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U heb t het vast wel gemerkt, de krant i s deze
zomermaanden wat l at e r i n uw bus ve rschenen
dan anders . Dat heeft verschi l l ende oorzaken.
Afwezighe id van een paar kern-medewerk ers ,
wat techn i sche prob l emen met de zet-machine
en natuurl ijk het het e weer ~ Onze excuses
daar in el k geval voor , vanaf Augustus hopen
we weer met de normal e -tussen aanhal ings
tekens - mensen te kunnen draaien terwi jl
we ook dan weer de beschi kking hebben over de
mach i ne's die de produkt ie van dit bl ad mo
gel i jk maken. Pret ti ge vakanti e in el k geval
gewenst door de mensen van uw G &T- Exp ress :

Brandweer
U heef t enige ma anden hel emaal niets van het zgn
"brandweerfront" gemerkt. Toch heeft het aktie 
kommi t é ni et st i lgezeten : Zoals u hebt kunnen
le zen is me n beziggeweest om een br andweerauto
ui t een nab urige pl aats (Haren) te kopen. Da t
i s nét nie t gelukt . Maar nieuwe moge l ij kheden
hebben zich aangedie nd.. .

De heer Jansen uit Ga rme t - ben: "Nou j a, zeg dat zo 'n
wolde, die ni et l anger ont- grap ni et meer dan anderha l f
k e~ n e n kan dat hi j i et s met tweeduizen d gul den mag kos
di e bra ndwee r te maken heeft , t en
vroegen wi j naar de vorde- Dan denk i k aan 1i e fhebber s
ri ngen. die zo ' n honde rd - of
" J a het i s i nderdaad zo tweehonderd gul den wi 11 en
dat wi j wederom seri eus i n sponsoren. Drie of vi jf
de s l ag zi j n om een brand- mag natuur l i j k ook:'

.weeraut o over te nemen voor Vermeld moet noa worden
een vera ntwoord pri js j e . dat gegadi gden voor de
Het is natuurl ij k niet de funkt ie van "spui t gast "
bedoe l i ng dat daarmee ouder moeten zi jn dan 16.
dui zenden gul dens gemoeid s ' Nachts wordt niet ge- .
gaan worden. Wa nt u begri jpt oefend.
we l dat het eigenlijk meer De Garmer &Thes in ger Ex-
om de hobby, de aardi gheid press hoopt dat dit l euke
gaat. Li efhebbers moeten di s i ni t i at i ef van de grond
brandweer van de grond helpen, komt en dat wi j u bi nnen
Mensen di e dus de br andweer ni et al te l ange t i jd
van Gar merwolde willen spon- weer konkreet nieuws van
soren zi j n har t el i jk we l kom . " het Kommité kunnen me l den .
Op de vraag hoevee l geld het
kommité nodig denkt te heb-

ROMME LMA RKTROMMELMARKT ROMMELMAR KTROMME LMARKT ROMMELMARKT

Nog één keer komt de Akti egroep "Rommel mar kt " weer
door Garmerwol de en we l op zaterdag 10 j uli.
DUs . . . ZATERDAG 10 J ULI

Zet u de spul letj es dan op een overz ichte lijke ol aat s
l angs de kant van de weg, dan kunnen we het zó oppi kken.
Bi j voorbaat dank :

Op de eers t e of tweede zat e rdag in agustus zal de Rom
me lmar kt worden gehouden. Waar en tlJds t lp van aanvang
zal nog nader bekend worden gemaa kt .
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ONZE G &TV1SWEDSTRIJD.-- ---- --- -- ------------ --

In de maand Augustus zal onze j aarli jk se vi swedstri j d
worden gehouden: Door omstandigheden kwam de bericht
gevin g vorig jaar in Thesinge veel te laat zodat nie 
mand uit Thesinge zich melde . Nu echter zal de datum
eerder bekend zij n en we l nu : 14 august us a. s .
In het volgende numme r komen wij uitvoe riger op deze
manifestatie terug , opgeven (t/m 15 jaar) kan echter
nu al bij R.J . Ganzeveld . Dorpsweg 56 Ga rmerwolde .
Er wordt gevis t l angs het Damsterdiep in Ga rmerwolde ,
i nleggeld f. 1,50 per persoon:

--- - - -----------_.--

van de visclub
H.C. 'De Goede Vangst'
te Ga rm erw o ld e . ~~~_.t:::.

,-

H. C. "De Goede Vangst"
Garmerwo1de.

Zwaars te Brasem : J .D.
Slachter BOO gr .

Zondagweds trij d, gehouden
op 13 juni 76 i n Sneek:
1. A. St eenhuis , 51 st.

13450 gr. 320 pnt.
2. G. Boer , 67 st . 7280 gr.

213 pnt.
3. H. t en Cate , 27 st . 9300

gr . 213 pn t .
Zwaar ste Brasem : J.D. Sl ach
ter , 810 pnt .

Ie zaterdagwedst rijd gehou 
den op 29 me i 76 in Terhor
ne, Fr ies land.
1. M. El . j nk, 30st uks,

5070 gr. 131 pnt.
2. B. Prins, 13 st. 4510

gr . 103 pn t.
3. G. Boer , 16 st . 4025 gr.

97 pnt.
Zwaa rs t e Voorn : G.W. ten
Hope 475 gr .

In ditblad adverteren
is: klanten vermeren.

Sf A"JIC E- VAN DORP TOT DORP

.. na tl .'·J r llj l<. ook va r Uw

• toiletartiketenen heerqerei
• parturns
• srqaret ten, siqare en tabak

Kil'" lJ eens rond bi ons.
terwijl U wacht.

S . V ENINGA - GARMERW LeE
"li' 050 - 487077

WOLDWEG 74, RUISCHERBRUG {GR.I, TELEFOON 050·487148
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G i P k e s
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684

straat, waar zich het Was
senbeeldenmuseum van Madame
Tussaud bevindt . Alle be
kende f iguren staan daar
tentoongesteld. t ' Was soms
griezelig zoals een Kennedy
of De Ga ul l e je aankeek.
Natuurlijk werd er ook een

genutti gd werden. Vervo lgens ~ez oekje aan de Dam gebracht.
reden we per bus naar Amster t Was er wel drukker - zo
dam . Bij het Centraal St a- vonden de meesten - dan in
ti on lagen verschillende Groningen.
rondvaartboten en met één Toen werd het l angzame rhanc
ervan hebben we een tocht weer tijd omSchiphol weer
gemaakt . Zo 'n tocht door eens op te zoeken. Vanaf de
de Amsterdamse grachten is wande lpier zagen we
erg inte ressant, we zagen verschillende vl iegtuigen
o.a . het smalste huis van opst ijgen en landen .
~msterdam (1 meter breed) Toen we zelf weer opstegen
en de prachti ge huizen die was het erg bewolkt .
in de Gouden Eeuw zi jn ge- Het vli egtu ig ging ech-
bouwd. ter boven de wol ken
Nadat we weer vaste grond vliegen en daar hadden
onder de voeten hadden, ~e een prachtig uitzicht
wandelden we naar de Ka lver- op de wi ts te wolken di e

je je kunt voorstel len.

# Na een half uutje land
den we weer op Schi phol

r ""-~/ Eelde, waa r alle vaders
~ en moeders ons al op

5t onden te wachten.
Hi ermee was een l euke
schol lrei s tot een goed
ei nde gekomen :

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

AANNEMERSBEDRIJF

Donderdag 3 juni 1976 was
voor de leerli ngen van de
openbare basis school van
Thesinge dé dag. Op die dag
werd het Sëhoolreisje ge
houden.
En het we rd een ander school
reis je dan ze gewend waren.
Deze keer zou er gevlogen
worden van Eelde naar
Amsterd am . Ruimschoots op
tijd waren we op het vli eg- w'"
ve l d aanwezig . Om de ze-
nuwen de baas te kunnen
blijven w~rd ~erst nog even ~J
een glaaSJe Slnas gedronken.
Toen werd het tijd om in te
stappen en met kl oppend
hart stapten ze de vlieg
tuigtrap op .
Voor iedereen was het de
eerste keer . . . .
De start verliep vlekkeloos
en na een paar minuten was
er van de aardbol niets
meer te zien en konden we
de wo lken ook eens van de
andere kant bekijken: van
de bi nnenkant . De bemanning
w~s erg vriendeli j k, alle
kl nderen mocht en even i n de
cockpit komen kijken. Na een
tussenlanding op vl iegveld
Twente erd koers gezet naar
Schiphol. Boven de provinci e
Utrecht ging het vl iegtuig
wat lager vliegen en we za
gen o.a . de Loosdrecht se
plassen en verschillende
do rpjes beneden ons li ggen.
Nadat we op Schiphol geland
waren, bracht een KLM-bus ons
naar de aankoms thal, alwaar
de meegebrachte bot erhammen



zit,

Dan zul j e denken bij j e
zelf , De wereld is zo
beroerd nog niet. . .

Ja beet : Och wa t jammer
Dat moet een bes te zi jn
gewees t . . ,

Zoals hi j zIJ n er zovelen ,
vers cholen t ussen ' t r i et ,
Daar om aan al die mensen,
Di t nieuwe hengel - l i ed.

Nu mogen wij wee r hengl en,
Na uren, uren heng ' 1en , het mag van oom agent,
De zon , ze heeft al kracht , En al vang je ook geen biet
i s het de bl i jde vi sse rman , Al s je maat bezig bent .
Die zeer tevreden l acht. Kijk om j e heen als je daar
Een leeftij d vol met pracht i g ve rsc holen tu ss en ' t riet,
vis , Al op die ee rs te dag,
Hij hoopt dat 't vi sseizoen ,
hem dat sukses st eeds geven
mag.

In de donk're stille morgen ,
Loopt hij daar langs de pla s
Hi j denkt "k ga naar m'n
s t ekkie ,
Waar't ee rder zeer goed
vangen was ,

Een vogel zi ngt zeer l ui de,
Voor hem een we lkomstlied ,
Verschrikt vl ie gt e r een
eend op.. ,
Ui t 't nes t j e i n het r i et .

En al s hi j ei ndel ij k daa r is ,
Begint he t grote fee st ,

Tussen "t ranke riet ve rscho 
le n,
aan de wa te rkant ,
Zit een man te t ure n ,
Met een henge l i n de hand,

Toen de zon nog la g t e s la 
pen , st ond hi j a l naast
z 'n bed ,
Z'n henge l , deeg en koff ie ,
had hi j ' al kl aar gezet .

Zoekt u het meest kornplete assortiment in

uw direkte omgeving?

8rf:l1g dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =b
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen !!!

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

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 • Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van consum ptie aarda ppe len en los gestorte granen

te l. 050 - 487365



aktie o p ~ He t schoolreisje van de 4e, 5e en 6e klas van de lagere
school van Garmerwo1de is een leu ke belevenis geworden.
We kregen een verslag van Wi1ma en Rita.

(ONDERLING PUZZELGENOTI

Modehuis
Ubels
om modieus mooi te ziJn
Stationsweg 25, Bedurn
telefoon 05900-2295

je verderop. Daar zlJn we
ongeveer 2 uur gebleven .

Eindelij k, we gingen . Toen zijn we naar de ster-
Iedereen stapte in een
auto en wuifde naar de rewacht gegaan. Dat was
ouders . De reis duurde erg leuk, maar we hadden
erg lang. We zagen wel erge dorst. We hebben wat
borden met "N i j e Heme1- water gedronken. Daarna

zijn we weer naar huis
ri ek" maar nog niet met gegaan. 's Avonds hebben
West erbork. Meester vol-
gde de borden naar "t He- hebben we een nachtwande-
me 1r i ek" Algauw hadden 1i ng gemaak t. Dat was ook
we doo r , dat we daar heen erg leuk. De derde dag heb
gingen . Na een halfuur ben we spoorgezocht , nu
spelen gingen we weer weg . zetten de mei sj es spoor
En ja hoor , daar stond ui t . Ze hebben wel een hal f
het bord "Westerbork" en uu r plat gelegen. Tegen
we waren in het kamp. half twaalf hebben we ons
Eén voor één werden de au- laten zien, want de j ongens
to's leeggehaal d. De konden ons nie t vinden.
mei sj es s l i epen in het '~ at waren ze kwaad. "s Mi d-
"Wich terhoes" , de jongens dags zijn we weer naar de
in het "Jongkerelhoes" . Sterrenwacht geweest om
Ook s l ie pen er wel in de al l es wat uitgebreider te
deel . beki j ken. Toen gi ngen we
' s Mi ddags gingen we weer naar huis.
spoorzoeken. De jongens We wil len Me vrouw Luyti nk
zet ten het spoor uit en de en Mevrouw Jansen en Meester
meisjes zochten. De vo1- Oosting graag bedanken
gende dag huurden we voor de f ijne begeleiding
fie t sen. Eerst gingen we en de heren T. Terpstra
naar Orve1 te . Daarn a naar en K. Pestman voor het
het Ieberenmee r een eind- brengen en halen.

Va kantie .

Het dorp leek s t e rvende ,
niemand was nog bij hui s
Ze wa ren al lema al met va
kanti e. Piet en Greetje
hadden zich voorgenomen urn
er el ke dag opui t t e trek
ken.
Bas zat in de tu in . Flu i t
er maar rust ig op los , zei
z 'n buurman, di e bezi g
was met het maken van een
dure lijst.
Ergens zijn dit de moois t e
weken van het jaar :
"Va nmiddag ga i k varen ,
Dirk " zei Bas . "Mi jn vrouw
gaat ook mee" "Steengoed" ,
zei Dirk. Na de mi ddag be
gon echter een dr uil eri ge
regen de zaak te ontsieren .

Te koop :

Gelukkig dat erspoedi g een
eind aa!1 kwam.
"U s t;"aa lt ook weer van ge
lu~ " zei de schi pper van de
boot. Piet en Greet je gi n
gen ook mee. "Uw ki nderen
ook, mevrouw" vroeg de
schi pper . "Nee hoor ,zei de
vrouw, die zijn bi j m' n
ouders i n Zuidbroek . Zo ver
t rok het gezel lige s te l ui t
een verla te n dorp op weg
naar de zee .
Nu komt de kl oe :
In dit ve rhaal t j e zitten
vogelhamen verborgen. Aan u
de t aak om ze op t e sporen.
St uur dit verhaaltje i n en
oml ijs t de voge l namen .
Inzenden voor 20 ju l i :
(dubbele namen ook verme lden)

Zaagse l, wit plm. 25 kg .
Zaagsel rood, plm. 35 kg.
In juni en juli 50 ct
per baal goedkoper .
tevens :

Te koop D. A. F. Vrachta uto .
1966 type achte roverkippen.
Kamp 1eet met graanschot t en".
Te bevragen bi j :
K. JANSEN

Oplossing Puzzel

Zol deR
Orve ltE
Madu rodaM
Erme lO /
R k Z

Hoofd1et te rs opgete 1d
Z O ME R .....

Opl oss ing Jeugdpuzzel:
De zin moest zijn: Dit is
niet een Theepot en ook
niet een bloempot of zo
wat hoor, maar gewoon een
stenen i nmaakvat ui t moe 
ders ke l der.

Drie goede oploss ingen ble 
ven over en na lo ti ng kw am
uit de bus : Mevr. G.Ve gter,
Thesinge .
~ormaa l is de prijs f. 5. 
Nu we echte r twee puzzel s
hebben zi jn zowe l de j eugd
puzzel als de gewone , be
paald op f . 3.-
Mel den bij R.J. Ga nzeveld
svp :

INZENDINGEN BEIDE PUZZELS

Ook de nieuwe puzzel kan
naar dit adres gestuurd
worden :

Puzzel nr. 9

Slecht s één jeugdpuzzel
kwam bin nen en die was van
J. Vegte r , Luddest raat 4
in Thesinge .-oeze was ook
nog goed ook, dus me lde n
bij R.J. Ganzeve ld graag.

De "norma le " puzzel .
Ook hier geen "Vetpot" 4
mensen stuurden in n. l.
Dh r Re inders , Delfzi j l ,
Mevr . Rozerna , Garme rwol de ,
Mevr. Vegt e r , Thesinge ,
Mevr . v. Ti lborg, Thes in ge.
Me vr . van Ti lborg had ech
t er de plaats in Drenthe
verkeerd . Di t moes t zijn :
Orvel te.
Zi j had st aan : Oosterwol
de (Friesland)
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thesinge
hebben misschien God weer
i et s beter leren kennen
door dit gesprek en ook
doo r het lezen uit de
Bi jbel; het boek waarin
God zi ch kenbaar maakt
aan ons.

eindigen met hetzelfde
slot als in ons eerste ar
tikel: Misschien hebt u de
GJV begrepen en u wilt es
ki j ken op onze kl ub. Nou,
de deuren staan altijd
open, in't nieuwe seizeen .

Het feestelijke wee kend
....a!1 de GJV en de Ch r . Geref.
Jeugd Verenlglng.

Het was de afgelopen maand ae maand voor de reisjes,
de uitstapjes en de weekendjes voor de scholen en
vereni gingen. De GJV en de Chr. Geref. Jeugdvereniging
W3ren samen ook goed voor een weekend Elle rtsveld.
We kregen een verslag van Di rk van der Borg .

Bewe rkt glas. qlas-in-lood. ronde. vierkante en hoekige glazen
The rmopane of Poly Dubbelglas. Lexan pantserglas IBomvastl

Verf . lak en gron dverf enz.
Gereedschap . kwasten muurverf. wandputz enz.
Poly este r glasmat en dergelijke. ven tila toren, verfspui ten .

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
Leve rt u als u erom vraagt:

Ki j k daarom iedere maana
i n dit blad. wanneer we
weer beginnen. We danken
ook de redaktie, dat ze
ons de mogelij kheden heb
ben gegeven om in dit blad
te schr i j ven.
~est mij nog om iedereen
een prettige vakantie toe
te wensen.

Namens de GJV,
Dirk van der Borg.

Plaatser van nieuwe ruiten.
Behang - behangers aanwezig!! 1

Zoals u misschien bekend is,
zi jn wi j gezamenlijk met
de Chr. Geref. Jeugdvere- Tijdens het weekend beleef- Een mode rn boek, een boek
niging een wee kend op st ap den we veel plezier aan de om mee te leven . Dit ge
geweest. Een vers l ao te ma- door de kommi ss i e georga- sprek werd ook omlijst
ken van een wee ken d i s a1- niseerde spelletjes en door gebeden, gedi chten
tijd een beetje moeili j k, sporten. Opmerkingen en en gezang.
omdat je meestal vertelt , taalgebru i k van bepaalde Na dit blije gesprek was
datgene wat je zelf heb~ personen iedereen vri j om te doen
m~egemaakt. Ma~r goed, 1 k bevorderden dit plezier en te laten wat j ij of
~ll ~ rob eren ~l. t zo ob- en maakt en het kompleet . zi j maar wi lde. Op een
Jektlef moqe l i j k te doen . s ' avonds werd feest ge- bepaald moment werd die

vrij heid es lek ker
üi t k d . k vie rd onder het genot van benut door elkaar met wa-

1 wee en zou Je 00 een een drankj e.
konta ktweekend kunnen nee- Deze fees ten duurden to t ter nat te gooi en.
men, want het was een goe- d' . d hE l " b . h i dd l i ikhe i d l k lep in e nac t. en p ez t er r qe ez i q el .
e m?ge l J el om e aar Tevens werd veel gezongen, s'avonds zijn we wee r ge-

es beter ~~ le :en kennen. van "Wi llempe" tot Wil hel- zond en wel naar huis ge-
Een mogellJ~held om ~en~ te mus van Nassouwe . gaan - een geslaagd
praten met lem~nd, dle Je In het weekend viel. zoals weekend:
a.l Ieen van.gez lcht en van normaal i n el k weekend, Hlërmëë-----------------
oppervlakklge gesprekken een zondag. Centraal op is dan met een het einde
kent. een zondag staat de ere- gekomen van een reeks ar-
Het weekend gaf g~oon een dienst. Meestal gaan we ti kelen. De GJ V dan kt u
bepaa~~e sfeer, dt e dat i n het norma l e le ven op voor uw aandacht. We wi llen
mogellJk maa kte. zondag in Thesinge naar
Vrijdagavond vertrokken we de eredienst.
uit Thes i nge met ongeveer Nu hebben we echt er geen
een groep van 45 jongelui . ered ienst gehouden maar
3 GJV-ers hadden het zich gewoon een gespre k over
niet gemakkelijk gemaakt ons geloof.
door te voet naar ons va- Heel eerlij k hebben we
kantieverb1ljf in Elle rts- over ons geloof gesproken .
haar te gaan. O. m. over de vragen : In GLAS en SPIEGELS!

Velen van de groep hadden wie geloven we ? Hoe le
f. 5.- toegezegd, wanneer ren we God kennen? En
deze mensen te voet gingen. hoe naar Zijn Wil te han-
De opbrengst was bestemd delen?
voor de nood in Guatemala. We zijn er niet uitgeko
Opbrengst: f. 232,70 Een men. Maar dat was ook
geweldige opbrengst ~ niet de bedoeling. We

• nieuwbouw
• verbouw

• onderhoud

tevens verhuur
van

AUTOBOXEN
timmer en aannem ingsbedrijf
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AUTOLAKKEN

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

Carboleum - Koolteer, enz.enz.
Zaak: Winschoterkade 5 (Bij de Steentilbrug). Tel. 050 - 122014. Mag. :
Steentilstraat 42. Depend.: Kostersgang 44. Privé: Oude Rijksweg 30-31,
Garmerwolde. Telefoon: ()l;() - 487095.
Afd. verf en behang: Wine Warenhuis Hoogkerk.

J.v.LEGGELO TEL. 487389
BEDANK VOOR HET LEZEN .
En dan maar tot ziens in de zaak.



In de komende maanden zal in de G &T Express
een serie art i kel en gepl aatst worden over
De Kerk en de Hervormde Gemeente van Garmer
walde. voor u opqetekend door Drs . Rarel
Jongeling . In dit numme r : Het gebouw en de
belangrij kste inventarisstukken .

Zoal s met de mees t e Mid
deleeuwse Kerken in Gro
ninçe. het geval i s , i s
het niet precies bekend
wanneer de kerk i n Gar 
merwolde precies gebouwd
i s .
Schriftelijke bronnen uit
die tijd zijn van Gar-

li j k de bouwplannen be
perkte tot het afbre ken
van het schi p van de kerk .
Rond 1940, toen de be
langstelling voo r de
middeleeuwse bouwkunst
sterk was gegroei d, is
de kerk gerestauree rd,
waarb i j de nu zi chtbare

De kerk en de Hervormde
Cemeente teCarmerwolde

merwolde niet bewaard zo
dat de kerk voorzichze lf
moet spreken.
Op grond van de bouwsti jl
de voor een aanta l Gro
nin gse kerken karakteri 
sti eke Romano-Gothiek,
neemt men aan dat de Gar
merwolder kerk omstreeks
1250 i s gebouwd.
De t oren st amt uit de
zelfde tijd .
De belan gste l l ing voor
oude kerken en oude ge
bouwen i n't algemeen, di~

ons nu bl i j doet zi jn
met een mi ddekeeuwse
dorpskerk, heeft niet al 
t ijd bes taan. Halverwege
de vori ge eeuw dacht men
heel anders over de
kerk van Garmerwolde.
In 1858 vatte de Kerk 
voogdij het pl an op om de
Kerk t e laten afbreken
en een geheel nieuwe te
1aten bouwen.
Gel ukk ig kon men het nie t
eens worden over de fi
nanciering van de nieuwe
kerk, zodat men uiteinde-

AGENDA NED. HERVORMDE GEM .

4 Juli 14 uur: die nst in
Garmerwolde. Voorganger :
Dhr. Ti mme r.
11 jul i 10 uur : dienst in
Thes inge. Voorganger : Cand .
Witteveen.

schilderingen zijn ont
dekt en hersteld (maar
daarover later meer) .

Verder vinden we - ge
deelte lijk langs de wan
den opgesteld - een aan
tal oude grafzerken in
de kerk , terwi j 1 er ook
een aanta l i n de toren
zijn geplaatst, inder
tijd.
Ze s tammen uit de 17e en
18e eeuw .
Tenslotte staan er in de
ker k een monumentaal or 
gel uit 1850, gebo~l d

door de Gron ingse orgel 
bouwer P. van Oekelen,
een preekst oel ui t 1740
en een "Hee renb an k" ui t
het l aatste deel van de
17e eeuw .
In de toren hin gen oor
spronke l i jk 2 kl okken,
de één uit 1604 en de an
dere uit 1614. Beide kl ok
ken zi j n tij dens de be
zetti ng door de Duitsers
meegenome n en s lech ts
één i s na de oorl og weer
t eruggekomen.. .

(Wordt verval gd)

18 j ul i 10 uur : dienst in
Garmerwolde, voorganger Ds.
St rui f.
25 j ul i 19 uur: Grunni ger
dainst in Thesi nge. voor
ganger Dr . van Leeuwen.
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DENK OM DE ROMMELMARKT I
Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

Prettige
vakantie!

Natuurlijk maken w ij graag een scherpe offerte
voor u al s 't om een zonnescherm gaat.

Maartevens houdt onze afdeling ze ilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van

mark iezen, of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden , verduisteringen. rollu iken,
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijbl ijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

Denkt U nog even
om een
goede
vakantieverzekering?

Kantoor en werkplaats:
Oude Rijksweg 12, Garmerwol de. tel. 050·487098.

A dviseuze voor Lewenborg:
mev r. H. Drewes, Meerpaal 170. tel. 050-410531.

Rabobank ~.
GARMERWOLDE

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 - TEL 05902-1383


