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In sesprek meC Kier PiksCra

Kier Piks Ira met u in dochter in zijn schil/erende tstoemen tutn.

Deze maand zijn wij op bezoek
geweest bij Kier Pikstra , in
won er van Thesinge. Kier
Pikstra woont al vijftig jaar op
de hoek van de Schutterlaan ,
direkt recht s als je ons dorp
binnenkomt. Vóór die tijd heeft
hij nog zes jaar op de Schutter
laan nr. 15 gewoond, al met al
woont hij dus al zesenvijft ig jaar
in ons dorp.

BOOMGAARD

Hij werd in het Westerkwa rtie r
geboren. in Grootega st. Zijn
vrouw vond hij in Nieuwolda en
in 1926 zijn ze getrouwd en in
Thesinge komen wonen . Impo rt
dus: maa r na zesenvij ft ig jaar
kun je daar toch niet meer van
spreken ?
Pikstra is nog van de vorig e
eeuw en hij loopt dus al heel
wat jaartjes mee. Dat Wit nog
niet zeggen dat hij alle s weet en
overal een antwoord op heeft.
vertelt hij ons, hij leert er nog
steeds bij . Hij staat dan ook
bepaald niet stil : dagel ijks leest
hij graag de krant, terw ij l hij
daarnaast nog heel wat beziq
heden heef t. Hij moet het huis
houden doen, eten koken enz.
Dan is er de boomgaard . waa r
van velen in het dorp hem wel
kennen. Ieder jaar, zo in sep
tember, staat er een bordje in
zijn tuin: eerst één met 'pruimen
te koop'. daarna zijn er 'app els
te koop' . Appelbomen en
pru imebornen dus in de boom
gaard en nog één pereboom.
Per dag werkt hij al gauw zes
uur in zijn boomgaard.
Zijn bloemen tuin is een lust
voor het oog , het is bijna
jammer dat je daa r van de weg
af niets van kunt zien. Alle
kleuren, alle soo rten bloemen,
o.a. ageraten, bego nia 's ,
dahlia 's. chrysanten , ridder
spoor, kattestaarten. primu la en
nog veel meer. Pikstra vind t da t
je in beweging moet blijven . Hij
mag graag een beet je te doen
hebben en is blij dat hij nog niet
aan zijn stoel gek lu isterd is.
hoewel hij het 's middags om
vier uur wel welle tjes vindt.
Ook ti jdens zijn vroege re teven
is hij akt ief gewees t; hij zat in
vele commissies en besturen,

o.a. van de kerk, de schoo l, ge·
meente. bejaardenhuis enz.
Dagelijks ging hij ui t werken bij
een boer.

JAREN DERTI G

In de slechte dert iger jaren ver
diende hij de kos t met de op
brengst van zijn tuin . o.a . doo r
het verkopen van bomen en
planten. Hij herinnert zich da t in
die tij d er nogal wat mannen
werk elders moesten zoeken. zo
als in Ji psinghuizen (Bourtange)
in de veenontg innmg . Daardoor
waren ze een week van huis. ze
werk ten zestig uur per week en
verdienden daarmee f 18.-.
Vrouwen uit het dorp verdienden
er wat bij door bij de boeren te
gaan wieden , korenschoven
binden en vlast rekken.
's Ochtends om zeven uur ver 
zamelden zij zich bi j de Srnids 
hom, de vroegere smederij
midden in ons dorp. Andere
vrouwen, oma , famil ie of buur
vrouwen pasten op hun
kinderen . Pikstra is het niet
eens met degenen die zeggen:
'ach, die goeie, ouwe tij d' . Oud
wel. maar goed niet. Grote
gezinnen en veel armoede .
In die tij d ook was hel , rond
1931, dat er in Thesinge een
afd eling van de vakbe weg ing
kwam. Er was een mogelijkheid
voor uitker ing. f 8,40 per week.
60 cent daarvan was contr ibutie
voor de vakbeweg ing en er bleef
dus f 7,80 per week over. In deze
tijd lijken dit bi jna on waarsch ijn
lijke bedrag en.

JAREN VEERTIG

Ook de tweede wereldoo rlog
maakte Pikstra hier mee. Dat
was een spannende tijd. Hier in
het dorp kon je nog best wezen.
Er waren natuu rlijk wel , zoals
overal, sympathisanten met de
vijand én verzetsstrijders.
Hendrik Ridder was de voorman
van het verzet hier in het dorp .
Hij heeft er het leven bij gelaten.
Naar hem is het Hendr ik Ridder 
plein genoemd.
Achter-Thesinge werd nog ge
bombardeerd, meer uit nood
vanwege een vlieg tuigdefekt
dacht men, dan dat het een
werkelijk gericht bombardement

was. Er zijn echter wel mensen
bij omg ekome n.
Er was in het dorp een groo t çe
zin met twaalf kinderen, die ook
nog een joodse onderd uiker in
huis had . Deze man heeft de
oorlog over leefd en Pikst ra
vraagt zich nog alt ijd af hoe dat
nooi t heeft kunnen uitlekken in
een huishouden met zoveel
gezinsleden. Er moet wel een
ijzeren discip l ine geheerst
hebben, denk t hij .
Een groot deel van Garmerwolde
was onderge lopen en zo waren
er in Thesing e oo k heel wat
evacués daa rvandaa n.

JAREN VIJFTIG EN ZESTIG

Na de oor log voora l werd
Pikstra aktief in aller lei
commissies en besturen.
Er was nogal wat won ingnood
en er werden plaatsel ijke
commissies opge rich t die hier
over advies moesten geven aan
burgemeester en wethouders
van de gemee nte . Pikstra was
hier voorzitter van die
commiss ie. Ook in die tijd ge
beurde het dat de burgemeester
en de leden van de commissie
het nie t eens waren, maar het
advies van de commissie werd
alt ijd gevo lgd.

Er wa s ook een consumenten
kredie t, een instell ing van het
rijk die o.a . kledi ng voor be
rooide mensen verstrekte. Ook
hierin was Pikstra aktief. Er
kwam de zg. noodwet van Drees
sr. die in uitkeringen voorzag.
een voorloper van de A.O.W.
Pikstra was ook hierbij be
trokken en moest onderzoek
instell en naar de inkomsten van
de mensen en hun noden. Het
bleek dat er in die t ijd ook mis
bruik van deze voorzieningen ge
maakt werd en er zwartwerkers
bestonden .
Van 1958 to t 1966 zat Pikstr a
als raads lid in de gemeenteraad.
Burgem eest ers wa ren vroeger,
weet hij nog, vaak oude boeren
die nogal wat geld hadden.
Molend ijk die, tijdens zijn lid 
maat schap van de gemeen te
raad. burgemeester was, was de
eerste gestudeerde burge
mee ster, een meester in de
rechten.
Rond 1962 beleefde de PvdA
een opko mst. Tot dan toe was
er naast de wethouders van de
co ntessione le partijen IK.V.P.,
A.R., G.H.U.) een wet houder van
de VV.o., een rijke boer uit
Oversch i ld. De opkomst van de
PvdA was voor de A.A. aan-



De eerste ochtend

Peuterspeelzaal Thesinge
geopend

Bij nader inzien bleek de vloer
van de gymzaal wel het grootste
struikelblok, Die zou eraan gaan.
Peuters moeten zich immers
kunnen uitleven in zo'n speel
zaal, je kunt ze niet aan banden
leggen. Na veel getelefoneer
kregen we gelukkig op het
laatste nipper tje nog toe-

leidi ng geweest om het voorste l
te doen om i.p.v. een V.v. D. wet
houder een PvdA wethouder te
benoemen. Aldus geschiedde en
het werkte prima . Pikstra vindt
het opmerkelijk da t nu, tw int ig
jaar later, diezelf de contess ro
nere partijen de klok lijken terug
te draaien, nu het C.DA niet
langer met de PvdA wil samen
werken en deze eruit heeft pro
beren te werken.

DE TIJDEN ZIJN VERANDERD

Inmiddels zijn we weer een
beetje terug in deze tijd, alhoe
wel het horen van dingen van
vroeger alt ijd zeer boeiend is,
zeker van iemand die het zelf
meemaakte en er ook met beide
benen instond.
De tijden zijn veranderd, het
dorp is meeveranderd en Kier
Pikst ra is daar best over te
spreken. Er zijn geen armoed ige
krott en meer, de huizen staan er
mooi bij en ook de stoep die
voor de sloot in de plaats kwam,
vindt hij een prima ontwikkeling.
Kinderen kunnen nu tenmi nste
naar hartelust met hun fietsjes
en trakteren over de stoep ra
vott en, je kunt er veilig lopen en
het st inkt er niet meer.
Zijn huis hoort nu echt bij het
dorp, vroeger woonde hij buiten
af. Links hield het dorp op bij
het bedrijf van Oudman, rechts
bij het hu is van Ger Pot (in
middels zijn huis niet meer).
Maar ook dat bevalt hem prima,
hij vindt dal hi j in een goede
gemeenschap woont met zijn
oml iggende buren,
De klok wijst al bijna t ien uur
's avonds als we ons gesprek
beëindi gen. Pikstra gaat alt ijd
op tijd naar bed en is er vroeg
weer uit.
Onze pet af voor al het werk dat
hij nog verzet, zijn appels en
pruimen zijn heerl ijk en wij beo
danken hem voor dit gesprek.

'Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van Benjamin . . .

Op maandagochtend 13 stemming om meteen een 10-
september was het dan zo ver, kaal gezellig in te richten.
er zat weer leven in het gebouw Vreugde alom , Bieny en de
van de oude o.l.s. in Thes inge. ouders stroopten de mouwen op
Juf Bieny ging van start met en op maandagochtend de der-
een groep van liefst veertie n tiende ontving 'Benjamin' met
peuters. De voorges chiedenis is slingers en ballonnen de eerste
bekend: doo r stukjes in de GT groep.
Express bleek, da t het enthou- Het werd een vrij korte ochtend,
siasme in onze dorpe n voor een druk maar gezell ig. Natu urlijk
Thesinger speelzaal groo t was . was het voor de mees te
Bovendien had de St icht ing kleintjes best even wennen, zo'n
Peuterspeelzaal Ten Boer al nieuwe ruimte vol leeft ijdge-
jarenlang een aanvrage lopen bij nootjes en andere speetrnoçe-
de gemeente, om een c épen- lijkheden dan thuis. Het zou
dance van het Boerster onzin zijn om te beweren dat die
'Krummelhoes' op te richten in overgang niet groo t is: de
een leegsta and lokaa l. Johan gezinnen zijn tegenwoordig
Mol lema zat daar toen nog een meestal klein, oudere broertjes
jaartje met zijn SRV'a rt ikelen, en zusjes zitte n al op de
maar na zijn vertrek maakten we (kteut er-jschool en thui s heb je
de oude aanvraag weer aan- meestal knussig het rijk alleen
hangig. met mamma. Ju ist daarom zijn
We kregen eerst toestemming peuterspeelzalen in deze ti jd zo
om de gymzaal te gebruiken, belangri jk. Alles is daar gericht
totdat er een lokaal voor ons op leren omgaan met elkaar,
bestemd zou worden. We samen allerlei ding en doen,
hamerden er bovendien op , dat eens kijken wat een ander al
de oude o.l.s. bi jzonder gesc hikt kan en dat zelf ook eens pro-
is voor dorpsaktiviteiten van beren. Je mag er lekker met verf
deze aard; een paar ochtenden en klei en water knoeien. Bieny
peuterspeelzaal staa t andere bij- wordt een nieuwe, vertrouwde
eenkomsten van verenigingen persoon in je leventj e en je kunt
en clubs niet in de weg. ln- zelf vriendjes en vriendinnetjes
tegendeel, we hopen dat 'Ben- maken.
jamin ' de aanstoot is om van Je hoort wel eens zeggen, dat
het gebouw een echt dorps huis het eigenlij k een beetje zielig is
te maken, een bescheiden voor de kleintjes om twee
fami lielid van het 'mult i-functio- ochtenden in de week in zo'n
nele' centrum in het moeder- 'bewaarklasje' doo r te brengen.
dorp . . . oude scholen lij ken Maar de speelzaal is er om te
daar bijzonder gesch ikt voo r! spelen en je mogeli jkheden uit

te bouwen en de ervaring heeft
geleerd dat zulke peuters later
alleen maar baat hebben bij hun
speelzaal-periode.
Bovendien zijn de ouders nauw
bel rokken bij de speelzaal, zodat
de verwantschap met thui s er
wel degelijk is. Op toerbeurt
helpen de ouders Bieny en de
peuters een ochtend mee. Ze
zijn dus op de hoogte van alles

wat er in en rond 'Benjamin'
gebeurt.
Die eerste ochtend werd er dan
ook uitgebreid koff ie gedronken
door de ouders, terwijl ze alle rlei
taken regelden voor de nabije
toekomst van hun peuters in
'Benjamin',

OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie bestaat uit
Afke van der Meulen, Henny
Mollema, Margot van Zalk
(Thesinge) en Wies van der
Molen (Garmerwolde). Christien
Munstra is contact moeder.
Bea Kol heeft zich spontaan
aangemeld als Bieny's
rechterhand.

WAC HTLIJSTJ E

De belangstell ing voor
'Benjamin' is groot. We hebben
zelfs al een klein wachtli js tje.
We zijn met een groep van veer
tien peuters begonnen, om die
wachtt ijst binnen de perken te
houden.
Dat betekent overigens wel dat
we defin itieve aanmeldingen van
peuters liefst zo gauw mogel ijk
binnen krijgen. Als een oudere
peuter van 'Benjamin' afgaat,
wordt da t plaatsje ingenom en
doo r de eerst ingeschrevene op
de wachtlijs t.
Te overwegen valt, of we een
tweede groep (op andere
ochtenden dan de maandag en
vrijdag) kunnen oprichten.
Laat ons daar om snel weten of
jouw peuter ook naar 'Benjamin'
gaat. Meer informatie en aan
meldingen bij: Wies van der
Molen, tel. 050·416098, of
Annelies Heuvelmans,
tel. 05902-2001. Annelies is voor
Thesinge bestuurslid geworden
van de Sticht ing Peuterspeelzaal
Ten Boer, waarvan 'Benjamin'
nu een jonger broertje is, maar
wél eentje met een start die veel
belooft voor zijn groei en
ontw ikkeling . . .

Rabobaok ~
geld en goede raad



Rectilicoatie Dörpsproat
Zomernummer

Cursussen Groene Kruis
Ten Boer

Augustus kraant was nog maar
net oet doe wie deur
verschil l'nde rnens'n op ons
vingers tikt wörr'n. Hou wiss'n
wie wat 't kosten zól dat 't
haantje weer op de toor'n
kwam.
Nou 'n t ree leed'n het d 'r
aarq'n s 'n begroot'n in staan
waa r 'n bedrag nui mt is,
zodou nde .
Bij naader mfo rmoatie bleek dat
deze begroot'n wel klopte maar
dat verzeekern de stö rmsc hoad e
betaalde, terwiel aann emer en
mens'n van de kroan het verdere
waa rk PRO DEO verr icht
hemm'n .
Wie hoop'n dat deze kwest ie
hierm it oet wereld IS.

Helaas niet-ond ertekend (inge
zonden st ukken graag wél
ondertekenen ') kwam de
volgende reakt ie binn en uil de
Garm erwolder midden stand:
Naar aanleidi ng van de rubr iek
'Dör psproat' in G & T Express
van jul ilaugustus zou ik even
willen reageren op een hierin
voorkomende pass age.
Er word t namelijk verondersteld
dat met het plaatsen van het
haantje op de toren van Garm er
wa lde een bedrag zou zijn ge
moeid van nota bene f 26000.- _
Hoewel we graag veeJverhalen
van deze rubriek met een
korrelt je zout nemen en da t is
helemaal niet erg. daarvoo r is
het immers Dörpsproa t, gaa t dit
toch echt wel een beetje te ver.
De firma Havenga heeft name
lijk voor dit hele gebeuren, noch
voor de onkosten aan kraan en
reparat ie van de spits, geen
cent in rekening gebra cht"
Wij vinden Dörpsp roat een leuke
rubriek, maar geloven toch dat,
voora l wanneer het om be
drag en gaat, de schrijver (of
sch rijf ster) zich wel wat beter
kan laten informeren.
Véel mens en realiseren zich
schijnbaar niet dat veel van der-

Boeren-Burgers
Buitenlui!

lnl. : P.J- 11. Z anten
Tel. 050-416091 b.g.g. 050-41 6328

geli jke stunts, akt ies en fest ivi
te iten, d ie hier veelvuldig in ons
do rp plaat svinden vaak mogelijk
worden gem aakt mede door het
feit dat de plaatsel ijke midden
standers (en dat zijn er toch al
niet zoveel) hiervoor veel ti jd en
materiaal belang eloos beschik
baar ste llen.

Mede nam ens enkele co lleg ae
middenstanders,

StoomlluitJes
Volop appels te koo p, zoete
winterkroon . Bij : K. Prkstr a,
G.N. Schutte rlaan 43, Thesing e.
Tel. 1297.

Te koop: een ouderwe tse krui
wagen. Erg geschikt als tuin
dekorati e. Th. Remkes,
G.N. Schu tter laan 23, Thesinqe.
Tel. 05902-2194.

Te koop : co nsumpt ie-aard
appelen, Eigenheimer, Bintj e,
Irene. K_Jansen, tel. 050-41 6365.

Te koop: jongens-racef iets, 9-12
Jr. J.K. Wieringa , Eemskanaal 
zu idzijde 1. Lageland.
Tel. 050-416530.

Gevraagd per nov. a.s.: nett e
hulp in de huishouding voor één
och tend per week .
K.J. Groeneveld, Oude Rijksweg
10, Garrnerwolde. Tel. 416255_

Te koop: Box, skelte r, kind er
fiets (vanaf ± 3 jaar) met o f
zonder steuntjes .
Tel. 050-416094_

Te koop aage b.: 1 radi ator 1 pI.
120 I.x 60 h_f 25,-
1 radiator 1 pI. 130 I. x 100 h.
f 20,-. Kinderbox f 25.-.
1 acc ulader nieuw f 40,- .
1 tie nerstereogrammofoo n kom 
pleet, nieuw f 150,-. 1 paar
boxen Phi lip s nieuw 35 w.
f 165,- 1 paar idem 40 w.
f 215,- . 1 versterker 2 x 60 w.
Philips f 400,-. Bert Buringa,
L. v.d. Veenstr . 24, Garmerwolde.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Bo~ ag · l , d

levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUND APP . KRE IOl ER . GAREl li

VESPA . TOMO') . YAMAHA
F.....NTlC

• AI/(' kln,,~n t 'l modtl~" u,l yoomjod

ievt'rboor _ Ve~ eccesscees en onde'delen
• PrlfTl(j ~f\ll( e ~ repo'ofJl!

RI/KSWEG IS
GAf{MERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkpl u u ' '1 m~nd.B'I de ge he le

d;ag geslo te n

(Cursus 'Ziekenverzorg ing Thuis)

De Kru isverenig ing Ten Boer
orga niseert een kursus 'Zieken 
verzorgmg Thuis ', voor huis
genot en van een zieke en
andere bela ngstellenden . De
volgende ond erwerpen komen
aan de orde : de verzorging van
een zieke thuis; prakt ische
wenken voor bed opmaken,
wassen, t il len enz.; gebru ik van
ma ter ialen bij de verzorging . En
na tuu rlijk de eigen ideeën van
de deelnem ers. De cursus gaat
van start op dmsdag 26 ok tobe r
a.s. en zal bestaan ui t ongeveer
4 à 5 bi jeenkom sten. Deze bij
eenkoms ten worden wekeli jks
gehoud en op dinsdagavond van
19.45-21.45 uur in het Groene
Krui sgebouw Ten Boer. De
kursus wordt begeleid door de
eigen wijkv erp leegkundigen . De
kosten bedragen totaal f 10,
per deelnemend lid ; inc lus ief
ko ff ie. U kunt zich tot 5 ok tober
aanmelden bij mevrouw Wo lf,
te l. 05902-1706_
Het idee om deze kursus te
organise ren kwam voo rt uit een
enquê te, d ie begin dit jaar doo r
de Kru isvereniging onder haar
leden werd gehouden.

ENQUETE

In deze enq uele werden ook
andere onderwerpen op het ge
bied van de gezondhe id en ge
zondheidszo rg genoe md;
hiervoor bleek ruime belang
stel ling te bestaan . Daarom
organisee rt het Groene Kruis
Ten Boer in het seizoen '82-'83
in totaal een vijftal kursus sen
en gespreksgroepen voor haar
leden.
Naast de genoemd e kursus
ziekenverzorging-thuis , word t u
in het nieuwe jaa r üanu ar i '83)
een kur sus 'stoppen mei roke n '
aangebode n. Misschi en een van
uw goede voorn emen s voo r het
kom end jaar?

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Eind januari start een kursus
'goede lichaamshouding ' en
voo r ex-hartpatiënten en hun
partn er wo rden in februari-maart
een aantal bijeenkomsten
georganiseerd.
Het seizoe n wordt afges loten
met een serie bijeenkomsten
over opvoeding voor ouders met
kinderen van 1 to t 4 jaar
(april/mei '83).

Voor meer informat ie over lid
maa tschap enlof bijeenkomsten
kunt u terech t bij de wijkver 
pleegkund ige , tel. 05902-2086
tu ssen 12.30-13.00 uur , of bij de
sekretaresse van het Groene
Kruis in Ten Boer, mevrouw
Wolf, tel. 05902-1706.

Uitslas
ballonnen
wedstriJd
Van de honderd ball onn en
kwamen slechts 4 kaartjes
terug. De brade rie co mmiss ie
heeft alle 4 een prijs gegeven.
t e prij s: Markus Ates. Zijn
ba llon kwam in Holsted (Dene
marken) tere cht. Hij kreeg een
kadobon van f 25,-.
De overige pr ijzen , een kadobon
van f 10,-, gingen naar: Gij s
van Zalk, Madeion Kiel en Rik
Klunder. Hun ballonnen kwamen
resp. in Narden, Krummhörn en
Narden (Ost Friesland Dui ts
land) terecht.

De brade rieco mmissie

oude r ijksweg I I
GARMERWOLDE
tel . 050-41650 I



Touwtrekken in Thesinse
Wegens het enorme succes van
het vorige jaar, organiseerde de
Verenig ing van Dorpsbelangen
Thesinge weer een touwtrek
wedstrijd tussen de siraten van
Thesinge.
De Verenig ing heeft hiervoor dit
jaar voor 't eerst een wisse l
beker ingezet. Er deden 12
ploegen mee. De Schutterlaan
leverde 2 ploegen en de Molen
weg zelfs 3.
Jammer genoeg deed Acht er
Thesinge niet mee. De boeren
hadden het te druk op het land .
Om 7 uur werd meI de wedstr ijd
begonnen op het sportveld .
Er was veel publiek aanwezig
om de ploegen aan te vuren.
Tussen de tweede en de derde
ronde mochten de dame s het
ook even proberen . Twintig

dames waren zo sportief om
mee te doen.
We hopen dat het volgend jaar
ook uit iedere straat een ploeg
dames komt. Dan kunnen we
ook hiervoor een wedstrijd
houden.
De eerste prijs behaalde, na veel
strijd, de Kerkstraal.
Tweede werd de Schu tterlaan
en derde werd de Molenweg.
De Kerkstraat moch t de beker
dus in onlvangst nemen. Die
moeten zij volgend jaar dus
verdedig en.
Alle prijswinnaars kregen een
medaill e, respectievelijk goud ,
zilver en bron s.
Het was een gezell ige avond en
wel voor herhaling vatbaar!

Ver. van Dorpsbela ngen

~BLOEM.
!; KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
asso rtiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

Schildersbedrüf
H. Hofstede

verf . gla s · behang ,

klompen · laarzen

9797 PC Thesmge.
G.N . Schutte rtaan 28 .
telefoon 05902·19 57

Fietsen met de P.J.G.
Op zondag 15 augustus had de
P.J.G. een fiets tocht georgani·
seerd. Velen waren nog in
vakantiestemming en om daar
een beetje op aan te sluiten leek
een fietst ocht ons wel geschikt.
Toen het dan zo ver was, leek
de lucht dreigend donker en
grauw. Ondanks dit dreigement
kwamen er toch nog achtt ien
leden opdagen .
De tocht ging van Garmerwolde,
via Harkstede en Woudb loem
naar Slochteren, waar we de
Fraeylemaborg bezichl igden. We
dronken er een kop koffi e en
verder ging het weer. Daarna

ging hel via Siddeburen naar
Steenda m waar we weer een
klei ne stop hielden.
Vervolgens via Overschi ld naar
Wollersum waar we de molen
'de Fram' bezichtigden. Dit was
besl ist de moeite waard. Deze
molen schijnt met zijn drie
funct ies. nl. malen, zagen en
pellen, uniek te zijn in
Nederland.
Terug in Garmerwolde kwamen
we tot de conclu sie dat het on
danks de regen heel gezell ig
geweest is.

Petra

GA RMER & THESINGER EXPRESS

Redakt ie: Henk Vli em, L. v.o . Veenst raat 14,
9798 PL Garmerwo lde, te l. 050·416341
Administ rat ie: Peta Ju rjens, L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwo lde, tel 050·416094
Redakt ie Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schut 
ter laan 29, 9797 PB, te l. 05902·2001
Bank: Rabobank Garmerwo lde, rek .nr.
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Copy inleveren: steeds voo r de 15e van de
maand .
druk: grafisch bedrijf copyquÎck offset, çr cmnçen

Creatieye ochtenden en
ayondcursus Textiele
Werkyormen

Op woensdag 29 september a.s.
in café De Leeuw, aanvang
20.00 uur.
Gastspreker is dhr. L.C.J.
Hardus, co ördinator Verenigin g
Kleine Dorpen Groningen. Van
deze vereniging is ook Garrner
wo lde lid.

Vanaf woensdag 6 oktober tfm
18 maart gaat er weer een cur
sus Texti ele Werkvormen van
start bij Anny de Poel in Ten
Boer. Het veelzijdige programma
omvat o.a. raamweven, weven
met diverse steken, batikken,
techn ieken die stoff en versieren,
stoffen verven, haken en breien
enz. De cursus duurt twintig
weken van 20 to t 22 uur op de
woensdag avond .
Kreat ieve ochtenden op het·

Er word t op deze avond tevens
een kleurenfilm vertoond
getiteld 'Het Dorp'.
Kom l Allen !

Het Bestuur

zelfde adres bieden de mogelijk·
heid een aanta l zelfge kozen
technieken in eigen tempo, in
groepsverband Ie beoefenen.
Keuzemogel ijkheden uit: druk
techn ieken, weven, text iel enz.
De och tendcursus duurt tien
weken van 8.45-10.45. Voor
nadere info rmat ie en aan
meldingen: Anny de Poel,
H. Westerstraat 13, Ten Boer,
te l. 1399.

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Natuurli jk maken wij graag een scherpe offer te voo r u als ' t om
een zonnescherm gaat .

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakeri j zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen. of met het repareren van

tenten.
O ns leveringsprogramma omvat verder :

vouwwanden. verduisteringen. rolluiken. voorze tramen en
kostruktiewer ken ,

Inform eer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. Y.d. Molen &. Co.
KAntoor en werkplUtS O ude Rllks.weg 12. Garmerwolde. tel. 050·4 16098

Ad"'lseuze voor Lewenborg: mevr R Drewes. r-teerpaat 170. tet. 050 -41OS) I .



ComiC:é HaC:hebrand sC:opC:
akC:iYiC:eiC:en

vetkeersmsetreqeten Sch utter/aan

Hoe sC:aaC: heC: er mee1

KerkdiensC:en
3 okt. Garmerwolde: 10.00 uur,
ds. L. Alons, Eelde
10 okt . Thesinge: 10.00 uur,
ds. C. de Vries-Baten buro
17 okt. Garmerwolde: 10.00 uur,
cand. Y,C. de Groot, Gron ingen
24 okt. Thesinge: 10.00 uur,
prol. dr. J . Roldanu s, Groni ngen
31 okt. Garmerwolde: 10.00 uur,
ds. C. de Vrles-Batenburq,
avondm aal

Ongeveer 2 jaar geleden
begonnen we onder de naam
Comi té Harhebrand avonden te
organ iseren in de N.H. Kerk te
Thesinge.
De bedoe ling was om met de
aktiviteite n de kerk 'nieuw' leven
in te blazen. Zo organiseerden
we muziek- en dansavonden,
lezingen, tentoonstel lingen, e.d.,
waarbij we steeds geprobeerd
hebben om in de sfeer van de
midde leeuwse kerk te bli jven.
In het begin was de belanq 
stelling bi jzonder groo t; avonden
mei 60 to t 80 bezoekers
vormden geen uitzondering.
Allengs werd de belangstelli ng
minder en de laatste keren
kwamen niet veel meer dan 20
mensen opdagen.
Waar het aan ligt blijf t onduice
lijk, maar voor ons werd het

Terugblik 'Malle Symen' .. .

steeds zekerder, dat dergelijke
aktiviteiten niet haalbaar zijn
voor Thesinge en omgev ing .
Om te voorkome n dat het niet
nog verder afloopt, hebben we
besloten om Comité Hathebrand
op Ie heff en. Niet alleen omda t
het niet zo leuk is om voor een
handjevol mensen dingen te
organise ren, maar ook omdat
het zo financieël steeds moei
lijkar is om de zaakjes rond te
krijgen
We willen hierb ij de fam ilie
Schutter Stich t ing als subsidie
gever en alle andere mensen,
die bi jgedragen hebben aan de
real isering van de 7 voorstel
Iingen, van harte bedanken.

Kees Faber
Bart Heukelom

Tja, dorpsgenoten. we zitten al
weer in de herfst, en hoe staat
het met de rioler ingswerken aan
de Schutterlaan? Het riool zit
erin en lijk t te voldoen, het
voetpad ligt er en lij kt te vol
doen, maar waar blijven de
bomen, waar blijft de vervanging
van gesforven struiken en zulks,
en waa r 0 waar blijven de ver
keersmaatregelen? Nou , die
bomen, die komen eind ok tober
of begin november of zo: de ge·
meen te wacht op een voorstel
van de Commissie Oorpsbe 
langen, namens de laan, aan 
gaande soor t en aantal van die
bomen, en elk redelijk voorstel
zal geho noreerd worden . Niet
redelijk zou bijvoorbeel d zijn om
iepen vragen, want die worden
ziek, of mahoniebo men, want
die horen hier niet thui s. of
eiken, want die groeien wel erg
langzaam en breken vermoede
lijk na een ti jd ook het asfa lt op.
En ook niet redeli jk lij ken me
populieren of andere snel
groeiers , want die worden al
gauw gekap t en dan zitten we
over dert ig jaar weer met een
kale laan. Maar linden bijvoer 
beeld (al valt er dan soms
kleverig spul op geparkeerde
auto's). of esdoorns (die vind ik
mooi, al krijg je dan allemaal
van die vliegtuig jes, en dus aue
maal opscho t in je voor tuin), of
misschi en zeUs wel kastanjes ol
platanen, dat zal wel kunnen.
Maar goed, we laten het nog
maar even aan de Commissie
Dorpsbelangen over - niet te
lang uits tellen graag! En die ver
vanging van wat er tijd ens of
door de werkzaa mheden ge·
storve n is, nou, dat komt ook
wel in orde : ik verwacht dat de
gemeente uiterlijk in novembe r
een desk undige op pad stuu rt
die eens komt nasnuffelen wat
er alzo te vervangen of te ver
goeden is - rukt u uw dode
conife ren of stervende cotone
aster dus nog niet uit de grond ,
want dan hebt u geen bewijs
mat eriaal meer; en vervang uw
verdwenen eS of wi lg nog niet,
want de rekening naar de qe
meente sturen, dat gaat niet
(nou ja. dat gaat best, als u
maar niet denkt dat -ie betaald
wordt).
Bli jft over: de verkeersmaa t
regelen. Een grool probleem
was dat er acht bezwaar 
schrifte n zijn ingediend, en dat
eerst de ene welh ouder, en toen
de burgemeester, en toen de
andere weth ouder met vakanti e
was. Dat mag , natuu rlij k, maar
bij die bezwaars chr iften zat er
ook een van de GADO, en van
zoiets schrikt een çerneente
bestuur natuurlij k wel even, en
dan willen ze voor een beslis
sing toch maar liever volt all ig
zijn. En dat valt te begr ijpen .
Uit een gesprek dat ik met de

heer Schuddebeurs van de
GADO heb gehad . bleek dat zijn
brief voor een goed deel op mis
vatt ingen berustt e en dat de
GADO lang niet zoveel moei te
met die maatr egelen zou
hebben als ze wel gedacht
hadden , en dat heb ik aan de
gemeente doorgegeven, maar ja,
een gemeentebestuur heeft
natu urlijk niet zoveel boodschap
aan een telefoongesprek van
één ingezetene met de GADO,
als aan een brief die op tafel ligt.
Na alle inschikkel ijkheid die we
al betoond hebben kunnen beo
zwaarschri ften eigenlijk niet zo-
veel meer om het li jf hebben, en
sommige n onder ons worden
dan ook al aard ig kriebelig van
het uitb lijven van de rnaatre
gelen ('ti jdens ol in cnrnldde l
lijke aansluit ing op het uitvoeren
van de werken' is ons immers
zwart op wit beloofd, dus de çe
meente is in feite al heel lang
over ti jd), maar toc h kan ik de
problemen wel begri jpen.
En wat blijk t bovend ien: wet
houder Cornelis heeft iets heel
anders voorgesteld. Die wil ten
minste drie groepen van elk drie
ribbe ls in de weg, niet zo hoog
als drempels, maar wel hoog
genoeg om tot afremmen te
dw ingen (en dat moet ook:
'effect ief verkeersremmende
maatregelen' staat er zwart op
wit). en nu moet de gemeente
natuu rlijk nog even studeren op
de techn ische uitvoerbaarheid
van dat voorstel. Het zou een
aantal jurid ische problemen ver
mijden . vertel t men mij , en ook
de bezwaarschriften min of
meer weerleggen.
Nou, ik heb er met enkele aan
wonenden van de laan over ge·
praat, en iedereen had daar wet
oren naar: als die dingen niet al
te laag worden, en als er inder
daad drie of vier groepjes over
de hele lengte van de laan ver
spreid worden, dan vinden we
dat een prachtoplossing ,
nietwaar?
En voor het uildokteren van alle
deta ils van zo'n prachtop lossing
en voor het uitvoeren ervan,
willen we de gemeente best nog
even tijd laten.
Maar vóór de winter moeten dan
of deze, of de oorspronkelij k
voorgestelde maal regelen wel
aangeb racht zijn - en gezien
de toezeggi ngen die de çe
meente ons zwar t op wit heeft
gedaan, durf ik eigenl ijk wel te
zeggen dal dat ook gebeuren
zal.
Dus nog even afwachten maar,
en kijke n wat het word l :
remmen voor ribbels of laveren
om ults teekse ls heen - maar in
ieder geval niet langer racen.

Rudy Bremer



Het koren is onder dak Sportsebouw Garmerwolde
Garmerwolde is een attraktie
rijker! Garmerwolde heeft een
OPENLUCHTTHEATER!
Afgelopen 3 en 4 september
heeft u allen ongetw ijfeld zeer
genoten van het Openluchtspel
van 'Wester' ,
Het is knap wat een klein dorp
kan presteren als de wil en zin
er is. Er is een grandioos open
luchttheate r gebouwd, mag ik
wel zeggen. Een echt, levend
decor is nog eens iets anders
dan een bouwsel in een zaal. Te
oordelen naar het applaus aan

het einde van de voorstelling is
dit open luchttheater bijzonder in
de smaak gevallen . Een schot in
de roos dat een vervolg verdient.

H.V.

Bij het verschijnen van di t
artikel wordt inmiddels druk ge·
bruik gemaakt van het nieuwe
sportgebo uw. Weinig dorpen in
Nederland met een inwoners
aanta l zo groot als Garmerwolde
kunnen zich verheugen in het
bezit te zijn van een dergel ijk
gebouw! Een ieder die je
spreek t in ons dorp is erg
enthousiast over de rnoçe luk
heden van di t gebouw. Dit blijkt
ook wel uit het aantat spor ten
dat nu reeds beoefend worden.
De voetbalve renig ing GEO heeft
in samenwerking met de vereni
ging Dorpsbelangen een soort
spo rtenque le gehouden. De
resultaten van deze enquete
hebben geleid tot het oprichten
van diverse kleine verenigingen .
Het is de bedoeling dat deze
verenigingen zullen gaan beo
horen to t de voetbalvereniging .
GEO word t daardoor een soort
algeme ne sportveren iging (een
zogenaamde omni verenig ing).
De leden van GEO moeten
echter nog wel accoord gaan
met deze wijziging.
Kort samengeva t kunnen nu de
volgende 'nieuwe' sporten beo
oefend worden (achter iedere
spor t staal een bestuurslid ver
meld die je meer inlichlingen
kan verstrekken over de des
betreffende sport):
Badminton: Joke Vliem, L. v.d.
Veenstraat 14. Er hebben zich
nu 17 leden aangemeld. Volgens
Joke zouden er best nog een
paar personen bij kunnen .
Volleybal: Henk Vliem (zelfde
adres als Joke dus) . Ongeveer
25 leden tel t de volleybalg roep.
Jazzgymnast iek: Pia Pops,
Hildebrandst raat 37. Zeer
enthousiaste deelname!
Tafel tennis: Henk Kappetijn ,
Dorpsweg 54. Het is nog niet
zeker of er getafeltennis t kan
worden . Het aanta l deelnemers
is te ktein. Daarvoor een oproep
aan een ieder die de tafeltennis
sport een warm hart toedraagt:
contac l opnemen met Henk!

Condi tie training: Henk van
Weeghel. L. v.d. Veenstraat 7.
'Je denkt da t je jong bent en je
wilt wat', vandaar dat deze
mensen hun condi t ie wi llen bij ·
schaven. De eerste training is
alweer achter de rug. De heren
opko mst was redelijk; de dames
waren in niet zo'n grote getale
aanwezig (niemand). Kom op
dames!
Onder de bezielende leidi ng van
Kees van de Enden zal de heren
en dames condi tie training onqe
twijfeld een gezonde toekomst
tegemoet gaan.

kleinewinkel ingroteideeën
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ELEKTRO
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E. Havenga
Oude Rijksweg 9
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050-416425
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Bloemschikken bij Miep ElzerDörpsproat
We binn 'n al weer 'n li edje aan
't waark , moa r 'k wol 't toch nog
eev'n weer over vekaa nzie
nebbn, Dit joar heb ik mien
vekaa nzie aans dan aander
[oarn deurbrocht. Ik ben aans
begelaider mil n groep gees te
lek geha ndicapt"n op vekaa nzie
west.
De hai le groep bestoan oe i 45
man 'n en vrouwn. (36 dail
neme rs, 8 begelaid ers en 1
chauffeur) De rais gmg naor
Rauri s en dat lig t ien Oosten
nek. We reed 'n mit 'n bus ien
twei doag 'n hen en de terug rais
duurde ook twei doag'n. len
Aauris zuil waarn we zeuv'n
doag 'n.
Rauris is 'n klain dö rpke ien
Noo rd-Tiro l. 'I Is d 'r harstikke
rusti g, echt 'n plaotske om tot
jezulf Ie komm 'n. De omgev ing
is d 'r harst ikke mooi. almoal
barg'n en nog onaan tas te
neluur. Je ken mit 'n stoult jes llf t
naor n barg top en vandaor heb
je 'n prac htig oetzicht over 't dal
woarien 't dörpke ligt. Alle
hoez'n hebb'n ain. hoogoet twei
verda ipns, je vien'n d 'r den ook
gai n hoogbou w, De kerk is doar
nog 'I hoog ste gebouw, ien
verre om trek , D'r ben n neerteke
padjes woar je overloop 'n ken'n,
tot baarg top antou. Wie heb'n
den ook n bult loop'rn.
De mens'n ren 't dörpke ben'n
hoast net aans hier: rust ig, echt
d örps, gezellig en hebb'n nog
nait da t puur op geld beluste .
Veural veur onze groep was dat
belang nek .
De bege laaiding ging mil om te
help 'n aans d 'r probleem'n
waarn (rrut taol, geld, rou te of
zuks wat) Ook rnozz'n w ie d'r
zörg veur droag 'n da t de leed'n
van de groep 'n beetje goud
akkedeerd' n. Doar noast rnuik 'n
w ie elke dag het programma, De
ma iste da ilnemers kond 'n zich
verder zult wel reod'n (mit
was'n . aanklai dn en zo). En 't
was oo k nait zo, dat ze persee
aan aaIe prog rammaonderdail'n

rnit rnozz'n coun. Söms mog 'n
en kondn de dailnemers zulf
oetzui k' n wat ze do un woll'n .
Per sl öt van reek'n was 't heur
rais.
Toch hebb'n we 'n bult d ing 'n
rnn rnekaor doan (zwernrn'n,
wandel 'n en fees tvier'n enzo) en
ben'n we 'n poar keer mit
mekoar m rt de bus argens hen
wes t (noar Salzbu rg, de Grol>
Glockner, noar 'n dairntoen, 'n
woaterval en '0 woa terbron).
'k Docht wel da l de raizigers 'n
go ie iendruk van Oostennek
kreeg 'n hebb'n. Ik zu lf tenminste
we l. 'k Goa d'r vo lgend joar
weer hen, zo goud is 't mie
beval'n. En gezain de reac t ies
van de dai lnemer s is de rais
noa r Rau ris heur ook prima
beval'n.
't Is meschain wel 'n idee veur
mens'n dij di t leez'n om je
vakaanzie oo k ains op dizze
menaair te besteedn. 't Is goed,
koop, vrij akt ief en hail leer
zoam . Denk d'r ains over noa .
Mog je ienteresse hebb'n kom
den us laans op Loan twe in
twinneg ien Thais' n.
Echt de muite weerd, zeker
doun .

Moi

Er is nog ruimte op de gezellige
en leerzame lkabana-cursussen
van Miep Elzer, aan De Dijk in
Thesinge, op woe nsdagavond

Kollekte
Het is on s een genoegen u te
berichten dat de koll ekte die in
alde llng Garmerw olde is
gehouden ten bate van het
Kg. Wilhelmina Fonds voo r de
kankerbestri jdmg to taa l hee ft
opgebrac hl f 707.40.

Wist U dat
· onze bekende en geachte
dor psge noo t Wim Hut. is ge·
staaqd voo r de M.T.S., aid.
Werktuigbouwkunde?

· dit hem nog niet voldoe nde is
en hij na de vakantie doorgaat
aan de HTS.?

· er nu ook kinderba lletlessen
zijn in Thesinge?

en do nderdagavond. Hierbij een
foto van Miep aan het werk in
haar studio met cursist en.

UitslaB
tuinkeurinB
Garmerwolde
1e en ereprijs : E. Terpst ra
t e prijs: mevr. Pop s
1e prijs: W. Ganzeveld
2e prijs: M. Blink
2e prijs: A. Mulder
2e prijs: H. Kappel ijn
3e prij s: J. Wolf
4e prijs: J. v, Huis

Dorpsbelangen

Dan voor een lekker stukje taart ot gebak, even naar

lets te vieren?

Bakkerij Stol

\ IIUI( I \ \ ; BRCII .OFl E'I
n :ESTI-:;\
Rt :("U'Tlt:."i
, -t:R(;A l>UU:\(;':'O
Z..\I.E:'\\-EHIIL UH
050-..162....

Hierbi j beda nken wij een ieder
voo r de fij ne lijd , d ie wij in 'ons
dorp ' hebben gehad. Om van
iedereen afsche id te nemen is
niet altij d mogelij k en da arom
zeggen wij aan allemaal; veel
groeten en tot ziens .

Rita, Maurice , Friso en Hugo
van Leeuwen

Aan alle
dorpsBenoten

Ooslemamriklaan 117
97 15 PB Groningen
t ereico n 050-772552

~
~
~

J.C . Kapteynlaan 18
97 14 CP Groningen
Telefoon 050·730498

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol ,
Dorpsweg 40. Garmerwolde. Iel. 050 -416292 01730498 OLUE HIJK~'\'H; 6

G,loRMERWIll .Ilt:
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Reanimae:ie
cursus

Wi j stellen u voor aan Susan de
Smidt, de nieuwe medewerkster
van het redakti eteam in
Thes inge. Susan reagee rde op
de oproep die wij plaat sten na
da t Ger Pot afscheid van ons
nam .
Wie is Susan? Zes jaa r geleden, .
in maart '77 , kwam ze hier
won en. De beschrijving 'dat
meisje met hel hondje achterop
haar fiets' zegt u misschien
meer. Ze heeft sinds een jaar
een baan als leids ter bejaarden
zorg in Eeld e-Paterswolde.
Susan schrij ft graag en gaat die
hobby da n ook gebr uike n voo r
de GT Express. Dat zal best
lukken, gezien haar eerste bij
drage in de vorm van een ge
sprek met Kier Pikstra (zie voo r
pagina). Susan s adres in
Thesinge is: Lageweg 29 (in
Klunder dus).
Het volled ige redak tieteam van
de GT Express bestaat nu ui t:
Carel Hazeveld, Henk Vliem,
Henk Klunder, Peta Jurjens,
Paul Brakel en Henk van
Weeghel in Garmerwolde .
Voor Thesing e werken mee:
Kees Faber, Siebolt Dijkema,
Annelies Heuvelmans en Susa n
de Smidt. Versterking en inge
zonden artikelen van de
abonn ees blijven alti jd welkom !
Bezorgers zijn : in Garmerwolde;
Wi m Hut en voor Thesinge;
Jaco b Rits ema .

POMP ...

Eyen
kennismaken
mee: 5usan

VRIJEDE

Dorpsbelangen Garmerwolde
organiseert een reanimatie
cursus op dinsdagavond 26 okt.
a.s. in caf é De Leeuw, aanvang
19.00 uur . Kosten f 22,- per
persoon.
Wat is rean imat ie?
Reanimat ie is het geheel van
handel ingen dat er op gericht is
om Ie voo rkomen dat de schijn
bare dood overgaat in de defini 
t ieve dood.
De handelingen bestaan uit
har tmassage en mond-op-mond
beademing, we lke u door een
desku ndig instruct eur van de
Nederlandse Hartst icht ing
zu llen worden bijgebracht.
Er worden tevens dia's vertoond
en de cursisten kunnen oefenen
op een pop . Een lesboek je is bij
het cursusgeld inbegrepen.
Na afloop van de cursus krijgt u
bij voldoende geschiktheid een
certificaat uitgereikt van de
Nederlandse Hartst icht ing.
Inlichtingen en opg ave voor 12
ok tober a.s. bij Geesje Brakel,
L. V.d. Veenstraat 18,
tel. 050-415434.

boerderij . Eerst wil de n we het
binnen houden , maar het weer
werkte zo goed mee, dat het
buite n kon .
Na het koud buffet hadden de
gas ten nog gelege nheid hun
baga ge op te halen en afscheid
te nemen van hun gas tgezinnen .
Om onge veer half zes was het
vert rek vanaf café J äçerrneister.
Moe maar ook vo ldaan gingen
de KPJ'ers weer richt ing
Limburg, uitgezwaaid doo r een
groepje van 25 Groningers.

Petra

Ru nd-
e n Va rkens·

slag erij

J.L.HA VINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

r~<~, .~.. \ .. .. _..--
Bestellingen word en

bezor gd:
Vrijdagmorgen te Thesinge

Vrijdagmiddag te Gar merw olde

Het weekeinde van 10, 11 en 12
septembe r heeft de P.J.G. een
groepje van 14 jongeren ui t
Echel, een plaa tsje in Limburg,
te gast gehad.
Deze jongeren, allen lid van een
K.P.J. (= Katho lieke Platt elands
Jongerenverenig ing) brachten
ons voor de eerste maa l een
bezoek. In maart hopen wij een
tegenbezoek te brengen .
Vrijdag 's avonds kwamen ze
aan op het hoof dstat ion in
Groningen. Het was de bedoe
ling dat ze met de trein van 10
uur zouden komen, maa r al wie
er uit de trein kwa men, de
KPJ'ers niet. Gelukkig zaten ze
we l in de volgende, die een half
uur late r aankwam.
Na een eerste vluchtige kenn is
making vertrokken we naar ca lé
Jägermeister. Hier werden de
gasten in gastgezinnen inqe
deeld. Toen er enkele woorden
gesproken wa ren, verrasten de
KPJ 'ers ons met een 'scepter',
een co py van de stal van hun
prins ca rnaval.
Zaterdag om één uur werd er
ges tart om een rondrit door de
provincie te maken. Vooral de
zee en de Eemshaven was
actueel voor onze Limburgse
gasten. Helaas kon wege ns ti jd
gebrek nie t het volled ige
prog ram afgewerkt worden.
's Avonds was er feest in ca fé
De Leeuw. Er was gelegenheid
om te dansen op muziek van
'Con Amour' . Er werd lot in de
klei ne uurtj es gedanst , ge·
lac hen, gepraat, kortom plezier
gemaa kt. Enkele leden die er de
volgende mo rgen vroeg uit
moesten om te zorgen dat er
om ± 12 uur een koud buffet
klaa r zou zijn, hadden het dan
ook even heel erg moe il ijk! Maar
hel lukte en het was dan ook
een succes.
Het koud buffe t was bij de
familie Having a achter de

Uie:wisselins
Limburs

De Irekking van de grote
verlot ing was als volgt:

1 . 1674
2 ·2186
3· 1537
4 · 2387
5 ·1380
6 · 1004
7 · 1040
8 . 1001
9 - 1902

10 - 90 1
11 - 1526
12 · 2439
13 - 827
14 - 1581
15 . 2163
16 - 989
17 - 1368
18 · 608
19 - 1193
20 - 2093
21 - 1214
22 ·2037
23 - 1717
24 - 2237
25 - 2485
26 - 1793
27 · 1720
28· 1859
29 - 902
30 - 1657

Deze prijzen kunnen bij de
schoo l worden afg ehaa ld.

Zaterdag 18 septem ber j.1. werd
in café De Leeuw de jaarlijkse
Iloralla-bazar gehoud en.
Ook di t jaar wa ren er weer vele
att rac ties .
Ondanks de niet te grote beo
langstell ing was de omzet goed
te noemen . Het optreden van de
Tiroler Kapel was een groot
succes.

De eers te prijze n voo r de
plant en en bloemstukjes werden
gewonnen door de volgende
mensen:
Bas Huiskens, Car ina Pops,
mevr. Stoker. mevr. De Vries,
mevr. T. Having a, mevr. WIgbo l·
dus, mevr. Terpstra en een eer·
vo lle vermeld ing voo r mevr.
Jan sen.
De beer voor het raden van het
aant al kn ikkers werd gewonnen
door mevr. G. Roossien·Mulder,
de pop do or Ria Post , de pri js
voor het mandje van Veninga
door G. Bouwman en de roll ade
door Regina Rictvoort.
Bi j het sjoelen gooide J. Siepel
het hoogst aantal punten en bij
het sch ieten was Berl Harms de
beste.
Bi j het li etsen was Benno
Pestman de snels te van de
jongens to t 16 jaa r, Jan Dijkema
van de heren en Ciska Werkman
bij de dames.
De gro te opbl aasboot werd ge·
wonn en door de heer W. v.d ,
Schans en de fruitm and bij de
Amerik aanse verlot ing door
mevr. v.o. Molen.

Floralia O.L.5.
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