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Midzomerredaktie
praatje
't Is een cliché, maar het gaat wel
weer verdraaid hard, dit jaar.
Z6 zitt en w e nog in de kou van
april, en z6 zitten w e alweer pal
voor de vakantie's.
Geef toe: w ie heeft er nog niet
gedacht aan die paar w eken van
onbekommerd e vrij heid?
Wie heeft al niet ' ns z'n vakant ieuit rusting gekontroleerd en nageplozen?
Hopelijk is iedereen 30 juli weer
terug w ant via Henk Veenstra
kregen w e ' t bericht door dat de
PJG dan weer de paaIvechtwedstrijden organiseert !
Als dat nét zo'n spekt akel wordt
als vorig jaar kunnen we w eer
lachenl
De Garmer & Thesinger Expr ess
. zal in verband met de vakantieperikeien in juli niet verschijnen,
zodat het eerstkomend e nummer
begin augustus weer in uw bus
rolt.
.
Uiteraard wensen we iedereen
een fijne vakantie - voor 't geval
u op reis gaat een veilige tocht en
veel zonl

Twee karakteristieke foto 's van bekende Thesinger plekjes.
In dit nummer vindt u overigens véél foto 's die onze fotograaf in Thesinge maakte, kortgeleden.

Kort
•
nieuws
Attentie i
Willen de ouders van kinderen
die het komende schooljaar
naar de kleuterschool te Theslnge zullen gaan, deze opgeven aan de hoofdleidster.
Het betreft de kleuters die
t/m 1 aug. 1978 4 jaar worden.
Het opgeven kan gebeuren
iedere dag (behalve dinsdag)
na schooltijd aan de kleuterschool "t Kwetternest', Kerkstraat 98. Thesinge, tel. 059022620 (voor de zomervakantie).
mej. W.A. van Dijkeh,
hoofdleidster
GARMERWOLDE - OU 0
PAPIER
Inwoners van Garmerwolde .. .
Op zaterdag 18 juni a.s, zal de

oudercommi ssie van de lagere
school weer oud papier inzamelenl
Vanzelfsprekend hopen w e weer
op een fli nke hoeveelheid.
En .. . op uw medewerking. Zet u
al uw oud papier even klaar aan
de kant van de weg ?
We komen om ongeveer 09,30

uur langs.
Bedankt alvast! Ook voor het bewaren ervan.

De oudercommissie

30 juli: hanegevechten
in Garmerwoldel

GARM ERWOLD E - DIA- EN
FILM A VOND OVER VIERING
KON ING IN N EDA G
Het zal niemand ontgaan zijn dat
er op 30 april heel wat mensen in
Garmerwolde met foto- en filmcamera's rondliepen.

z.o.z.

Geen won der. Tenslotte was het
zo'n 16jaar geleden dat er in ons
dorp een optocht werd georganiseerd! Bovendien bleek deze optocht in wijd e omt rek de enige te
zijn, die dagl
Welnu - het Oranjecomité zou
graag in samenwerking met de
Vereniging Dorpsbelangen in oktober aanstaande een DIA- EN
SM ALFILM AVOND willen organiseren over deze bijzonder
geslaagde dag.
Dat is vast niet moeilijk als iedereen die smalfilms of dia's heeft
opgenomen mee wil doen. 't
Moet geweldig leuk en gezellig
zijn, met de winter in het vooru itzicht nog eens terug te zien op
dit geslaagde. kleurige voorjaarsevenement.
Smalfil mers. diamakers: doe
meel U bent bij dezen van harte
uitgenodigd l
Neemt u ~ven kontakt op met
een van de volgende adressen:
Mevrouw B. Tuin ('Jun Dorpsweg
Mevrouw A. Luyt ink Geweideweg
Zij hebben op zich genomen de
zaken te coördineren en te orga-

niseren.
In gespannen afwachting:
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

l

Uitgezonderd het tweede zaterdag team wat ook nog kampioenskansen bezit zal dit jaar wel
geen andere ploeg van v.v.
G.E.O. kampioen w orden.
Trainer Oosterhuis en z'n dames
hebben het wel geklaard. Een
feestelijke tocht door het dorp en
's avonds een receptie in café de
Leeuw waren o.a. de beloningen
voor het behaalde kampioenschapl O.a. waren op deze
recept ie aanwezig de sportraad
van gem. Ten Boer! Door de pl.
Rabo Bank werd een leren bal
aangeboden. De receptie we rd
overigens matig bezocht . wat erg
jammer was.
Garmerwolde
Bij ons komen geregeld klachten
binnen, dat op de dag van het
ophalen van grof huisvuil kinderen de zaak overhoop gooien en
verslepen! Graag een verzoek via
deze krant aan de kinderen dit
spul met rust te laten.
Willen ook antiek en rommelver zamelaars voo rzichtig omspringen met dit spul! Dank u

De landelijke rust van Thesinge komt heel mooi tot uitdrukking in deze
twee fraaie foto 's die onze fotograaf kort geleden maakte.

Verloting v.v. G.E.O.
Hier volgen de nummers van de
loten, waarop de prijzen Iresp.
van le tot en met 33e ps.] zijn
gevallen.
2070. 995. lnl , 1671 , 714, 699,

1298, 1262. 1269. 1853. 1092,
KORT NIE UW S
Garm erwolde
Het dames elfta l van Garmerwolde is kampioen gewordenI

978, 1859, 515. 1960, 393. 2062,
1987, 153,2040. 1693, 1747, 583,
1066. 1442, 1642, 1982, 761. 853,
990,435,1 440,1717

E LEK T R O
STEREO HI-FI
T El.JEVISIE

BIJ ON S KUN T U TERECHT VOO R UIT STEKEN DE PRODUKTEN
OP ï GEBIED V A N GROENTE EN FRUIT

Uitemard tegen de scherpst mogeJijlce p rijren

E .HAVENGA
OUOE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLOE

GROENTE & FRUITHANDEL

H. KAPER
Rijkswe g 140 Ruisch erbru g {vlak bij de stoplicht enl - T el. ~480

050-487425

AANNEMERSBEDRIJF

H.J

nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE

te1.050.487501

aktie O.p. ~
(ONOERLING PUZZELGENOTI
Opl . puzzel
egel, eend, pauw, koe, mus, ka,
os, aap(je), koe, paard, alen, ka,
kat , aal, hond, ka, paard, zebra,
mier, luis, aal, hond, haas, tor,
tapir, ever, eend (in volgorde).
N.B. Diverse mensen noemden
Raml Mocht wel, hoefde niet .

v.v. G.E.O.
Voor het nieuwe seizoenl
Onze eigen sportvereniging heeft
het seizoen weer achter de rug I
Als men de zaak echter draaiende wil houden moet men vooruit
zien. Het is in belang van onze
jeugd, dat deze kan voetballen.
Daar is leiding voo r nodig . Begeleiding ookl De S.V : wil langs
deze weg een beroep doen op
een aantal mensen doen, die de
sport een warm hart toed ragen
en die een taak op zich zoudèn
w illen nemen als begeleider of
leider in het nieuwe seizoen. Ook
enkele scheidsrechters zouden
van harte welkom zijn. In dit verband zou als geheel een oplei-

Ram geeft alleen maar aan dat
het om een mannelijk soort gaat;
b.v, schaap of konijn .
Zegt men echter daar zit een ka,
dan is dat alleen maar een tamme
kraai.
Dus 27 namen dus.
Winnaar werd W. Ritsema, Kerkstraat 1, Thesinge .

ding als jeugdleider natuurlijk
ideaal zijn. Inlichtingen hierover
natuurlijk bij één van de bestuursleden. Het zou een goede zaak
zijn wanneer een aantal mensen
hieraan mee zouden willen werken. Sportliefhebbers, praat eens
met de bestuursleden, die willen
u beslist wijzer maken over deze
zaak.
Het is van zeer groot belang dat
de voetbaljeugd van G.E.O. in
goede banen wordt geleid. Tevens is het zo, dat 't vorig
seizoen vaak voorkwam, dat één
man vaak de zaak moest regelen.
Met twee mensen gaat dit beter,
en met drie nog beter, . .. . . wij
bedoelen maar.
Denk er eens goed over na en
waag de stap.

Mededeling:

Hanegevechten
dit jaar op 30 juli voor café
Jägermeister
P.J.G.
TE KOOP:
Opel Kadett.
lets voor de vakantie?
R. Harms, W .F. Hildebrandstraat
9, Garmerwolde.

TE KOOP :
Tomatenplantjes Ivoor buiten) .
f 0,25 per stuk . Zolang de voor raad strekt.
.
R.J. Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

REUNIE O.L. SCHOOL
GARMERWOLDE
Het gironummer van de. Ra~o
bank te Garmerwolde IS niet
916138, maar: 91693811

Wie kan mij 1 morgen per week
helpen in de huishouding?
Trijntje Stelma, Kapelstraat 1,
Thesinge , tel. 05902-1708.

Mevrouw Friezema deelde ons
mee dat de kollekte ten bate van
het Rode Kruis in Garmerwolde
f 439,82 heeft opgebracht.
Alle gevers hartelijk dankl

Waar je ook gaat in Thesinge, je blik trekt steeds naar de eeuwenoude
klo osterkerk.

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

5TOOMFLUITJES
ATTENTIE
Gevraagdl Kinderwagen wieltjes
voor kleuterschool 't Kwetternest (4 stuks) en oude dekenstafelkleden of linnenrekken voor
tentpark bij de kleuterschool
(voor de kinderen). Duik eens op
zolder en zoek eens goed.
Misschien hebt u nog wat.
Inleveren bij R.J. Ganzeveld of bij
de school in Thesinge.

Voor de vele bloemen , kaarten
en fruit, die ik mocht ontvangen
bij mijn verblijf in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst, zeg ik u
allen hartelijk dank .

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte
voor u als ' t om een zonnescherm geat.
Maar tevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van
markiezen. of met het repareren van tenten .
Ons leveringsprogramma omvat verder:
vouwwanden. verduisteringen . rolluiken.
voorzetramen en konstruktiewerken .
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

Jopie Veninga
Ka ntoor en w erkp laats:
Oude Rijksweg 12. Garm erwold e. tel. 050-487098 .
A d viseuze voor Lew enb or g :

mevr. H . Drew es. Meerpaa l 170. tel. 050-410531.

Hoe het met GEO ging
Als we het zojuist geëindigde seizoen nog even aan een korte beschouwing onderwerpen, kunnen we stellen dat het met onze
plaatselijke
voetbalvereniging
toch niet zo gek is gegaan.
Uiteraard hebben vele rechtge aarde supporters en vrienden van
GEO zich lange tijd zorgen gemaakt over de posities vam zowel het zaterdag als het zondagvlaggeteam, maar het is allemaal
. nog juist goedgegaan.
Het zaterdagteam zette een geweldige eindsprint in en liet daarmee rivaal Damacota gelukkig
achter zich.
De zaterdag-ploeg heeft zich aldus in de le klasse GVB gehandhaafd en dat was · in het eerste
seizoen in deze klasse toch het
uitgangspunt van trainer Pannekoek.
Hij zelf zegt daarover: 'Ach ja, je
hoopt natuurlijk op een wat
ruimere marge, vooral als je ons
door de bank genomen toch
goed spelersmateriaal bekijkt.
Op papier hebben we toch wel
een elftal wat in de middenmoot
van die le klasse moet kunnen
eindigen. Maar als je het verloop
van de kompetitie gevolgd hebt
dan heb je kunnen zien dat we
nogal wat pech hebben gehad,
zo hier en daar. We verloren onnodig punten en ergens anders
kregen we bijvoorbeeld in de
laatste minuten een kneuteruge
tegengoal .
Dan is het zaak om de mannen te
motiveren hè. Ik ben niet zo
iemand die de jongens in de rust
zwaar op hun huid zit, bij het
donderen af , dan zogezegd.
Je gaat er toch vanuit dat de
jongens er alles aan doen, alles
geven wat ze hebben om toch de
broodnodige punten te verzamelen'.
Trainer Pannekoek neemt trouwens afscheid van de zaterdagselektie, hij gaat zich uitsluitend
bezighouden met de zondagsploeg.
.
Pannekoek: '2 ploegen achtermekaar is toch te veel. Kijk, je
moet je voorstellen dat het toch
wel wat van je vergt. En dan de

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

wedstrijden hè. Je zit je als het
ware twee dagen achtermekaar
op te vreten . Want dan kun je
wel zeggen dat een trainer kalm
langs de lijn moet kunnen blijven
zitten , maar dat maak je mij niet
wijs . Elke trainer leeft met z'n
ploeg mee en zit tot de laatste
minuut van de wedstrijd te
duimen en te werken voor een
goed resultaat.
Voor de zaterdagploeg is nu een
nieuwe trainer gekomen die ik
gelukkig goed heb kunnen inwerken en met de jongens heb
laten kennismaken . Wat dat betreft is die overgang wel vloeiend
verlopen. Wat betreft het zondagsteam eigenlijk hetzelfde : we
hebben een goed team op
papier, we moeten zonder zorgen
in die 1e klas kunnen meedraaien. Alleen geldt hier ook weer,
zonder . inzet en inspanning,
trainingen etc . bereik je nooit je
doel.
Er ligt een nieuw seizoen voor
ons, we gaan gewoon hard aan
de slag met z'n allen.'
En de Noorderknmtbokaa/?
'Als je mij nou persoonlijk vraagt
wat ik daarvan vindt, ach voor
mij hoeft dat toernooi eigenlijk
niet, zo aan het eind van het seizoen. En dat zeg ik dan niet omdat wij geen titelkandidaten voor
dat tournooi zijn, maar ik til daar
gewoon niet zo zwaar aan.'
Verder werd het 2e zaterdagteam
kampioen, waarbij aangetekend
moet worden dat met name
Harm Meijer (een neef van
trainer Pannekoekl regelmatig
uitblonk in de 2e zaterdagelftal.
Hij maakte regelmatig meer dan
5 (en soms 8) goals per wedstrijd
en het is voor aanvoerder Gerrit
Boer te hopen dat dit talent het
komende seizoen niet naar het 1e
elftal verhuist.
De dames, niet te vergeten,
werden ook kampioen en zo is er
met al binnen de GEO gelederen
toch nog aanleiding geweest tot
enkele feestelijke bijeenkomst(jes).

Pannekoek: . . . zonder inzet bereik je niets . . .

Raedspraet
Donderdag 26 mei werd er door
het gemeenstebestuur van Ten
Boer een avond belegd in 'ons
Trefpunt' te Thesinge waar voor
het eerst de plannen van de gemeente in het kader van het krot tenplan werden ontvouwen.
Een groot aantal belangstellenden ( ± BOl was aanwezig en na
de inleidingen van een drietal
leden van de werkgroep was er
gelegenheid om vragen te stellen.
Aangezien de plannen nog in een
eerste fase verkeren bleek dat er
over allerlei zaken nog gepraat
moest worden, allerlei verontruste mensen kregen de mede deling dat er alle mogelijkheid
was om belangen tegen elkaar af
te wegen en na diep beraad uit eindelijk een beslissing te nemen.
Hoogstwaarschijnlijk zal dit niet
de laatste vergadering in Thesinge zijn, zodra er wat meer gege-

Ger Pot.

vens zullen zijn zal er ongetwijfeld nog een hoop afgepraat
moeten worden. Ik hoop dat de
belangstelling die nu aanwezig
was ook in de toekomst zal
blijven bestaan.
Iedere Thesinger heeft van de
gemeente een folder thuis gekregen waar een samenvatting van
de ideeën wordt gegeven. In een
iets uitgebreider geschrift bestemd voor de raadsleden, las ik
misschien voor een aantal mensen een stel interessante qeqevens.
In een volgend nummer zullen
deze gegevens, die nogal wat
ruimte vragen, worden afgedrukt.

\J ' li l

gespecialiseerd in

onderhoudswerk~~~~I--

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen
WOLDWEG 74. RUISCHERBRUG (GR.l. TELEFOON 050-487148

Gew eidewe g 11 . Garmerwolde.
Sp eciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

lel. 050 - 487365

GJV
Theslnge

Op 24 april hadden we een open
avond, waarbij ouders en belangstellenden van harte welkom wa ren om met ons over de GJV te
praten. De opkomst was jammergenoeg niet groot.
Piet Ritsema vertelde over de veranderingen binnen de GJV, over
de aktiviteiten en onderwerpen
en over de contacten van de GJV
binnen en buiten de gemeente .
Dhr. de Boom lichtte de rol van
de jeugdraad toe en mevr. Robbe
vertelde over haar werk als
jeugdouderlinge.
Hierna discussieerden we over
de gang van zaken op de GJV en
over de rol van de kerkeraad en
van de jeugdraad. Over het algemeen bleek men wel tevreden te
zijn, al vielen niet álle onderwerpen en sprekers bij iedereen
goed in de smaak. Omdat de
grootte van de GJV soms moellijkheden geeft, praatten we ook
over een eventuele splitsing,
maar daar werd hoofdzakelijk
negatief op gereageerd.
Op zondag 8 mei hadden we een
avond over drugs en de gevaren
daarvan. Belangstellenden waren
weer van harte welkom en deze
keer was er wel een grote opkomst .
Als spreker was Dhr. Molenhuis
uitgenodigd, die bij de marechaussee werk t en lid is van een
drugsbest rijdingsteam. Dhr. Molenhuis vertelde uitgebreid over
het bereidingsproces, het ge-

bruik en de werking en gevaren
van de verschillende soorten
drugs. Hierbij gebruikte hij de bekendste indeling van drugs :
1. geestdempend (b.v. heroïne,
maar ook slaapmiddelen)
2. geest-stimulerend (b.v, pepmiddelen)
3. geest-veranderend (b.v. LSD-

25)
4. andere soorten (b.v. benzine
en ether)
Dhr. Molenhuis ziet drie mogelijkheden om van drugs af te
komen , nl. bekering tot het geloof, wat in de V.S. onder leiding
van David Wilkerson goede
resultaten heeft opgeleverd . Verder acupunctuur (30% wordt genezen) en de methode van de
Emelyhoeve, waar een verslaafde
pas kan komen als hij een week
'clean' is geweest en er in één
keer helemaal af moet .
Er werd opgemerkt dat het
Nederlandse drugsbeleid te tolerant is en dat de regering de
methoden om van drugs af te
komen te weinig stimuleert. Aan
het eind van deze interessante
avond werden dia's over drugs
en verslaafden vertoond.
Op 5 juni hebben we de laatste
vergadering van dit seizoen. Het
GJV-weekend valt op 10, 11 en
12juni.

Fraaienieuwbouw in Thesinge, achter het bloeiende fluitekruid . . .

In het dorp zeggen ze;
Lange dagen, korte nachten,
Nu we zo in de buurt van de
langste dag komen is het, of het
maar niet donker wil worden I
Voor tuinliefhebbers een ideaal
systeem, omdat 's avonds na ' t
eten nog een zee van tijd over
blijkt te zijn om de afrikaantjes te
planten en het gras te maaien.
Ook voor mensen met dagtocht·
problemen is deze zomertijd bijzonder gunstig. Pietje kan een
uurtje langer modderen in het
zandpoeltje en men kan eventue eel de avondmaaltijd nog aan zee
nuttigen, om daama toch nog bij
lichten thu is te zijn. Landbouwers hebben straks in een zucht
het hooi binnen . Tuinfeesten in
het donker zijn en worden uitgesteld tot ± 11 uur omdat de lampions anders niet zo mooi uitko-

men. Voo r mensen, die echter
persee met het vallen van de
duisternis naar bed willen en bij
lichten weer op willen staan, kan
ik mededelen, dat de komende
nachten niet veel geslapen kan
worden I Dat wordt na augustus
weer iets beterl Maar al met al is
het toch wel leuk zo'n zomertijd.
D'er zijn ook mensen die ondanks deze nieuwe tijd met zonlicht op bed gaan en met zonlicht
weer gewekt worden : Voor deze
mensen geldt ; goed insmeren
met zonnebrando lie, want zij
merken de nachten toch niet en
krijgen misschien het gevoel dat
de duistern is verleden tijd is.
Straks, als de grootste klap
vakant ie krijgt, is het best leuk
om na ' t eten 's avonds nog een
beste strand - bos- helde- duinstad of 'n gewone wand eling te
maken . . " als u daar zin aan
hebt, tenminste.

Langs de Lageweg is het goed toeven . . .

Cr\ FE

JI ägerlneigter
GARMER\ VOL DE

Hoe het ernst wordt
met onze brandmeesters, spuitgasten
en waterduivels
Het is maandagavond 6 juni.
T erwij l in Garmerwolde en Thesinge iedereen
achter z' n k rant zit weggedoken of met een
ha lf oog naar de t.v. kijkt op deze druilerige
m aandagav ond, zijn 6 kloeke mannen vastberaden op weg naar het perceel Jansen aan de
Geweideweg in Garmerwolde.
De regen slaat striemend naar beneden, het
zw erk trekt dicht tot één grijze grauwsluier.
Het is zeker niet warmer dan ' n graad of 11.
Maar onze mannen lat en zich door niets weerhouden en hijsen zich één voor één in zware
oliejassen .. .
De Brandweer Garmerwolde
oefent.
En schiet nou niet in de lach.
Want als de Vrijwillige Brandweer Garmerwolde oefent, doet
ze dat met een ernst als geldt het
een grote calamiteit.
Eerst werd er die maandagavond
'dr ooggeoefend' . Dat wil zeggen,
in een zo kort mogelijk tijd de
auto operationeel maken.
Denkt u daar niet te licht over.
Iedereen heeft z'n taak.

Hielke van Dijken uit de Hlldebrandstraat is de bevelvoerder.
Hij kommandeerde dan ook
streng de bevelen. De strakke
discipline was opmerkelijk.
Brandgast no. 1, Jan Veenstra
rende in looppas met een zware
brandslang over het erf. Een
oefening waar menige GEOtrainer jaloers op zou zijn. Simon
Veninga
als
ordonnans
schreeuwde de bevelen verder,
waar ze in ijltempo werden uitga-

<;»: KAPPER
SER..... IC E Vl."" D O RP TOT DORP

.. natuurluk ook voo r Uw
• toiletartikelen en scheergerei
• parfum s
• sigaretten , sigaren en tabak
Kijkt LJ eens rond bij ons .
terwi jl U wacht.
S. V ENINGA - G A R MER W O L O E
.... OSO - 4 Es7077

Zoekt u het meest komplete assortiment in
uw direkte omgeving?
Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =IJ
En profiteer tevens van onze wekelijkse
fo lder met z'n scherpe prijzen !ll
Burg . Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel. 05902 - 1497

.De wagen rukt uit, let op beide meerijdersI
voerd door de waterp loeg,
nummer 4 en 5, Piet van zanten
en Dienko Bolhuis. De pompploeg (nummers 6 en 7) Harm
Jan Havenga en Henk Veenstra
werkte zich eveneens in het
zweet. Geen tijd voor grapjes, nu
dat is duidelijk . Als voor de zoveelste keer de slangen zijn in- en
uitgerold wordt besloten 'uit te
rukken' en gaat men 'met scherp
spuiten' langs het Damsterdiep.
De brandweerwagen - met heus
blauw zwaailicht· giert door de
bocht. Kees Jansen als chauffeur
en twee mannen op de treeplank
langszij.
De helmen glimmen vervaarlijk in
de regen. Het deert onze mannen
niet. Het gaat immers om de
veiligheid van onze dorpen l
Eenmaal bij het Damsterdiep
aangekomen maakt direkt de
aanvalsploeg zich klaar. ' Dit is
merakels hard werken : roept
Jan Veenstra ons nog gauw toe,
terwijl hij wederom met een
zware slang loopt te sjouwen. De
grote slurf komt van het dak en
wordt met uiterste precisie in het
Damsterdiep gebracht. In ijltempo worden slangen op de
pomp voorop de auto aangasloten en Kees Jansen schakelt
behendig met allerlei mysterieuze
handels.
De pomp begint oorverdovend te
loeien. Je wordt er bang van, zaveel lawaai. Dan roepen de
mannen die aan de slang staan,
Even tijd voor onderling overleg . . .

twintig meter verder op: 'water'.
En inderdaad, de slangen bollen
zich en beginnen vervaarlijk te
zwellen onder de druk van
honderden atmosferen .
Twee immense waterstralen rijken tot over het Damsterdiep. De
mannen moeten zich schrap
zetten. De spanning is te snijden.
Dan, opeens een knal en we zien
vlak bij de pomp een gigantisch e
waterfontein opspuiten. We haren paniekerig geroep. Wat is er
gebeurd? Een slang is gebarsten.
Kées Jansen bedenkt zich geen
moment en weet de situatie in de
hand te houden. Draait als een
bezetene de kranen dicht. De
fontein wordt al gauw minder.
De mannen zijn nat tot op hun
botten maar gaan onverstoo rbaar verder. Zij wet en van geen
wijken. Even later gebeurd er
weer iets onvoorziens. Kees
Jansen geeft de pomp nog wat
meer atmosfeer . De druk op de
slang wordt zeer groot. Z6 groot
zelfs dat spuitgast. Ja n Veenstra
'm niet meer kan houden zodat
de slang uit z'n handen schiet en
tegen de schenen van Ordonnans Veninga aanknalt. Simon
tuimelt in het natte weiland maar
weet een moment later toc h
weer overeind te kruipen terwijl
een waterfontein het gebeuren
opluistert . Een pijnlijk scheenbeen en een pijnlijk gezicht voor
Ordonnans Veninga en natu urlijk
grote hilariteit bij de mannen als

Piet van ZEnren en Dienko Bofhuis in aktie.
Onze mannen lenos het Damsterdiep . . .

blijkt dat het zonder noemenswaardige schrammen is afgelopen voor het slachtoffer!
Vervolgens worde n de slangen
opnieuw opgeborgen en dan
w ederom een keer uitgelegd en
'spuitklaar' gemaakt.
Er wo rdt hard gewerkt I
Als we aan de mannen vragen
hoe ' t nou verder gaat met de
brandweer, of ze ook officieël
branden gaan blussen, verklaart
KeesJansen:
'Kijk , we moeten het eerst allemaal onder de knie hebben. W e

moeten eerst goed op elkaar ingespeeld zijn en iedereen moet
precies weten wat- ie moet doen
en hoe het materiaal werkt. Als je
zo'n brandweer opricht moet je
het ook officieël doen. Dan moet
je serieus oefenen. Een O?~eg 
ger van me uit Harkstede IS bI) de
Brandweer en die heeft ons veel
geholpen in ' t begin en nou nog.
Die heeft o.a. alles op papier gezet hoe het allemaal offic!eëel in
z'n werk gaat en hoe je het materiaal het beste kunt gebruiken.
Hij zei ook, als he oefent, moet je

het serieusdoen. En dat doen we
dan ook, dat zie je zeker wel h7
Daarom hebben we ook een verdeling gemaakt. Iedereen heeft
z'n eigen taak. Dat werkt het
beste, dan weet iedeteen wat
hem te doen staat.
We zijn nog niet zo ver dat we
officieël willen gaan aanvragen
of we mogen worden toegelaten,
d.w.z. om als er brand is ook te
gaan spuiten. We willen eerst de
zaak goed voorelkaar hebben.
We willen als 't moet dan ook
goed voor de dag kunnen
komen. En dat kan best, maar
het komt niet vanzelf, dat zie je
wel. Er moet hard gewerkt
worden. Het is niet zomaar iets
wat je 'even' doet . Maar ' t is wél
hardstikke leuk.
Veninga: 'eigenlijk moesten we
d'r nog één man bij hebben, dan
is de ploeg kompleet. Maar ja,
dat luistert nogal nauw . Iedereen
kan er niet bij. Ten eerste moet er
dan wat geld ingebracht worden
- we hebben er allemaal geld inzitten - en ten tweede moet zo'n
man ook in de ploeg passen. We
willen het wel gezellig houden.
Dit ploegje kan het uitstekend
met elkaar vinden en dat is ook
een voorwaarde. Je kunt zodoende nogal eens wat tegen
elkaar zeggen zonder meteen
lange tenen te krijgen. In dit
ploegje weet iedereen wat je aan
elkaar hebt. En dat is vreselijk
belangrijk.
Daarom is de laatste man niet
zomaar gevonden.
Kun je ook donateur worden of
zoiets, het is nogal een dure
onderneming.
Kees Jansen: 'Nee, er komt
binnenkort een verloting . Daar
hebben we nu toestemming voor
gekregen. Tja, 't is natuurlijk wel
een dure grap in die zin, je hebt
net een slang zien barsten, als je
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nou weet dat 20 meter slang 300
gulden kost. En wij hebben dan
nog slangen van een soort
text ielvezel, die moeten elke keer
na gebruik gedroogd worden,
anders gaan ze zomaar kapot.
Maar de huidige brandweer
werkt met kunststof slangen, die
hoef je niet meer te drogen, dat
werkt makkelijker. Maar wij
kunnen het best met die 'ouderwetse' slangen doen hoor. Bovendien willen we alles wel zo
origineel mogelijk houden bij die
oudere wagen.
Veninga: we moeten nog wel een
houten brandweerladder hebben.
Die moet er nog wel komen ja.
Daar hopen we dat de verlot ing
goed gaat draaien. En weet je hij begint dat ondeugend de
glimlachen - giften zijn ook
welkom . Daar zouden we heel
blij mee zijn. Kees Jansen drukt
nonchalant met één vinger z'n
helm achterover en besluit dan:
'wees nou eerlijk, zo'n eigen
brandweer in ons dorp, dat is
toch uniek . . . waar heb je dat
nog ...'
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v/h Ubels

om modieus mooi te ziJn
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Dàt zet zoden aan de dijk!
Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeten .
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen
laten wij u graag zien.
Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en
gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WONING.INRICHTING
STADSWEG 63 · TEL. 05902-1383
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DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen
L e v ert
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VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels Glazen tafelbladen - Ladders Trappen - Gereedschap Behang - Kurk - Linnen Structuurverf - Beitsen Carboleum - Koolteer, enz.enz. al/één bij:

JAN

10 tegen I

bent u
onvoldoende
verzekerd.
mogen wijdateens
voor unakijken?

OÜMMER

bij de Steentilbrug
Groningen
lezers G & T Express 10% korting
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