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In lIesprek met Djek Y.d. Ree
Carrjllonbouwer Yan 7hesjnlle
'Wat is er met die klok in de
dorpskerk aan de hand?'.
Een vraag die me enkele weken
geleden door een dorpsbewoner
werd gesteld. Sommige mensen
wisten alles van de eerritton
pla nnen, anderen werden kort
geleden 's morgens om 8 uur
verrast door het spel der
klokken.
Volstrekte duidelijkheid over wat
er allemaal gebeurd is in de
N.H. Kerk kan slechts een man
geven: Diek van de Ree, etektro
monteur.

Wie is Dick van Ree?
Dick woont met zijn vrouw
Corrie en dochte rs Karin en
Miriam vanaf 1971 in Thesinge;
hij komt oorspronkelijk uit
Zaandam en heeft in diverse
andere plaatsen gewoond
alvorens in Thesinge neer te
strijken.
Het huis aan De Dijk dat ze nu
al weer meer dan 10 jaar
bewonen is in die tijd van een
'bouwval' omgetoverd tot een
mooie gezinswon ing.
'Allemaal eigen werk', zegt Dick
trots. 'Ik wilde in ieder geval een
eigen ruimt e hebben voor mijn
hebbies. Het kippeschuurtje dat
achter stond heb ik bij het huis
getrokken en nu heb ik daar
lekker een plekje voor mezelf
om te knutselen.'
Menig Thesinger kent de werk·
plaats van Dick, want elke T.V.
gaat tenslotte wel eens kapot
en het is algemeen bekend dat
Dick ze met plezier en goed
repareert. Je st ruikelt dan ook
haast over de vele apparaten die
er staan opgestel d, vaak ook
nog in onderdelen uiteengelegd.
Ook zit er een komplete zend
install atie voor de 2 m. band
ingebouwd. Dick legt uit: 'Dit is
heel wat anders dan de
'bakkies' die we sinds enkele
jaren ook in ons dorp kennen.
Ook ik ben met de 27 MC
beqonnen- het was toen nog
wél verboden - maar ik mag me
na een tweetal kursussen
off icieel zendamateur noemen.
Bij erg goed weer heb ik wel
eens kontakt met Engeland
gehad'.

Uitvindingen
Behalve voor T.V.·reparaties en
als zendstation wordt de werk·
plaats gebruikt als experirnen
teerruimte. Als di t gesprekspunt
wordt aangeroerd kan Corrie het
niet nalaten om het woord 'uit
vinder' in de mond te nemen.
Dick steil zich wat dit betreft
erg bescheiden op, maar als ik
vraag wat ik me daarbij moet
voorstellen noemt hij het voor
beeld van een alarmins tallatie ,
waar hij mee bezig is. Het is
allemaal noga l ingewikkeld,
maar wat me heel duideli jk
wordt is dat het vrijwe l
onmogelijk is om als dief een
slag te slaan in een zaak die
met een installatie van Dick
beveiligd is. Meer mag er
natuurl ijk niet over verteld
worden . . .
Als je het krijgt over uitvin
dingen dan is de stap naar het
carrillon niet zo groo t meer; het
is tenslotte Dicks laatste uit 
vinding.
'Ik zat van de zomer een keer op
een zondagmiddag in de tuin en
keek uit op het torentje van de
N.H. Kerk en dacht: zou het niet
ontzettend leuk zijn voor het
dorp als er elk uur carrillon
klanken uit de toren kwamen?'
En als er één keer zo'n gedachte
bij Dick opkomt dan heeft hij
geen rust meer tot aan het
moment dat het idee tot ult
voering is gebracht.

Een modern earrillon
Het inbouwen van een echt
klokkenspel viel volgens Dick
direkt af omdat het te duur zou
zijn en omdat er in het kleine
torentje geen plaats voor is.
Voor Dick wordt het dan pas
interessant ; hij ging snel aan
het werk met allerlei elek
tronische dingen die hij toch
nog had liggen. Een band
rekorder, een tijd klok, luid 
sprekerboxen en een carrtllon
plaat waren de ingrediênten
waarmee Dick aan de slag ging.
De naaste buren hebben deze
zomer dan ook verscheidene
malen mee kunnen 'genieten'
van Diek's probeersels omdat
het in die periode regelmat ig

voorkwam dat er carrillon 
geluiden vanaf het dak van het
huis aan De Dijk 20 galmden.
Zelfs een keer om half zes
's morgens . ..
Na uren en uren denken en
werken kreeg het carr illon
steeds meer vorm · 'ik moest
alles telf uitvinden want di t is
nog nooi t eerder vertoond ' - en
hel werd volgens de bouwer lijd
om eens na te gaan of allerlei
mensen zijn plan op prijs
zouden stellen .
'Ik kan het zelf wel mooi vinden,
maar het dorp moet er mee
leven. Ik heb daarom eerst
kontakt gezocht met een aantal
omwonenden en leden van de
kerkeraad van de N.H. Kerk en
eigenlijk bleek iedereen
enthousiast over mijn ideeên.
Ook de gemeente bleek bij
navraag niet tegen.'
Alleen bleef toen de Sticht ing
Oude Gron inger Kerken over, die
als eigenaar van de kerk wel het
één en ander te vertellen heeft.

Na talloze kontakten met
mensen van de Stichting bleek
dat deze er uiteindelijk niet voor
was. '208 eeuwse elektronika in
een middeleeuws gebouw past
niet' , zo luidde hun redenering.
Dick legt op dat moment uit dat
het volgens hem geen verschil
maakt of je nu een klok of een
luidspreker in tr ill ing brengt , het
is hetzelfde techni sche principe.
Maar al met al was het
antwoo rd dus duidelijk nee.
'Ik was er kapot van; al die tijd,
al dat geld dat er in zit, terwij l er
niets , maar dan ook niets aan
de kerk beschadigd zou worden.
Ik heb gezegd: kom eerst eens
kijken , dan weten we tenminste
waar we over praten, maar dat
wilden ze niet. Het bleef 'nee".
Toch kon Dick het idee niet los
laten. Hij heeft toen samen met
de Vereniging van Dorps
belangen weer een brief aan de
Stichting geschreven. Dat is al
weer vele weken geleden, maar
er is nog steeds geen antwoo rd
op gekomen.
'Het werd me toen allemaal te
veel; ik liep letterlijk en figuu rlijk
steeds tegen het carrill on op,
dat nog steeds in mijn werk
plaats stond. En toen dacht ik
op een gegeven moment: ik doe
het gewoon, ik bouw het in, als
een soort proef , en we zien dan
wel weer eens verder.' En zo is
het gebeurd . . .

HOE WERKT HET CARRILLON?

Mensen die dicht bij de kerk
wonen en niets van het hele
gebeuren afw isten dachten na
een week carr illonk lanken dat er



Thesinse en Garmerwolde Yan
yroeser en nu

een ècht klokken spel was
ingebouwd!
'Hoe komt het dat het geluid zo
'natuurlijk' klin kt ', is dan een
logische vraag. 'Ik heb gebruik
gemaak t van de vorm van het
to rent je' zo luid t de verkla ring
van Dick. 'Er zij n twee luid
sp rekers in de punt van de tore n
gebouwd ; deze zijn naar
beneden gericht en daardoor
dient het dak je als klankkast .'
De klanken die we elk uur
kunne n horen blijken op een
band te staan, die gedurende
2,5 uur korte stukjes (van 1 tot
bijna 3 minuten ) ca rrillonmuziek
laat horen. Door midde l van een
ti jdklok slaat de band elk uur
aan en uit. Na een week moet
de band ter uggespoeld worden.
Op mi jn vraag of het carr illon
niet 'op ho l kan slaa n' . ik woo n
tenslotte haast in het carrillon 
volgt een geruststellend ant
woord : er zit een bevei ligings
mech anisme op, die dat soort
dingen voorkomt.
Het samenste llen van de band
was erg veel werk. ' Ik werd er
op een gegeven moment haast
gek van, steeds diezelfde
muziek die dan doo r ons huis
klonk; gelukkig heeft mijn
dochter Karin me erg geho lpen .
Die heeft uren en uren met een
koptelefoon naar de band zitte n
luisteren en moest dan op het
juiste moment knippen en
plakke n. Wat een klus! '.
De klanken die nu over ons dorp
galmen zijn afkomstig van een
plaat met carri llonmuziek van
een Fran se kloosterkerk . Er
bli jkt volg ens Dick niet erg veel
op de mark t te zijn wat dit
betreft ; hij heeft heel wat zaken
moe len aflopen om iets
geschikts te vinde n. Uiteindelijk
wi l hi j eigenlijk zelf opnames
gaan maken bij een kerk ergens
in de buurt; ook bestaat dan de
mogeli jkhe id om Sinterklaas- en
Kerst liedjes op te nemen, die
dan in de feestmaa nd opgezet
kunn en wo rden. Eventueel over
weegt Dick nog om op een
elektronische manier carrillon
muziek na te bootsen (de tech-

niek staat tenslott e voor niets) .
Het moet volge ns onze carrülon
bouwer best goed klinken , maar
de int erviewer laat daarover zijn
twijf els blijken .. .

HOE NU VERDER?

'Het is nog een proef en we
moeten maar afwachten wat er
verder gaat gebe uren. Ik weet
dat het niet toegestaan is wat ik
doe, maar ik kon het niet laten.
Ik neem dan ook alle verant 
woordeli jkheid op me; wel weet
ik dat het dorp ach ter me staat.
Je had de reakties in de
bejaardensoos eens moeten
ho ren . . .'
Het is duidelijk dat het een erge
teleurstelling voor Dick zou zijn
als de st ichting zijn unieke
experiment alsnog zou afkeuren ;
dit geldt ook voor koste r Kol, die
elke dag de trap van de kerk
moet bestijgen om de 'oude'
klok op te winden; hij staat
vol ledig achter Dick.
We wac hten met Dick af.
Bij het napraten met Dick en
Corrie blijkt dat Dick behalve
T.V.'s repareren en carri llon s
bouwen ook nog wel op andere
terre inen voor het dorp aktief is .
Zo is hi j al enkele ja ren bezig
met het maken van film opnames
van dage lijkse dingen in ons
dorp; te zijne r t ijd moet dit
leiden tot een echte fi lm over
Thesinge. Daar horen we onge
twijfeld nog wel meer over.
En als u op vrijdag 3 dec embe r
goed op let dan kunt u Dick van
de Ree in een totaal andere
gedaante in ons dorp zien . . .

In de derde af levering van deze
art ikelenserie wordt iets verteld
over het leven en werken van de
mensen in Garmerwolde en
Thesing e in de periode van 1050
tot 1850.
Zoal s gezegd in eerdere
af leveringen van deze
geschiedenis (G & T Express
van januari en maart '82), waren
de eers te bewoners (boeren)
afkomstig van te rpdorpen lang s
de Fivel.

WEINIG VERANDERINGEN
Natuur lij k zijn er in de lange
periode van 1050 tot 1850 veel
maatsch appeli jke ontwi kkelin 
gen geweest, maar toch
veranderde het leven van de
meeste mensen (dus vooral
boeren) niet o f nauwelijks.
De aard van het boerenbedrijf is
in al die eeuwen vrijw el het
zelf de gebleven; di t geldt ook
voor de hoog te van de op
brengsten en de gebruikte
technieken.
Pas na 1850 kreeg de landbouw
een ander gezicht door uit
vindingen als de maaim achine
(to t dan alt ijd handwerk ! I), de
trakt or , het kunstmest en het
prikkeld raad.
In het gebied rond onze dorpen
is vanaf de ontginning vooral
veeteelt bedreven; de grond
bleek daar het meest geschikt
voor te zijn.
Op beperkt e schaal werd wel
graan verbo uwd (rogge en
tarwe) evenals dit het geval was
met peulvruchten en koo lzaad.
De nadruk op het veeteeltbedr ij f
in deze streek hie ld o.a. in dat
er veel handel gedreven moest
worden om aan het noodzake
li jke graan (brood! ) te komen .
Produkten die door onze 'voor
gan gers ' werden verkocht waren
boter, kaas, vlees en huiden .

HANDELSCENTRUM
GRONINGEN
De veeteell produkten uit onze
streek werden op de markt in

Groningen-stad verhande ld.
Gron ingen had zich namelijk in
de 12e en 13e eeuw ontw ikke ld
tot een belangri jk
hande lscentr um.
Centraal gelegen aan de noord
zijde van de Hondsrug (een
belangri jke weg en dus handel s
route) en op de krui sing van de
Drentse beken, was Groningen
opgeklommen tot belangr ijkste
handelsplaats in het noorden
van ons land.
Er werd handel gedreven met
andere nederlandse nanze
steden en met plaatsen langs
de Oostzee.
De export van zuivelprodukten
en de imp ort van granen was
erg belangrij k voor de voedsel
voorziening van onze provin cie.
Zo ontstonden er hongersnoden
op momenten dat de hande l, om ·
wat voor redenen dan ook, stil
lag.
Een berucht jaar in dil verband
is 1272; de hande l met de
markten aan de Eems was om
pol it ieke redenen verboden,
waard oor er een groot voedsel
tekort ontsto nd.
Ook 1288 staat bekend als een
jaar met hongersnood. Deze
keer werd het echte r veroorzaakt
door een aanta l wervelstormen,
die er voor gezorgd hadden dat
een aanta l schepen met man en
mui s (en graan!) vergingen.
In de 14e en 15e eeuw gingen
de internat ionale handelsbe
trekking en van Groningen lang
zamerhand verloren, maar de
beteke nis van 'Stad' voor de
Ommeland en als handelscen
tru m bleef beslaan. Alleen
Apping edam zorgde voor een
licht e konkurrenti e.

Bert Gerrit sen
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RedakC:~oneel Benjamin-bulle.in

Ouderayond O.L.S.
Garmerwolde

Paul Brakel gaat de redakt ie van
de Garmer en Thesinger
verlaten. Want de famili e Brakel,
in Garmerwolde beter bekend
als Paul en Geesje, gaat
Garmerwo lde verlaten. Ons,
vooral in dit jaarget ijde, gure
land gaan zij verruilen voor het
alt ijd zonnige Curacao . Net weer
eens doornat geregend, zou je
zin krijgen maar met hen mee te
gaan.

Paul

Paul en Geesje woonden zo'n
vier jaar in Garmerwolde en
hebben zich die vier jaar inten
sief in het dorpsgebeuren ge
stort . Je zag hen op elk feest
kun je wel stellen. Niet alleen
passief maar veel meer nog
actief , als organisator . Geesje
was o.a. de secretaresse van
Dorpsbelangen en Paul zat o.a.
bij de Garmer en Thesinger
Express. Een hele goeie combi
natie want zo kreeg onze krant
veel nieuwt jes, heet van de
naald zogezegd.
Paul en Geesje, namens alle

redakt ieleden harteli jk bedankt
voor al het werk dat jullie voor
ons gedaan hebben en vooral
veel succes en plezier in
Curacao.
Omdat er ongetwijfeld ook veel
over Curacao te schrijven valt
worden jullie bij deze benoemd
tot Buitenlandse correspon
denten van de G. en T. Express
(onbezoldigd natuu rlii k).

De redaktie bli jft nu wel met een

Geesje

probleem zitten. Het aantal
redaktieleden wordt te klein.

Wie wil helpen? Het kost je
ongeveer 2 avonden per maand.
Hiervoor krijg je interessant
werk en veel plezier terug .
Graag enkele enthousiaste
liefhebbers.

H.V.

Alle kinde ren hadden voor Sint
Maarten een lampion gemaakt.
Nou ja, zij hadden ze in ieder
geval zelf beschilderd ! Vorm en
stevigheid aan het geheel
geven, was meer het aandeel
van juf Bieny. Ze mochten even
hun kaarsjes laten branden en
met de lampionnen 'oefenen'
terw ijl ze het schone, pas ge
leerde lied zongen over Sint
Maarten, koeien met staarten,
meisjes met rokjes aan (in
peutermonden blij ken vele
variaties mogelijk). Menige
peuter liep op de elfde van de
elfde 'echt' voor de eerste keer.
Van zingen komt dan niet veel,
het is meer een dodelij k ver
legen gestamel aan de deur en
dólbli j zijn met 'appel, peer' of
wat dan ook . . .
Een hele sensatie, maar goed
voorbereid op de peuterspeel
zaal en daarom extra leuk voor
de kleintjes.
En nu - op naar Sinterklaas. Ook
de goedheiligman zal, samen

Op vrijdag 5 november j.1. werd
in café 'De Leeuw' de jaarlijkse
ouderavond gehouden. De
belangste ll ing hiervoor was
teleurstellend. In de plaats van
de heer J. Siepel werd de heer
E. Well ing gekozen in de ouder
commissie. De heren G. Bouw
man en J. Schuil ing werden
herkozen.
Daar de opbrengs t van de
floralia vaak tegenviel en de
belangstell ing van de ouders
ook hiervoor gering was, werd
besloten geen floralia-bazar
meer te organ iseren.

met Piet, een bezoekje brengen
aan de peuters van Benjamin. Ik
hoorde dat Dick van de Ree en
Roelf Koopman dit hebben
weten te regelen met de hoge
gasten uit het buitenland ! Leuk,
dat het dorp zo meeleeft met
het wel en wee van onze
peuters!
Dat mag ook blij ken uit het feit,
dat de Jantje Betoncollecte het
fraaie bedrag van f 549,- heeft
opge leverd in Thesinge en
Garmerwolde. De helft hiervan
gaat naar het nationale jeugd
werk, de andere helf t komt de
peuterspeel zalen in Ten Boer en
Thesinge ten goede. En dat is
wel nodig ook , want wethouder
Janssen zei bij de opening van
het nieuwe 'Krummelhoes' in
Ten Boer: 'Door de bezuinl
gingen, vormt het peuterspeel
zaalwerk een schrijnende
prob lemat iek. Het is belang rijk,
nuttig en zinvol werk - maar er
is steeds minder overheidsgeld
voor.'

Om toc h de nodige financien
binnen te krijgen, zal een
schoolfonds worden ingesteld.
Hoe de hoogte van dit bedrag
zal worden vastgesteld wordt
nog uitgewerkt. Voorstellen hier
omtrent zullen op een vergade
ring in januar i a.s. worden
besproken.

De oudercommissie gaf aan de
schoo l een getuigschrift die in
'886 was uitgereikt aan Simon
Bolhuis. Deze had in dat jaar de
school in Garmerwolde met
goed gevolg doorlopen.

•
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Ingezonden door een past-ebonnee uit Spanje

Slin~erklaas wlinkel~

lin Theslinse

Kerkd~ensten

- Rederijkerskamer Wester haar
jaaruitvoering a.s, 11 december
houdt in café De Leeuw te
Garmerwo lde. Aanvang 20 uur.
Titel: Mannen zijn ook maar
mannen. Na afl oop Tombola en
dansen.
- Voetba lcl ub GEO een feestje
had . . . en de volgende dag in
eigen goal gescoord werd.

5 dec. Garrnerwo lde, 10.00 uur:
drs. J.D.A. Zuiderveld,
Stadskanaal
12 dec. Thesinge. 10.00 uur:
ds . C. de Vries-Batenburg
19 dec. Garrnerwolde. 10.00 uur:
ds. C. de Vries-Batenburg, doop
24 dec. Thesinge, 20.30 uur:
Kerstnachtdienst, m.m.v. Juliana
24 dec. Garrnerwolde, 22.00 uur:
Kerstnachtd ienst , m.m.v.
Harmon ie
25 dec. Garrnerwolde, 16.00 uur:
kinderkerst feest
26 dec. Thesinge, 10.00 uur:
ds. Van Veenen, Haren
31 dec. Garmerwolde. 19.00 uur:
ds. C. de Vries-Batenburg

Onze
bezorsers
U als lezer krijgt elke maand
weer een krant o .a. dankzij een
aanta l enthousiaste bezorgers.
Vooral nu, in dit gure jaargetijde
past een woord van bewond e
ring voor onze bezorgers die er
voor zorgen dat u ondanks weer
en wind de krant op tijd krijgt
bezorgd . Het zijn de
onderstaande jongens:
Aldert Schaaphok, voor
Ruischerbrug en omstreken,
Wim Ritzema voor Thesinge en
omstreken en
Wim Hut voor Garmerwolde en
omstreken.

De redak tie

Op vrijdag 17 december a.s
organiseert v.v. GEO een kaart
en sjoelavond. Deze wordt
gehouden in café 'De Leeuw' te
Garmerwolde.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
De avond begint om 19.45 uur
en iedereen is van harte
welkom .

Kaart- en
s,loelayond
Y.Y. GEO

kans toc h !
Voor strooigoed en lekkere
chocola :
natuurlijk naar Johan Molle ma.
Of zoek je iets voor 'n grage
eter?
Dat is een rollade misschien wel
beter ,
dan kun je terech t in
Luddestraat:
Havenga weet daar wel raad.
Moe van 't winkelen? Dan in
eigen foug
een borreltje in Ria's kroug.
Sint moet effe kwijt . nu het nog
kan:
Ria maakte er het beste van!

Kortom , je hoeft niet ver te
reizen
in eigen dorp tegen redeli jke
prijzen
tik je aardig wat goeds op de
kop.
Sla deze GT Express maar op :
alle adverteerders hebben hoge
kwaliteit ,
van zo'n bezoek krijg je geen
spijl.
Trouwens .. . nog een apart
cadeau-idee
is een abonn ement op de GT!
Niet duur, men zal dat zeer
waarderen,
je kunt veel uit zo'n krantje
leren:
hoe zou Sint anders . in het
buitenland
weten waa r ie hier naar toe
moet als klan t?

Tot slot dus, allerbeste mensen ,
Sints zeer speciale december
wensen
en dat het u goed mag gaan ,
nietwaar.
Tot volgend jaar! Tot volgend
jaar !

Bezuinigen, dat vreesl ijk woord
werd ook in Spanje veel
gehoord.
Ik, oude Sint , ga dus dit jaar
echt niet naar dure winkels,
waar
je ook nog eens heel lang moet
wachten :
ik heb THAISEN in mijn
gedachten,
rust ig winkelen , moge lijkheden
zàt ,
dat lijkt zo'n ouwe Sint wel wal.
Dichtbij huis · t ijd en geld
gespaard
én leuke cadeaus bijeen
vergaard.
Zo kijkt de Sint dus heel
tevreden
rond in de winkel van Hofstede,
je kunt het niet zo gek bedenken
of Harm en Jelly hebben
gesc henken
voo r jong en oud, van warme
slo ffen
tot spu l waarmee de klei ntjes
boffen.
Verder in het dorp, bi j JOPKE
dus
zijn sieraadjes, grafiekjes, truien ,
plus
leuke goedkope klein igheden .
Dit pandje wil Sint graag
betreden.
Maar denk ook eens aan
Slachters zaak,
het assortiment is ook daar:
raak .
Nuttigs voor hu is, tu in en fiets ·
maar ontde k je daar soms niets
mi sschien dat 't je dan bij Elzer
lukt
want Miep , die zo graag
bloempjes plukt ,
heeft daar véél voor de natuur
vrienden.
Anders moet er iets zijn te
vinden
in de Derde Wereld ·winkel , die is
er ook nog ,
een héle nieuwe cadeau ties-

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

Van der "olen leyerC nieC alleen
zonneschermen

Bakkerij Stol

J.C. Kapteynlaa n 18
9714 CP Grcru nqen
Telefoon 05Q.730498

Oos tema mrik laan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Natuurlijk maken w ij graag een scher pe o ffert e voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens ho udt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het
o pnieuw bekleden van markiezen. of met het reparc re n van

tenten.
O ns levenngsprogramm a o mvat verder :

vouwwanden , ve rd urste ringe n, ro lluiken, voorzetramen en
kcs trukucwcr-ken.

Informeer vri jblijvend naar onze moge lijkheden en pri jzen.

Fa. N. Y.d. Nolen & Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naa r R.K. Stol.

Dorpsweg 40. Garmerwolde. tel. 050·41629 2 o f 730498

Kantoor en ...er kplaan O ude Rl1ks-....eg 12. G arm<'rwolde . tel. 0 50 -4 1609 8

A::I ....I~Jl C' voor Lc ...C'nborg me v~ H OreW('\ . Meerpa al 170. tel . 0 50 .4 1053 1



E~8en brood:
yoor de bakker!
Vroeger, hèèl vroeger, bakte
iederéèn zijn eigen brood. Daar
waar meer mensen bij elkaar
gingen wonen namen bakkers
deze bezigheid over. De
Egypt ische farao's hielden er al
hofbakkers op na en ook de
Grieken kenden beroepsbakkers;
in Pompeï zijn de restanten van
een bakkerswinkel gevonden . ..
Dit is tot op de dag van van
daag zo gebleven. Vloerbrood,
stokbrood, boerenbruin, casi no
brood , knipwit en gaat u maar
door . . . het is er allemaal bij de
bakker. En hij snijdt het ook nog
voor ons. Ons dagelijks brood
(want dat is het) hoeft allang
niet meer ait ijd hetzelfde te zijn .
Toch zit er meer overeenkomst
in al die broodsoorten van
tegenwoordig dan dat je op het
eerste gezicht zou veronder
stellen. Van de oorspronkelijke
voedingswaarde van de qraa n
korrel is namelijk door de vele
bewerkingen in de fabriek of
door de warme bakker niet erg
veel meer over.
Zeker voor wit brood geldt dit;
door het uitma len van de korrel
tot bloem gaan eiwitten en
waardevolle vitamines en
mineralen verloren.
Ook voor je spijsvertering is dit
nap-slik-voedse l nou niet beo
paald het beste wat je je kunt
voorstellen. Dit komt omda t alle
vezels zijn weggezeefd. Sinds
het midden van de vorige eeuw
is het vezelgehalle van ons
voedsel met 90% gedaald, uit 
gaande van het idee 'het is toch
niet verteerbaar'.
Langzamerhand komt men er
echter achter dat vezels wel van
veel waarde zijn voor onze
gezondheid; allerlei
beschavingsziekten worden er
mee in verband gebracht.
De krankzinnige situatie doet
zich nu voor dat reklame wordt

gemaakt voor 'brood met
zemelen'. Eerst de vezels eruit
halen en aan de koeien geven
en dan later vezelachtige stoffen
weer toevoegen.
Je kunt beter echt brood eten,
dan zit je in één keer goed. Je
weet dan ook weer dat je brood
eet en geen hagelslag of jam;
want veel van dat moderne
brood smelt op je tong . En als je
dan óók nog je eigen brood bakt
dan weet je zeker wat er in
zit . ..
Sinds enkele jaren bak ik mijn
eigen brood (evenals enkele
andere dorpsgenoten) en ik kan
u vertellen dat het resultaat niet
alleen gezond en lekker is, maar
ook een leuke bezigheid.
Het is ook niet zo moeili jk; je
kunt het natuu rli jk wel moeil ijk
maken want je hebt allerlei
soorte n meel (boekweit, rogge,
maar ook gerst of haver) en in
plaats van gist kun je ook zuur
desem gebruiken. Ik wil het nu
alleen hebben over gewoon
volkorenbrood dat gemaakt is
van de volgende bestanddelen:
volkorenmeel (500 gr.)
water enlof melk (lauw) (3 '/'dl)
gist (vers van de bakker) 20 gr.
zout (V, theelepel)

Wat nu hiermee te doen?
Los het gist op in een deel van
het water, maak een kuilt je in
het meel en giet de opgelos te
gist hierin. Roer de gist met de
rest van het water door het
meel. Tien minuten goed door
kneden tot het van de handen
los laat.
Doe de klomp deeg in een
schaal, vocht ige theedoek
erover en 1 tot 2 uur laten rijzen
op een enigszins warme plaats
(achter de kachel, in de zon). Na
het voorrijzen nog een keer fl ink
doorkneden en het zout toe
voegen. Doe het dan in een
ingevette vorm, laat het nog een

half uurtje narijzen en bak het
dan gaar in een hete oven (30·60
minuten, afhankelijk van de
oven). Als het klaar is direkt uit
de vorm schudden en goed
laten uitdampen voor dat je het
in de broodtrommel stopt.

Omdat meel (zeker als het op
een molen gemalen is) per keer
nogal van samenste ll ing kan
verschillen, is het moeilijk om
precieze hoeveelheden voor te
schrijven. Door het vaker te
doen zul je vanzelf leren voelen,
zien, ruiken wanneer je deeg
goed is. Het moet stevig en glad.
tegeli jkertijd elastisch zijn; het
zal zichzelf samen trekken en er
zullen blaasjes op het oppervlak
komen als je het uitrekt.

Ik maak zelf all ijd het deeg op
het aanrecht; andere plaatsen
kunnen natuurlijk ook, maar
zorg voor een ruim en glad
oppervlak. Formica of marmer,
roestvrij staal of glad hout lenen
zich er uitstekend voor.
Stroo i ti jdens het kneden regel·
mati g meel over het deeg, zodat
het niet aan je vingers blijft
plakken. Je kneedt het deeg
door het plat te drukken, uit te
rekken, dubb el te vouwen en
opnieuw plat te drukken enz. tot
het de juiste zachtheid en
elastici teit heeft .

Ik gebruik zelf biologisch meel
van de molen maar je kunt
tegenwoord ig op steeds meer
plaatsen volkorenmeel in
redelijk grote verpakkkingen
krijgen (o.a. ook in Bedum).
Succes ermee en je zuil merken
dat 'droog brood eten' geen
straf hoeft te zijn. Integendeel !

Kees Faber

Stoom'lujêjes
TE KOOP:
1 diepvrieskis t, inhoud 365 I.
Mevr. Wieringa·Smit ,
Loopplank 2, Groningen,
tel. 050·413477

TE KOOP:
Aanrecht, 60 x 90 x 170 cm.
Kleur: mosgroen.
H.A. Kappetijn, Dorpsweg 54,
Garmerwolde, tel. 050-414401

TE KOOP:
1 Moulinex grill
1 stereoversterker 2 x 60 W.
1 stereoradio kombinatie
1 portable radio met cassette en
t.v., 12 '/, cm.
1 acculader.
Alles nieuw voor halve prijs.
Bert Buringa,
L. v.d. Veenstraat 24,
Garmerwolde, tel. 050-416049

TE KOOP
wegens vertrek naar warmere
oorden:
bruine wastalel (nieuw) I 35,
koelk ast (talelmodel) I 45,
gas lornuis ts-oi ts met oven)
1 15,-
lich/dimmer (nieuw, 60-300 Watt)
120,-
overgordijnen van woonkamer,
kleur: bruin/beige.
Afmetingen: 2 x 3.7()'2.70 m.
Prijs n.o.t.k.
Paul Brakel, p/a L. v.o. veen
straat 14, Garmerwolde,
tel. OSO-416341

Oan voor een lekker s tukje taar t ot geb ak. even naar

lets te vieren?

BakkerU Stol "Rund·
e n Vark e ns

slage ri j

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddcsu-aat I Telef oon 1262~BLOEM'

// KW EKERIJ

Bie d t een
volledig
assor ti ment
voor
kamer en tu in

FIRMA R. VEENSTRA

Oosterha mriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552~

...
'V

I

........
J .C. Kaptey nlaan 18
97 14 CP Gron inge n
Tetet oon 050·730498

Ook kunne n wij bezo rgen, dan even bellen naar R.K. Sto l,
Dorpsweg 40. Garme rwolde. tel. 050-416292 o f 730498 Garmerwo lde 050·416280

Ten Boer 05902·2946

Best ell ingen worden
bezorgd:

vnjd agmorgen te Thcsrnge
vri jdagmiddag t e G armerwolde



Loyende woorden yoor
'Loyende Stemmen'

Reanimatie cursus
speelt ook de leef ti jd van het
slachtoffer een grote rol. Voor
volwassenen is c irca 10 minuten
hartst ilstan d fataal, terwi j l
kindere n, na al zo'n 20 minuten
te zij n verdronken, nog weer tot
leven kond en wo rden gewekt.
Dus mensen, tref je zo'n slacht
offer, doe iets . Beter is natuur
lijk je van te voren te laten
informeren en trainen via zo'n
cur sus van de Nederlandse
Hartst ich tin g.
Binnenkort zal er nog eentje in
Garme rwolde gegeven worden.
Geïnteresseerden kunnen zich
bij Dorpsbelange n opgeven.
Kosten f 20,- p.p. (maxi maal
10-15 personen per cursus).
P.S. De 10 curs isten die 26
oktober in café De Leeuwaan·
wezig waren zijn, na een inten
sieve training (nI. oefenen op
een levensechte pop) allen
gesla agd. Voorz ien van een
diploma kon rn.l, een ieder
terugzien op een zeer leerzame
avond .

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050 · 416425

E. Havenga

H.V.

Dinsdag 2 novemb er hield Wim
Dussel een lezing met dia's over
zijn fietstocht doo r Amerika. Dit
gebeu rde in 'Ons Trefpunt '.
Slecht veert ig mensen waren
aanwezig. Het bestuur heeft
zelfs in tweestrijd gestaan of
het wel door kon gaan . Op de
maandagavond ervoor waren
nog maar twaa lf kaarten
verkoc ht. Gelukkig dus dat er op
de avond zelf nog wat mensen
bij kwa men. Het was een
gezell ige en moo ie avond .

Ver. van Dorpsbelangen

J.I. di nsdag 26 oktober is er in
café De Leeuw te Garm erwolde
een cu rsu s Rean imatie gegeven.
De animato r van deze cursusser
is de Nederlandse Hartsti cht ing.
Deze stichti ng vindt o.a. dat er
in Neder land nog te veel
mensen ten gevolge van een
hartstilstand sterven, die eigen
lijk best in leven hadden kunnen
bli jven ALS omsta nders maar
hadden geprobeerd die hart stil 
stand te verhe lpen (= reari l
matie) . Want hetgene dat je
moet doen om zo'n slac htoffe r
te hel pen is niet zo moeilijk .
Mond op mond beademing
gecombineerd met hart massage
(door de borstkas regelmatig
stevig in te drukken) , dat is
alles. De voorn aamste oorzake n
van zo'n hartsti lstand zijn : hart
infarct, verstikking , misbruik van
medic ijnen en dergelijke, en ver
drinking. Het belang rij kste bij
reanimatie is de tij d. Beter snel
wat minder goed dan te laat
professioneel (wacht en op de
dokter o f ambulance). Voor het
welslagen van de reanim atie

llliee: yeel
publIlek yoor
Wlim Dussel

van G. Jell esma, gezongen door
koo r en sol iste.
Na de pauze bleek dat het
gemaak te toneel er niet voor
niets was . De koor leden
toonden meer in hun mars te
hebben dan muziek Hoewel
velen voor het eerst op de
planken ston den was da t niet te
merken. Het leek meer op de
jaa rlijkse uitvoering van een
toneelvereniging dan een koor
concert.
Twee goed op elkaar inge
spee lde alten bracht en de
histo rie van het koo r heel
geest ig op rijm over het voet
licht. Men bleek wel iets tegen
de dir igent te hebben. Gelukkig
lag di t nie t op muzikaal terrein,
maar meer op zijn manier van
klede n.

Ook Mart je Veldm an kreeg de
handen op elkaar met haar voor
dracht in het Groningse dialect.
Weer was er een cli max . Het
koor stak de draak met zichzelf
in de min i-operette 'Catootje'.
Ook nu weer moest de dirigent
het ontgelden. Maar hoe het ook
zij: onder zijn deskund ig leiding
heeft het koor in ieder geval één
zeer goede koorza ng laten
horen.
Voorzitt er WA Zijlema mocht in
zijn slotwoord een zeer
enthousiast publiek bedanken.

'Lovende Stemmen' heet de Chr.
gemengde zangvereniging van
Thesinge . Vrijdag vierde dit koor
zijn dert ig·jarig bestaan met een
concert in de Geret. Kerk van
Thesinge. Met veel inzet was
een uitgekiend programma
samengeste ld. Onder inleidend
orgelspel van dirigent D.J. du
Corb ier kon men de kerk beo
wonderen die door vrijwill igers
was omg etoverd tot een waar
theater.
Het koor had enige, al bijn a
klassieke, liederen uitgekozen
die veelal a capella werden
gezongen. Vooral de vele aan
wezige oud-leden zullen hiervan
genoten hebben. Soms bege
leidde Bertus Kol op orgel. Hij is
niet de vaste organist van het
koor, maar de samenwe rking
verliep prima . De gelukkig in de
Nederland se taal gezongen
liederen, hoewel ook van buiten
landse com poni sten afkom st ig ,
oog stte n veel applaus.
Als sopraan-soliste had het koor
Anneke Wemmenhove geênga 
geerd, eens lid van het koor .
Onder de rust ige orge lbege
leiding van haar man Piet
Kalteren, kwam zij tot gro te
muzikale prest at ies. Zij boe ide
het publiek met haar stem die
zich gemakkelijk in de hoog ste
regionen beweegt.
De apoth eose was psalm 116

SchildersbedrUf

H. Hofstede

verf - gla s - behang 

klompen - laarzen

9797 PC Thesmge .
G.N . Schuttertaan 28.
telefoon OS902· 19S7

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude r ijksw eg I I
GA RMERW OLDE
tel. 050-41650 I

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhof

Lev erin g van all e soorten
r ijw iel e n. m otoren,

bromfietsen
ZUNDA PP . KREIDlE R . G ARH U

.YE5PA. r O M0 5 . YA MAH A
F/..N TlC

• A~ 'kou~n t fl~~I O'OOl'rood
~~rboor • ~tll!' lXcnloOlm M~

• Promo~t t'fJ~1.Il!'

RIJKSW EG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
W erk plu t s " ~nd.logs de gehel r

d .ag gt"1olo trn



Vreemde sasC:en11 FoC:oboek Yen Boer
Ik ben één van de trotse
bezitters van een volkstuintje in
'De Klunder' . Op 10 november
kwam ik daar om een paar
wortels te steken. Het viel me
op dat veel wortels een deel van
hun loof kwijt waren. 'Hazen
zeker', dac ht ik. Het was net
goed koud voor het eerst , dus
dat leek me niet zo'n raar idee.
Toen ik wat verder keek bleken
mijn spru itkoolplanten 'ont
hoofd ' en waren forse happen
uit de groenlofkroppen
genomen. En niet alleen bij mij .
Een kort e speuraktie in nabij 
gelegen percelen leverde op dat
daar ook behoorlij k was huis
gehouden. 'Dat kunnen een paar
haasjes niet op hun geweten
hebben', dacht ik toen; dit moet
wat anders zijn. Een paar groot
uitgevallen uitwerpselen en
afdr ukken van flinke poten
deden het vermoeden ontstaan
dat het koeien of schapen
waren geweest die een kort
maar krachtig bezoek aan de
tuintj es hadden gebracht. Waar
schijnli jk schapen.
Dit kan natuurlijk gebeuren; dat
er vee losbreekt en dat ze zich
dan tegoed doen aan allerlei

lekkernijen die ze tegenkomen
op hun pad is heel voorstelbaar.
Het is ook niet de eerste keer.
In voorgaande gevallen werd
dan kontakt opgenome n met
getro ffen tuinbezitters en soms
heeft dat geleid tot een schade
vergoeding. Op het moment dat
ik dit schrij f is mij hiervan nu
niets gebleken; ook dhr. De
Boom, die volkstu inzaken regelt,
wist van niets, en het is zeker
een week geleden dat het is
gebeurd. Dat vind ik jammer. Ik
zit zeker niet te springen om een
schadevergoeding, de schade
valt erg mee (de wortelen en
spruitko len groeien wel door) en
geld vergoed niet alles wat je
bent kwij t geraakt . Ik zou wel
graag horen hoe één en ander is
gebeurd; misschien dat we
kunnen voorkomen dat zoiets
weer plaatsvindt. Bijvoorbeeld
door de tui ntjes beter te
beschermen. Maar ik zou ook
graag iets horen, omda t ik dat
een redelij ke gang van zaken
vind als het schade betreft aan
eigendommen van anderen.
Voigende keer beter.

Kees Faber

Ongeveer twee jaar geleden
stond er in de Garmer en
Thesinger Express een oproep
voor oude foto's. Een zestal
enthousiasten wilde die
gebruiken om een fotoboek van
de gemeente Ten Boer te
maken. Nu is het dan zover, het
boek is klaar. JI. donderdag
11 november werd het eerste
exemplaar van het 'Fotoboek
Ten Boer' overhandigd door
burgemeester Bultena.
Natuu rlijk was de Garmer en
Thesinger ook ter plekke.
Tijdens de overhandig ing werd
er meteen al weer uitgeweid
over nieuwe plannen voor een
nog omvangrijker werk, nl. een
geschiedschrijving van Ten Boer
en oms treken.
Het fotoboek zelf is ruim ander
half keer zo dik geworden als
oorsp ronkelijk voor mogelijk
was gehouden. En, naar mijn
mening, daarom minstens
anderhalf keer zo goed.
Alle medewerkers: proficiat. Er
staat ontzettend veel in het
boek. Werkelijk voor elk wat
wils. Voor niet autoc htonen is
het onvoorstelbaar hoeveel
interessante dingen (molens,
huizen, weggetjes, etc .) er zelfs
in de laatste 20 jaar verdwenen

zijn. Van aller lei andere zaken,
nu nog aanwijsbaar, wordt de
geschiedenis verteld, bijvoor
beeld over de melkfabriek in
Garmerwolde of over de
restanten van oude verdedi
gingswallen in Thesinge. Ook
staan er een groot aantal oude
groeps foto's in het boek. Omdat
bijna alle personen die erop
voorkomen met naam vermeld
worden (mijn compli menten hier
voor) is het boeiend te zien hoe
in de loop der jaren mensen
veranderen.
Kortom het Fotoboek Ten Boer
is het aanschaffen zeker waard.
Kosten f 29,75, als u het afhaalt
in Ten Boer bij de heer
W. Jansen, Reddingiusstr aat 2
(05902-1704). Een deel van de
opbrengst is bestemd voor het
Restauratiefonds van de
Kloos terkerk in Ten Boer. Bij
toes turen van het boek worden
de kosten f 35,75, te voldoen op
rek.nr. 306359251, Rabobank
Ten Boer, t.n.v. Fotoboek
Ten Boer.
Tevens kan het fotoboek besteld
worden bij Uitgeverij Profiel,
Postbus 7, 9780 AA Bedum
(05900-13636)

H.V.

511nC: Itaarc:en
De Ver. van Dorpsbelangen
Thesinge heeft ook dit jaar weer
een wedst rijd gehouden voor de
lagere schoo ljeugd wie de
moo iste lampion maakte van
een voederbiet.
Wij hadden de bieten uitgedeeld
op schoo l, zesendertig stuks.
Hiervan kwamen negentien
bieten terug.
De keuring was woensdag 10
november om 2 uur in café
v.d. Toorn .
De heer en mevrouw Tiemes uit
Bedum waren de jury. Het vorig
jaar hadden zij dit ook gedaan

en dil jaar hebben ze het ook
weer met plezier gedaan.
De uitslag was:
Kinderen 6, 7 en 8 jaar.
1. Alex Mollema, 2. Marscha
Meijer, 3. Sander de Boom.
Kinderen 9, 10, 11 en 12 jaar.
1. Titia Pleiter, 2. Jaap Oudman,
3. Erik Vegter.
De winnaars mochten een
prijsje uitzoeken en alle
kinderen werden getrakteerd op
een glas fris.
De heer en mevrouw Tiemes
ontv ingen een aardigheidje van
de jurering.

Het bestuur De burgemees ter word t het eerste exemplaar overhandigd.
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Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
telefoon 05902· 1383 tnteneurverzorq tnq
stadsweg 63,9791kb ten boer betimmeringen

O l DI IUH.;, ...w H ; h
(; \ H\1 H H \ O Il JE



Geyulde speculaas

43. prijzen
45, ureren reservOir
47. cmzetcetas uoç
49 scrcc
51. ;)U~ I Jg voe rwerp
52. deel van de boOm

lussen scrsces en sp lnl
53. op dit mement
54, Ierland
55, boom
56 geen vrou w
57. m iddel om te n oste-en

Imvl
58 mhOlJdsmaal
59 khnknaç eltJe5
6 1 oude voeturnaar

mu: hter)
63 be mmd
65, cu oer« . vaartuig
66, ZOOGdier
67 "uur
69 çescnen«
71 gentlem an
n iem. naas t ons
73 vceç wcoro
75. Spaa ns au tomerk
77 . vat waarin bo ter woed t

gemaakt
78. w ig
79, ra am
81. larve
63, art.keien cafk.)
84 ond ers te dee l van scmc
85 . beroep

gesteld. In hun vrije tijd . Ze zijn
geen beroeps-journalisten , ze
kunnen niet overal zelf bij zijn.
Zeker niet , wanneer ze voor
bepaalde gelegenheden laat een
uitnodiging krijgen (hetgeen
voorkomt). MAAR BOVENDIEN
is de opzet van deze krant, dat
de verenigingen zélf zo aktief
zijn om verslagen in te sturen en
op die manier gebruik te maken
van deze spreekbuis voor onze
dorpen. M.a.W.: wanneer men
vindt , dat er aan bepaalde
verenigingen of uitvoeringen te
weinig aandacht wordt besteed,
ligt dat aan die mensen zèlf.
Mopper dus niet , maar werk
akt ief mee, dan zijn we allemaa l
tevree met de G & T! !

Redakt ie

Af en toe bereikt ons enig
gemopper van verenigingen, dat
wij niet genoeg aandacht aan ze
besteden. Nog één keer dus
deze uitl eg: de GT Express
wordt door vrijwilli gers samen-

Oyer oorzaak
en seyols

De eerste grote bang
het duurde heel lang
voor de mens werd een mens
en de hebzucht werd langzaam

geboren
en de jacht werd een wens
om tot de grootst e der groten te

behoren
In het verschiet de laatste bang
o God, wat zijn wi j mensen

bang
De angst die barst de naden uit
God 0 God toe schei toch uit
want als alles daarop wacht
komt het einde van de jacht
Kom zet nu de eerste schrede
Vecht ja vecht nu voor de vrede.

J . Kolman

Het einde yan
de;ach.

87. dwaas
88. heilige
89 moeoerk()(l lin
90. waann rren een bad

neemt
91 mei breed
93 mee :k
94 voorze tsel
95 ncwooro
96 ...rouweliJk roo fdie r
97 pan amencart all ....evs
98 SPil
99 mtddag

100. amanOelflflÇ
10 1. li chaam

Kneed hiervan een stevig deeg
en laat het (liefst gedurende een
nacht) op een koele plaats sti jf
worden. Rol het speculaasdeeg
ter dikte van '/, à V, cm. dik,
verdeel het in twee gelijke delen,
leg de ene helft op een beboterd
bakblik, strijk de spijs er zo
gelijkmat ig mogelijk op uit en
dek het met de tweede deeç
heift af. Evl. kunt u de boven
kant garneren met wat
amandelen, goed in het deeg
drukken.

Druk de randen stevig op elkaar,
bestrijk de bovenkant met een
papje van melk en suiker en bak
de gevulde speculaas in ± 3
kwart ier in een matig warme
over bruin en gaar.

Voor de speculaas hebt u nodig:
250 gr. bloem
175 gr. boter
150 gr. lichtb ruine basterdsuiker
1'h afgestreken eetlepel
speculaaskruiden
1'h eetlepel meik
mespunt zout

N .f7

HO~lZONTAAL'
1. land In la -Europa
S. ecces
9 huurso"l1

12. renç temaet
13 stad In Zd·Amerika
14 hUldvochl
15 bil Jar1 stok
16 Vererllgde Stater
16 Fra ns l ,a M)(lrd
19 Uitgelezen

versenemennerd
21. e ind
22. melkkli er
23. zangnoo t
24 bej aa rd
26.overv"nmngste ...en
28 . revens iucnt
29. Rom . goc m ..an de

vrece
30. gul de" (barg .)
32. pI in Nrd -Ho l land
33. verf s lo f
34. spel lEng f

35. roede
37. reeds
38. korte t'Jd
39. grot e zak
4 1 vetenet

Puzzel

De maand december staat weer
voor de deur, een gezellige
maand met al z'n feesten die
voor een niet onbelangrijk deel
in 't teken staan van lekker eten
en snoepen.
Vandaar dit recept voor gevulde
speculaas . U kunt meteen aan
de slag, want Sinterklaa s nadert
met rasse schreden en wilt u de
amandelsp ijs zeil maken (wat
het allerlekkerste is, maar wel
een beetje prijzig), dan moet u
wel snel beginnen omdat
amandelspi js een aantal dagen
moet staan ( ± vijf dagen) voor
ze goed op smaak is.
Voor de spijs hebt u nodig:

geraspte schil van 1 citroen
Maal de amandelen in een
molent je en vermeng ze met de
overige ingrediënten. Stevig
kneden en zet de 'spijs'
afgedekt met een vochtige doek
enige dagen op een koele
plaats.

125 gr. amandelen
125 gr. suiker
1 ei

VERTI KAAL:
1. lekker zacht en vett Ig
2. boot
3. nagelt je
4 p i in Friesl ana
5. nct ne SChil"
6 vorm v.n. w.v . ....ertsen
7. bele tte
B. voegwoo rd (Fr)
9 er!

10. dee l .. een etm aal
11. la'lde llJk
12. slaç
15. spieer
17 . '0'0 1 sex.acoeat
20 rei ni gi ngsmid del
22. pl . in NrtfBraba-u
25 transeane IE'l g)
27 ne-tst lA.m)
2a pi in D.Ji ls la'ld
29 stra1v.erklu lg In

oude ecnoc

3 1 oe.....or-ers van «reta
33 deel van ton-u.s
34 sc ho eisel
36, van de tsamen tr.)
38. Inue
39. eançs te-r

40 koude cru are
42 zumvrucnt
44 voorzetsel
45 bruin als taa -i
46. bli Jlt van gunstige

geZindheid
48. di j
50. noc rcoexset
52. da nspart ij
5J . OUllendiJ"'s land
60. Eurooea an
6 1. sp lraalVQt'mlçe bocht
62 de naam ....eet Ik met
64 ...oorweeroe
66. eers te :"'ocrd ..an één

V.C. 10 çetcoen
67. bun
68 i"b!.>içi n ~ in vtax

cocervrak
ie teoerrwereoc e verts tc'
71. k leur o t hç uur. '

kaa-tsoer
72. sc l"raagp iJ er a .c.

txnten ...ant v.c muu r
74. n ieme ndal
76. as wa ara-r t rappers
77. rreubel met deu ren en 'o!

laden

76 . plenter
79 ont vangtoes tel
80 . eoen- ero
82. koe l
84. caooer
85. zange r en urenter
86, vreemd
89 oeowenneooe drank

ui l honing
90 vorm van hel ....erk w

ZIJn
92 Sl !.>k c-coo
96 basrsonce wus

GARMER & THESUmER EXPRESS

Red akti e : Hen k V l iem , L. V.d . Veen st raat 14,
9798 PL Garmerwold e, l e l. 050-416 341
Adminis tr ati e: Peta J urjen s, L. V.d . Veenstraat 15,
97 98 PK Ga rmerwo lde, tel 050-416094
Redakti e Thes inge : Anne lies Heuvelmans. Schut 
te rlaan 29, 9797 PB , tel. 05902·2001
Bank: Raboban k Garm erwolde, rek .nr .
32.07.05.7411, g iro v.d . ban k 9 1.69 .38

Copy inleveren: steeds voor de 15e van de
m aand.


