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Dorpspraat

Afscheid van de
openbare lagere
school in Thesinge

Hij zorgt dat in f ebruari z'n sneeuwklokjes
bloeien en waa kt ervoor dat t ot ver in de
herfst z'n tuin een zee van kleuren is. M et
liefde helpt hij buren en vrienden die niet zo
t huis zijn in hun t uin. Hij leeft vo or en in z'n
tu in, maar eens in de 4 jaar . . .

Deze maand sluiten de scholen voor de
zomervakantie; een feest voor de jeugd.
Triester is het defi nitie ve afscheid van de
a.L.s. in Thesinge. In het juli -numm er
besteedt de Garmer & en Thesinqer
Express uitgeb reid aandacht aan
geschiedenis, ontwikkeling en sluitin g van
het schooltje. Meester van der Laan
vertrekt in juli met zijn gezin naar
Harderwijk. Vol gende maand : een du bbel
afscheid.

Hij zorgt in de winter dat z'n visgerei in
orde gemaakt wordt. Op z' n verjaardag
wordt hij altijd verrast met een nieuwe
hengel, zodat hij 1 juni goed uitgerust z'n
stekkie kan gaan opzoeken. Regen, don der
of storm, niets kan hem deren; totdat eens
in de 4 jaar . . .

Redaktie

Hij is de organ isator in het dorp. Voorzitter
van de voetbalve reniging en
bejaardensoos. Trouwe bezoeker van alle
vergaderingen die die nen ter
ondersteu ning van het dorpsleven. Zonder
hem gaat geen vergadering door . Overal is
hij aanwezig behalve; eens in de 4 jaar ...

. .d· dEUGD Express..
De vakant ie is aangebroke n! Daarom staat
julli e eigen hoek in de 'Garmer & Thesinger
Express' deze keer in het vrolijke teken van
de lange, vrije zomer en de dingen die je
daarin allemaal ku nt doen. Bloemen horen
bij de zomer, en bloemen vind je dan ook
volo p in deze rubriek . M aar ook spelletjes
voor de momenten dat je je verveelt. Dat
kàn tenslotte we l eens voo rkomen . En als
je op vakantie gaat, spelletjes voor
onderw eg in de trein of in de auto . En .. .
wie zin heeft om juist nu eens een
verhaaltje of versje t e maken voor deze
rubriek, kan dat opsturen naar het adres
onderaan de pagina, vóór 15juli. Zelf iets
schrijven lijkt misschien we l moei lijk, maar
als je het eens probeert, zul je merken dat
het reuzeleuk kan zijn.
Ook staat er deze keer veel voo r jullie t e
lezen verderop in de krant : de verslagen
van schoolreisjes. Een leuke herinnering .
BLOEM EN-SPELLETJ ES
Bloemen kun je namaken van gekleurd
crèpe-papier. Maak bijv oo rbeeld van
geknipt e strookjes rood papier rollet jes, die
rozen worden. Voor korenbl oemen gebruik
je de kartelsc haar en blauw papier. Voor
margrieten: geel en wit papie r. De bloemen
bind je vast aan een steel van ijzerdraad, je
zet ze in een vaasje en . . . feestelijk hoor!
Ook ku n je leuke kett ingen maken, door
met je nagel een gleufje te maken in de
steel van een madeliefje en daar een andere
bloem doorheen te steken. Doorgaan to t je
een lange, fl eurige ketting hebt gevloc hten.
Bloemen kun je ook drogen. J e moet
ze 's ochtends vroeg plukken en tussen
w .c.-papier in een dik, zwaa r boek leggen.
Daar laat je ze twee wek en liggen om te
drogen. Plak ze dan op een doosje, een
briefkaart of maak er schilderijtjes van.
BLOEMEN RAADSEL
Zoek welke namen van dieren er versto pt
zitten in de naam van bloemen, die je zo in
de we i vin dt: LEEUWEBEKJ E,
KOEKOEKSBLOEM, LIJ ST ERBES,
PAARDEBLOEM, HONDSD RA F,
BEREKLAUW

RIEC RA M ER . . .
is een oude dame, die als tekenares en
dichteres al beroemd was in de tijd van je
moede r en oma. Van haar een
bloemenversje:
Maatje is morgen jarig ,
wat zullen wij dan doen?
M aatjes stoe l versieren
met rozen en anjelieren.
Wij maken alles groen!
Dan krijgt ze uit ons t uintje,
radijsjes w it en rood ,
pioenen van Catootje!
En van ons klein Lolootje,
een zonneb loem - zóó groo t!
SPELLETJES ONDERW EG
Als je ver moet met de auto of trein, vraag
dan of je voor onderweg mee mag nemen:
magnetische spelletjes, insteekspelle tjes en
kogelspelletjes . Maar ook kaarten met
grote cijfers erop of een Zwarte Piet-spel
als je met meer kinde ren bent .

Zij helpt daar waar nodi g is. Zij legt
geregeld bezoeken af bij familie en
vrienden en is overal te vinden waar
feestjes gebouwd worden, to ch eens in de
vier jaar . ..
Dan komt van dit alles niets terecht. De
tuin wo rdt vlug, vlug gedaan. De visjes
hebben een maand langer rust.
Vergaderin gen worden niet of zo vroeg
mogelijk gehoude n. Feestavond en worden
we l georganiseerd, maar niet bezocht.
Wa t ze wel doen? Ze sluiten weddenschappen af, drinke n een pilsje op flik eigen
doelpu nt, zitten voor de t.v. en hopen dat
Nederland We reldkampioen wordt!

Programma café van
de Toorn, Thesinge
1juli : Disco
15 juli : Disco
8 juli: W adlopen (inlichti ngen bij Ria).
Het juni-programm a werd afge last i.V.m.
de WK-voetbalwedstr ijden, maar w ordt in
august us voortgezet.

SPELLETJES IN DE TUIN, OF IN HUIS
(A LS HET REGENTIl
'Kampeerdertje' kun je spelen met een tent
gemaakt van w asknijp ers, touwtjes en
oude dekens en lakens, met behulp van het
was rek of een boom. Binnen: aan de tafel.
'Vl inderjacht' : uit gekleurd papier knip je
mo oie vlinders. J e maakt er een heleboel.
Eén versto pt ze in de tuin, of , als het
regent , IN HU IS! W ie de meeste vlinders
vindt , heeft gew on nen en mag ze opnieuw
verst oppen.
'Flessen omgooien': je hebt er acht lege
flessen V00r nodig, die je moeder vast wel
heef t staan Oegebierflesjes of zo). Met een
halve meter t ussenruimte zet je op hun kop
in een rij. Iemand uit de groep gaat aan het
begin van de rij staan, sluit z' n ogen en
probeert zonder een fles om te gooien aan
, het einde van de rij te komen . Als iedereen
geweest is, win t degene die de minste
flessen heeft omgegooid.
VOLGENDE KEER NOG MEER LEUKS!
Wie t ips of zo heeft, kan ze opsturen aan:
A nnelies Heuv elmans, Schutterlaan 29,
Thesinge.

Harmonie op
Beatrixoord
Door het pracht ige w eer was de opkomst
van de patië nten naar de kanti ne (plaats
van uitvoering) mi nder groot . Degenen, die
we l moed gevonden hadd en om het
optreden bij te wo nen, hebben erg genoten
van uw Harmonie en de Ti roler Kapel op
donderdag 1 juni .
Er was grote bewondering voor de leden
van het orkest, die ondanks de warmte hun
muziek zo goed ten geho re brachten.
Vóór de pauze speelde de Harmonie. Na de
pauze t rad de Tiroler Kapel op, gekleed in
fr aaie Tiroler pakke n. Het opt reden duurde
tot ongeveer 22.15 uur.
Na het optr eden vertelde n enkele leden dat
zij op het zome rfeest van Beatri xoord op 21
juni a.s. wee r aanwezig zullen zijn.
Prima idee! Hartelijk dank voor deze
geslaagde avond.

De bezigh eidstherapie
van 'Bes trixoord ' Haren

DIENSTEN NED. HERVORMDE
GEMEENTE JULI:
2juli : Garmerwolde 10 uur , prof . Klein
9 juli: Thesing e 10 uur, dr. v. Leeuw en
16 juli: Garmerwold e 10 uur, cand .
W itteveen
23 juli: Thesinge 10 uur, dr . Struif
30 juli: Garmerwolde 10 uur, dr. Keizer

.. . u zaterdag 5 augustus in uw agenda
moet noteren voor de jaarlijkse
hanegevecht en plus badkuiprace boven
het Damst erdiep?
... de Rode Kruis Collecte in 1977f 437,82
opbracht en in 1978 f 359,15?
... alle kopij voor de Express vóór 15 juli
op de redact ieadressen (zie elders) moet
zijn?
· . . alle verenigin gen gratis elke maand
nieuws , mededeling en enz. kunn en
plaatsen?
· . . Marian Stoff ers (tel. 05902-2186)
verenigingsnieuw s verzamelt voor
Thesinge, en Henk Klund er Itel.
050-487254) voor Ruischerb rug?
· . . er deze maand zoveel kop ij en foto's
waren, dat de redact ie mo est besluit en om
een gedeelte hiervan voor het juli -nu mmer
te bewa ren?
· . . vol gende maand extra veel fot o's van
dorpsact ivit eit en in onze krant komen?

Geslaagde
sportavond in
Thesinge
Donderdagavond 15 juni hield de
Sportvereniging Thesinge e.o., een 'spo rt inst uif' op het veldje van Heidema in de
kom van Thesinge. Dit gebeurde in
samenwe rking met de 'spelkaravaan' van
de Provinciale Groninger Sportraad, die
zich tot doel stelt de recreatieve sport in de
provincie zoveel mogelijk te bevorderen.
Feestelijk haalde de fanfare deze auto vol
spelmaterialen het dor p Innen. Mee r
kinderen dan volw assenen maakten
enthousiast gel1ik van het 'luc htk ussen' ;
ook met de ski ppy-ballen werden grote
sprongen gemaakt. Veel oud eren speelden
jeu de boules of kegelden met behulp van de
Rilette.
Er w erd natuurl ijk gevo etbald, en het volleyballen t rok grot e belang stelling (tenslotte
laat de gymvereniging de heren al twee
maanden lang iedere woensdagavond
voll eyen). Vooral de dames deden zeer
enth ousiast mee aan het volksdansen,
terwijl de heren hun krachten meten bij het
touwtrekken, onder leiding van de
meester-touwtrekker J an-Dirk Slachter.
Het lawaai was niet van de luc ht!
Het was een succesvolle avon d. Niet alleen
omdat er zoveel publiek was , maar vooral
door de deelname. W ij hopen dat bij een
herhaling nóg meer mensen aan de spelen
zullen meedoen .
In de zome rmaanden blijft de
sportvereniging akt ief, met o.a. volleybal ,
slagbal en hockey op de woensdagavonden, van 7·9 uur voor dames en heren
vanaf 16jaar.
Het best uur w enst iedereen een prettige
zomervakanti e!

AI is de heer De Vri es niet meer weg te
denken uit het dagelijks leven van
Garmerwold e; toch is'hij import.
In 1962 schreef hij op een adverten tie van
de Kerkeraad van Garmerw olde, werd toen
aangesteld als koster en verhuisde van
Wa rff um naar de Dorpsw eg in
Garmerwo lde.
' Ik had me altijd al verdiept in oude
gebouwen en kerken, het tro k me dus wel.
Bovendien is het een kerk met een rijk
verleden, in die zin, er is veel over te
vertellen. Het is jammer dat Karel
Jon geling, die nu naar Leiden is verhuisd,
zijn art ikelenserie over de kerk nooit heeft
kunnen afmak en, want dat hebben veel
mensen met zeer veel belangstelling
gevolgd.
De kerk is gebouwd in 1275, do or de
Roomsen. Later - ik vermoed in de tijd van
de beeldenstorm of daaromtrent - is de
kerk protestant s gew orden.
Er zaten oorspronk elijk 2 klokken in,
wa arvan één helaas verdwe nen is. Ze zij n
alle twee in de oorlogsjaren door de
Duitsers geroofd, maar één is er maar
teruggekomen. Die klok dat eert van 1678.
Je zou dus denken dat de kerk ruim
hond erd jaar zonder klokken heeft
gestaan . . .'
Als w e 'm vragen hoe het zit met het
verhaal dat rondgaat dat toen de Duitsers
de klokken hebben geroofd . er één naar
beneden is gevallen in de kerkgracht en
daar nog steeds ligt : 'Nou dat geloof ik
niet . . . nee dat zal w el doo relkaar zijn
gehaald met het voorval met de klepels . . .'
En mevrouw De Vries, die eveneens zeer
bewogen is met het wel en wee van de kerk
vult aan: ' De klepel is 'n keer naar beneden
gevallen. Ja, en dat ding weeg t wel zo'n 25
kilo. Hij viel vlak voor de voeten van
Ganzeveld, die toen koster w as hier. J e
kunt nog zien waar hij terecht is gekom en,
bij die val. M aar het kan niet w eer gebeuren
hoor, Heeres heeft hem toen gerepareerd
en hij verzekerde ons dat hij voor eens en
altijd verankerd is!'
De heer De Vries heeft - doordat de kerk
vaak bezichtigd wordt doo r
geïnteresseerden - al vaak als gids moeten
optreden. Hij weet er dan ook heel w at van.
To ch was die interesse niet alt ijd even
plezierig: ' Nee man, vroeger dan gaven w e
de mensen nog we l eens de sleutel mee.
Dan kond en ze rustig de kerk bekijken en
net zolang blijven als ze w ilden, maar de
praktijk w ees uit dat dat niet meer
vertrouwd was. En een gids, een
boekwerkje met alle bijzonderheden en
bezienswaard igheden - jaartallen en f eiten
enz. enz. - dat heeft men tijd ens zo'n
bezichtiging gewo on verscheurd. Ook het
orgel is op die manier beschadigd , terw ijl
ook de verst erker een keer doelwit is
gew eest van vandalisme. All e draden
hadden ze eruit get rokke n.
Ook is er al een paar keer ill gebroken. Vorig
jaar nog zelfs, toen hebben ze echte r niets
vernield, alleen ze hadden wel in het
geldkistje gekeken, dat stond nog open,
maar er zat niets in'.

Op de vraag of - als er 's nachts mensen bij
de kerk we rden gezien - hij er ook heen zou
gaan: 'J azeker! Maar ik zou wel eerst zoon
Ann e w akker maken en ook de hond
meenemen . . .' W e hebben dat t rouwens
één keer gehad, toen liepen er twee kerels
's nachts rond de kerk. An ne had het
gezien en w ij met de hond erop af . Toen
bleken het M ormonen te zijn , van die
A merikaanse zendelingen. W at ze daar nou
precies moesten weet ik nog niet . . .'

«

»

TE KOOP: allerlei babyspull en, zoals een
kinderwagen met wand elwag enbak,
babybad en standaard, babywipstoe ltje,
synth etisch dekbedje voor ledikantje met
twee hoesjes, babydekentje en kleine
w andelwagen, flessenw armer, Rismo
aut ozitje met twee kleuter-aut otuigjes.
Thecla Bos, L. v.d, Veenst raat 8,
Garmerwolde.

Koster de Vries:

Bijz. neutr. kleuterschool H t
Kwetternest' , Kerkstraat 9a, Thesinge:
Wilt u de kleuters, die het kom end
schooljaar '78/'79 de kleuterschool in
Thesinge bezoeken, zo spoedig mog elijk
opgeven?! Dit kunt u doen NA schooltijd
op de kleuterschool bij de hoofdleidster .
TE KOOP: Citröen 2 CV 4, bouwjaar eind
1974. G. Hut, Hildebrandstraat 25,
Garmerwold e, tel. 487083.
TE KOOP: Geitje van 10wk . oud.
P.J. van Zanten, Dorpsweg 31,
Garmèrwold e.
TE HUUR: 6-pers. sta-caravan in
App elscha, camping ' De Posthoorn'.
Elektro-gas-w ater.
TE KOOP: VW -sloopwagen, zeer goede
banden, nieuwe ruitenw issers, z.g.a.n.
uitlaat, origineel zandzakje (gewicht).
R.J . Ganzeveld, Dorp sweg 56,
Garmerwold e.
VOLLEYBALCLUB DES, TEN BOER,
vraagt leden voor de heren- en
meisjesteams. Trainingen heren dinsdagavond, meisjes dond erdagavond (meisjes
13-18 jaar) . Opgave tot uiterli jk 15juli.
J ohn W aanders, Ommelanders traat 17,
Ten Boer, tel. 05902-2054 of Ineke Kuil,
Fiveistraat 26, tel. 05902-2044.

'De klok moet blijven luiden.

,

We zitten in de knusse kamer v an familie de Vries aan de Dorpsweg in
Garmerwolde.
De heer de Vries is nu alweer 16 jaar koster van het oude en trotse bezit van
Garmerwolde en wij gingen met hem praten over wat hem letterlijk én figuurlijk
bezighoudt in zijn dagelijks werk .. .
Ook int eressant zijn de graven in de kerk.
' De Vries daarover: 'Ja, die éne is w el heel
fraai. Die van die pater. Die grafsteen staat
als je de kerk inkomt meteen links,
rechtovereind . Die man had 6 vrouw en en
was er nog trots op ook . Hij liet dan ook op
z' n grafs teen zett en: 'Wat is 's werelds
valsch bedrijf,
ik kwam tot 't zesde w ijf,
en dacht het waar gewonnen,
nu rust hieronder koud en stijf,
mijn lijf al door den dood verslond en' .
Ook ligt hier een neef van Rudolf de
Mepsche. Die Rudolf wa s een tiran van een
landheer, van het landgo ed De Faam bij
Zuidhorn, die z'n horigen als beesten

behandelde. Dat moet heel verschrikkelijk
zijn geweest. Een neef daarvan ligt hier in
de kerk begraven.'
Heeft koster De Vries zelf ook een eigen
filosofi e waarom het zuidelijk koor destijds
is afgeb roken?
'Nou, ik denk omdat er geen geld meer
was. J a, ik denk dat ze dat uit puu r
geldgebrek hebben gedaan. W ant in de tijd
dat het koor is afgebroken is er een nieuw
orgel in de kerk gekom en.

GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktill·adres: Vera van Zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050·487091
Copy inleveren: steeds vóór de 15e van de maand

In de eerste 2 oorlogsjaren is de kerk
t rouw ens gerestaureerd. Var. Leggelo
heeft daar ook aan meegew erkt. Niet dat
de kerk op instorte n stond, maar ze hebben
opnieuw ingevoegd, hier en daar een
nieuw e steen ingepast en ze zijn toen ook
met de fresco's beziggeweest . De fresco's
zijn natuurlijk een verhaal apart. Het zijn
verschillende voorstelli ngen, o.a. van de
lijdensweg van Christus, de kruisig ing, het
laatste avondmaal terwij l er aan de
zijkanten beneden ook een paar kruisen zijn
blootgelegd. Die fresco's hebben nat uurlijk
veel te lijden, denk alleen maar eens aan
het vocht, dat altijd w el door de mure n
heen komt.
M aar ze hebben dat knap gerestaureerd,
daar is toen een vakm an mee beziggeweest. Het orgel moet t rouwe ns eigenlijk
helemaal gerestaureerd worden. Maar dat
moet zo'n tach tig duizend gulden gaan
kosten. Dat kan du s onmogelijk door de
kerk zelf worden opg ebracht . Maar het is
w el nodig. In de oor logsjaren - daar heb je
wee r zoiets - is het orgel geste md door
iemand die to en meteen maar een heel stel
pijpen uit het orgel heeft gestolen . Dat is
ook erg jammer'.
W e kom en nog even terug op de klokke n,
hoevaak moeten ze geluid worden?
De Vries: "s mor gens om acht uur en
's middags om kwa rt voor twaa lf.
' t Is tr ouw ens niet zulk zwaar we rk, wa nt
de as zit in het midden. Dat scheelt enorm.
Nee, dat doe n we met plezier, net als die
andere 1000 en 1 klussen, van grasmaaien
tot en met het schoonhouden van de kerk.
En dat klokke luiden moet ook blijv en.
Vroeger had het natuu rlijk belangrijke
betek enis, de klok van 8 uu r waarschuwde
de mensen dat het tijd was om naar het
we rk te gaan, die van kw art voor twa alf
meldde dat de arbeiders naar de
boerd erijen kond en om te eten.
Nu heeft dat helemaal geen betekenis
meer. maar het luiden moet zeker blijven .
W ant als ze zouden zeggen, het hoeft niet
meer, zou dát stukje traditie ook nog
verdwijnen . . .'

Liefh ebber voor puin melden bij: Ger Pot,
Kape!straat 5, Th esinge, tel. 2172.
TE KOOP GEVRAAGD: aanhangw agen!

Muziekfeest
Harmonie zeer
geslaagd
Het doo r Harmon ie georganiseerde
muziekfeest in de schuur bij Van Zant en is
een succes geworden.
.
Het aantal was, ondanks het voetb al op de
t.v ., ± 1501 En al deze mensen zaten lekker
ruim en de obers hadden ruim baan.
Na een mars van de muziek, ingeleid door
de drumband, opende de heer Pestman het
feest, verwelkomd e de genodigden en
w enste tenslotte ieder een fijne avond toe.
De heer vld W erf, beschermh eer van de
Harmoni e, was jammer genoeg met
vakantie. Na de opening zette de muziek in
en speelde een aantal nummers , daarna
kwam en een aantal leerlingen van de
drumband twee nummers spelen. Zij
werden opgevolgd door de dru mband en
daarna kwam de muziek nog eens voo r de
2e keer op.
Het volgend e punt op het prog ramma was
een verrassing: de heer J . Slump, vaandeldrager, w as al25 jaar lid van de Harmonie
en werd daarvoor gehuldigd. Het muzikale
gedeelte van de Harmo nie w erd besloten
do or een mars van korps en drumband
samen.
Na de pauze w erden er drie kluchtjes
opg evoerd : 'K lopsma vragt 'n neie
hoesholster' , 'Het milj oen' en 'M evr.
Kw ebbel en mevr. Babbel', gespeeld door
leden van de Harmonie. Het geheel we rd
aan elkaar gepraat door conferanciër Jan s
oet Slocht er'n . Ook de bekende
Tirolerkapel 'De Alp enjagers' uit ' Garmer
W ölder Kirchen' trad op, tot groot
ent housiasme van de zaal.
Al s laatste punt op het progr amma stond
een verlot ing waar vele prijzen mee te
winnen waren, o.a. een wekkerradio. Na de
sluit ing kon men naar hartelu st dansen op
de muziek van ' De Rockers'. De gehele
avond is ook de brandweer van
Garmerw olde aanw ezig geweest, om hulp
te verlenen bij eventuele brand. All e
mensen, die meegeholpen hebben deze
pracht ige avon d tot een succes te maken,
wo rden nogmaals van harte bedankt !
Namens de vereniging
Ina en Ma rleen

Red. Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schutterlaan 29. Tel . 05902·2186
Red. Ruischerbrug: Dienco Bolhuis, Gerststraat 19. Tel. 050·414424
Boekhouding: Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15. Tel. 050-487094
Bank: Rabo bank, Garmerwolde, rek.n r. 32.07.05.749. Giro van de bank: 916938

Schoolreis klas 1, 2, 3
Garmerwolde
26 mei was het eindelijk zover. De
'Kleintjes' uit Garmerwolde gingen op
schoo lreis.
De kelen waren goed gesmeerd, wa nt ome
J oop (de chau ffeur) was Garmerw olde nog
niet uit of er we rd al druk gezongen.
De reis ging via ' t Sp rookjeshof (waar een
reus die echt snurkte voor griezelige
momenten zorgde) naar een zandv lakte
waar gespeeld, gegeten en ged ronke n
werd. Toen iedereen uitgespeeld was
gingen we naar de Vluchtheuvel. Daar
werden de dieren in de tuin bewonderd en
werd in de speeltu in gespeeld . Tegen half
vijf we rd, , 0 nog een ijsje gegeten te
hebben, de terugreis aanvaard, zodat we
om ± kw .rt over vijf in Garmerwolde
teruqkw .nen,

-----------j uf TUI.

S .hoolreis hoogste
k lassen basisschool
Garmerwolde

De volgende morge n, donde rdags, sto nd
iedereen uit Garmerwo lde na een goed
ontb ijt om half tien weer klaar om in de bus
te stappe n. We reden nog een behoor lijk
stuk langs de duinenkust naar het zuiden.
Verschi llende bolle nvelden ston den nog
volop in bloei.
In Bergen aan Zee werd aan het strand een
poos gerust en gespeeld. Daarna waagde
de chauffeur de dwarse oversteek naar het
vroegere eiland Marken, w aar een fli nk
eind gewandeld werd . Velen koch ten hier
soevenirs; 't geld moest im mers 66k eens
rollen.
Ook in Volendam heeft de groep een tijd
rond moge n kijken, waa rna we ove rstaken
via Hoorn en Enkhuizen naar Lelystad. Ook
daar werd halt gemaakt en uit gestapt voor
een rondwandeling .
In Norg om ongeveer zes uur 's avonds,
bleek nog bijna niemand moe te zijn. Trek
in patat hadden ze we l, dus op naar de

patatbakker!
Tenslo tte werd het toen t och we l tijd, weer
aan huis te gaan denken . Onderw eg
we rden de dames W ierenga en Doorn
bedankt voor de goede zorgen en om half
acht kwam iedereen onder veel, maar
enthousiast lawaai terug op honk . Moe,
voldaan en blij dat alles zonder onge lukken
en voo rspoedig verlopen was.

H.d.S.

r

I·

Op 17 en 18 mei jl. genoten de kinderen uit
de klassen 4, 5 en 6 van de basisschoo l in
Garmerw olde van hun jaarlijkse schoo lreis.
Het weer was goed en de reis verliep
voorspoedig.
's Mo rgens om half acht van de eerste dag
stond iedereen klaar voor de reis rond het
l.J sselrneer. Eerst ging het rich ti ng
A fsluitdijk. Daar we rd gestopt bij het
mon umen t op het punt waa r destijds de
dijk werd gesloten; daar konde n ze een
poosje rondkij ken. Aan de Noordhollandse
zijde werd in het voo rbijgaan nog gewezen
op het standbee ld voo r Cornelis Lely, de
man die het plan voo r de Zuiderzeewerken
to t stand bracht.
In Den Helder aangekome n konden de
kinderen de Nederlandse oo rlogsschepen
in de marine-haven zien en wa t rondkijken
in de haven. Duidelijk zagen we in de vert e
aan de overkant van het M arsdiep het
Waddeneiland Texel.
Nu brak de zon nog doo r. Bij overige ns
toch tamelijk koud weer ging de bust ocht
verder naar het zuiden, langs de
Noordh ollandse dui nen. Onderweg we rd
aan het strand nog een tijd je gepauzeerd.
Om ongeveer half drie 's namiddags kwa m
de bus aan bij de jeugdherberg 'Teun de
Jage r' in Sch oort, waar het hele
gezelschap zou overnachten. Maar er was
voldoende t ijd voor nog meer
belevenissen!
Toen iedereen zich had geïnstalleerd en het
gebo uw wat had verke nd, kon de rest van
de namiddag worden besteed. Helaas
verliep alles wat rommelig omdat het
st rand te ver weg bleek te liggen om er nog
heen te gaan.
Om zes uur 's avo nds sto nd de macaro ni
klaar. Die viel er bij vrijwe l iedereen best in!
Er was in de J H ook nog een groep
Am sterdammertj es en na het eten we rden
er twee voet balploegen gevormd): Aj ax
(Amsterdam I tegen FC Groningen
(Garmerwol de). De Groningers verloren
helaas met. . . 11-1
Enkele jongens maakten nog een avondwandeling mee.

Feest van de
Thesinger kleuters
30 april vierden zij de verjaardag van onze
ko ningin . Donderdag 8 juni staken zij dan
de vlag uit, omdat hun schoo l 10jaar
besto nd.
Nadat op schoo l eerst feest mu tsen
gemaakt werden , gingen ze naar het
Tref punt om daar een poppe nkast voo rstelling te zien van de heer de M unck
uit Gronin gen.
Het was een erg spannend verhaal over
J an Klaasen en Katr ijn, w aar de kinderen
erg van genote n hebben.
Daarna hebben ze zich tegoed gedaan aan
een enor me sta pel pannek oeken, die een
heleboel moeders thu is gebak ken hadde n
(dank aan al die moeders). Nadat ook de
laatste gaatjes met yoghurt gevuld wa ren,
we rden er nog spelletjes gedaan.
Om half drie werd het feest besloten met
een bezoek aan mej. Pleiter die een
zelfgemaak t boek en een bos bl oemen
kreeg.
Vrijdag 23 juni was het afsc heid van de
' oudsten' voor kinde ren die na de vakantie
naar de lagere school gaan, en voo r hun
ouders en bekenden.
Vrijdag 30 ju ni: de laatste scho old ag !

J.L. HAVINGA
Luddestraat I

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubelen.
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 .

Slaster - Wen Boer
WONINGINRICHTING
Stadsweg 63 - Tel. 05902-1383

THESINGE
Telefoon 1262

lets te vieren?
Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarPiän
voor 15 plussers:

Runden Varkensslagerij

BakkerU Stol
J.C. Kapteynlaan 18

Oosterflamriklaan 117

9714 CP Groningen
Telefoon 050-127435

9715 PB Gron ingen
Telefoon 050-772552

10% premie

~
GARMERWOLD E

Rabobank

Bestellingen worden bezorgd:
vrijdagmorge n te Thesinge
vrijdagmiddag te Garme rwolde

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol, Dorpsweg 40,
Garmerwolde, tel. 050-487292 of 127435

Café - Bar - Ee.coun.er

'LEWElIBORG'
Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Ope n van 10 uur v.m. tot 2 uur.
Maandag en donderdag tot I uur .

7RAIISPOR7BEDRIJF
k. jansen
Geweideweg I I - Garmerwolde .
Speciaal vo o r vervoer van consumptie aardappe len en los gestorte granen .
Tel. 050-487 365 .

•
• nieuwbouw
.yerbouw
• onderhoud

•

Motor of
bromfiets
MOTOR ENHANDEL

Joop
Noordhol
Bo... ag-lid

eeyens yerhuur
yan
AUTOBOXEN

•

Levering van a lle soorten
rijw iele n, motoren,
bromfie tsen
ZÜNOAPP • KREIOlER • GARElli
.VESPA · TO MOS · YAMAHA
-FANTIC
• Alk kleuren en modellen lif t VOOfTCJOd
leverboor • Vee OCCes5Olr t1 en onckrdden

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389
Garmerwolde

Boeren-Burgers-Buitenlui!

• Primo SUVlCe en

~rotie

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE
TE LEFOON 05902 -1624

Voor het uitvoeren van we rkzaamheden van velerlei aard
staat het loonbedrijf 'Stowezo ' dag en nacht voor u
paraat.
Wat wij zoal voo r u kunnen doen ?
Frezen - zaaien - persen - maaidorsen - bieten rooien sproeien - het maken van rijkuilen - grond- en graafwerk
• enz .• enz.
Voor inlicht ingen bellen naar:
P.]. v. Zanten, te l. 48709 1, b.g.g. 487328.
Loonbedrijf Stoweza Garmerwolde

We rk plaats 's m aandags de gehele
da g gesloten

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar
lichtstad New Vork!

AANNEMERSBEDRIJF

KO M EN BLIJF GEWOON

BIJ:

e

H.J.

Ho's~ede

in
7hesinse

oude rijksweg I I
GARMERWOLD E
te l. 050-48750 I

nieuwbouw
ver bouwen
onderhoud

Verl - Glas - Behang
Klompen - Laarzen

Van der Nolen
leyert nllet
alleen
zonneschermen
Na t uu rl ijk maken wij graag een
sc herpe offerte voor u als 't om
een J.onnesctaenn gaat.
Maar tevens houdt o nz e afdeli ng
zeilmakerij J.ich beJ.ig met het
opnieuw bekleden van m a rkiezen.
of met het repareren va n tenten .
O ns le veringsprogramm... omvat
ve r d e r :
vouwwanden. verd uisteringen.
rolluiken. voorzetramen en
konstruktiewerken.
Infonneer vrijblijvend naar' onze
mogelijkheden en prijJ.en.

Fa. M. Y.d.

Molen St Co.
Kantoor en werk plaats:
Oude Rijksweg 12, Garme rw olde.
te l. OS0-487098 .
Advrseuze veer Lewenborg:

mevr. H . Drewes. Meerpaal 170.
tel.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

O SO-~ 1. 0 S J I.

E LEKTRO
STE REO

HI-FI
GARMERWOLDE

TEN BOER

05902-2946

050-487280

T EI-IE V JSIE

e
Gro te partijen perkplanten, zoals
TAGETES . SALVIA'S . AGERATUM
- GERANIUM - ENZ. ENZ.

E .HAVEN GA
Verder levering van alle soorten
bláems!:Jkken. bruidsboeketten en
grafwerk

OUOE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLOE
O SO -AB 742S

DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAA TS STIJL.
. . . UW STIJL . . ./

