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Woensdagavond 2B juni j.1. ging de kogel door de kerk: in de raadsvergadering te Ten
Boer werd besloten de Openbare Lagere School in Thesinge definitief te sluiten. Een
beslissing die al in de lucht hing en druk besproken werd in het dorp. Daarbij bleken
emoties niet altijd te scheiden van de feiten. De beslissing had overigens niets te
maken met het vertrekken van de meester en het niet kunnen vinden van een
opvolger. Bert van der Laan wilde al langer weg.
De enige reden is het veel te kleine aantal leerlingen.

Flauw van 't geijkte uitgaansleven?
Ga dan eens naar de Molenweg 7!

Tot kijk bij Café van den Toorn, Thesinge!
(Wij verzorgen ook vergaderingen, recepties, e.d .)

Toneelvereniging
~Wester' fietste door
Drenthe

- De weg in Garmerwolde officieel is
opgeleverdper 29 juni 1978?

- De hekken bij de kerk in Garmerwolde
vervangen worden door 'prikheggen?

- Daarniet alle inwoners even gelukkig
mee zijn?

- De reeds wijd en zijd bekende
'hanegevech ten' gehouden worden op
5 augustus a.s. bij het Damsterdiep in
Garmerwolde?

Op 14augustus a.s. organiseerd de
Vereniging van Dorpsbelangen een
excursie naar de waterzuiveringinstallatie
in Garmerwolde. Aanvang 7 uur. Een
deskund ige op dit gebied zal een
bespreking houden met daarna een
rondleiding. Allen die hiervoor
belangstelling hebben , zijn van harte
welkom. Bestuur Dorpsbelangen

- Ereen nieuwe sensatie aan toegevoegd is
in de vorm van een 'bedkuipenrsce'

- De in te leveren kopv liefst wel 'leesbaar'
ingeleverd moet worden?

- Erbegin augustus weer een kinderstad
gehouden wordt in Ruischerbrug?

- Alle kinderen die mochten zwemmen
voor hun zwemdiploma dat gehaald
hebben?

Op zondag 27 mei j.1. fietste een
langgerekte file wie lrijders door Drente.
8 echtparen starten om ± 10.30 uur vanaf
Zuidlaren (de Brink ). Dit punt werd
gekozen, omdat je als echte Groninger
vóór Zuidlaren we inig bos en heide
tegenkomt. De fietsen waren zaterdags al
bij K. Jansen neergezet , die ze netjes op de
vrachtwagen stapelde en dus zondag
morgen zonder extra werk kon vertrekken.
Het weer : Zonnig en warm l We deden
diverse dorpjes aan zoals Anloo, Rolde,
Eext , BalIaa, Zeegse, Zuidlaren.
Een prachtige route die was uitgezet door
K. Jansen en Dienko Bolhuis. Onderweg
werd koffie gedronken en gevoetba ld (de
wedstrijd werd nog t ijdel ijk gestaakt
wegens een enkelblessu re van Karel
Hazeveld). Tevens werden er broodjes
gegeten.
Zo nu en dan werd ook een terrasje
aangedaan, waar een koel glas bier er
ingleed als koek.
Als eindpunt werd Zuidlaren vastgesteld.
De laatste kilometers reden we door het
stroomdallandschao van de rivier de
'Drentse A' . Enkele leden volgden enkele
honderden meters een karper . Dit is
mogelijk omdat het water erg helder is en je
zelfs het kleinste visje waarneemt.
In Zuidlaren werd aan deze dag een eind
gemaakt door midde l van een paar

verteringen en een lekkere maalt ijd. Daarna
werde n de f ietsen weer opgeladen en
vertrok de stoet terug naar Garmerwolde.
Een zeer geslaagde dag en men kan gerust
stellen dat leden, niet aanwezig op deze
'bi jzondere bijeenkomst' zeer zeker iets
fantastisch hebben gemist.
Met rode hoofden en een verb rande rug
keerden zij in Garmerwolde terug.

Vereniging
dorpsbelangen

die dan nog een jaartje in Thesinge waren
geweest, maar de zesde klas toch elders
moesten volg en. En dat is het belangrijkste
jaar waarin tot eventu ele doorstroming
naar middelbare scholen wordt besloten.
De kind eren moeten dan al minstens een
jaar op die school gewend zijn. Tenslotte
dragen w ij de verantwoordelijkheid voor
onze kinderen en daar moet je niet mee
'gok ken' . In dit geval, de 'gok' van een
sluiting die waarschijnlijk t öch gekomen
was' ,
Het is wat wonderlijk om van anderente
horen, dat het deze ouders aan
'!j emeenschapsL',n' zou ontbreken . Her :
gaat hier juist om mensen die zich noo it
onttrokken hebben aan dorpsactiviteiten.
Integendeel, het zijn juist mensen die erg
met hun dorp meeleefden en er veel voor
doen. Maar de gemoederen rond de
sluiting zijn in het dorp nog niet bedaard en
voor de betro kkenen, die begrijpelijkerw ijs
emotioneel reageren, blijkt het voo ralsnog
moeilijk de feiten op een rijtje te zetten.
Maar over één ding is iedereen het eens:
het verdwijnen van de O.L.S . is een
verdrietige zaak.

DE KINDEREN

Donderdag 29 juni was het afscheidsfeest.
Het moet voor meester van der Laan een
troost zijn te horen, hoe mijn jeugdige
buurtjes daarvan verslag uitbrachten toen
ze hun laatste Thesinger rapport kwamen
laten zien. Meester van der Laan en zijn
leerlingen zijn als dikke vrienden uit elkaar
gegaan, want, zo zeiden de kinderen , om
wie tenslotte alles draait : 'Een feest is wel
leuk, maar ik vond dit afscheidsfeest toch
wel treurig. Omdat we meester niet meer
terug krijgen . Ik moest een beetje huilen'.

Annelies Heuvelmans

Jan Slump uit Thesinge kreeg door
voorzitter Pestman op de uitvoeringsavond
van 'Harm onie' de gouden speld opgeprikt.
Hijwas 25 jaar vaandeldrager!

~!l~ ~CS ~~~~ WlCS~
Bert van der Laan

gehoord dat ze zo'n tijdelijke baan wel
wilden'.
Waar gaan de kinderen heen?
'Naar de stad, naar Garmerwolde en Ten
Boer en een paar naar de christelijke school
hier in het dorp. Daar krijgen ze ook nieuwe
onderwijzers en ik geloof dan ook niet in
het argument, dat ik hier wel hoorde, dat
mijn invaller hier niet goed zou zijn omdat
ie toch maar voor één jaar kwa m. Het blijft
natuurlijk alt ijd afwachten met een
opvolger, maar het is nu ook afwachten
voor de kinderen hoe dat met hun nieuwe
onderwijzers gaat. Wat ik dan ook zo
treurig aan dele hele zaak vind , i~ dal
sommige ouders in wezen zèlf de school
hebben opgeheven en niet het risico van
nog één jaar doorgaan hebben aangedurfd.
Nu is er geen enkele kans meer dat er ooit
een O.L.S . terugkomt, terwijl erwèl een
kans was geweest dat hij zou blijven
draaien als w e volgend jaar waren
doorgegaan' .
De leermidd elen zijn verdeeld onder
collega 's. De school is dicht. Niet alleen
voor de zomervakantie, maar voo rgoed.
Voor Bert van der Laan een afscheidsfeest
met een bijsmaakje. In ieder geval wensen
wij Bert en Cosette van der Laan en hun
kinderen een goed begin en een goede
toekomst in Harderwijk; zij zijn half juli
verhuisd .

DE OUDERS

De betrokken ouders reageren aldus: 'De
kans dat in februari 1979t6ch besloten
werd dat de school dicht moest, was veel
te groot. Dat heeft navraag bij de
onderwijscommissie van de gemeente Ten
Boer ons geleerd. Je màg als ouders dan
geen risico nemen met de toekomst van je
kinderen . Het gaat hier ook om kinderen

GESCHIEDENIS

De openbare lagere school dateert nog van
de vorige eeuw. De school heeft bloeiende
t ijden gekend . Erzijn jaren geweest met 40
leerlingen. Bij de komst van 'meester' van
der Laan, nu 9 Y, jaar geleden, waren dat er
nog 24. In de loop der tijden ging dit aantal
schrikbarend achteruit.
Ook de prognose voor de nabije toekomst
was somber . Iedere 3 jaar wo rdt bekeken
of zo'n 'eenmansschool' nog
bestaansrecht heeft en dispensatie
(toestemming om door te gaan) krijgt voor
drie volgende cursusjaren. Dit zou in
febru ari '79 weer gebeuren . Meester van
der Laan had inmiddels zijn vertrek
aangekondigd, waarbij hij één leerlingetje
meenam (zijn dochter) en drie ouderparen
deelden mee dat ook hun kinderen van
school gingen . Zo'n beslissing is natuurlijk
het goed recht van de ouders en zou in
normale omstandigheden noo it opvallen,
laat staan veel kritiek uitlokken.
Bij het onzekere bestaan van de O.L.S.
kwam deze samenloop van omstandig
heden echter over als de genadeslag.

DE MENING VAN MEESTER

' Ik geef onmiddellijk toe dat, ook wanneer
die kinderen waren geblevel\ de kans erin
zát dat de schaal nog maar eèn jaar zou
bestaan', zegt Bert van der Laan bij zijn
afscheid. 'Wat mij zo'n onbevredigend
g voel geeft, is dat die beslissing van het
ministerie niet is afgewacht. Als volgend
jaar van overheidswege was besloten dat
de schoo l dicht moest, had ik er vrede mee
gehad. Nu vind ik dat somm ige ouders dat
besluit hebben geforceerd door hun
kinderen al dit jaar van school te nemen. Zo
zijn andere ouders voor het blok gezet,
wan t er zouden maar 7 leerlingen
overblijven en dan is het in februari '79
helemaal een bekeken zaak. De sluiting
was niet meer af te w enden. Als de school
dan nog wèl gedraaid had, was er
misschien besloten toch nog drie jaar door
te gaan'.
Hij vervolgt: 'Die ouders hebben dat
gedaan omdat ze meenden, dat hun
kinderen op grotere scholen beter tot hun
recht kwamen. Maar een kind moet in z'n
eigen dorp op school kunnen gaan, zo
krijgen ze vriend jes en vriend innetjes en dat
schept mogeli jkheden voor ze. Dàt was
dan ook het grootste voordeel van ons
kleine schooltje. Bovendien hebben we hier
aan individuele begeleiding kunnen doen.
En een meester kent z'n leerlingen zo goed,
dat hij ze d66rheeft ... hun ouders ook' .
Waarom wilde jij hier dan weg?
'Ik heb hier 9 Y, jaar lesgegeven. Meesta l
met plezier, al waren er ook heus wel eens
moeilijkheden met ouders. Ik vertrek niet
uit ontevredenheid, maar je kunt niet je
hele leven op één plek blijven. Vóór je
veertigste moet je een plaats vinden waar
je tot je pensioen goed zit.'
Vondje je situatie hier dan niet optimaal?
'Nee. Voor een meester is het niet alt ijd een
voordeel om in z'n eent je les te geven. Als
het tussen jou en een kind niet w il, zit je er
toch aan vast. Een collega kan zo'n kind
niet van je overnemen. En het is niet erg
stimulerend. Het verschil met mijn nieuwe
school in Harderwijk is, dat mijn werk hier
neerkwam op organiseren. DMr kan ik
echt aan onderwijs doen. Het is een nieuwe
school, zodat ik er aan een nieuw systeem
kan werken met mijn collega's. We
beginnen met de klassen 1 tlm 5 voor 70
leerlingen ' .
Maar denk je niet dat het moeilijk zou zijn
om voor één jaar in Thesinge een opvolger
te vinden, terwijl het voortbestaan van de
schoolzo onzeker is?
'Nee, want er zijn veel werkelozen in het
onderwijs. Ik heb ook van hospitanten



Uitslag van de eerste zondagwedst rijd,
gehouden op 4 juni in Sneek.

Sportdag

»«
TE HUUR caravan te Appelscha.lnl. R.J .
Ganzeveld, Dorpsweg 56, Garmerwolde.

op 23 juni 1978

Het t raditione le schoolfeest van 17 juni j.1.
begon 's morgen s met de optocht van
maar liefst 19 wa gens, o.a. de smurfen,
kinderboerderij, vikingen , bijenkorf etc., de
versierde fi etsen ontbraken er ook niet aan.
De pleinen en straten we rden versierd wat
een prachtig geheel was.
's Middags begonnen de kinderspelen , o.a,
ringen om flessen gooien e.d., dus voor
ieder kind gelijk e kansen om te winnen.
Daarna gecostumeerd voetbal wat zowel
animo voor het spelen dan voor het kijken
had.
Uitslagen van de wagens: 1. Bijenkorf, 2.
Groenland, 3. de Kame leon .
Het weerhuisje aan het Roggeplein werd
door de jury het hoogst gewaardeerd.
Van de erebogen werd Noorddijk de
winnaar, tweede werd Harkstedeweg en
derde Woldw eg (achteraan) .
's Avonds werden de prijzen uitgereikt in
de Aan koop Centrale en daarna bleef ieder
nog nakaarten en dansen to t in de late
uurtjes.
Een geslaagd festijn, en hopen dat het over
6 jaar weer een groot succes mag zijn.

P.J.G.
Ook dit jaar is de P.J .G. weer druk bezig
met haar activi te iten i.v.m . de
han egevechten boven het Damsterdiep.
Hiervoo r is een w erkgroep samengesteld,
die al een paar maanden bezig is om het
weer to t een groot succes te maken.
Het feest zal aanvangen om 18.00 uur.
Diegenen die aan dit grootse spektakel
willen deelnemen worden verzocht zich 2
uren van te voren op te geven bij café
Jä germeister. Inleggeld f 2,50.
Tevens vind t er die dag een 'badkuiprace'
plaats , wel ke in de pauze gehouden zal
w orden.
Er w orden voor dit grote feest apart
tr ibunes gebouw d en w e rekenen dan ook
op u allemaal!!
Tot 5 augustus.

P.J.G.lid

Met behulp van beide kleuterleidsters
voer den 18 kinderen een musical op als
afsc heidsavond voor oud ers, opa 's en
oma's oom's en tante's etc. et c. Voor deze
avond w erd het dorpsgebouw 't refpunt'
gehuurd.
De musical droeg de t itel 'Zeg eens aaahh!
Deze w erd voorafgegaan door enkele
liedjes en vertelsels ui t de bijbel (nw.
testsment) .
De musi cal ging over de juf die ziek te bed
ligt: de amandelen moesten eruit.
Met zang- voordracht en toneel -kw am het
zover dat ju f helemaal w eer beter werd .
Mede door de liedjes werd juf van alles
aangeboden zoals fr uit, snoep, ijs, bezoek
van neven en nichten enz. enz. Er werd met
overgave gespeeld en gezongen. Vooral
het bezoek van de fam. aan juf zorgde
ervoor dat zowel ma nnen als vrouwen in de
zaal de tranen over de wangen liepen van
het lachen l
Het val t je als grote mensen op dat
kinderen van 5 à 6 jaar al zo gema kkelijk
zo'n grote holiveelheid tekst instuderen
kunnen. Fantastisch! De kinderen w erden
daarna voorzien van ranja en een ijsje. In de
zaal werd koffie met koek geserveerd. Om
ruim 10 uur was de musical ten einde. Alle
kinderen kregen twee rozen die in de zaal
aan de oud ers w erden gegeven .
J uf v. Dijken kreeg van alle schoolafgaande
kinderen m.m .v. ju f Heidema een prachtige
hanger met vogels, door de kinderen
gema akt. Iedere vogel droeg een foto van
de jongen of meisje die deze vogel gemaakt
had. Name ns de ouders w erd juf v. Dijken
toegesproken door mevr. H. Havenga , die
haar een cadeaubon overhandigde.
Een zeer geslaagde avond.

Een toeschouwer

Geslaagd schoolfeest
Ruischerbrug e. o.

Oudste kleuters
brachten musical

React ies, tips en verhaaltjes naar :
Annelies Heuvelmans, Schutterlaan 29,
Thesinge. Tot ziens!

BOEKEN

Een paar extra f ijne boeke n heb ik
uitgezocht , voo r regenachtige dagen of
zomaa r luie ren in de tuin.

Voor onze kleintjes:
' DE LEEUW EN DE MUIS' do or Brian
Wildersmith, met gekleurde platen van de
schr ijver.
In de 17de eeuw schreef de Fransm an J ean
de la Fontaine zijn beroemde fabels, dieren
verhal en waaruit kinderen lesjes ko nden
leren, omdat de dieren alle aangename en
minder aangename menselijke trekjes
vertoonden. Brian W ildsmith vertelt in heel
eenvoudige taal voor de kleintjes hoe een
muis, die eerst ontzettend wordt
uitgelachen door een leeuw, ui teindel ijk de
enige is die de leeuw kan redden wanneer
deze gevangen raakt . De gek leurde platen
maken dit prentenboek tot iets heel
uitzonderlijks ; de dieren en bloemen
hebben sch itterende kleu ren . Bovendien
komen de dieren in het oerwoud een voor
een naar vo ren, zodat meteen hun namen
geleerd worden. Lemniscaat, Rotterdam.

Voor jongens en meisjes van 7-11 jaar:
'HEREMIJ NTIJ D . .. WAT EEN
LASTPOST!' door Thea Beckman. Deze
Neder landse sch rijfster w erd al heel wat
keren bekroond. Dit boek je beschouwt zij
als een 'grap tussendoor'. Heremijnt ijd is
het onhandigste én ondeugendste engeltje
dat in de hemel leeft , en dat daarom
eigenlijk de beruchte B voor haar naam
verdient.
Dat levert on tzettend veel grapp ige
avonturen op, wa armee je je prima zult
vermaken. Net of je naar een leuke
tekenfi lm kijkt, ook al, omdat Jan
W esseling het boek extra levendig maakte
door zijn teken ingen.
Van Holkema & Warendorf, Bussum.

Voor jongens en meisjes vanaf 11jaar:
'DE BENDE VAN RODEZORA' do or Kurt
Held . Branko is maar een arme jongen in
het Kroa tisch e stadje Senj. Als zijn moeder
sterf t , mo et hij naar zijn grootmoeder, die
bekend staat als heks. Branko vindt het er
eng en zijn grootmoeder w il hem niet eens
hebben. ' Iedereen die ho nger heeft, steelt ' ,
zegt ze als ze hem wegstuurt. Zo komt
Branko in contact met de bende van Rode
Zora, een meisje en een paar jongens die
zich in een burcht verschuilen en zo eerlijk
moge lijk aan de kost proberen te komen.
Heel spannend!

MUZIEK-MAKEN

In onz e do rpen is het nooit zo feestelijk als
w anneer 'Juliana' en de 'Harmonie'
rondt rekken. A lle kin deren zie je erachter
aan hollen, fietsen en de muzikanten
nadoen. Wist je dat je zelf heel mak kelijk
instrumenten kunt namaken? Nou ja,
makkelijk, 't is natuurlijk even doorzetten,
maar een toeter maak je bijvoorbeeld van
een kartonnen koker (keukenrol ofzo l , Op 4
cm van de rand maak je een mondgat van
1 cm . Je sluit de open kante n af met
cellofaan- of vloeipapier. J e vouwt een
stuk karton tot een toeter, knipt de kant in
en bindt hem met die ' lipjes' vast in de
koker. Leuk vers ieren hoort erb ij l Van een
bloempot met een stevig materiaal erover
gebonden, maak je een dru m. Emmers
klinken ook pr ima. als ze niet van kunststof
zijn.
Vraag je moeder om een oud overhemd
van je vade r, dat hij toch niet meer draagt.
Je knipt er de boord af en trekt hem
ach terstevoren aan, en je ku nt erin
kl iede ren zonder dat het erg is! Vraag ook
of je moeder geen lege doz en, plast ic
flessen, oude sokken enzo w egdoet, w ant
je kunt er heerli jk mee knu tselen (maskers,
kege lspel van de plastic f lessen door ze te
verfen, poppekastpoppen, van èlles},

..de JEUGD Express..
En nóg is het vakantie, en wie deze periode
thuis doorbrengt of misschi en alwee r terug
is van w eggeweest (w as het leuk?) kan zich
vermaken met onze volgende reeks
spelletjes-tips:

Nog een herinnering aan het schoolreisje op 26 meij.l., klas 1,2 en 3 te Garmerwolde

VERKLEDEN

Een van de leukste dingen die er bestaan,
Je moeder heeft vast we l jurken of oud e
lappen, die je aan of om mag . Maar geen
verkleedpartij is kompleet als je je niet
'vermomt',
Dat kun je doen door met tekenpapier,
plaksel, crêpepapier, karton, kranten en
aluminiumfolie de gekste maskers te
maken. Zeerover, toverheks, roofridder,
cowboy, ind iaan, deftige dam e? Geen
probleem. Je knipt en plakt tot je het gek
en mooi genoeg vindt. Je kunt je maskers
met viltstiften en verf bewerken: zonnetje
voor clowns, woeste oorlogstrepen voor
indianen, héél erg opgemaakte ogen voor
de rijke dame, enz. Laat je fantasie maar
werken en het wordt dolle pret.
Natuurlijk leuk voor je moeder, als je
daarna zelf de ergste troep op ruimt . .

punten
331
257
253

gram
14960
10765
10940

aantal
32
43
34

Uitslag van de zaterd agwedstrijd,
gehouden op 14 juni te Goëngahuizen

aantal gram punten
29 6400 157
18 3925 97
19 3610 91

1. G. Boer
2. A . de V ries
3. M. Blink

1. E. Terpst ra
2. G. Boer
3. A . de V ries

W as pa de vorige maand bezeten van het
voetba l, deze maand was de hele fam ilie
bezeten van de vakantie.
Ze zouden een autotrektocht maken do or
Nede rland (dan wisten de kinderen ook
w aar meeste r over gepraat had op school)
en in een tent slapen.
De hele w eek wa ren de kinderen al aan het
slepen. Alles wa t mee mo est kwam in de
gang te ligg en. Pa begon al te zuc hten dat
de auto te kle in was (maar dat deed hij
ieder jaar) en mo e haalde er (stiekem) w eer
uit wat toch niet nodig was.
A lles was geregeld. Van reisverzekering tot
bloemen water geve n. Alleen het weer,
maar ja, dat ko nde n ze niet regelen .
Eigenlijk had pa het wel moeten ku nnen
regelen, want de kinderen waren net
ingepakt tussen jerrycan en tentstokken
(maar ze zaten wel zacht op de
slaapzakken ) of het begon te sputteren.
Na een half uurtje rijde n regende het nog
steeds en in Lauwersoog (wa ar ze de Urker
vissersschepen bekeken), hadd en ze een
mooi motregentje.
Toen ze richting Sneek reden {en het nog
steeds regendeI zei pa tegen moe; w eet je
wat, we gaan naar Noord-Ho lland over de
Afsluitd ijk (alsof het daarachter droog zou
zijn ). Hier kunnen we de tent toch niet
opzetten.
Helaas voor pa en moe en de kinderen, het
bleef regenen . In de regen werd de tent
opgezet , en het eten geko okt. Na een dag
met de voeten omhoog (want het water
liep in de tent), wou pa naar hu is, maar de
rest van de familie bracht hem van di t
voorn emen af .
De eerste dagen bekeken ze alle V en D's ,
Hema's en andere supermarkte n, maar
vonden w el dat die in 'stad ' veel mooi er
waren.
Na een w eek w inkels kijken, natte voeten,
regen en spelletjes (die steeds vervelender
werden) kreeg pa z'n zin. Ze gingen naar
huis.
Ze waren nog geen dag thuis , of het werd
prach tig weer.
De eerste dag werd gebruikt om alle natte
spullen te drogen. Omdat pa's vakantie
nog niet voorbij was, ging vad er naar het
V.V.V. kantoor. Tot z'n verbazing bleek dat
hij de rest van de vakantie w el kon vullen
met uitjes in Groningen.
Zo kon je in stad rondvaarten, koets, fi ets
en wandelt ochten mak en en waren er
verschi llend e musea open.
To en pa's vakan tie voorbij was, had de
familie dan w el niet Nederland bekeken,
maar stad en ommeland waren goed
verkend .

Voor het eerst sinds vele jaren werd er in de
gemeente Ten Boer een schoolsportd ag
georganiseerd.
22 juni was de datum waarop de kinderen
van klas 3, 4, 5, 6 hun kunnen zouden laten
zien bij o.a. balwerpen, do elwerpen,
hardlopen, verspringen en op de
hindernisbaan.
Voor iedere prestatie w erd een letter
gegeven, en aan de hand van deze letters
kregen de kinderen diploma A , B, C, D of E.
Helaas waren de weergoden de ki nderen
slecht gezind, want het midda gprogramma
moest door de'reqen worden afgelast .

Dorpspraat

Hengelclub
'De goede vangst' 
Germerwolde



Café· Bar· Ee.coun.er
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

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

Boeren·Burgers.Buitenlui!

Voor het uitvoeren van werkzaamheden van velerlei aard
staat het loonbedrijf 'Stowezo' dag en nacht voor u
paraat.

Wat wij zoal voor u kunnen doen !
Frezen • zaaien - persen • maaidorsen - bietenrooien 
sproeien - het maken van rijkuilen - grond- en graafwerk
- enz., enz.

Voor inlichtingen bellen naar:
P.J. v. Zanten, tel. 487091 . b.g.g. 487328.

Loonbedrijf Stoweza Garmerwolde

• nieuwbouw
• yerbouw

• onderhoud

•
eeyens yerhuur

yan
AUlfOBOXEIi

•
TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Be ....ag·lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen
ZÛNDAPP • KREIDLER • GARELLI

·VE5PA - TO M0 5 - YA MAHA
-FAN TIC

• Alle kJeu~n en modellen UIl voorraad
leverbaar _ Vele OCCC'UOU"eS en onderdelen

• Pnmo se-ece en reporotJe

RIJKSWEG IS
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkplaats 's maandags de gehele

dag gesloten

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Vork!

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ:

J
Ho's~ede jn

7hesjnse
Verf- Glas - Behang

Klompen - Laarzen

CAFE

j/ägermeigter
GARMERWOLDE

TELEfOON OSO - -487623

Van der Molen
leyer. nlle.

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij graag een
scherpe offerte voor u a ls ' t om

een zonnesct-erm gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling

zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen.
of met het repareren van tenten.
Ons Jeveringsprogramma omvat

verder:
vouwwanden. verduisteringen.

rolluiken, voorzetramen en
konstruktiewerken.

Infonneer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. Y.d.
Molen" Co.

Kantocr en werkplaacs:
Oude Rijksweg 12. Gannerwolde,

te l. 050--487098

Advi seuze voor Lewenborg:
mevr. H. Drewes, Meerpaal 170.

te l. 050--410531.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

Grote partijen perkplanten. zoals
TAGETES - SALVIA'S · AGERATUM

- GERANIUM - ENZ. ENZ.

GARMERWOLDE
050-487280

o

TEN BOER
05902·2946

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TEL~VJSIE

E .HAVENGA DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
.. . UW STIJL . . .!

Verder levering van alle saorten
blÖemslukken . bruidsboeke tten en

grafwerk

OUDE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLDE

050-487425



Puzzel

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

Ri jksweg 145
Ru ischerbrug
Tel 050 - 487413 •

.. J. FEEN5TRA

Oosterhamrlklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

----- -
~-

~p edelslager -t:p;q-!!i--

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-127435

Het ad res voor al uw vlees en fij ne vleeswaren
Spec ial is t in rollades, droge- en verse worst .

Iedere woensdag Gehaktdag

Bakkerij Stol

\'Iees Ille"I·.tll"~
11 ,,'cct I.est
"'.1.11·••111.

lets te vieren?

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

horizontaal
1. man die om giften vraagt
8. zwier
9. niet gewoon

11. houtsoort
13. plaats
16. dier
18. 6euur na 9 uur 's morgens
19. meisjesnaam
21. afkorting
22. lidwoord
23. hoogstaand
25. overleden acteur
26. kwaardaardig

verticaal
1. gebroken lichaamsdeel
2. boom
3. sieraad
4. zekere
5. slee
6. direkt
7. zonnegod

10. stroken
12.omroepstichting
14. voorzetsel
15. le woord kinderversje
17. oude lengtemaat
20. telwoord
23. hij (duits)
24. chinese maat

Met groot materieel en m et assisten tie van kikvorsmannen werd op zondag 11juni j.l. de
persleiding voor de zuiveringsinstallatie te Garm erwolde onder het Eemskanaal gelegd.

Blei enrOOIer
Cyclomaalers . strooiers en eencocers
KUllsnilde rs
PICleQen. Frezen. cunrvstoren
Grondbewerkin gsVv6fklu ioen en wredmactunes
WIedm ach ines VOOf opbou w
r ranscon ews
Melkleld tng.v lsgraatstal cerocsset steue n
WeldelankJes
Motor zeisen

garage- en
mechanisatiebedrijf

telefoon 05902-1321 en 1536

8edelih
PZ
Mullos
Rumpt.tadt
Rau-eombi
setvnotze,
S,..tons
Wnttalia
Spo...
X h

Vraagt vrijblijvend inlichti ngen:

't racto ren 4().150 PK
I ra ktoren 47·150 PK
Persen 370-37&386
Cirkelmaaiers , scnccoe rs en slrOOIE!fS
Opraap snucoseerwacens
Mestverspretders, Kippe rs. Vacuum lank en Me5I.....açen
Stalen kipw agens
Pootroeemoes 2-4'Ó- n
Ol iebad zaall naClli oes
Zware cultlvaloren (Vlbro l lell ) 2.25-6.25 mtr
Hoged rukreini ger

oudman
thesingetw

WIJ LEVEREN U GRAAG:-l andini
New Holland
Vicon

"""'"Schu itemaker
EN
Ha. sia
Hassia
Kong skil de

L

Het corps 'Harmonie' gafop zaterdag 3 juni een uitvoering in de schuur van J .P. van Zanten.
De Tirolerkapel 'De Alpenjagers' bracht er bij het publiek geweldig de stemming in.
Nog een herinnering aan he t geslaagde fees t.

Rahobank ~
GARMERWOlD E

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

Opgeloste puzzels kunnen worden ingeleverd voor 15augustus bij mevr. Tuin, Dorpsweg 14,
Garmerwolde.
Onder de goede inzenders w ordt een waardebon verloot.

De Sakor collecte kinderbescherming heeft
dit jaar in Garmerwo lde f 241,- opgebracht.

6 aug. Thesinge 10uur, cand. Zuiderveld
13aug. Garmerwo lde 10uur, dr. de
Vries-Botenburg
20 aug. Thesinge 19 uur, Grunneger dainst,
dr. Struif , koorbegeleiding
27 aug. Garmerwolde 10 uur, cand.
Wi tteveen

Sakor

. GARMER & THESINGER EXPRESS
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