10 00 uur saw G.K. Thesinge,
ds. D. Jorissen (Groningen)
10 november
10.00 uur Garmerwolde,
ds. M. Mulder (Assen)
17 november
10.00 uur saw Garmerwolde,
ds. S. Ypma
14.30 uur GK Thesinge,
jeugddiensl, ds. S. Ypma
24 november
10.00 uur H.K. Thesinge,
ds. P. Hetebcij (Assen)
1 december
10.00uur saw GK Thesinge,
ds. S. Ypma. Koffie drinken na de
dienst.

Uw "enige"
kle~ingzaak

in Ten Boer.

Ingrid Rusthoven
H. Westerslroat 26 Ten Boer
!lJ 050 -3022333

'uimf blftl~ slHmrlichliag
zoals kr.. aluchrm
.. stormJ. scltemerlomp.a
I' ,
grol. kolleleli.

Jopie Kappelijn
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BOUW v.o.f.

M ODE

Harma Oijstelberoe
HendrIk Weslerstraa t 26
9791 CT Ten Boe r
Tel. OSO' 3023417

Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501

9798 PA Garmerwalde
Fax: 050 5419'1'
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Zoast
heurt!
DeTaxusi sweg ! Is het niet mooi?
Eh ... ja, daar zijn de meningen
over verdee ld. De één vindt het
schandal ig dat ze weg zijn (dij
stonnen der al joaren),een ander
vindt het sc handalig dat ze nu
pas weg zijn (ze heuren der nait!).
Maar weg is weg .

Een "lege" plek waar eens de co niferen stonden; ook het info bordje is weer du idelijk zichtbaar.
(Foto Henk Remerie)

Ze hebben er inderdaad jaren
gestaan en waarom, daar ben ik
niet achter gekomen.. maarwaarvóór, daar ben ik inmidde ls ac hter. Ze stonden namelijk voor het
info bordie van de Garmerwolder
kerk met daarop gegevens over
het bouwjaar, etc .
Na de verbouwing in de oorlog
zijn ze gepoot: en hebben er dus
zo'n 40/50 jaar gestaan. Maar er
waren toc h mensen die b leven
zeggen: "Ze moeten er weg "
Een inge zon den bri e f in het

Deze conife ren moesten het veld
ruimen I (Foto: Winy Remerie)

VAN ~leen's
BAKKERIJ
H. Westerstraat 18 Ten Boe r 050 - 3021227

Nieuwsblad van het Noorden van
een zekere Mevrouw Toxopeus
bracht de zaak aan de rol. Ze
besc hreef hierin haar onqenoe gen over het feit dat ze tijdens
een begrafenis over de graven
van anderenmoest lopen om rond
het graf te kunnen staan. Vreselijk oneerbiedig vond ze dit en ze
moest er niet aan denken dat er
later over haar graf zou worden
ge lopen' Mevrouw Star las dit
stuk, vond het wel genoeg en
ging tot actie over: aangezien de
coni feren op de graven waren
geplaatst, stuurde zij een soortgelijk stuk als parodie naar het
kerkblad "De Wegwijzer.
Uiteraard waren er meer mensen

die zich aan de situatie stoorden
(bv . omdat er geen goede foto's
van de kerk konden worden çemaakt en de verlichting niet tot
z'n recht kwam), maar de actie
van Mevrouw Star fungeerde als
het laatste duwtje in de rug: er
werd enig snoeiwerk rondom de
kerk verricht en ook de Taxussen
zijn verdwenen'
Na vele zweetdru ppe ls van o.a.
de heren Winters en Van Beesten
is de oorspronkelijke aanblik van
de kerk in ere hersteld .
Harry Stuut

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

weet U
BOUWB EDRIJF

A.P. vd MOLEN

het DDJf!
Voor

meube1reparaties
naar:

Traditionele bung alowbouw - Zelf meewerken bespreekbaa r
Vo lgens ons of uw ontwerp - Tev ens onderhoud en renovatie

van bouwaanwaas tot sleutelklaar!
Meeuwstraat 2A 9791 Cf Ten Boer

Fax 050 ·3024081
Autotel. 06 . 52 632 384

Tel. 050 - 302 46 43
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Zoiets helpt je wel de dingen te
relativeren; ik heb een andere
kijk gekregen op bepaalde zaken. Sommige p roblemen hier in
Nederland bv . vallen in het niet
b ij de problemen die je daar ziet;
zelf ben ik tevredener met mijn
eigen levenen genei gd niet zulke
hoge eisen te stellen .
Ook al heb ik geen gevechten of
ande re ellende meegemaakt zoals co llega 's in Srebenica de stijds , je verandert er wel door,
door het verb lijf hier."

Alex Mollema voor één van "zijn " Leopards 11 tanks

Gelegerd in Bosnië
Beg in oktober was Alex Mollema twee weken met ver lof thuis
In Theslnge. HIJ vertrok op 20 Juni van dit Jaar met de IFOR 11
vredesmacht naar Bosnië, samen met ziJn maten uit het 42e
Tankbataljon uit Havelte.
Hoe is het daar, wat tref je er
allemaal aan?
"In het begi n was het moeilijk om
te wennen . Je gaat ergens naar
toe waar het oorlog is geweest en
uiteraard waren we daar op voorbereid. Maar je weet pas hoe het
is als je het met eigen ogen aanschouwt. Dat viel niet mee. AI die
verwoestingen en ellende; kapotgeschoten huize n, bedelende

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

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

OSO - 3023152
Fax: 050 - 3023365
8

kinderen. Vooral als je uit Nede rland komt,waaralles even keurig
aangeharkt en geregeld is, is het
een hele overgang . Er staat weinig meer ongeschonden overeind ; elk dorp , elk stad je heeft
een duide lijke veldsla g ond ergaan, maa r ook huizen die verspre id staan in de heuvels waar
ons kamp ligt , zijn getroffen door
het vuur.

Wat heb je gemerkt van de verkiezingen in september?
"Behalve dat ik het weekend dus ook zondag - moest werken,
niet zoveel.Collega's uil onskamp
moesten posten en toezicht houden bij de sternbuto's of blokkades opruimen, maar daa r had den wij als monteurs van de tanks
niet zoveel mee van doen . Uit
solidar iteit met onze collega's
echter hebben we dus wel ge werkt, normaal onderhoudswerk
in onze werkplaats en uiteraard
waren we stand -by, voor het geval er ergens iets uit de hand zou
lopen. Maar de situatie bleef vrij
rustig. Ik ge loof trouwens dat het
nieuws in Neder land op de televisie en in de krant sneller bekend is, dan wij het hier weten .
Dat merk ik wel eens als ik met
thuis bel, mijn moeder houdt al
het nieuws uit Bosniê nauwgezet
bij."
Hoe ziet een werkdag er voor jou
uit?
O's Ochtend s vroeg op (6.45 uur)
en dan in je korte broek op een
drafje naar de douc hes, vanuit
de tent. De eerste sneeuw is alweer gevallen, dus je kunt je voorstellen dat je gelijk wakker be nt.
Na het ontbijt de werkplaats in,
maar we gaa n ook geregeld een
paa r dag en op pad om in andere
kampen onder houd aan de tanks
te plegen.Zo'n legervrachtwagen

VAATSTRA B. ~

ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
ZuidwolJe - Groningen
Tel. 050 - 30 12832 Fox 30 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 - 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 & 78

rijdt niet harder dan 50 km . per
uur, dus je bent wel even onder weg . Bovendien is voorzich tigheid geboden i.v.m. al die mijnen
in de grond . Jezaç de boeren
afgelopen zomer g ewoon gras
maaien in het land, maar een
strook lang s de weg bleef altijd
staan, zodat je wist: daar liggen
mijnen! Dat wordt - nu het winter
wordt en er sneeuw valt - dus
extra oppassen !
Bij ons kamp is een fitnessza al,
waar we elke avond wel een poos
doo rbrengen om de conditie op
peil te houden. Om 22.30 uur is
het dan wel weer bed tijd :

Hebben jullie contact met de
plaatselijke bevolking?
"Nee, eigenl ijk nauwelijks. Ik ge loof wel dat de mense n blij zijn
met onze aanwez igheid, omdat
die toch voor een vreedzame situatie zorgt.
Als we met de tanks op pad zijn,
hebben we altijd veel bek ijks;
maar ook om dat we de taal niet
kennen , is contact moeilijk. De
kinde ren doen mij het meest. Als
je die zo ziet, vraag je je ech t af
waarom dit allemaal moet. Ze
vragen ook vaak om snoep en
chocola, wat wij ze absoluut niet
mogen geven. Dat is ook erg
moe ilijk.
Maar gelukkig kunnen wij het onderling goed met elkaar vinde n,
wat natuurlijk wel bela ngrijk is als
je zoveel tijd met elkaar doorbrengt, soms ineen kleine ruimte.'
Fuselier van de Maand
Tegen de muur staat een mooi
ingel ijste oorkonde , die ons natuurlijk nieuwsgierig maakt . Het
is de ere-titel die Alex Mollema de
afge lopen tijd in Bosniê toegekend kreeg , uit 500 militairen, nl.
die van "Fuselier van de Maand .'
De oorkonde ging gepaard met
ee n geldelijke be loning ; Alex
kreeg de titel wegen s de "buitengew oon enthousiaste en profes-

FA. GEERT BELGA
FIETSEN
Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG
tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fJetsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
Reparatie.
alle merken
fietsen

REDAKTIE
Redaktie Garmerwolde:
Willem,en Bakker-Foekens,
Care! Hazeveld, Detta v.d
Molen, Harry Stuur.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-54 19630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Tepp er
Dorpsweg 26, 050-5415335
Redaktie Theslnge:
Peta Jurjens. Roelie Karsijns. Truus
Top . Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter. Susan
de Smidt.
Eind-redaktie:
Elisabeth Telenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Administratie :
Peta Jurjens,
G.N . Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge, 050-3023896
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749
Abonneme ntsg eld f. 17,50 p.j.
Post abonees f. 27,50 p.j.
Geen krant ontvangen of wilt U extra
kranten? Bel Peta Jurjens:
050 302 38 96.
Kopij inleveren voor donderdag 21
novembe r 19.00 uur.

Kapot geschoten huizen zie je ove ral
sione le wijze waarop hij invulling
wis t te geven aan de functie van
monteu r van de Leo pard tanks nr.
2," maar ook vanwege vakmansc ha p , co lleg ialiteit, positiviteit en
een groot ge voelvoor humo r,waarmee hij een bij drag e leverde aan
de goede sfeer in de eenheid.
Daar kunnen wij in Thesing e toch
ook een beetje trots op zijn!
We hebben er dan ook alle ve rtrouwen in dat Alex de laatste maanden
in Bos nië goed door zal komen. Als
alles vo lgens plan ve rloop t, zal hij
vlak voo r de Kerst in Thes inge terug keren.

Wat we niet moeten ve rgeten is dat
Alex iedereen die de afgelopen
maan den een pakje, een kaart of
brief stuurd e van harte wi l bedanken . Er is goed aan hem gedac ht
en dat helpt ech t om de tijd door te
komen '
Voor alle volledig heid nog ev en zijn
postad res :
KPL. AH Mollerna 750 421 119
17 (NL) Mec hbat. GFPI
SSVOSTCIE Herstel. pel.
NAP0 87
3509 VP Utrec ht
Susan de Schmidt

Boekholt

OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen
Ni euweweg 3
<rJ 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - <rJ 050 - 5414746
Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraa t 204 - <rJ 050 - 5771306

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groninqen -Ruischerbruq

050 · 5416135
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Foto van de maand

Niet oud en uitgerangeerd!
Hetis woensda gmiddag 16 oktobe r: in de Boshal te Lopp ersum vind t
een concert plaats van het inmidd els internationaal bekend Provinciaal Senioren Orkest Groningen.
Zo'n vijfhonderd Sa-plussers uit de gemeenten Ten Boeren Lopper sum
komen er op af. Het is een lust om te zien en te horen! Het pu bliek is
muisstil en luistert aandachtig naar de pracht ig uitgevoe rde klanken .
In zo'n hoge zaal kan het geluid goed weg en komt de muziek
optimaal tot z'n rech t.
Het programma bestaat uit maar liefst zestien heel verschi llend e,
doch lekker in het geh oor liggende, nummers: walsen, marsen, de len
uit opera 's en op erettes, enz. Naast werken van Bach, Handel en
Stolz komen ook mod erne stukken aan bo d.
Een betere invulling van de Nationale Dag van de Ouderen met als
thema "Ouderen en Partic ipatie" (= actieve deelname van de ouderen in onze maatschappij) kun je niet wensen !
Hillie Ramaker-Tepper

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenbo rg Gron ingen Te l. 050 - 54 105 08

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 3132453
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Het Provinciaal Senioren Orkest Gron ingen (opg ericht op 4 sep tem b er 1985) telt 80 leden in de leeftijd van 50 tot 85 jaar. Ook drie ervaren
muzikanten uit Garmerwolde sp elen er in mee , te weten : Alco Mulder,
Klaas Pestman en Egbert Pos t.

Consument bepaalt zelf voor een deel de voorwaarden van de nieuwe OpMaat Hypotheek.
Rabobank komt metmeest meegaandehypotheel
Vanaf 14 oktob er introduceerde de Rabobank, de grootste
hypotheekverstrekker, een nieuwe , zeer flexibe le hypotheek : de
Op Maat Hypotheek . Deze hyp otheek is niet zomaar een
hypotheca ire lening . maar een financieel totaalplan dat de klant
in staat stelt wensen nu en in de toekomst te vervullen. De klant
bepaalt zelf namelijk grotendeels zijn voorwaarden .
Zowel mensen die zeke rheid willen inbouwen als mensen die
meer risico ac cepteren, kunnen profite ren van de Op Maat
Hypotheek.
In elke situatie is wel een gun stige oplossing te vind en bij de
OpMaat Hypotheek: looptijd verlengen of verkorten. spa ren,
beleggen, extra aflossen of juist een spaa rpotje maken, zelfs een
aantal maanden geen premie betalen is mogelijk. Alle Rabobank
hypotheekadviseurs heb ben een uitgeb reide cursus gevolgd,
om de klanten optimaal te adviseren over dit gehe el nieuwe
hypotheekproduct.
Mensen staan steeds vaker bloot aan verande ringe n. Situaties
waa rbij iemand zijn hele leven in het zelfde huis woont, of 40 jaar
lang bij een zelfde baas werkt, komen nog maar sporadisch voor.
In een mensenleven komen veel veranderingen voor: bu rgerlijke
staat ,woon- en werksituatie, kinderen, inkomen, hobby's , alles is
voor verandering vatbaar.
De OpM aat Hypot heek is een hypo theekvorm die met de cons ument meegroeit en sluit perfect aan bij die verande rende omstan digheden in een mensenleven. Omdat ieders wense n ander s zijn
is een gedegen advies over een dergelijk uitgebreid product
onontbeerlijk.
De hypotheekadviseur van de Raboban k rekent de mogel ijkheden graag voor .
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