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emancipade

Leukste
vakantiefoto

De vakantietijd is alweer
bijna aangebroken. En daarom
leek het de redaktie van de Gar
mer- en Thesinger Express een
leuk idee om een klein foto
wedstrijdje te houden.

Of u weg gaat of gewoon
lekker thuisblijf t, maak van een
gebeurtenis die u aardig lijkt ,
een foto.
W át u fotograveert - uw kind
verkleed als krokodil, uw buur
man zwaaiend aan de waslijn,
het maakt niet uit . De origineel
ste inzenders worden beloond
met leuke prijsjes die in het vol
gende nummer worden aange
kondigd .

Inzendingen worden tevens
gepubliceerd, uiter lijke inzend
data 15 september 1975.
Doemee!

Ook de school van
Garmerwolde was
vertegenwoordigd op de
'Emancipade' in Utrecht!
Deze werd gehouden door
vrouwen, die beweren, dat ze
hetzelfde kunnen presteren als
de mannen .
Wat de ene kunne kan
moet de andere kunne
ook kunnen kunnen '.

De koningin heeft deze
'Emancipade' geopend en de
kinderen van de lagere scholen
van heel Nederland mochten er
aan meedoen met een zuil, die
twee en een halve meter hoog
was en geTIlustreerd met alle
mogelijke tekeningen, die op
dit streven betrekking hadden.

Het rustieke dorpje Noorddijk

In de paasvakantie hebben de
twee jongens van de zesde klas
en de meester de zuil naar
Utr echt gebracht. Ondanks,
dat hij volgens ons muurvast
zat, is hij achte r Groningen
toch bijna de luch t in gevloge n.

We hebben hem er echter
gekregen en van de tacht ig
aanwezige zuilen een eervolle
vermelding behaald . We
stond en op de vijfde plaats .
De twee eerste plaatsen
hadden de slotdag van deze
manifestatie mee mogen
maken.
Het is nog mogelijk, dat onze
school voor de Publieksprijs in
aanmerking komt ..

Hoe snel de tijd eigenlijk
gaat, merk je aan een maand
blad. Z6 rolt het mei-nummer
vers van de pers en z6 is ' t al
weer juni. En al is dit juni-num
mer wat dunner dan de 12-pa
gina's grote mei-Express, het
staat weer vol met nieuw s. Zo
veel nieuws,zelfs dat we u deze
maand niet op een interview
konden verrassen. Maar dat
maken we de volgend e keer
wel weer met u goed.

Aan het verzoek om de
dorpsfoto's wat groter af te
drukken, hebben we deze
maand graag voldaan. Overi
gens gaat ' t erg goed met de
rubriek 'Vergane Glorie '. mocht
u evenwel nog een leuke prent
tegenkomen . dan houdt de
redaktie zich aanbevolen.

Tenslotte nog even iets
over de kopy; mocht u 'n leuk
verhaal in petto hebben dat u
niet zo snel op papier kunt of
w ilt zetten, bel dan even, of w ip

even bij iemand van de redaktie
{Bert v.d, Laan -Thesinge- of
Roelf Ganzeveld -Garmerwolde
binnen}.
U bent altijd welkom I



Te veel wind. te koud. wél
droog en zon .
Dát waren de ingrediënten voor
de vijfde mei. onze Nat ionale
feestdag.
Die 5 mei-viering werd weer
een daverend sukses. Op som
mige plaatsen was 30 april ook
al het één en ander te doen ge
weest. maar het meeste had
men toch bewaard voor 5 mei.
Onze dorpen draaiden wat de
akt ivit eiten betrof ook op volle
toeren mee. Onder het koffie
drink en marcheerde muziekver
eniging •Juliana ' door
Thesinge . waarna er kinderspe
len plaatsvonden. Ook was er
een optocht van de kleuter
school en de gezamenlijke ba
sisscholen in Thesinge.

Een feestelijke stoet I Ook
na het middageten ging men in
Thesinge onversaagt door met
spel en muziek.
In Garmerwolde werden 's
morgens films verto ond voor
de jeugd en tegen de t ijd dat

Up
Veis
M eerdaag se schoolreis van
de Openbare Basisscho ol
te Garm erwolde.

Op maandag 12 mei zijn de
kinderen van de vierde. vijfde
en zesde klas van de school op
schoo lreis gegaan. De reis ging
naar Zorgvlied tussen
Appelscha en Diever.

Na wat zoeken arriveerde
men om ± 10 uur op de Cam
ping . De chauffeurs en chauf
feuses hebben een kopje koffie
genuttigd en zijn weer vertrok
ken. Zijn ze op de terugweg

vader wel eens wat anders wil
drinken dan koffie, vertrok
•Harmonie' voor een 'w inderige
mars' door 't dorp.
's Middags was er spel en sport
in Garmerwolde. De muziek
werd verzorqd door de 'Magic
Five' die 311e watt's in de strijd
gooiden die ze in huis hadden.
Ook was er een zeer geslaagd
hondendressuur-nummer.

AI met al. zo zei men. een
geslaagde dag die 66k door de
nieuwe bewoners erg op prijs
gesteld werd . al viel het enke
len van hun op dat Thesinge er
zo fleurig uitzag en
Garmerwolde merkbaar
minder. Want toen men op 5
mei Thesinge doorkruiste werd
men bijna bedolven onder de
ballonnen en vlaggen. terwijl
men in Garmerwolde het tellen
van de vlaggen wel met twee
handen kon bolwerken. Zoiets
viel de kinderen onm iddellijk
op. Tja. die ballonnen. dat was
iets apart ...

niet een beetje aan het dwalen
geweest?
De twee leidsters. de 19
kinderen en de meester kregen
de beschikking over vier cara
vans. Over de indel ing waren ze
het gauw eens.

Nadat allen zich hadden ge:
installeerd, moest eerst de rich
t ingaanwijzer worden gemaakt.
De anderen gingen op zoek
naar de bossen. Om ± 2 uur
waren allen weer verzameld .
hebben een moo i plekje in het
bos opgezocht en blikspu it ge
speeld. 's Avonds werd warm
gegeten en daarna werden in
de rekreatiezaal soelletles
gedaan.

De tweede dag na het
ontbijt werd. na het beslaan
van de paarden te hebben mee
gemaakt. een dagtocht met

Men had op de vooravond
maar liefst 500 ballonnen opge
blazen en her en der in The
singe {ook nog diverse in Gar
merwoldel opgehangen. Van
deurkruk tot lantaarnpaal. En
de kleuters kwamen na de
optocht in Thesinge opgetogen
in Garmerwolde terug en riepen
iedereen al vanuit de auto toe
dat in Thesinge 'w el 'n miljard'
ballonnen hingen .....

's Av onds vertelde één van
de 'blazers' mij: 'Och, ' t is w el
wat laat geworden. gisteravond
maar wat heeft het. als je al die
vroli jke. opgetogen kinderge
zicht jes hebt gezien. dan weet
je dat 't de moeite waard is ge
weest. En bovend ien'. zei hij. " t
was toch ook feest ...... I·

twee huifkarren gemaakt.
Om kwart over zes.

na een acht uur te hebben
gereden van zo'n 50 km. werd
weer bij de stalhouderij halt ge
houden. Het was een prachtige
tocht geweest.

's Avonds werd
jachtschotel gegeten. wat bij
de meeste kinderen niet zo erg
in de smaak viel.
De laatste dag werd
spoorzoeken gedaan en stabal
gespeeld. Na de lunch waren al
gauw de halers en haalsters ge
arriveerd en kon worden
gestart. Met een ommetje werd
bij de 'Vluchtheuvel' in Norg
nog wat in de speeltu in ge
speeld en een ijsje verorberd.
In Eelde werd ieder geladen
met een builtje patat en om 6
uur was de aankomst bij de

5 mei-viering
in Thesinge

Op 5 mei vierde ook The
singe het bevrijdingsfeest.
Vooral voor de schooljeugd
was het een fijne dag. 's Mor
gens om half negen verzamel
den zij zich gekostumeerd en
versierd bij de Chr. School.

Met het muziekkorps
Juliana voorop werd er een op
tocht door het dorp gehouden.
Na deze feestelijke rondgang
trok jong en oud naar het
sportveldje aan de Molenweg.
Daar deden de kinderen diver 
se spelletjes. luid aangemoe
digd door de vaders en
moeders.
Na de spellètjes werden alle
kinderen verrast met een
schetsboek en een pakje vilt
stiften. bekostigd van de f 2.50
per kind feestsubsidie.

's Middags waren er spel
letjes voor de •groten'. Een ie
der kon toen zijn handigheid
tone n bij het ringsteken op een
fiets. Verder stond er nog doel 
schieten op het programma.
Dat verschillende schutters niet
eens het doel wisten te raken.
kon de feestvreugde alleen
maar vergroten.

De middag werd besloten
met stoeltje-dansen. waa rbij
Lucy Slachter zich als de rap
ste doeltjesdanseres ontpopte.

schoo l. Er is zo'n lawaai'
gemaakt. dat meesters claxon
er nog schor van is. Het weer
was wel niet zo denderend
ge\(Veest. maar de reis is zonder
narigheden verlopen en dan is
het goed geweest.

Dit is meteen nog een
mooie gelegenheid om de leid
sters. de brengers en de halers
nog eens harteli jk te bedanken
voor hun spontane
medewerking.
Het Hoofd der School.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
tel.050_48 7501



STOOMFLUITJES

aktie Ü.p.
(ON DERLING PUZZELGENOTI

Onder de inzenders van puzzel no. 3 was helaas geen enkele fout
loze oplossing.
De namen die gevonden moestén worden, wa ren:
1. Pipo , 2. Donaid, 3. Gregorius, 4. Langkous, 5. Reus, 6. Swiebertje.
De Eindoplossing was: PAULUS.
Oplossingen van puzzel no. 4 graag inzenden vóór 16 jun i l

VERTIKAAL:

1 hijswerktu ig ; 2 omwenteling; 3
plaats in Nederland; 4 maan
stand; 5 afgevlakte hoop grond
6 Middelnederlands; 7 mees-
ter in de rechten; 8 spoedig; 9
militaire politie; 11 vroeger; 13
we rkt uig; 16 poreus; 18 jon
gensnaam; 19 plaats in Drente;
21 rangtelwoord; 25 waterplant
26 kunsts tuk ; 30 jongen snaam;
32 boomsoort ; 35 aardsoort; 36
plaats in Nederland ; 37 erker;
39 maand; 42 beperkt ; 45 ge
wicht ; 47 muziekinstru ment; 48
samarium (afk ort ing) ; 50 lek
'<.ernij .

w

Horizontaal:
1 blad; 6 trent ; 10 snuffelen; 12
miLvoertuig; 14voegw oord; 15
plaats in Nederland; 17dier; 20
dalen; 22 Knock out; 23
afdeling; 24 kleine Erik; 27
familielid; 28 bestelling; 29
handeling (sport ); 31 bekende
sportclub; 33 Leger des Heils
(engelse afkorting); 34
wi ndrichti ng; 36 Rusland ; 37
atmosfeer; 38 in orde; 39 voer 
tuig; 40 dyne (afkorting); 41
adem; 43 eenheid ; 44
huish.voorwe rp; 46 vreemd ; 47
woud; 49 voorzetsel; 511i
chaamsdeel; 52 gevaarlijk
middel; 53 gladde ronde stok;
54 ti n (afkorting ).

PUZZEL NR. 4:

inzenden vóór 16 juni

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat: Roei! Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg SS/v.d. Veenstraat3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstraat 9, Thesinge.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165-

TE KOOP GEVRAAGD:
Alle soorten kasten, klokken,
tafel s, etc.etc.
Ook alles uit grootm oeders t ijd
is welkom. Bel even (0501
48 75 59, Grasman, Oude Rijks
weg 1 te Garmerwolde.

EEN LEUK KADO?
W ij hebben
Speculaasplankenvan f 3,50
tot f 25,- .
Grasman, Oude Rijksweg I ,
Garmerwolde.

ATTENTIE !

Alle typen radio's, platenspe
lers, versterkers, boxen,
cassette recorders, tapes
etc.e tc , (nieuw en met fabr. 
garant ie) kunnen door mij wor
den geleverd met zéér hoge
korti ngen.
GRASMAN, Oude Rijksw eg I ,

Uw kamer behangen
inclusief behang

(uitzoeken uit voorraad winkel)
voor de prijs van.....

f 125,- !!
(excl.BTW, à contant)

PLAATS EEN STOOMFLUIT

Hebt u iets ter overname of
zoekt u iets speciaal en wilt u er
niet te ver voor reizen? Plaats
dan een w elgemikte Stoomflu it l
U bereikt met uw boodschap
ca. 2.500 mensen. Aarzel dus
niet, maar grijp de pen en
plaats een stoom flu it !!

TE HUUR:
Caravan (4 à 5 personen) .
Staat op Camping 'de Krem
mer' in Gasselte.
K.Jansen, Geweideweg 11,
Garmerw olde. Tel. 050-487365.

TE KOOP:

Luxaflex. Afm .280 1.x19O h.
Tevens: grijze natuursteen,
plm. 4 m2
Te bevr.: H.Huiskes,
L.vd Veenstr .5, Garmerwolde.

• •
JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen - Tel. 12 20 14

WELKOM BIJ
••

DUMMER

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.



Burg. Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel. 05902 - 1497

STORTEBOOM 4 =b
•

•

Verder hebben we nog twee
wedstrijden gelijk gespeeld.
Eénweer door een penalty van
dezelfde jongen. De jongens en
meisjes hebben dus verschrik
kelijk hun best gedaan en we
kregen dan ook een vijfde prijs.
Gelukk ig met het behaalde re
sultaat keerden ze vermoeid
maar voldaan huiswaarts.

Wéér een beker er bij !I

Aannemers bedrijf
HOBBYMARKT BAITJES
stadsweg 36 Ten boer
Tel. 05902-2302-2353

Voor al uw bouwmaterialen,
zoals stenen, golfplaten, hout
a Wij leveren dit tegen de
• scherpste prijzen.

Ook hebben wij een enorm
assortiment gereedschappen,
en tuinartikelen.
Bovendien vindt u bij ons veel
keus in uitgesproken goedkope
keukens en kasten.
Ook de eigentijdse
behangkollektie van R&D is bij
ons verkrijgbaar.
Voor al uw onderhoud en
nieuwbouwwerkzaamheden
maken wij graag offerte.
•

Schoolvoetbaldag
in Woltersum

Op zaterdag 16 mei we rden
in Woltersum de traditionele
schoolvoetbalwedstrijden
gehouden. Met vier jongens uit
de vijfde en de zesde klas, zes
kleinere jongens en twee
meisjes vert rokken we vol goe
de moed .

Er waren zeven scho len
vertegenwoordigd. We troffen
het wel, want de eerste wed ·
str ijd wonnen we door een
doelpun t van Rinus Bouwman.

. TheSweet
• George Beker Selection

- Shriley & Compeny
- Long Teil Ernie
- Gloria Geynor
·Roger Glover

- Joost Nuisl
- Nico Heek & de Peniekzeaiers

- Zangeres Zonder Naam
- Donna Summer

En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen I!!

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng d án 'n bezoek aan

I~it
PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN

1. Fox on the Run
2. La Paloma Blanca
3. Shame, shame, shame
4. Get Yourself together
5. Reach out 1'11 be there
6. Love is All
7. Ik ben zo blij
8. Foxy Foxtrot
9. Keetje Tippel
10. Love tot Love you

PTT-TIP: S.O.S. - Abba

ALARMSCHIJF van de maand:
Zoek je zelf - Symplistisch Verbond

J.v.LEGGELO TEL."f87389

• nieuwbouw
• verbouw

• onderhoud

tevens verhuur
van

AUTOBOXEN
timmer en aannemingsbedrijf

G
A
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DE VRIJE POMP ...



van de visclu6.
H.C. 'De Goede Vangst'

Ilet 1\1()()~te~

The~inQe

Een prachtige beker , aangeboden door de Fa. Kampen voor de
zw aarste brasem, w erd gewonnen do or T. Kalk l zon dagkompetit iel ,
d ie een brasem inleverde van 900 gram!
Voor de zaterdagkompet it ie eveneens een prachtige beke r en even
eens aangeboden door de Fa. Kam pen. Deze beke r we rd gewonnen
door E.Ridder, die een brasem inleverde van 1.000 gram!

t e Garmerwolde.

Zaterdag 19 april hi e ld o nze veren ig in g een gezelli ge
ka art- en sjoelavond . Ti jdens de ze avo nd werde n ook d e
bekers en p rijzen , welke de af ge lo pe n kompetities zijn
ve rv ist . aan d e w innaars uitgereikt ,

He t is een zeer g ezellige avond geworden , en het bestuur
i s va n m ening in de toe ko m st ook weer zu lke avonden t e
houden .

Bert van der Laan uit Th es inge is in de geschiedenis van
het Thesinger Klooster gedoken .

Over nog v el e onbekende asp ekten van het klooster zal hij
u in de k o mende m aa nde n graag m eer vertell en .

In di t nummer: HET BEGIN .

UITSLAG ZONDAGKOMPETITIE:

A -K LASSE:
1.en A lgemeen Kampioen: M .Blink , 128 st .. 11.330 gr.
2. en Kamp . ZW.Gew .: H.K.Kamphuis, 59 s t., 11.480 gr
3. en Kampioen Gr.aant al : E.Te rpstra, 106 st ., 9070 gr.
4. A .Kampen. 91 stuks, 7390 gram,
5. Tj.A rends, 75 stuks, 6940 gram,
B-KLASSE :
1. en Kamp ioen: A .Maat , 99 stuks, 8600 gram ,
2. T .Kalk, 44 stuks, 9870 gram,
3. B.Prins, 51 stuks, 5140 gram,
4. B.Schmi dt , 41 stu ks, 5230 gram,
5. Tj.Aukes, 34 stuks, 5025 gram ,

UITSLAG ZATERDAG KOMPETITIE:

1. en Alg .Kamp.: H.K.Kamphuis, 86 stuks. 14.115 gram,

2. en Kamp.Gr.aanta l: G.Boer, 63 stuks , 5640 gram,
3. en Kamp.Zw .gew. : M .Blink , 46 stuks , 6190 gram,
4. A .Kampen, 32 stuks, 2320 gram ,
5. H .Prins, 23 st uks, 2530 gram,
6. H.ten Cate, 25 stuks, 2100 gram,
7. J. S.Moliema, 12 stuks. 2075 gram ,
8. N .D.J .Kraiema, 15 stuks, 1910 gram ,
9. B.Prins, 14 stuks, 1750 gram,
10. E.Ridder, 9 stuks, 1855 gram,

355 pt ,
289 pt
287 pt
239pt
214 pt

271 pt
241 pt
154 pt
146 pt
135 pt

368 pt
176 pt
170 pt
78 pt
74 pt
67 ot
54 pt
53 pt
50 pt
47 ot

In 1973 w er d de N.H .
k erk te Th esinge ge restau 
ree rd . Het kerkje w as al be
hoorl ijk in verva l ge raa kt en
om he t voor het nagesl ach t
te be waren m o est het een
restau rat ie ondergaan .

J e weet da t de kerk ee n

HET BEGIN
De oudste bew aard geble

ven oorko nde, waa rin het
ktoo ster van Th esinge wordt
vermeld, datee rt van 1284. In
die oorkonde bevest igt de
bisschop van Mu nster de
overdracht van de W alfr idus
kerk te Bedu m, met alle
rechten, aan de abdij Germania
Dit wi jst er op dat het klooster
er toen al een geruime tijd moet
zijn gewees t .

Verondersteld w ordt dat
het klooster omst reeks 1190
gesticht w erd door
Hath ebrand . Hath ebrands
ouders wa ren landbouwers en
woo nden bij Holwi erde. Hij
w erd eerst monnik in Utrech t .
Daar deed hij de nodige erva
ring op en in 1183 maakte hij
van zijn oud erl ijk huis een
kloos te r.
Later st ichtte hij in het noor den
nog meer kloosters, waaronder
het klooste r van The singe.
Zoals reeds vermeld , droeg het

re stant is van een klooster
die hier vroeg er moet heb 
be n gest aan : m aar van dat
kl oo st er weet j e eige nlij k
n iets. Al s m en dan met zo 'n
re stau ratie bezig is, w o rd je
n ieu w sgierig: Ho e is dat
vroeger geweest?

klooster de naam Germ ania.
Germania kan de Lat ijnse naam
voo r Germerawald (Garrner 
woldel zijn. Het is oo k moge
lijk dat de naam is afgelt'i d van
de Franse heilige St .German us.

Van begin af aan wa s
Germania een dubbelklooster ,
d .W.Z. dat er zowel mannen als
vrouw en w oonden en we rkten.
Het klooster w as ongeveer 400
schreden lang en 200 schreden
breed. Het wa s om ringd door
een gracht (het wa ter naast de
kerk is er nog een stuk van ) en
een wa l met aan de oostz ijde
een poort . Er was een
onderaardse w aterleiding en
ook w aren er geheime uit 
gangen. In de middeleeuw en
werden de kloosters tijd ens
oorlogen w el eens aang evallen
door vijand ige t roepen.

Germania moet bestand
zijn geweest tegen hevi ge aa n
vallen;

(Word t vervotd. )

Burgelijke Stand:

MOTOR Of BROMFIETS

Uitslag van het sjoelen:
1. R. Ganzeveld 738 pt
2. Mevr. Kalk 707 pt
3. B.Smit 687 pt
4. A .M aat 664 pt
5. Mevr .Ridder 662 pt
6. M evr .Smi t 644 pt
7. J .D.Slachter 632 pt
8. Mevr .Au kes 618 pt
9. T .Kalk 617 pt
10. Mev r.Venin ga 610 pt

Uitslag Kaarten:

1. M .Blink
2. H.K.Kam phuis
3. Mevr.Ellerie
4. Tj.A rends
5. E.Ridder
6. M evr.Kamphuis
7. E.Terpstra
8. J .S.Mollema
9. Tj .A ukes
10. A. Kamp en

5254 pt
4998 ot
4865 pt
4860 pt
4834 pt
4831 pt
4615 pt
4563 pt
4531 pt
4397 pt

APRIL:

Garmerwolde - Geboren:
MARK, zoon van H.H.A .Hu is
kes en B.J .G. Heister.

MoronENHANDEL

Thesinge - Geboren :

A LBERT·HA RM , zoon van
J .W. Mollema en H.Kol.

De eerste wedstrijd voor de zondagkompetitie wordt gehou
den op 1 juni in Franeker, de tweede op Z2 juni naar Den Oever.
En voor de zaterdagko mpetitie 14 ju n i naar Sneek,

Uitslag verloting
S.V. G.E.O.

JOOP NO'ORDHOF .
Levering van alle soorten
RIJWIELEN, MOTOREN ,
BROMFIET~EN

Bovag-li d

Alle kleuren en

• modelle n uit
voorraad leverbaar

• Prima service
VESPA FANTIC en reparatie
Rijksweg 15 GARMERWOLDE
Telefoon 05902 - 1624

Werkplaats 's maandags de gehele dag gesloten

ZUNDAPP

KREIDLER TDMDS
1e prijs - nr . 1431
2e prijs - nr. 1114
3e prijs - nr . 1590
4e prijs - nr . 1645
Se pr ijs - nr . 990
6e prijs - nr. 1568
7e pr ijs - nr. 758
8e prijs - nr. 1381
ge pr ijs - nr . 1628

10e prijs - nr . 930
lle pr ijs - nr . 811
12e prijs - nr . 1996
13e prijs - nr. 1918
14e prij s - nr. 1366
15e prijs - nr. 1375
16e prijs - nr . 1829
17e pr ijs - nr 1566
18e prijs - nr. 1658.

GARELLI YAMAHA

• Vele accessoires
en onderdelen



AGENDA
Kerkdiensten

\'Iees Ille"I·ttll"~
11 ,,'cct Iiesf
"';I;II·ttlll.

Peuterspeelzaal

THE MAGie FIVE presents:

zaterdag 31 mei - in Bar-Dancing De Zon te Wagenborgen.
Zaterdag 7 ju ni - in 'De Kern' te Zuidwolde.
Zaterdag 14 juni - in de Brinkhof te Norg.
Zaterdag 21 juni - in gebouw 'Concordia' te Bedum .
Zaterdag 28 juni - in ' De Carrous el' te Usque rt.
All e avonden aanvang 20.00 uur.
The Magic Five - tel. (050) 48 72 95 of (050) 48 76 59.

edelslager

Rijksweg 145
Ru ischerbru g
Tel. 050 - 487413 •

J. FEENSTRA

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge- en verse worst.

Iedere woensdag Gehaktdag
f 3.18 per 500 gram.

en wel op:
2 juni - Thesinge
5 juni - St . Annen en Lellens
9 juni - Garmerwolde

13juni - Wohersum
16juni - Ten Post
23 juni - Ten Boer

De muziekkorpsen uit Ten Boer,
Thesinge en Garmerwolde zetten
op die avonden hun beste beentje
voor .
Alle avonden aanvang: 7.30 uur.

Muziek:
3 MUZIEKKORPSEN
MARCHERENINJUNIDOOR
DE GEMEENTE

zeker gestimuleerd wordt.
Daarnaast, en dit hoeft
beslist niet vergeten te wor
den, heeft ook de moeder de
handen eens een paar uur
vrij per week om dingen te
doen waar ze anders niet
aan toe zou komen.

Voor nadere inlichtingen
of opgave van uw peuter
(vanaf 2 jaar) kunt u zich
wenden t ot de heer G.de
Jong, Redgerstraat 9, Ten
Boer, telefoon 17 38.

Stichting voor Peuterspeel
groepen Ten Boer.

1 juni - 14.00 uur:
Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: DS.De
Voorg.: DS.De Vr ies-Batenburg

8 jun i - 10.00 uur :
Dienst in Th esinge.
Voorganger: cand. W itteveen.
15 juni - 10.00 uur:
Dienst in Garmerwolde .
Voorganger: Drs. Reini nk.

22juni - 14.00uur:
Dienst in Th esinge .
Voorganger: Ds. Keizer.
29 juni - 10.00 uur:
Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: Drs. Geertsma .

Om het peuterspeelwerk ook buiten het dorp Ten Boer
meer bekendheid te geven en de bewoners van de gehele
gemeente Ten Boer met deze mogelijkheid tot vorming van
hun kind op de hoogte te stellen, vragen wij uw aandacht
voor het volgende:

In het gebouwtje ' t
Krummelhoes van onze
Stichting aan de Joh.Feito
straat in Ten Boer worden
peuters vanaf de leeftijd van
2\1, jaar gedurende twee
morgens per week samen
met leeftijdgenootjes op
een verantwoorde wijze
opgevangen en bezig ge
houden. Ze zijn bezig met
speelgoed, verf, water en
zand en leren spelender
w ijs rekening houden en
omgaan met anderen, ter
wijl ook de taalontwikkeling

..........", KAPPER
SERV IC E VAN DORP TOT DORP

onze moderne kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
· . .natuurlijk ook voor Uw

• toiletart ikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten , sigaren en tabak

Kijkt U eens rond bij ons.
terw ijl U wacht.

S. VENINGA - GARMERWOLOE
"ii' 050 - 487077

- Gegarandeerde occasions
- .vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto-accessoires

- betrouwbare en snelle service.
- billijke tarieven !

Garmerwolde



VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen -

Carboleum - Koolteer, enz.enz. -
al/één bij:

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting

De legendarische Jan Koster
Naar aanleiding van het interview me t Roeit Ridder in het april
nummer, duikelde mevrouw Maat in haar foto-albums, waar zij een
foto van Jan Koster vond.
Jan Koste r fietste indertijd aldus uitgedost van Thesinge naar
Utrecht en terug. Hiermee haalde hij toen al de voorpagina van de
Telegraaf.
De foto is genomen op de dag dat hij zijn tocht onderna m.

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

las- en konstruktiewerken
gas. water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen

Vmagvrijbmvendofferte i

Telefoon 05980 - 6006

I



ZONNE
SCHERMENUI

Tevens leveren wij :
~EN I VERDUISI'ERINGENI roL
ruIKEN I VOORZE.TRAt-lEN I KONSTRUIcr'IE
WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE MARKIEZEN .

onze adviseuze voor Lewenborg :
MEVR. H. OREWES.
meerpaal 170 - Tel . 050-487066 .

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaats GARMERWOLDE ( Gr.)

Oude Rijksweg J2
Tel. 050-487642

Rabobank ~
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor.1S plussers:

10% premie

CAFE

JJägermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON OSO - 487623

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.

L. V.d. Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr.1

Tel. 050 - 487239


