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De Haan zj_ op de _oren
Na een tiental jaren van af
wezigheid heeft Garmer
wolde weer een haan op de
toren. Vanaf zijn hoog ge
legen plaats houdt hij het
dorp in de gaten. Als die
haan eens zou kunnen
praten dan zouden er
verhalen loskomen, reken
maar!
Zaterdag 3 juli om om
streeks 10 uur zou de haan,
samen met de appel en het
kruis, geplaatst worden. Een
grote kraan van Lommerts
stond gereed, maar toen
bleek het bakje waarin Harm
tJan Havenga en één van zijn
werknemers omhoog zouden
gaan nog in Delfzijl te
liggen. Het publiek, naar
schatting een 50 tot 100 tal
Garmerwolders en andere
belangstellenden, moest nog
even wachten. Om elf uur
was alles gereed. De bak
ging omhoog en het werk
kon beginnen. Terwijl de toe
schouwers omhoog
staarden, een praatje maak
ten of foto's schoten werd
de haan geplaatst. Ter gele
genheid van deze feestelijke
gebeurtenis had bakker Stol
haantjes gebakken en menig
toeschouwer liet zich deze
haantjes goed smaken. Het
was als het ware: Haantje
kijken doet Haantje eten.
Na een paar uur hard
werken was de klus geklaard
en stond hoog boven Gar
merwolde weer de glanzende
haan op zijn glimmende
appel. Als toegift konden
tenslotte nog enkele durfals
van de jeugd aan den lijve
ondervinden wat het Is om
in een bak hoog in de lucht
aan een kraan te hangen.
Naar ik vernomen heb was
dat zeer interessant maar
ook wel een beetje eng.

H.V.

Dörpsproa-e
Zie zo, Peter Stoll'ngoa is
gelukkig weer thoes en
Kloas Post is 't blok an zien
bain weer kwiet. Dat haar
ook al weerlaank genog
duurt.
lntuss'n hemm'n ze 't
hoantje weer op de toor'n
ploatst. 'n Hail karwai.
't Kostte 'n haile zötterdaç
rnörn. 'k Van het trouw'ns
wel vremd, dat, dou ze d'r
met bezig waar'n, weg nalt
6fzet wOr. Stel je toch ais
veur dat er wat noar
beneed'n dondert was en
d'ain of d'aander haar 't op
zien test kreeg'n of op auto,
wel betoalde den de
schoade?
's Oavends van te veur'n
was d'r 'n aktie veur kerk.
Roelf Stol haar brood
hoantjes bakk'n. 't Geld dat
binnenkwam was veur res
tauroatie en dat 't haantje
weer op toor'n kwam. Ik
mainde dat allaln 't hoantje
ploatsen al op f 26.000,
kwam. Wat toch 'n geld
nalt?
Hemm'n Ie de voetbalwed·

stried'n veur 't wereld
kampioenschap ook almoal
zain? Ik wel, en doardeur
kwamm'n wie wel ais loat
op bér.
Op 'n zundagoavend, wie
sluip'n zowat, was d'r wat
bie braim'nbusen dou
heur'n wie voutstapp'n.
Vrauw lag as verstlefd In
bèr. Ze wol aal kiek'n. Ik
docht as d'r wat is den heur
ik 't wel en zol 'ik heur wel
verdedlg'n, tot zo laank blief
'k mooi IIgg'n. Ze kwam d'r
nog al gauw weer an. "t Was
'n papier over gymnastiek·
lokoal', zee ze, moar wie
konn'n vot nalt weer sloap'n
en doarom wol Ik vroag'n
om nalt weer op zundag·
oavend om 12 uur papler'n
deur bralm'nbus te gool'n.
De Feestweek Is weer veur
bie. Om te begunn'n, al del
bauwwaark'n del moakt
benn'n, In 't dörp en d'r
boet'n, von 'k hartstikke
mooI. Hou kwamm'n mens'n
d'r op. Ik wil galnaln tekort
doun, moar de mooiste was
toch wel del In 't Damster
dalp, waar Herman met zien
Trijn achterover In 't dalp
terecht kwam en de timmer·

man dei verzoop'n Is.
Feestweek begon met
rakett'n oploat'n en touw
trekk'n. 'k Heb mie d'r best
bie vermoakt. 't Was jammer
dat 'n paar 't touw zo slap
vast haar'n anders waar'n ze
ook in de prlez'n vall'n.
Kinderspeul'n was wel
oardlg, maar droak'n
oploat'n ging mis want er
was galn wind genog en 't
was zo waarm op 't veld.
De beJoard'n moakt'n 'n
mooie boottocht deur
gracht'n In stad. Noa ofloop
haar'n ze nog 'n broodmoal·
tled. 's Oavends zal d'r een
fietstocht weez'n over twel
ötsteano'n, 25 en 35 km. Net
om 6 uur kwam d'r toch 'n
wind opzett'n en 'n dikke
reeg'nbul. Ondaanks dat
benn'n d'r nog zo'n 30
mens'n start en ze halld'n 't
nog dreug ook.
De braderie Is weer 'n
succes worr'n. Vieftig
kroam'n, dat Is toch wel wat.
'n Gezellige boudel. Van
eet 'n kwam bie ons nalt
veul, maar dat mog hom de
pret nalt drukk'n. Volksdans
wlchter benn'n drelmoal an
de bak west. Alko Mulder



haar veur 'n installoatie
zörçt zodat de muziek goud
te heur'n was. Met mekoar
was 't 't aankiek'n wel weerd
docht ik zo. Noa de braderie
was er nog trekk'n van de
verlöting.
Zè>tterdagmörn waar'n d'r
viswedstried'n. Doar hét nalt
zoveul animo veur west as
't veurig joar, dat haar'n de
mens'n van de visclub al
veurspeld. 's Oavends will'n
d'r meer mens'n met doun
as zo vroug in de rnörn,
De hoanegevecht'n en fiets
em d'r over is prima goan.
Gerard du Prie hét ook nog
wat loat'n zain. Wat ken d'r
toch wat in ons dörpke, vin
je ook nait?

Nou zwaarft ain hier en
aander doar. In Noorderkrant
kwam ik hail wat noam'n
van dörpsgenoot'n teeg'n dei
'n diploma hoalt haar'n, as 't
nait veur 'n schoul was den
wel veur 't zwemm'n. Gefeli
citeerd almoal.
Alko Mulder hét al weer 'n
deuk in zien neie auto. Op
parkeerploats ree d'r eem'n
zo'n sukkel teeg'n an. Man
keerde hom zeker wat an
d' oog'n. 't Is hoast zo ver
dat je hom in 'n soort
brandkast hemm'n mout'n
om gain deuk'n te krieg'n.
Net as met [oen cent'n want
èfloop'n weekend benn'n in
brekers weer mooi te keer
goan.

kantoor gedreven door de
alom in het dorp bekende
familie Maat (mevrouw Maat
was een dochter van Barteld
van der Molen).
Na de familie Maat is het
café in eigendom overge
gaan op de huidige
eigenaars, de heren WigboI
dus en Veenstra.
Café De Unie was een van
de oudste bruine café's in
Nederland. De laatste tijd
werd het café alleen ge
bruikt voor het houden van
bijeenkomsten en feesten.
Op 16 juli jl. werd de tijdens
de feestweek georganiseer
de braderie feestelijk afge
sloten in het café. Het was
tevens het laatste feest dat
in café De Unie werd
gehouden.

P.

slagter
telefoon 05902·1383 interieurverzorging
stadsweg 63,9791kb ten boer betimmeringen

worden. Zoals bekend zijn er
meer gegadigden; zo voelt
de Vereniging van Dorps
belangen bijvoorbeeld veel
voor een handenarbeid
lokaal, een plan waar wij wel
blij mee zijn, omdat het een
mooi aansluit op het ander
en het gebouw van de voor
malige OlS in het dorp zich
bovendien goed leent voor
activiteiten van deze aard.
Ook verder in het dorp hoor
je plannen over bijvoorbeeld
creativiteitscursussen. Wat
een aanwinst zou het niet
zijn voor Thesinge als we
een 'dorpshuis' kregen waar
al die zaken plaats konden
vinden!
Terug naar de peuterspeel
zaal, waarvoor de voorlopige
naam 'Benjamin' is bedacht

VOORLOPIGE NAAM:
DE BENJAMIN

Zestien ouders hebben
enthousiast gereageerd op
onze oproep in de vorige
G &T Express. Meer dan vol
doende aanmeldingen dus,
om serieus te gaan praten
met de Stichting Peuter
speelzaal Ten Boer over ons
op te richten peuterspeel
zaaltje in Thesinge.
Dat gesprek heeft nogal wat
opgeleverd. Voorzitter Paul
van Geert van de Stichting
had zijn licht al opgestoken
bij wethouder Wim Cornelis.
Deze wist te melden dat ge
bruik van een lokaal voorals
nog moeilijk is, omdat over
de bestemming van de
lokalen nog beslist moet

Peu-eerspeelzaal
"hes~nlle

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!

Eeuwkes van der Molen
voortgezet door zijn zoon
Barteld van der Molen. Ver
volgens werd het café annex

.kruldenlerszaak én PIT-

Op vrijdagavond 30 juli jl. is
café De Unie in vlammen op
gegaan. Een uniek stukje
historie en dorpsaangezicht
is door deze brand voor
Garmerwolde verloren
gegaan.
Menig Garmerwoldenaar
heeft in dit café gezellige
uurtjes doorgebracht.
Reeds in 1833 werd door Jan
Eeuwkes van der Molen en
zijn vrouw Trientje Havinga
op dezelfde plek een
kruideniers/bakkerszaak ge
dreven, terwijl tevens het ge
bouw in gebruim was als
logement. Vandaar stamt
waarschijnlijk de naam
'Logement de Unie'. Later
werd het café in de dorps
mond bekend onder de
naam 'Café Van der Molen',
terwijl de laatste tientallen
jaren de naam 'café De Unie'
werd gebezigd.
Dezaak werd na Jan

Café De Un~e ~n

Yla••en op'



Bazar muz~.kY.r.n~lI~nll

Jul~ana

(voor andere suggesties
staan we uiteraard open). In
overleg met de Stichting
stellen we ons deze als volgt
voor. Wij zouden functio
neren als een aparte een
heid, met een eigen ouder
commissie en een bestuurs
lid dat als schakel dient
tussen Thesinge en de
Stichting in Ten Boer. Wij
zijn ervan overtuigd dat de
belangstelling in Garmer
wolde en Thesinge toeneemt
als de zaal eenmaal draait,
omdat je - begrijpelijk 
nu eenmaal altijd 'af
wachters' hebt die.het eerst
nog eens moeten zien, plus
het feit, dat sommige
kinderen nu domweg nog te
klein zijn om nu al aanqe
meld te worden. Maar we
hebben uit andere reakties
begrepen dat de groei er
zeker in zit.
De leidster van 'het
Krummelhoes' in Ten Boer is
bereid gevonden om twee
ochtenden in de week naar
Thesinge te komen. Piet
Smid, hoofd van de chrlste
lijke basisschool, vertelde
ons dat hij voor zijn gym
lessen de gymzaal niet
nodig heeft op maandag- en
woensdagochtend, zodat we
voor die tijdstippen aange
vraagd hebben bij de ge
meente, want de wethouder
stelde voor dat we voorlopig
zouden uitwijken naar de
gymzaal totdat er een lokaal
beschikbaar komt. Als dat
bij de gemeente geen moei
lijkheden oplevert, kunnen
we 6 september 1982 al van
start!
We zijn erg blij met de
medewerki ng van de
Stichting en hopen, dat de
gemeentebestuurders snel
zullen toestemmen, wat we

op zich niet zo somber in
zien omdat peuterspeelzalen
hoge prioriteit hebben in de
gemeentelijke Welzijnsnota.
De officiele aanvraag is de
deur uit ...
Het is de bedoeling dat
leidster Binie voor het eind
van de maand augustus met
alle betrokken ouders en
kinderen komt kennis
maken. Natuurlijk ontvangen
zij van ons ook nog meer
informatie, maar omdat onze
vakanties voor de deur
staan, moeten we het even
bij dit positieve bericht in de
G &T Express laten. Het is
natuurlijk de bedoeling dat

Het is al weer enige tijd
geleden, dat de bazar t.b.v,
muz. ver. Juliana heeft
plaats gevonden. Toch willen
we hier nog even op terug
komen. We richten hierbij
vooral ons oog op de ge
houden 'Thesinger
Kampioenschappen Rekstok·
hangen'. Dit was een groot
succes. Ongeveer 50 manne
lijke deelnemers en één
vrouwelijke, t.w. mevr.
J. Ridder-Kol, hadden zich
aangemeld om een poging
te wagen de hoofdprijs in
deze nieuwe vorm van
krachtsport te winnen. Het
viel de organisatie een
beetje tegen, dat slechts een
vrouw zich had aangemeld.
AI die geëmancipeerde
vrouwen schijnen op
sommige punten de emanci
patie toch niet helemaal te
zien zitten. De mensen van
Juliana hopen echter, dat dit

we allemaal nog eens bij
elkaar komen om te bekijken
wie er zitting willen nemen
in de oudercommissie, welke
moedersJvaders wanneer
kunnen meedraaien en
helpen om de gymzaal
schoon en opgeruimd achter
te laten, enz. Maar voorals
nog ziet het er naar uit, dat
onze peuters zich leuk en
een beetje leerzaam zullen
kunnen bezighouden in hun
eigen speelzaaltje in hun
eigen dorp ...
Prettige vakantie allemaal,
en tot ziens!

Annelies Heuvelmans en
Margot van Zalk

het volgend jaar beter zal
zijn.
Het hangen viel de meeste
deelnemers erg tegen. De
zich sterk wanende kerels
rekenden erop, zo'n 4 à 5
minuten te zullen hangen.
Maar toen de daad bij het
woord gevoegd moest
worden, bleek al gauw, dat
twee minuten al een rede
lijke tijd was. Moet wel even
vermeld worden, dat de stok
behoorlijk dik was, dikker
dan de normale rekstok.
De hele sterken bleven zo'n
drie minuten hangen tijdens
de eerste ronde. In de
tweede ronde hadden de
meesten hun krachten al
grotendeels gebruikt. De ge
middelde tijd werd nu nog
korter (mede door andere
activiteiten op de bazar, en
het gebruik van anti-stimu
lerende middelen). Maar
zoals altijd was er ook nu

weer een uitzondering op de
regel en wel in de persoon
van onze eigen vaandel
drager, Martin Hofman.
Onder luide aanmoedigingen
van buren en familie, bleef
hij maar liefst 4 min. en
40 sec. hangen. Z'n toch al
niet kinderachtige armen
waren toen wel al tien centi
meter langer geworden.
Nadien waagde Tjeerd van
Houten nog een poging
maar zijn armen waren net
iets minder rekbaar en hij
moest na 4.37 min. loslaten.
Een goede tweede prijs.
Nadat Martin de champagne
in het rond had gespoten,
werd de bazar afgesloten.
De bazar kan als zeer ge
slaagd worden beschouwd
en de bazarcommissie wil
nogmaals alle medewerkers,
bezoekers en geldbesteders
hartelijk danken. Tot volgend
jaar, bij de volgende bazar
en de voortzetting van de
Thesinger Kampioenschap
pen Rekstokhangen.

W••k.~nd.
~n

C.lch.s~.r

In navolg van het kroegvoet
baltournooi van het vorig
jaar, waaraan werd deel
genomen door een ploeg uit
Oldenzaal en uit Colchester
(Engeland), ging er nu een
ploeg naar de Engelse
plaats.
Hoewel het er het vorig jaar
naar uitzag, dat we met twee
afgeladen bussen naar
Engeland zouden gaan,
bleken velen de toen gedane
en later bevestigde

DE VRIJE POMP ...

\OOK uw. BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

OUDE RIJKSWEG 6
GARMERWOLDE

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer - Tel: 05902-2964

Elke woensdagmiddag
12.00-13.30 uur
Thesinge Café V.d. Toorn

17.00-18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijksweg I

- ---~----



DrulRband 'Harmon~e'
werden de uitslagen bekend
gemaakt.
Wij behaalden 240 punten
en hadden daarmee een
derde prijs.
Na een gezellige, maar wel
vermoeiende dag, ging het
weer huiswaarts.

Petra

K. Jansen, Garmerwolde,
050-416365
J. Hazeveld, Garmerwolde,
050-414777
D. Bolhuis, Rulscherbrug,
050-414424
S. Dijkema, Thesinge,
05902-2946

Na het huishoudelijke
gedeelte lezing over
Oezbekistan (ligt in het
zuiden van Rusland).
16 maart: Lezing over drugs
door groepscommandant
van de recherche.
13 april: Lezing met dia's
over het Drentse landschap.
18 mei: Lezing over ver
schillende vormen van
therapie.
Vermoedelijk nog een koffie
morgen In september, ver
zorgd door Annemarijke
Boonstra uit Theslnge en
dhr. Wassenaar uit Garmer
wolde over producten uit de
derde wereld.
En een lezing over de kinder
beschermIng.

Tegen het einde van de
middag kwamen ook de
andere leden weer naar
Warfum voor een gezamen
lijke mars. Na deze mars

Op 3 en 4 september a.s, is
er een openl uchtspel.
De kaarten kosten f 7,50 per
stuk (incl. een heerlijke kop
koffie) en ze zijn verkrijgbaar
bij:

R.d.r~'kerskalll.r

'Wester'

JAARPROGRAMMA
1982·1983

Na het spelen ging een
gedeelte van de leden naar
huis en de andere leden
bleven achter om van de
vele andere optredende
korpsen te genieten.

15 september: Demonstratie
en film over glasblazen.
6 oktober: Origami (Japans
papier vouwen). Lezing,
expositie en zelf iets
vouwen.
27 oktober: Discussie-avond.
Kies ik, kies jij, kiezen wij
voor verantwoordelijkheid.
17 november: Lezing + dia's
over het Tropisch
Regenwoud.
15 december: Drentse Kerst,
muziek door een groepje
bamboefluitsters.
15 januari: Neijoarsverzide.
Conferences en muziek.
16 februari: Jaarvergadering.

Pla~telandsYrouw.n

aarmerwold.

TE KOOP
4 rollen dik beloopbaar
mastiek, voor garagedak
enz. Lengte per rol ± 4 m.
br. 1 m. f 100,-

34 betontegels,
2 halve betontegels
f 17,50

H. Hulskes,
L. v.d, Veenstraat 5,
Garmerwolde, tel. 416121.

Op zondag 6 juni heeft de
drumband van de Harmonie
aan het concours in Warfum
deelgenomen. Het was een
erg warme dag en om dan
geheel geüniformeerd enkele
minuten in de brandende
zon voor de jury te staan
wachten, viel velen erg
zwaar. Eindelijk kwam dan
het sein en kon er gespeeld
worden.

een stukje spelen, uitgezocht
door de examinator.
Het blijkt dus wel, dat een
kandidaat behoorlijk wat
kennis moet hebben ver
gaard, wil hij aan het
examen deelnemen.
Gretha en Johnnie hebben
vooraf heel wat gerepeteerd
en het resultaat was er dan
ook naar want beiden zijn
geslaagd.
Gefeliciteerd hoor!

Het bestuur

Op zaterdag 12 juli zijn twee
leden van de Harmonie, n.l.
Gretha Wlerenga en Johnnie
de Vries naar het muziek
examen In Grijpskerk
geweest.
Op zo'n examen wordt je ten
eerste beoordeeld op de
theorie. Dit houdt in het
kennen van enkele toon
ladde@, moeilijke termen,
enz.

uitspraken toch niet hele
maal waar te kunnen maken.
Sommigen strandden op
'hindernissen' als vriendin
nen, financiên en ziekte al in
een vroeg stadium, een
ander strandde letterlijk en
figuurlijk op de valreep in
zijn poging het eiland te
bereiken. Jammer!
Er bleven nu slechts acht
Engelandvaarders over,
waaronder organisator
Siebolt Dijkema. Deze acht
hebben een 'terrific weekend
behlnd the back'. Het
voetballen verliep niet hele
maal bevredigend, we
werden weer derde (vóór de
Oldenzalers), maar alles
eromheen maakte het onver
getelijk. Jongens nog
bedankt.

Ten tweede wordt je beoor
deeld op de praktijk. Hier
voor moet Iedere examen
kandidaat twee nummers
ten gehore brengen, toon
ladders en enkele ritmische
oefeningen kunnen spelen
en als laatste onvoorbereid

He~

lRuz~ek

exa...en

'il
K. JANSEN TRANSPORTBEDRIJF

VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GEISOLEERDE ONDERLOSSERS
KIPPERS

PALLETVERVOER
VERHUIZINGEN

Café V.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbodig)

Schildersbedrüf

H. Hofstede

verf· glas - behang 
klompen· laarzen

GEWEIDEWEG 11
9798 TA GARMERWOLDE (GR.)

TEL. 050-416365
9797 PC Thesinge.

G.N. Schutterlaan 28;
telefoon 05902-1957



"rekk~nllsl~'s_ Werlo_~nll Het zal voor ons inmiddels dat even all-round is als Ger.
niet makkelijk zijn om voor Maar we hopen wel voor in-

Fees_week Garmerwolde Thesinge een nieuw teresse onder onze lezers
redaktielid te vinden, voor deze opengevallen

Lot 1090 22e waardebon (manlvrouw, zoals dat teqen- plaats ...
nrs. prijs kapper Veninga woordig heet in advertenties)

2348 1e f 200,- 1642 23e waardebon
3177 2e f 100,- kapper Veninga
1691 3e f 50,- 1386 24e waardebon café Gewonden
1474 4e folielasapparaat De Unie
2029 5e tuinparasol 1702 25e fietslamp OP DE BRADERIE
3165 6e tuinstoel +dekje 3176 26e fietsslot Sleutelbos met 4 sleutels + Terug te verkrijgen:
1463 7e z.g. sfeerlamp 3834 27e pakketje tevens- ringetje. J. Hazeveld,
3673 8e waardebon café middelen Klein zwart portemonneetje, W.F. Hildebrandstraat 35,

De Leeuw 1020 28e set dopsleutels inhoud f 1,10. tel. 414777
1827 ge waardebon café 1181 2ge ijstaart

Jägermeister 1840 30e ijstaart
1326 10e waardebon 1860 31e telefoonklapper

Be'aardenre~sV. Leggelo 3508 32e bon voor sigaren
2028 11e klauwhamer 2550 33e snelbinders Garlllerwolde1187 12e motorhand· 2039 34e doos sigaren

schoenen 1039 35 gevaren driehoek
3152 13e sleepkabel 3505 36e set glazen Op 9 juli j.1. was de jaarlijkse Frederiksoord naar Vledder

1852 14e verbandtrommel 3740 37e bon voor zeep busreis voor de bejaarden waar een klokkenmuseum

1051 15e waardebon R.Stol 2'425 38e filterkop van Garmerwolde. werd bezichtigd. Door het

1668 16e waardebon R. Stol 2669 3ge 2 pakjes Om half tien stapte iedereen Fochteloerveen en

1052 17e waardebon R. Stol sigaretten in, waarna in een rustig Appelscha, kwamen we in

1191 18e waardebon 2828 40e theedoek gangetje werd gereden naar Norg, waar we zoals ieder

Fa. Veenstra Prijzen kunnen tot 1 oktober het Sprookjeshof in Zuid· jaar de broodmaaltijd

2570 tse pakketje levens- 1982 worden afgehaald bij: laren. Onder gezellig gepraat gebruikten.

middelen mevr. T. Havenga, Oude dronken we daar koffie. Door Rest nog te vertellen dat

1207 20e waardebon i
Rijksweg 9, Garmerwolde. het mooie Drente reden we mevr. T. v. Dijk is toe·

Fa. Veenstra Niet-afgehaalde prijzen ver- naar Borger waar het diner getreden tot het bestuur van

3275 21e waardebon vallen na 1 oktober aan de werd gebruikt. de Bejaarden Commissie.

Fa. Veenstra feestweek commissie. Via Diever, Dwingelo,

De 'am~l~ePo_ naar
Henflelo
Wij nemen afscheid van de G & T Express was Ger Wande Tijdens de braderie wist u de
Ger Pot, die jarenlang voor bekend door zijn gemeente- redactie van de Garmer &

Thesinge in de redaktionele raadslidmaatschap. De redac_~e Thesinger Express wel te

werkgroep van de Garmer & familie Pot heeft twaalf jaar vinden. Er werden vele

Thesinger Express heeft in Thesinge gewoond. kranten getrokken en er

gezeten. Zijn inzet was vaak We bedanken Ger hartelijk waren veel prijswinnaars.

aanzienlijk. Ger heeft een voor zijn medewerking aan Allen die geen prijs wonnen,

nieuwe baan als schooI- de G & T Express en wensen weten dat zij de krant

leider in Hengelo en de hem en zijn gezin het aIler- steunden, daarom ...

familie vertrekt. Naast zijn beste in hun nieuwe bedankt allemaal!

schrijf· en interviewwerk voor omgeving.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP - KREIDLER - GARELLI

-VESPA - TOMOS - YAMAHA
-F/,NTIC

• Allekleuren en modellen url voorraad

leverboor• Veleaccessoiresen onderdelen
• Primo serviceen reporatie

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werkplaats 's maandags de gehele

dag gesloten

\'Iees Ille"I-t_II"~
11 ,,'eet Iiest
"';I;II-ttili.

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

iedere woensdag Gehaktdag

Ij.~•..._J.FEEN5TRA

- • ~._~c~o-_-__ -- - RIJksweg 145
--_~l~-- Ruischerbrug

. ~_ edelslager --.c'_ Tel 050 - 487413 •

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



GARMER FEESTWEEK
EXPRESS

Juryrappon
Fees-e.eekYers~er~nll

Open~nllwan de
Fees_.eek door de
Harlllon~e

Woensdag 14 juli

We liepen op mars. Het was
wel een eind maar ik vond
het leuk. Ik had ook wel
eens eerder op mars gelopen
maar dit was het langst en
mijn schoenen zaten ook
wat krap want toen we klaar

Het koppelen van de feest
activiteiten aan de dorps
versiering sprak de jury erg
aan. Daarnaast is er waar
dering voor de inzet en crea
tiviteit; deze zijn af te lezen
uit de fraaie werkstukken.
Toch zijn er verschillen en
de jury heeft geprobeerd
deze zo goed mogelijk in de
jurering te verwerken. De
jury heeft o.a. gelet op:
a. originaliteit in uitwerking

waren zei Janny je hebt
bloed bij je hak dus trek ik
die schoenen nooit weer
aan!

Ria Post

b. de totale uitwerking en
afwerking: is het idee
sprekend weergegeven, zijn
de verhoudingen goed, zijn
de juiste materialen gebruikt,
passen de personen in het
geheel, e.d.
c. vormt het werkstuk één
geheel.

Hieronder dan enkele op
merkingen bij de verschil
lende werkstukken.

Onder veel belangstelling werden enkele raketten gelanceerd.

Uitslag touwtrekken
Dames: t. GEO, 2. Wester,
3. Plattelandsvr.

Heren: 1. GEO, 2. PJGG,
3. Landbouwver.

1. Vissen. Natuurgetrouwe
weergave, figuren goed uit
gebeeld, materialen zijn
passend. Originaliteit en
creativiteit zijn beperkt, daar
door wat saai.
2. Flets er '5 In. Speelse,
gevarieerde weergave. Sterke
persoonlijkheden: Damster
Miep en haar klanten. De
route in het water is geheel
onduidelijk. Goed geheel.
3. Ouderwetse kinderspelen.
Echte kinderfiguren, die
goed gekleed zijn. Wat
weinig spelletjes. Goede uit
en afwerking. Speelsheid
zou beter kunnen.
4. Braderie. Bakker, slager
en textiel domineren sterk.
Erg volle kraam, hoewel lang

niet alle standhouders ver
tegenwoordigd zijn. Op
grotere afstand wel een
geheel.
5. Hanegevechten. Goed uit
gevoerd, alleen wat weinig
aankleding. De kleding van
de vechters vormen een
contrast met die van de toe
schouwers. Een beetje saai.
6 en 7. Ballonnen en vliegers
oplaten. Waardering voor het
maken van de kinderen,
alleen leken ze wel veel op
elkaar. Kinderen vertonen
weinig activiteit en zijn voor
de zomer nogal warm ge
kleed Qassen en warme
mutsen). De ballonnen
zouden rond moeten zijn,
vliegers hebben staarten.



8. Volksdansen. Het dansen
komt er niet uit: zittend paar.
De klederdracht is niet hele
maal ouderwets. Weinig
origineel, afwerking is goed.
9. Gerard Duprie. Goede uit
voering, alleen is de stang
tussen de halters wat dun.
Weinig origineel, wat saai.
10. Bejaardenmiddag. Lijkt
origineel, alleen past de
boot (vlot) niet in deze tijd.
De vraag is ook wat voor
soort boot het is: vissers
boot? Er zijn te veel soorten
voorwerpen en materialen
aanwezig.
11. Fietstocht. Origineel. Af
werking is wat minder.

Speels element erin: onçe
luk, bier-legen van de blaas.
Inschrijver is wel erg dik
gekleed.
12. Tou~rekken.Zeer
origineel, goede uitvoering.
De herkenbaarheid is groot.
Bovendien kan de toe
schouwer zelf iets doen.

Uitslag (het was moeilijk, de
verschi lIen waren vaak erg
klein).
1. Fiets er 's in. 2. Touw
trekken. 3. Ouderwetse
kinderspelen. Eervolle ver
melding: Vissen en
Fietstocht.

De jury Fiets er 's in (1e prijs).

Donderdag 15 juli

Fa. M. w.d. Molen" Co.
Kantoor en werkplaats: Oude Rijksweg 12, Garmerwolde, tel. 050-416098

Adviseuze voor Lewenborg: mevr. H. Drewes, Meerpaal 170, tel. 050-410531

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

tellen. Ik was de volgende
dag op de braderie, kocht
een Drentse Bol en verloor
zonder het te merken mijn
portemonnee. Opeens kwam
er een vrouw achter mij aan
en vroeg heb je een porte
monnee verloren? Ik grabbel
de in al mijn zakken, en ja
hoor, hij was er niet, ja hij is
weg. Heb je ook een Drentse
Bol gekocht? Ja, kijk maar
zei ik, en ik had mijn porte
monnee terug.
Ja, toen dacht ik, dat is nu
Garmerwolde.
Een Kroonjuweel hier in ons
land
Bestaat slechts door de
Gouden raand.

J. Kolman
Garmerwolde

Maar wat was er veel te zien,
oude pakhuizen, woon
schepen en tal van leuke
plekjes. En ja, de Ole Grieze
stak zien kop boven alles
oet.
Ze lieten ons ook nog een
heel eind kanalen zien, de
Oosterhaven, het Eemska
naai, het Winschoterdiep, de
woonschepenhaven en heel
wat industrie.
Na de tocht namen wij af
scheid van Ome Loeks en de
bus bracht ons weer naar
huis, ja naar huis? Eerst nog
een afscheidsmaaltje bij
café De Leeuw.
Met een hoofd vol her
inneringen en de maag vol
lekkers namen wij afscheid
van elkaar.
Ja, dit moet ik nog even ver-

steunend met zijn arm op de
kont van het paard glim
lachend naar de kinderen
van vroeger te kijken.
Op de wacht boot werd een
heerlijk kopje koffie gepre
senteerd en de stemming
zat er in.
Daar kwam de boot en er
werd overgestapt, de tocht
begon.
Ja, je ziet de stad anders
dan je gewoon was, de boot
deinde zachtjes op de boeg
golven en de ogen van ons
rolden van de ene kant naar
de andere, er was ook zoveel
te zien, de grote driemaster,
of waren het er vier, ik weet
het niet meer.
En dan die bruggen, het dak
van de boot ging er rake
lings onderdoor en vele
hoofden gingen dan ook een
beetje naar beneden, je kon
je hoofd eens stoten.

Rondwaart 55 plussers

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als 't om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze 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
kostruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Er was na veel beraad beo
sloten, om ditmaal iets
anders voor de school-
kinderen van vroeger te
organiseren.
Een boottocht door de stad.
Met de bus naar de stad, en
dan met de rondvaartboot de
kanalen door.
Er waren er die er een beetje
tegen opzagen, wat zie je
nou op het water? Ja en het
water is nat, maar het was
toch ook iets anders.
Groningen is tenslotte het
Kroonjuweel van de
Provincie.
In de bus begon de
stemming er al in te komen.
Op het plein voor het
prachtige hoofdstation stond
Ome Loeks ons al op te
wachten; het paard had zijn
hoofd van het water afge
keerd, zijn taak zat er al lang
op. Maar Ome Loeks stond



Ouderwe~ze

k~nderspelen

Waar is mijn ballon?
sc.:

De post in Thesinge gaf nog
al wat moeilijkheden. Men
kon hem niet vinden. Is
Simon wel steeds op zijn
post geweest, of is hij een
pilsje gaan halen? Deze
vraag werd veelvuldig ge
steld. De arme man is
steeds op zijn post geweest
en had zelfs een grote vlag
voorop zijn auto gezet. De
fout zat in het stencil. Het
was de bedoeling van de
organisatoren om de fietsers
in Thesinge de controlepost
te laten zoeken. Dit is echter
per abuis niet op het stencil
vermeld.
Alle deelnemers(sters) zijn
weer in Garmerwolde terug
gekeerd en krijgen als her
innering een lintje.
Jan Veenstra vond lintjes
maar niks. Medailles zijn
veel mooier. Hij heeft uit
handen van Kees Jansen, na
afloop, een grote medaille
gekregen.

F~e~s~.ch~

De enige bui van de feest
week viel uitgerekend tijdens
de start van de fietstocht.
Toch melden zich nog 50
deelnemers(sters). 11 voor 35
km en 39 voor 25 km. Onder
hen was zelfs een Finse
samen met Jantje v.
Weerden.
Annie en Klaas Ebeling
kwamen in de stromende
regen aanfietsen en zijn dan
ook als eersten gestart voor
de 35 km. De tochten waren
uitgezet door Kees Jansen,
die ook de bezemwagen be
mande. Op de controle
posten zaten Jan Veenstra
(Stedum), Pia Pops (Lellens)
en Simon Veninga Thesinge.

Een slowliedje

rijden. En dan lopen met een
bal op een plankje. En toen
moesten we hoepellen en
het laatste stuk moesten we
zak lopen. En we hebben
's middags allemaal een
glasje met ranja en ook nog
een ijsje. Op het laatst
kregen we een lintje. Ik vond
wel een leuke middag alleen
ik vond het te heet.

Ronaid Bouwman

naar het voetbalveld om de
vliegers op te laten (nou ja).
Eerst werden ze gekeurd,
toen mochten we ze oplaten
maar er is geen een de lucht
in gegaan, maar er zijn een
hele boel stuk gegaan.
En we kregen ook nog ranja
toen het afgelopen was was
de prijsuitreiking (per klas).
Van de 5e klas was Lokke
1e en Brenda 2e en
Carina 3e.
Van de 6e klas was Heidi 1e
en Arnold 2e en Monique 3e.

Carina

zijn. Een paar keer kwam er
een slowliedje, dat vond
ieder natuurlijk wel leuk. De
automaat verdiende ook
menig centje want bijna
iedereen die dubbeltjes had
ging naar de automaat. Zo
kauwde bijna iedereen op
kaugom en het was een erg
gezellige disco.

Heidi

Jeulld d~sc.

Donderdagmiddag de 15 juli
om 13.30begonnen de
kinderspelen voor de
kleuters en de klassen 1, 2
en 3. De kleuters moesten
was ophangen, ballen in een
mand gooien en vlaggetjes
in een stoof steken. De
andere klassen moesten
eerst stelten lopen en dan
met een kruigenwagen met
ballen over een wipwap

Om half 6 donderdag 15 juli
begon de disco in café
De Unie. Eerst was er geen
mens, maar later werd het
wat voller. AI gauw kreeg
Heidi wat zijsteek maar toen
ze een poosje aan de kant
gezeten had werd het wat
beter. Henk van Weeghel
heeft wat foto's gemaakt en
ik neem aan dat ze mooi

Op 15 juli hielden de 4e, 5e
en 6e klas een
vliegerwedstrijd.
Ongeveer twee weken voor
de wedstrijd begonnen we
met vliegers maken.
Mulder en Blink hielpen
daarmee. Het werd in
klassen verdeeld, eerst de 4e
dan de 5e en daarna de 6e.
Zo ging het door tot de
vliegers bijna klaar waren
maar dat de versierselen er
nog niet op zaten gingen
alle klassen ze klaarmaken.
Die donderdag gingen we

Garmerwolde,

L~~ tel. 050-41 ~202
~). ~Ink

~ç, ;1,.,.,., \
l1ebirt

voo
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Rabobank ~
geld en goede raad



Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

Ook kunnen wiJ bezorgen, dan even bellen naar R.K. Slol,
Dorpsweg 40, Glrmerwolde, lel. 050·416292 of 730498

Goederen maanaag
ochtend gebracht In de L.
V.d. Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kleding
reparatie

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

050·413045

Reinigt uw kleding,
dekens, gordijnen, enz.

goed. De kramen waren
mooi op tijd, het weer was
prima. Enkele standhouders
kwamen niet opdagen, wat
erg vervelend Is, maar niet
veel aan te doen.
Aan publieke belangstelling
ontbrak het niet. Sommige
standhouders hebben het
erg goed gehad, anderen
wat minder. De Ijscoman
was totaal uitverkocht.
Evenals het vorig Jaargingen
er 100 ballonnen de lucht In.
Tussen 1 en 15 september
wordt de uitslag bekend ge
maakt. De prijzen bestaan
weer uit 3 boekenbonnen
van f 25,-, f 15,- en f 10,
De oplossing van de rebus
was als volgt:
'Komt u In 1983ook weer op
de braderie In
Garmerwolde?' De 2 prijzen

Ooslerhlmrlkliln 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

De Demster Striet Bent.
(Hopelijk komen ze volgend
jasr weer!)

~
~

J.c. Kapleynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050·730498

lets te vieren?

Dringen om een ballon te bemachtigen

BakkerU Stol

Vrijdag 16 juli

B.ad••~.
Vrijdagmorgen 16 Juli 11 uur.
Nog even een stroomvoor
ziening regelen voor een
kraam. Terug In de Hilde
brandstraat, grote schrik!
Wat gebeurde er? Gemeente
werken Ten Boer ging uitge
rekend deze morgen de
straat teren over de
nummers van de staan
plaatsen. Op de vraag of
men niet wist, dat er een
braderie was 's avonds, werd
geantwoord, dat men dat
wel wist, maar ... Gelukkig
vertrok de ploeg, maar men
kon niet nalaten op te
merken, dat er nu wel ge
zegd zou worden dat er
nooit lets aan de straten
werd gedaan. De werkzaam
heden zijn Inmiddels
uitgevoerd.
Na dit voorval ging alles

VOOR HEN, DIE
AFGESCHRIKT WERDEN
DOOR DE REGENBUI,
VOLGEN HIER NOG DE
ROUTES.
Het Is de moeite waard om
ze nog eens te fletsen

Routebeschrijving ± 35 km.
Vanuit de Unie naar links
rijden
Stadsweg volgen naar
Ten Boer
Via Herepad-Iangs oude
gemeentehuis
Op kruispunt rechtsaf, dan
direct weer links, richting
lellens
Bij ANWB-bord no. 8813
linksaf
Bij ANWB-bord no. 8815
rechtsaf, richting Ten Post,
dan eerste weg links
Bij bord no. 1279 richting
Appingedam
Aan deze weg liggen 3
keien, hier linksaf
Wat staat er op deze kelen
geschreven?
Rijwielpad volgen, bij witte
boerderij rechts aanhouden,
over de sloot
Bij brug weg oversteken,
lagestraat inrijden tot de
kerk, dan linksaf
Einde van deze weg links, bij
de molen rechtsaf richting
Stedum
U reed nu net door
Loppersum
Bij ANWB-bord no. 1278
naar Stedum fietsen
In Stedum Molenstraat In
rijden, richting Bedum
aanhouden
Einde Stedumerweg linksaf,
naar St. Annen
In St. Annen weg vervolgen
tot Thesinge
Dan weg vervolgen naar
startplaats

Routebeschrijving ± 25 km.
Vanuit de Unie naar links
Stadsweg volgen naar
Ten Boer
Vla Herepad-Iangs oude
gemeentehuis
Op kruispunt rechtsaf, dan
direct weer links, richting
lellens
BIJ ANWB-bord no. 8813
linksaf
BIJ de kerk In lellens
Wegwijzer 8815 links aan
houden, naar Stedum
In Stedum weg vervolgen
richting Bedum
Einde Stedumerweg linksaf
naar St. Annen
In St. Annen weg vervolgen
naar Theslnge (via
Theslngerweg)
Dan vla lageweg terug naar
vertrekpunt



He__ warken wan
Dorpsbelanllen

van f 50,- gingen naar
Petra Blink en dhr. S. de
With. 220 mensen deden de
oplossing in de bus.
De ver. van Dorpsbelangen
zorgde weer voor een
speciale attraktie. Een zeug
met biggen, waarvan men
het gewicht moest raden.
(280kg.)
De jeugd kon voor één
kwartje paardrijden, begeleid
door dhr. Veninga.
Suggestie raadspel: 'hoeveel
is de voorzitter van Dorps
belangen hiervan
afgevallen?'
De volksdansgroep gaf 3

Pony-rijden bij Dorpsbelangen.

keer een demonstratie o.l.v.
mevr. Bijmolt, wat veel
belangstelling trok.
Ook de 'Demsterstrietmuzi
kanten' trokken veel belang
stelling en niet ten onrechte.
Geweldig deze wandelende
muzikanten!
De braderiecommissie wil
iedereen bedanken voor de
medewerking, in het bij
zonder de bewoners van de
L v.d. Veenstraat en de
W.F. Hildebrandstraat.
Ze hopen, dat zowel de
standhouders als het publiek
de vraag van de rebus met
'ja' beantwoorden.

Sla de spijker op z'n kop.

Vorig jaar kon men op de
braderie het gewicht van een
schaap raden, dit jaar had
het bestuur van O.B. voor
een nog sensationeler
attractie gezorgd, nl. een
zeug met 9 biggen waarvan
men het totale gewicht
diende te raden.
Vele mensen deden een gooi
naar het juiste aantal kilo's.
Het gegokte gewicht_

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

varieerde van 99 tot wel
600 kg. Tenslotte bleken 4
mensen het juiste gewicht
van 280 kg. geraden te
hebben.
Dhr. G. Oosterhuis uit
Ten Boer en de dames
Klunder, v. Dijk-Zwart en
Veninga, zij mochten ieder
f 40,- voor hun prestatie in
ontvangst nemen.

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

~BLOEM.
Ir KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

11
Rund-

en Varkens
slagerij

f~... , ...Ii·'~', 'l .• ~

-= ~

::L." ,---... .>. _~~-.:

Bestellingen worden
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vrildagmiddag te Garmerwolde

Heel het dorp genoot van de Volksdansgroep Garmerwolde.



Zaterdag 17 juli

Y~sw.ds_r~'d

In het kader van de feest
week Garmerwolde werd
zaterdag de viswedstrijd
gehouden. De organisatoren
hadden gaarne evenveel
deelnemers begroet als vorig
jaar, doch dat was jammer
lijk behoorlijk minder, doch
dat daargelaten was het
toch weer een goed georga
niseerde en leuke wedstrijd.
Mooie prijzen, waar de feest
commissie voor gezorgd
had, en 4 bekers, aançe
boden door ingezetenen.
1. en alg. kamp. K.A. Steen
huis, 12 st., 2850 gr., 69 pnt.
beker aangeboden door
café Jägermeister.
2. en kamp. zw. gewicht
H. ten Gate, 12 st., 2140 gr.,
54.8 pnt., beker aangeboden
door fa. v.d, Molen.

3. kamp. gr. aantal. J.F.
Slachter, 12 st., 1425 gr.,
40.5 pnt., beker aangeboden
door kapper Veninga.
4. R. Kort, 4 st., 1710 gr.,
38.2 pnt. en tevens zwaarste
vis 835 gr., beker
aangeboden door de firma
Slachter, Thesinge.
5. W. Bus, 11 st., 1330 gr.,
37.6 pnt.
6. T. Terpstra, 10 st., 1330 gr.,
36.6 pnt.
7. G. Boer, 7 st., 1440 gr.,
35.8 pnt.
8. W. Blink, 4 st., 1190 gr.,
27.8 pnt.
9. H.J. Valkenburç, 3 st.,
830 gr., 19.6 pnt.
10. B. Koops, 2 st., 730 gr.,
16.6 pnt.

De prijswinnaars van links naar rechts: J.T. Slachter, K.A. Steen
huis, H. ten Gare.

Zaterdag 17 juli was het dan
weer zo ver. De hanege
vechten met als nieuwe toe
voeging de fiets em d'r over
en zoals gewoonlijk ook
weer een extra attractie. Dit
keer Gerard Dupri, Neder
lands sterkste man.

Het koste toch wel heel wat
moeite en organisatie om
alles voorelkaar te krijgen.
Vooral het nieuwe onder
deel, de fiets em d'r over
zorgde voor moeilijkheden
vooraf.
Het leek zo eenvoudig.
Enkele tonnen aanelkaar ge
timmert in het Damsterdiep,
een plank erover en klaar.

Helaas, hoe jammer. Bij het
uitproberen bleek dat de
tonnen omwentelden. Hoe
nu? Dan maar zand erin
werd er besloten, en het
werkte van de tonnen bleven
drijven.
Na vele van dit soort kleine
tegenslagen lag alles dan
toch op tijd klaar voor 17 juli.
's Avonds stond er een
vrolijk zonnetje in een helder
blauwe lucht. Dit nodigde
veel mensen uit om ook
maar eens een kijkje te
nemen want er waren meer
mensen dan ooit naar
Garmerwolde gekomen. Er
waren 1441 betalende
bezoekers!

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie: Henk Vliem, L. V.d. Veenstraat 14,
9798 PL Garmerwolde, tel. 050-416341
Administratie: Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel 050-416094
Redaktie Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schut
teriaan 29, 9797 PB, tel. 05902-2001
Bank: Rabobank Garmerwolde, rek.nr.
32.07.05.74~, giro V.d. bank 91.69.38

Copy inleveren: steeds voor de 15e van de
maand.
druk: grafisch bedrijf copyquick offset, groningen

jopl<G
TIjm

kleine winkel in grote ideeën

verkoop van zelfgemaakte spullen
zoals:

kleertjes
zelfgesponnen wol

tasjes
sieraden
potterie

tekeningen
grafiek

ebba van den elst-de niet
kapelstraat 1 9797 pj thesinge

05902·3008

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoeren van
werkzaamheden van velerlei

aard.
Staat het loonbedrijf 'Stoweza'

dag en nacht voor u paraat.

Inl.: P.J. v. Zanten
Tel. 050-416091 b.g.g. 050-416328



Gert Bouwman fietste 'm er over en won de eerste prijs.

..
Nog even een paar postcoaeooeken doormidden scheuren.

Vandaar dat Gert Bouwman
1e werd, Elle Ebellng 2e en
Berno Pestman 3e, die de
dan verste afstand aflegde.
De kreativiteitsprijs ging
naar Ineke Smlt en Caterlna
Feenstra, belden verkleed
als plrot.
Uitslag van de
hanegevechten:
Dames: 1. Anita Stollenga,
2. Jeanet Nijdam, 3. Ciska
Werkman. Strijdlustigste
hen: Gerda Doornbos.
Heren: 1. Lammert Feenstra,
2. Gezlenus Dikkema,
3. Jan DIjkema.
Strijdlustigste haan:
Geert Jacob v. Dijk.

Petra '

AI gauw begon het spek
takel. De paalvechters
gingen dit jaar erg snel te
water, doordat er om de paal
plastic was bevestigd.
Het publiek vermaakte zich
prima, vooral als beide deel
nemers In het water
verdwenen.
Na één rondje paalge
vechten probeerde een
groepje fietsers een voor een
vla de hindernisbaan de
overkant van het Damster
diep te bereiken. Dat de
hindernisbaan moeilijk was
bleek wel, doordat er maar
twee deelnemers, nl. Gert
Bouwman en Elle Ebeling de
overkant bereikten.
Gert iets sneller dan Elle.

De sterkste man van Nederland in gesprek met Jan Wigboldus.


