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Ruischerbrug's laatste hoop:
Minister Pais

BETROKKENEN ZIEN TOEKOMST DUISTER IN
'Gebruik toch jullie verstand, zet KLAIN GRUT niet aan de kant',
'Laat ons dorp niet vergrijzen door de kleuters naar elders te
verwijzen' en 'Laat tot '83 onze school bestaan, dan kunnen wij als
basisschool verder gaan'.
Het gaat om de kleuterschool van juf Heika Mol. Opgeheven per
1 februari [L; men mag nog doorgaan tot het einde van dit school
jaar. Een geladen stemming in Ruischerbrug.
We praatten met juf Heika Mol en met Rinie Hensen en Ina Kuipers
van de ouderkommissie.

Juf Heika Mol : 'Omstreeks Sinterklaas
vorig jaar belde iemand me op. Tijdens
schooltijd . Och, je bent dan zo met de
kinderen bezig en ook als je de tele 
foon oppakt, dan ben je eigenlijk nog
met je hoofd bij die kinderen, want ik
heb me echt niet zo gerealiseerd wat
de inhoud van dat telefoontje was .
Maar die meneer in kwestie zei wél:
'Juf Heika , ik heb een brief uit Den
Haag gehad en de school moet dicht:
Ik heb toen geantwoord: 'Oh ... oh:
Verder niks. Pas later, thuis, drong de
ernst van dat telefoontje tot me door:
Toch moet het bericht niet helemaal
onverwacht gekomen zijn, men had het
toch ergens kunnen zien aankomen?
Rinie Hensen: 'Ach, dat is te zeggen:
de berichten waren zo wisselvall ig. Het
is zo op en neer gegaan met ons
optimisme . Er was op een gegeven
ogenblik sprake van een nieuw wets
ontwerp (ingediend door de heer
Hermes, staatssecretaris van onder
wi js) waarin gesteld wordt dat een
minimum aantal kinderen van 15
genoeg is om de school in stand te
houden. Daar hebben we ons ook weer
een tijdje aan vast geklampt. Maar dat
bleek dan weer net niet van toepassing
voor onze school , want de kleuter
school in Lewenborg ligt hemelsbreed
binnen 3 km afstand!
Juf Heika: 'Het speelt inderdaad al
betrekkelijk lang. Ze hebben ons drie
jaar geleden een tijdsperiode van 3 jaar
gegeven om ons te herstellen van het
ontoereikende aantal leerlingen. Dat is
niet gelukt. Het afgelopen jaar was
bepa lend voor het voortbestaan van de
school. We moesten minimaal 20
kinderen hebben , we hadden er 18. Dus
2 te weinig. Maar het is juist zo erg
omdat in 1983 de kleuterschool en de
lagere school samen basisschool
worden . Dan krijg je basisonderwijs
van 4 tot 12. Nou , je begrijpt dan krijgt
de basisschool geen aanvoer meer en
is die ook tot sluiten gedoemd .. :
Ina Kuipers: 'Je kunt je wel voorstellen
wat dàt zou betekenen voor ons dorp .
D'r zijn er genoeg die om die reden
naar een andere plaats zullen ver
huizen , als hier geen school meer is.
Bovendien die school , daar speelt zo'n
beetje het hele verenigingsleven. Daar
gebeurt van alles. Als die school gaat
sluiten en in andere handen komt, is
meteen het verenigingsleven in grote
moeilijkheden. Maar dat is probleem
n-immer 2, die school , dat is natuurli jk
het ergste . . :
Juf Heika : 'Alles is nog niet verloren,
ondanks die beslissende brief. Het
gemeentebestuur heeft tenminste een
protestbrief geschreven waarin men
verklaart het niet eens te zijn met deze
beslissing. Maar ja, de gemeente alléén
kan deze school ook niet openhouden.
Dus hoeveel gewicht dat in de schaal
legt, dat weten we niet.
Och weet je, iedereen die je erover
spreekt, ook mensen van het onderwijs
en van commissies, die zijn het erover
eens dat de school moet blijven. De
inspecteur de heer Romkes is hier
bijvoorbeeld geweest, op school. Dat

was in de lente, ik weet het nog als de
dag van gisteren. De lammetjes
speelden achter de school. De kleuters
hebben hem precies verteld hoe ze
heetten. Ze waren toen zo lie f die dag ,
alsof ze 't voelden. D'r kwam - alsof het
zo gepland was - een boer binnen met
een fles vol kikkerdril. Die man vond
dat allemaal prachtig, die is heel lang
gebleven . Maar de inspecteur zegt ook:
het is het beleid. Den Haag beslist uit 
eindeli jk . . :
We hebben dus die borden gehad ,
maar welke acties zijn er nog meer
geweest, hebben de mensen uit
Ruischerbrug zich al tot het hoogste
adres gewend? Rinie: 'Ja, man! Dat wil
zeggen we hadden alles al voorelkaar.
We zouden met zo'n 50 man naar het
stadhuis in Groningen, waar Minister
Pais een werkbezoek af zou leggen ,
midden februari. Maar toen kwam die
sneeuwstorm ertussen. Pais kwam niet
en wij zijn er dus ook niet heen
geweest. Maar we hadden alles klaar ..:

Ina: 'We hebben met heel veel mensen
werkavonden belegd waar we span
doeken gemaakt hebben en zo. Die
zouden we toen meenemen. Het
Nieuwsblad van het Noorden zou toen
ook komen: Rinie: 'We zijn met diverse
mensen langs de deuren geweest om
handtekeningen te verzamelen. Je
stond er versteld van hoe de mensen er
bij betrokken zijn . Je kwam overal ook
niet zomaa r weer weg . Nee, die zaak
leeft enorm hier. Niet alleen bij de
mensen die kleuters op de school
hebben , maar ook bij mensen die al
grotere kinderen hebben of . . . hele
maal nog géén kinderen . . :
Juf Heika: 'Ze zeggen gewoon: wet is
wet en daarmee basta. Ja, nu moeten
we het Min isterie zien te overtu igen dat
wat er nu gebeurt wel heel onredelijk
is. En juist voor de
komende jaren zag het er allemaal
weer veel beter uit , wat het aantal
kinderen aangaat. We begonnen in
september met 18 kinderen, en dat

zouden er dan geleideli jk aan méér
worden - en tegen 1983 weer wat
minder . . :
Rinie: 'En ze kunnen wel makkelijk
stellen: je kunt je kinderen toch op de
kleuterschool in Lewenborg op school
doen, maar dat zien wij hier in
Ruischerbrug niet zitt en.
Ina: 'Nee, en dan die gevaar lijke ver
keersweg, dat lijkt ons helemaal niets:
Juf Heika : 'Je moet niet vergeten:
stadskinderen zijn heel anders dan
plattelandskinderen. Veel minder
agressief, veel rustiger. Dat kun je
vooral merken als we met de kinderen
in de schouwburg zijn in Groningen. De
stadskinderen schreeuw en en joelen
zich uitel kaar , onze kinderen zitten dan
heel rust ig te wachten op de dingen
die komen. Heel frapp ant , eigenlijk .
Daarom ook kun je niet zonder meer
zeggen, doe die kinde ren maar eventj es
naar Lewenborg. Dat zou heel onrede
lij k zijn:
En de dependance-vorming? Juf Heika:
'Ja, als onze school zelf standig niet
meer kan blijven bestaan, dan hebben
we nog de mogelijkheid van depen
danc e-vorming . Maar ook daar zitten
veel haken en ogen aan. Dat is echt
niet zoveel makkelijker als zelfstandig
blijven .'
Ina: 'Het enig pos itieve is eigenl ijk de
brief van de Gron inger B & W, die
tegen het verdwi jnen zijn : Juf Heika :
'En al die andere officiële mensen die
tegen de verdwijning van de school
zijn, maar niet in Den Haag zit ten,
maar: Den Haag bes list toch :
Ju f Heika : 'We hebben iemand in Den
Haag, die probeert voor ons een
afspraak te maken met Mini ste r Pais .
Die meneer is ook wel op onze hand.
Maar de tijd begint te dringen . Het is
augustus voord at je het weet. Maar d'r
moet ook nog iets met die 'inge
sneeuwde' handtekeningen gebeuren .
We moeten een kam erlid vragen of die
ze wil overhand igen of zo. Nou ja , we
zijn nog niet aan het eind van ons
Lat ijn . . :

Hoe dan ook, de stemming is in
Ruischerbrug niet ver van het nulpunt.
En dat terwij l de lente is begonn en en
er straks weer lammetjes kunnen
dartelen op het weitje achter de school.
Maar daar heeft Minister Pais - denken
wij· geen boodschap aan.
Of toch . . .?
Laten we dat nou hopen! In Ruischer
brug werken ze hard genoeg voor
behoud van het schooltje en van het
basisonderwijs daar, om een klaterend
succes en rechtvaardigheid te
verdienen!

«stoomflu itj"s»
TE KOOP:
2 x Luxaflex 1,20x 2,25 rn, beschaafd
kleurtje.
3 x ijzeren wasl ijnpalen 3-hoekig ijzer.
f 10,- per stuk, zelf uitgraven.
Te bevragen bij H. Oost ing, Dorpsweg
58, Garmerwolde.
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Kerkdiensten Ned. Herv. Gem.
Garmerwoldel Thesinge

Brete nrcorer
e verornaaters. strooi ers en scnuooers
KuilsntJdefs
Ploeg en. Frezen, cultivatoren
GrOndbe ..,. erll.mg swerll.tulgen en weemeemoes
w.eo macr ure s voor opbouw
rrensconecrs
Melk leldlng-YIsgfaatstal Caroosset sta llen
Weldela nKjeS
Moto r zetsen

garage- en
mechanisatiebedrijf

telefoon 05902-1321 en 1536

zittershamer met inscriptie. Van de
Plattelandsvrouwen afd. Garmerwolde
werd een enveloppe met inhoud ont
vangen. Namens de 'Alpenjagers' bood
de heer Mulder een fles 'Jágermeister'
aan.
De toneelvereniging 'Wester' voerde het
stuk 'Pas op, zakkenrollers' op. Voor de
muzikale omlijsting zorgden de 'Alpen
jagers '. Na de tombola werd het
officiêle gedeelte gesloten. Toen was
er gelegenheid voor het maken van een
dansje . Een zeer geslaagde avond.

Bedelitt
PZ
Mull os
Rumptstadl
R.u-Combi
$c hmo U8f
SinteRs
Wesllal ia
soere
Xenoah

Meneer de penningmeester, voorlopig
zeg ik niets meer,

Want er zijn nog meerdere Heeren,
Die de revue zullen moeten passeren.
Wanneer toch Presto hoogtij viert ,
Haar vlaggen langs de hemel zwiert.
Wanneer de palen de de touwen
't Grootepubliek op een afstand houwen,
Dan pas leert men het werk waarderen
Van hen, die sneeuwen ijs trotseren.
Van u vooral heer commissaris der baan,
Steeds op uw post en steeds vooraan!
Gij, die uw jaren zelf niet telt,
Wanneer het 'Presto's' banen geldt,
Een woord van lof zijt u gewijd
Voor wat gij voor ons waart en zijt.
Ook u wenschen wij allen zeer
Nog vele jaren te werken voor 'Presto 's'

eer!
Gij andere Heeren van 't Bestuur
Besteedde aan Presto's belangen

menig uur.
En ik kweet me al slecht van mijnen

plicht
Indien geen woord van dank aan u

gericht.
Ik wi l nog even ons bode hier noemen,
Zijn plichtsbesef en zijn verkoopkracht

roemen.
Zelfs Heeren uit de stad is hij soms

nog te glad.
Twee wenschen wil ik hier nog uiten,
Voordat ik mijn rijmelarij ga sluiten.
Het is dat Presto nog tal van jaren .
De goede naam in de ijswereld mag

bewaren
En dat ons allen een gezellige avond

mag wachten,
Vol vreugde, genot . . . en zonder

klachten!
Ik heet u dan ook allen welkom hier
En wensch u allen veel plezier!
Ik open de vergadering zoals het behoort
En geef aan de secretaris nu het woord.

J.e.H. Winterwerp.

Vraagt vrijbl ijvend in licht ingen :

Tra" IOfen 40-150 PK
Trakto ten 47·150 PK
Perse n 370-376-386
Clr Kelmaalefs . sencoce-s en strooiers
Opraap snu-ooseerwaçens
Mestvefsprelders , KIppers. YaCuumt ank en Mestw agen
Sta len kIp wagens
soorrnacmoes 2-4-& n
Oliebad zee.me etnoes
Zware ecu-v etoeen IV,b ro l lel(12 25-6.2S m lf
Hoge<lfukre,n ,gel

oudman
thesingeh"

Fendl
landinî
New Hol land
Vicon
K,one
Sc huilem a ker
EI",
Hass ia
H3$s ia
Kongskilde

Op zaterdag 24 februari werd in een
goed gevulde zaal van café 'de Unie' te
Garmerwolde het l00-jarig bestaan van
de IJsvereniging 'Presto' herdacht.
Na het openingswoord gaf de voor
zitter, de heer F.J. Stollinga, een schets
van de historie, om vervolgens het
woord te geven aan enige sprekers. Als
eerste was dit de heer Oomkes
namens de sportraad. Zijn woorden
werden vergezeld door een bloemstuk
en een enveloppe met inhoud. De heer
D. Bolhu is overhandigde namens de
toneelvereniging 'Wester' een voor-

WIJ LEVEREN U GRAAG:

Openingswoord ter ere van het 45·jarig bestaan van Presto in 1924,
geschreven door dhr. Winterwerp (voorzitter in die jaren).

IJSVERENIGING PRESTO

't Zij mij vergund, dames en heeren
Hier in 't kort te memoreeren
Waarom we hier samen zijn vergaard
Is omdat 'Presto' thans verjaart !
Vijf en veertig lange jaren
Zijn er sinds voorbijgesneld,
Dat er in de Groninger bladen
Haar geboorte werd vermeld.
Kort en pittig stond er te lezen,
Dat de ijssport bl ij mocht wezen
Met de geboorte van deze spruit.
Men joelde en men kraaide het uit.
De vader van dit jonge kind
Hij was het sinds zeer goedgezind.
Ja, trots haar vijf en veertig jaren
Ziet men het nog onder zijn hoede varen
En elk jaar als de wintervorst
de vaart en sloot bedekt met een korst
Prijst vader trouw zijn pleegkind aan
En roept ons sa ärn op Presto's baan.
Ja, secretaris, gij zijt die man
Zonder wie Presto niet leven kan.
Gij hebt haar gebakerd en gevoed
Haar steeds voor elk gevaar behoed.
Gij had uw ti jd en werkkracht veil
En deed zooveel Presto tot heil.
Nog vele jaren mogen u zijn beschoren
Zodat Presto nog menig les van u kan

horen.
Voorlopig nemen we atsche ld Heer

van der Veen,
Want daar in de buurt ontwaar ik één,
Die mede zich beroemen kan
Voor Presto te zijn een fideele man.
Wij allen weten, dat wie een zaak ook

drijft
Het zonder centen altijd belabberd blijft.
Het is dan ook voor Presto heel wat

waard,
Dat, die ik bedoel voor haar zoveel

centen gaart,
Ze nauwgezet beheert , en ze tweemaal

keert
Voor hij er de zakken van anderen mee

smeert.
't Is dan ook voor mij een aangename

taak
Dhr. v, Zanten te wenschen , dat gij nog

vaak
Op de 'algemene' uw boekje zult

overleggen
Waarop ook nog nooit één zier zal zijn

te zeggen.
Dan een bedankje voor uw accuraat

beheer

gebonden. Toch zijn er altijd wel van
die verloren uurtjes (nou ja, verloren!? )
waarin je je prima kunt vermaken met
een boek. Net als de vorige keer, heb ik
een boek uitgezocht dat voor heel veel
leeftijdsgroepen geschikt is. Aan
kinderen v.a. 6 jaar kan het voorgelezen
worden, en kinderen van een jaar of 10
kunnen het goed zelf lezen:
HEKSENJACHT door Leif Esper
Andersen (vertaald door Maydo van
Marwijk Kooy), met prachtige illustra
ties van Mads Stage (uitg . Lemniscaat).
Het is een verhaal dat zich afspeelt in
de tijd, waarin heksen (mensen die
'anders ' waren dan de anderen) nog
werden omgebracht op de brandstapel
.. . Dat gebeurde ook met de moeder
van Kaspar, een jongen die diep
geschokt en in paniek wegvlucht uit
het kleine dorp. Hij wordt gevonden .
door een oude vreemdeling , die hem
meeneemt naar zijn kleine hut om hem
te verzorgen en te troosten . Dankzij die
goede zorgen komt de jongen weer op
krachten en krijgt hij zijn vertrouwen in
de mensen terug . Samen verzamelen ze
wortels en kruiden, en de jongen leert
van Wijze Hans hoe hij zieken en
gewonden met zijn geneeskrachtige
kruiden kan helpen.
Kaspar is gelukk ig, totdat de heksen
jacht opnieuw begint . . . Een aan
grijpend boek over mensen, die in hun
angst en onwetendheid en onbegrip
iedereen vervolgen die anders is dan
zijzelf.

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

22 april
Thesinge. Ds. de Vries·Batenbu rg.
10.00 uur.

29 april
Thesinge. Ds. Mooi.
Collecte Algemene Diakonale Doel·
einden. 10.00 uur.

Nieuwe abonnees zijn alti jd van harte
welkom. U kunt zich opgeven bij :
Wim Hut, W.F. Hildebrandstraat 25,
Garmerwolde, tel. 050·416083 ;
Wim Ritzema, Kerkstraat 1, Thesinge,
tel. 05902·1301;
Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
Garmerwolde, tel. 050·416094.

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

BOEKEN·TIP
Op straat kun je goed zien dat de
winte r voorbij is. De meeste kinderen
hebben hun rolschaatsen onder

AANNEMERSBEDRIJF

WINTERVERHAALTJES
Nou meisjes en jongens, ik kon er niet
over gillen : over de inzendingen van de
Winterverhaaltjes. Erg jammer, want er
was nog wel een prijsje. Maar ja .. . De
twee kinderen die wél iets maakten ,
hebben nu natuurl ijk zonder meer recht
op die prijs. In dit geval nogal makke
lijk , want het gaat om Annemarie en
Rutger Pot uit Thesinge, die samen van
het boek kunnen genieten. En welk
boek is het? PADDEN VERHUIZEN
NIET GRAAG, avonturen met dieren
door Gerard Brands, met veel illustra
ties van Lilian van Haeften (uitg.
Querido).
Hier komen hun stukjes, jammer
genoeg zonder de tekeningen die ze
erbij hadden gemaakt:
HET IS WINTER (schrijft Rutger)
Er is nog NOOIT zo'n winter geweest.
Maar toch is het wel fijn
want de open haard
brandt lekker warm!
Annemarie heeft , net als de meeste
grote mensen, allang zin in het voor
jaar, want zij vindt:
De winter is bijna afgelopen!
Ik heb de eerste sneeuwklokjes al
gezien
bij Remkes in de tuin.
En ik vond het niet zo mooi
dat ik niet naar school kon !

Van de boekhouding

H.J.

G. & T. Express 2 gaat april 1979 haar
tweede jaar in. Dankzij de adverteer
ders en abonnees zullen we ook het
komende jaar kunnen verschijnen.
Wim Hut en Wim Ritzema zullen de
komende weken met een kwitantie bij
u langs komen.
Wilt u het geld alvast klaarleggen
(f 15,-). Voor de jongens werkt dit
alleen maar plezieriger.

__de JEUGD Express__

1 april
Thesinge. Ds. Struif/mevr. Bulthuis.
Grunneger Dainst. Extra collecte kerk·
voogdij. 19.00 uur.

8 april
Garmerwolde. Dr. W. Nijenhuis.
10.00 uur.

15 april
Garmerwolde. Ds. de Vries·Batenburg.
Paascollecte. 10.00 uur.
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Vereniging Dorpsbelangen
te Garmerwolde

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

Iedere woensdag Gehaktdag

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel 050-487413.

J. FEENSTRA

Het ligt in het voornemen komende
herfst en winter een danseursus in
Garmerwolde te organiseren, Dit omdat
deze vorm van vrijetijdsbesteding voor
nu weer populair is. Op deze cursus zal
men dan de meest voorkomende
dansen kunnen leren, zowel klass ieke
als moderne dansen . Men kan zich
voor de cursus zowel individueel als
per paar aanmelden. Hiernaast zal ook
geprobeerd worden een cursus voor
60 + -ers te organiseren.
De lessen zullen, exclusief die voor
60 + -ers, worden gegeven op vrijdag
en zondagavond.
Het geheel zal verzorgd worden door
dansinstituut Van Kralingen.
Voor opgave en inlicht ingen kan men
bellen : Jopie Veninga, tel. 050·416077
en 050-415841 of Jan Wigboldus, tel.
050-416359.

Dansles in
Garmerwolde

Groetend ,
het Hoofd der School.

Pieter Pestman Jan Dolfijn
Ronaid Bouwman

, Dit zijn allen broertjes of zusjes van
kinderen , die de school bezoeken of
bezocht hebben en er wordt vanzelf
sprekend aangenomen, dat ze hier ook
op school komen.
Om drie redenen zou ik graag willen,
dat de ouders, die hun kind ook nog bij
ons op school willen hebben, dit voor
1 mei a.s. doen :
1. Zij mogen meedoen aan het school 

reisje (kosten f 20,-);
2. Zij krijgen gratis een bloem stek voor

een eventuele Floralia;
3. Ik kan mijn opvolger verte llen ,

hoeveel en welke nieuwe leerlingen
hij na de zomervakant ie kan verwel·
komen.

Als u het nog niet wist, mijn adres is
voorlopig nog Dorpsweg 58. Ik woon
naast de school en heb als telefoon
nummer 416030.

----- -
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Flauw van 't geijkte uitgaansleven?
Ga dan eens naar deMolenweq 7!

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

Feest voor de peuterspeelzaal.
Op 31 maart a.s. wordt ons nieuwe
onderkomen in de o.l.s . aan de
Gaykingastraat in Ten Boer officieel en
vooral feestelijk geopend .
Alle belangstellenden en natuurlijk
ouders en hun jonge kinderen zijn dan
van harte welkom om dat met ons te
vieren. Samen met de Harmonie van
Ten Boer zorgen we voor een muzikaal
begin: we gaan in optocht van de oude
(Joh. Feithstraat) naar de nieuwe speel
zaal om ± 10.30 uur. Daarna vindt de
officiële opening plaats.
De kinderen kunnen dan natuurlijk
SPELEN o.l.v, de peuterleidsters en een
groep enthousiaste ouders. De 'grote
mensen' zullen zich in het gebouw dan
ook zeker kunnen vermaken.
o ja : er is ook poppenkast en ranja!
Iedereen van harte welkom, dus tot
ziens op 31 maart.

Bestuur en oudercommissie
peuterspeelzaal Ten Boer.

,'lees Ille"I·••II"~
11 ,,'eet I.est
"';1;11·.'111.

Het schijnt voor vele nieuwkomers in
Garmerwolde een moeil ijke zaak te zijn,
waar men zijn kind moet melden, als
het voor het eerst naar de grote school
moet. Heel erg verbaasd heb ik me, dat
men zelfs naar de Gemeentesecretarie
in Ten Boer heeft gebeld, terwijl het
Hoofd der School nog geen 200 meter
van hen verwijderd woont.
Wat is het daarentegen prettig te
horen, dat , zoals een paar weken terug
een moeder uit Opende belde en
vertelde, dat ze in Garmerwolde zouden
komen wonen en ze een nieuwe leer
ling voor de school had.
Voor de Garmerwolders en mi] is het
een vanzelfsprekende zaak, oat het
kind daar naar school gaat, waar het
woont. Het kind heeft direct vnendjes
en hoeft niet van die verre reizen te
maken . En waarom zou de schoei in
Garmerwolde niet goed zijn!
Voor de le klas heb ik tot dusver
geregistreerd:
Jannette Ganzeveld Reina Bakker
Pieter Jan Ganzeveld Melle Hamaker

Opgave leerlingen voor de
1e klas van de Openbare
Basisschool te Garmerwolde

Stichting
Peuterspeelzalen
Ten Boer

• De drumband van het muziekcorps
Juliana uit Thesinge nog steeds
leden nodig heeft?

• Bij een psychologische technische
test , gehouden in de regio Eems
mond , de zesde klas van de o.l .s. te
Garmerwolde er het best van af
kwam?

• De heer H. Oosting per 1 augustus
de o.l.s. te Garmerwolde gaat
verlaten?

• Hij gaat wonen aan de Stadsweg 76
te Ten Boer?

• De o.l.s, te Garmerwolde chauffeurs
nodig heeft om de kinderen van klas
1 en 2 naar het zwembad in Ten
Boer te vervoeren?

• De liefhebbers zich kunnen melden
bij mevr. P. Pops, W.F. Hildebrand
straat 37, tel. 4165877

• Er 6 april een feestelijke ouderavond
gehouden wordt van de o.l.s.
Garmerwolde in café de Unie?

• Er nog mensen mee kunnen met de
reisvereniging Thesinge, die een reis
organiseert naar de Harz op 22, 23
en 24 juni a.s.?
Opgeven bij : E. Havenga, Oude
Rijksweg 9, Garmerwolde, tel. 416425
en Dhr. Schutter, Bloemhof 25, Ten
Boer, tel. 05902-1286.

• Het erg gewaardeerd wordt als u wilt
stoppen voor de overstekende
eenden van Joop Blaauw aan de
Schutterlaan in Thesinge?

• Met ingang van de nieuwe jaargang
de G. & T. er nog beter uit gaat zien?

gehaald worden door de heren Jansen
en Havenga. Verder wordt er werk
gemaakt van de aanschaffing van een
geluidsinstallatie in overleg met andere
verenigingen in het dorp. Dhr. Dümmer
zal de vereniging van Dorpsbelangen
een voorzittershamer aanbieden, wat
iedereen toejuichte.
Ook is gepraat over wijziging in het
reglement. Hierover waren de
meningen verdeeld en hier zal werk van
gemaakt worden . Op de Dorpsweg zal
een nieuwe slijtlaag komen , daar de
vorige slecht afgeleverd is. Geprobeerd
zal ook worden het schrikhek weer te
plaatsen aan het eind van de W.F.
Hildebrandstraat. In de toekomst zullen
excursies gehouden worden naar de
waterzuiveringsinstallatie en naar het
gemaal in Delfzijl. Hier was veel
belangstelling voor. Dit waren o.a. de
punten die besproken zijn .

Het Bestuur.

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarpÏän
voor 15 plussers:

10% premie

tegen ziek worden , n.1. iedere avond
een cognacje . . . . .

Onze volgende bijeenkomst is op 11
april. We hebben dan een bak- en
braad demonstratie van het gasbedrijf.

Rabobank f:J
GARMERWOLDE

O)fi6tOlIdat. . .Jaarvergadering
muz.ver. Juliana
te Thesinge
Nadat de vice-voorzitter was voorqe
gaan in het gebed, kon worden
begonnen met de vergadering. De
notu len en jaarverslagen van muziekver.
en drumband werden alle goedgekeurd
en getekend. De penningmeester ver
telde , dat er zo'n f 15.000 in kas aan
wezig was.
Na de koffie deed het bestuur enige
voorstellen . Zo wilde het bestuur graag
weten of men zich moest laten
inschrijven bij de kamer van koop
handel. De meningen waren hierover
verdeeld, daar dit extra kosten met zich
mee bracht, maar de meerderheid
stemde toch voor. Er schijnt enig voor
deel uitgehaald te kunnen worden.
Daarna werd een hele tijd gepraat over
de reis die men gaat maken naar een
plaats in Duitsland. Vooral over het
tijdstip van terugkeer werd rn.i. te lang
gepraat. Maar men kwam er toch uit.
Om 10.00 uur 's avonds zou iedereen
weer in Thesinge zijn.
De rest van de vergadering behelsde
een aantal hier niet noemenswaardige
zaken. Wel belangrijk waren overigens
de wisselingen van/in het bestuur. Het
huidige bestuur ziet er als volgt uit :
voorzitter: dhr. Vegter (nieuw)
secretaris: dhr. .Bakker
penn.meester: vacant (was Job Pleiter)
alg. adjunct: dhr. Pikstra

Margreet Ritsema (nieuw)
afvaardiging drumband: S. Dijkema

J. v. Zanten

Op 14 maart was mevr. Kerkstra uit
Groningen bij ons in Garmerwolde, met
een lezing over de gesluierde vrouwen
in Marokko. Zij vertelde heel boeiend
en aan de hand van dia 's kregen we
een goede indruk van het land
Marokko.
Van de gesluierde vrouwen was door
gaans alleen de rug te zien. Deze
mensen willen niet graag gefotogra
feerd worden en draaien zich meestal
om. Door alle lappen -toestanden is er
trouwens niet veel verschil tussen voor
en achterkant. Als er een spleet in de
stof is waar ogen door kijken dan weet
je zeker dat dàt de voorkant is.
Overigens moet men in Marokko erg
voorzichtig zijn met eten en drinken,
want de hygiëne is daar niet zo
geweldig. Dat dit waar is heeft onze
dorpsgenote Jopie Veninga destijds
ondervonden.
Mevr. Kerkstra had een goed recept

Plattelands
vrouwen afd.
Garmerwolde

Op 26 februari j.1. hield de vereniging
van Dorpsbelangen haar jaarl ijkse
algemene ledenvergadering in café de
Unie. De opkomst was behoorlijk en
verschillende punten zijn besproken.
Ten eerste was er een bestuurs
verkiezing. Aftredend waren dhr. J.P. v.
Zanten en mevr. B. Buringa. Dhr. v.
Zanten stelde zich herkiesbaar en werd
herkozen. Voor mevr. Buringa (niet her
kiesbaar) is dhr. K. Jansen in de plaats
gekomen. Verder is er gepraat over de
contributie. Deze zal van f 5,- naar
f 6,50 verhoogd worden . Ook de abri is
weer besproken . Alles ligt hiervoor
klaar en zodra het weer het toelaat zal
ook dit weer in orde komen. Het post
kantoor in Ruischerbrug is ook ver
dwenen . De bedoeling is dat er een
vergadering zal komen met andere
verenigingen van Dorpsbelangen in de
buurt om misschien hiervoor een
oplossing te vinden . De mater ialen in
de speeltuin zullen voortaan weg·
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Boeren-Burgers-Buitenlui!

Voor het uitvoeren van werkzaamheden van velerlei aard
staat het loonbedrijf 'Stoweza ' 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

Café - Bar - EetcounCer
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

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

CAFE

J/ägermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - 187623

• n~euw"ouw

.werbouw
• onderhoud

•
.ewens werhuur

wan
AU,.O.OXEN

•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389
Garmerwolde

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TEL~VISIE

E .HAVENGA
OUOE RIJKSWEG 9
GARMERWOLOE

050-487425

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

BakkerU Stol
Oosterhamriklaan 117

9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

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

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-ltd

Levering van alle soorten
rijwiele n, motoren,

bromfietsen
ZÛNDAPP • KREIDlER . GARElli

.VESPA . TOM O S · YAMAHA
.FANTIC

• A/Ie kleuren en modellen uil voorraad
leYetboor _ Veleocresscses en onderdelen

_ Primo sem<:e en reporooe

Van der Molen
leyerC n~eC

alleen
zonneschermen
Na t uu rl ijk m ak en wij VUl een
scherpe offerte voor u als Ot om

een zonnescherm gaat.
H aar te vens houdt on ze afdeling

ze ilmaker ii zich be zig met het
opnieuw bekleden van markiez en ,
of met het repareren van ten ten.
O m leveringsprognmma omvat

verder:
vouwwanden. verduiste ri ngen,

ro llu ike n , voorze trame n en
ko ns truktiewerken .

Inform eer vrijb lijvend naa,. o nze
m ogelijkhede n e n prijzen.

Fa. It. w.d.
Itolen" Co.

Kantoor en wer kp laats
Oud e Rijksweg 12. Garmerwolde.

tel. 050-487098

Adviseuze voor Lewenborz:
mevr . H. Dre wes. Meerpaal 170.

tel. 050-410531.

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902· 1624
Werkplaa ts 's maandal' de gehele

ebi ,nloten

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

•,
,

Ho's.ed~~ n
,.hesillige

Verf- Glas - Behang, ,
Klomp - Laarzen

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Yorkl

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

er

Rabobank ~
GARME RWOlDE

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarplän
voor 15 plussers:

10% premie
DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAATS STIJL.

. . . UW STIJL . . .!

, ,


