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In gesprek met mevrouw Veenstra
Een ieder, di e de kwe kerij
van Veen stra bezoekt , zal
daar Mevrouw Veen str a aan
het werk aantre ffen. Uit
nie uwsgierigh eid naar haar
bez igheden ben ik eens
met haar gaan pr aten . De
ontvangst was hartelijk . de
hond Ronaid lag er rust ig
bij en het bleek al gauw,
dat mevr . Veen st ra vlot van
de tong riem is g esneden:
haar man hoefd e maa r
we inig aan vul ling te geven .

Mevr. Veen stra had, toen zij
trouwde in 1945, nog nooit
in dit soort bedrijf ge werkt.
Ze beza t wel enkele
diploma's o .a. in Duits en
boekhouden en een
enorme werklust .
Toendertijd bestond het
bedri jf alleen nog maar uit
het kw eken van groenten
op de koude grond , waar
dhr. Veen stra in 1940 mee
was begonn en. Het was
hard wer ken samen di e
eerste jaren : om 5.00 uur
's ochtends moest en de
groenten gesneden
worden , vers voor de
veiling en om 7.00 uur
moest mevr. Veens tr a weer
gauw naar huis toe om de
kinderen te verzo rge n.
Hun wens was een eige n
bedrij f te krijgen. Ze
vroegen subsidie aan voor
een kas voo r het kweken
van tomaten en
ko mkommers. Maar omdat
er dan heel prec ies op
gewicht gew erkt moest

worden . er nu weer een
import stop was en dan
weer een sto p voo r prij zen ,
besloten ze het te gaan
proberen met verwarmde
kass en en met bl oem en .
Dat gaf wel het nod ige
comme ntaar, want 'wie
koopt er nou blomm en!'
Dhr. Veen str a vo lg de een
bloemencursus en al lengs
versch enen er bl oemstu k
jes en potplanten voor de
verkoop thuis . Toen werd
het ech ter noodzakel ijk ook
een cursus bloemsierkunst
te gaan vo lgen , maar wie
moest dat doen ? Zij of h ij?
Na lang dubben we rd
bes loten , dat zij dez e
cursus zou vo lgen , ook al
hadden ze intussen vijf
ki nderen !
Bij deze ku rsus behoorde.
behalve het le ren ken nen
en herken nen van all erle i
bloem en en heeste rs . ook
scheikunde en bemestings
leer. De bem est ings leer
was voora l voor de
pot plan ten. Scheikunde
was niet het sterkste vak
van mevr . Veenst ra, maar
ge lukkig trof zij een
aard ig e exam inator. di e
heel gezell ig met haa r
pr aatt e en wein ig over
scheiku nde vroeg! Een
moeilijk mom en t t ijd ens het
exam en was oo k, dat ze
een ficu s, d ie in een
yoghurtfles was gestop t ,
mo est herk enn en , maar ze
haalde het exa me n.
Het was natuurlijk
noodzakel ij k , da t mevr .
Veenstra meeh ielp in het
bedrijf . maar ze doet het
ook met heel veel pl ezier .
De kinderen leerden al jong
op eigen bene n te staan en
mee te help en in de
hu ish ouding, want oo k die
mo cht niet verwaarloosd
worden . Geestelijk vindt ze
het wel vermoeiend werk.
Vaa k moet ze in sp ringen ,
vlug even d it o f dat, goed
op le tten of de kla nten wel
beta len. De bestellingen
moeten in orde zijn , want
daar rekenen de mensen
op. Dat be teken t, dat het
beste llingenboek iedere
avond gecontrolee rd moet

worde n, de telefoon beg int
's oc hte nds om 8.00 uur.
Na de uitbreid in g van het
bedrijf met de hydrocultuur
en het tuincentrum , weet
mevr . Veen stra ni et meer
alle nam en van de heest er s
en st ru iken , want voor al als
de takken kaal zijn. is het
de kunst aan de takken te
zien wat het is. Maar door
er dag elij ks langs te lop en
en het aan haar man te
vragen. heeft ze toch hee l
wat namen geleerd . Het
gaat natu urlijk ook om
grote hoeveelheden : alleen
al van het perkgoed , zoa ls
ge ran iums, fu chsia 's,
lobelia's en vele andere
hebben ze er zo 'n 300.000 .

Wat mevr. Veenstra het
mo oiste vindt. is he t maken
van grafwerk. Daar kan ze
met ha rt en ziel mee bezig
zijn en zich er ech t op
toe leggen . dat er goed
verzorgde stukken
on tstaan . Aan schoon
dochter Catrien en aan
Ine ke laat ze de
br ui ds boe ketten over, wan t
die zijn daar weer vee l
beter in. Oo k het omgaan
met de klanten vi nd t ze erg
leu k, er mee pra ten en al s

het kan grapjes maken .
Som s komt ze voor verras
sin gen te staan. zoa ls de
keer . dat iemand om géle
geraniums vroeg : die
bestaan nie t , maa r de klan t
verwachtte van we l, omda t
het een modekleur was .
Haar enige hobby is het
lezen van boeken en daa r
neemt ze alleen op zon dag
middag de tijd voor. Verder
is ze zo verg roe id met het
bedrij f. dat ze nog lang niet
wil sto ppen en het wat
rust iger aan gaan doen .
Toch kr ijgt ze daar nu we l
de gel egenheid toe, om dat
haar zoon Jan sinds 1 me i
he t bedrijf o ff icieel heeft
overg eno me n. Ze ziet erg
op teg en veel vr ije tijd,
want ook van vroeger kent
ze he t vakant ie-houden
nie t : ze gi ng dan meestal
wat bijverd ienen met het
plukken van bessen b.v.
Ook haar man heeft haar
nie t kunnen overhalen tot
een rei sje langs de Rijn, ze
voe lt zic h gewoon niet
lekker op vakanti e!
Haar lij fspreuk lijkt te zijn:
Laat mij maar werken!

elisabeth schuli ng



Koninginnedag
Thesinge 1983
Kort vers lagje van het '30
April Com ité' Thesinge :
We hebb en op het
sportveld verschi llend e
spelle tjes gedaan , on der
prachtige weersomstandig
hed en ,
De uit slag en:
1) Vossejacht
de prijzen werd en
ge wo nnen door :
1) Fokko Oudman
2) Tiemen Koenes
3) Anit ha van Zanten
2) Kru iwagenraces ,
geëman cipeerd .
Hier vie len de prijzen:
1) Wim Ritzema,

Margreet Ritz ema
2) Roelf Ridd er

Soe t ie Ridder
3) Jan - Jacob Rit sem a

Saski a Holtman
3) Stoelendans
Daar waren de prij zen als
volg t :
eerst de dam es.
1) Frouk v.d . Veen -H aven ga
2) An ita Dijk
3) Renée Koopm an
en b ij de heren:
1) Tiem en Koenes
2) Ebel Vaatst ra
3) Harr y Bus.

Oranjecomité

en de kinderen
We mo esten om hal f 9
verk leed op het scho olplein
zij n. In Thesi nge dus. Toen
g ing de jury kijken w ie een
pr ijs had gewo nn en. Om 9
uu r gingen we door het
dor p. de optoc ht voo rop .
Wij war en erg beni euwd
wie een pr ijs had!
Toen gingen we wat
drinken en spe l let jes do en.
Er was één spel bij , dat was
ballon-pri kken . Je moest
op iem and zijn rug zitten
en dan een ball on lek
prikken .
Het was erg mooi weer.
Dus was alles erg geze ll ig .

Esth er

De club "de
Flierefluiter"
In ongeveer 1976 hoor den
we dat juf Wobby
Hard eman en Harma Pleiter
een club wild en proberen .
We moesten dan altijd tw ee
kwa rtjes meenemen. We
hadden toen club op
zaterdagmorgen . Als we
met onze tw ee kwartjes
binnen kw am en, mochten
we 25 ce nt in een bu sje
stoppen waar de le idsters
weer materiaa l van
kochten .
We hadd en nog een bu sje en
daar deden we ook 25 ce nt
in. Dat is voor een jongetje in
Indi a. Want... we hebben ook
een kind geadopteerd . Hij
heet Ki ran Kum ar. Elk
seizoe n maken we het bu sje
leeg en stu ren het op. We
krij gen dan meestal een
b riefj e te rug .
Ook heeft h ij ons alle maal
een fot o ges tuurd . Later
werd juf Harm a ziek en ko n
niet meer help en op de c lub .
Daarn a kregen we Bea
Ridder, dat was een hele
leuke ju f waar we veel lol
mee hebb en gehad. Maar
ook Bea Ridder kon niet
bl ijven want ze werd juf
aan een school. Toen was
het een beetje afwis sele nd .
Want we hadden weleens
Co by Oomkes of Anneke
Ap oll of Gerda ui t Bedum.
Maar d ie is er st raks oo k
niet meer.
AI een poosje ge lede n
moesten we 60 cen t
meenem en wan t ze
kwa men niet rond met de
kwartjes . Nu had den we
nog een veran de ring .
De cl ub is nu op
woens dag. Op 11 mei
gingen Tit ia, Mirjam en ik
van c lu b af. Same n me t
nog een paar andere
kind eren hebbe n we een
soort toneelstuk (maa r dal
zong en we) in gestu deerd
voor de Klei ne Club (want
er zi jn twee cl ubs) . Het

toneelstuk heett e: Dri e
Schu imtamb oers. Toen we
het toneelstu k hadd en
gedaan . t rakt eerden we op
Arretjescake en de leidsters
op appe lsap . Daarn a deed
ds. Hardeman een pa ar
in te ressante goocheltrucs.
Soms kwa men we er ac hter
maar so ms ook nie t'
Toen gingen we weer trak 
teren ; nu op kaas . Daarn a
gi nge n Mirjam , Titi a en ik
een ged icht voord ragen dat
we zelf gemaakt hadd en ,
We hebben een geze ll ige
middag gehad en een leuk. ,
serzoent Wiesje Hoek stra.

'Benjamin'
viert feest
Op zaterd ag 11 juni houd t
peu te rspe elzaal 'Ben jamin'
een OPEN HU IS- fest iviteit en 
markt.
Om 10 uu r 's oc htends
wor dt de spee lzaal off ic ieel
geopend op het
sc ho o lplein tje van de
voo rmal ige O.L.S. in de
dorpskern van Thesinqe.
Het college van B.&W, is
voor de opening
uitgen od ig d en
muziekkorps 'Juliana' zal
op de bekende,
mees lepende w ijze het
feest inluiden.
U wee t het . de speelzaa l in
Thesinge draait sinds
september vorig jaar.
Peut ers, leidster en ouders
zijn ent ho usiast over de
twee oc hten den in de week
waa rop de kin deren met
mekaa r spelen . zingen en
allerle i leuke d ingen doen.
We hebben gemerkt dat
een peuterspee lzaal in ons
dorp gee n bekend
versc hij nse l is ; juist daarom
lee k het ons leuk om op
deze manier voor alle
do rps bewoners en ande re
belangs tell end en de
mogel ij khei d te sch ep pen ,

kenn is te maken met ons
geze lli ge lokaal en
informatie te kr ijge n ove r
wat 'Benjamin ' zoa l
inh oud t. Tegel ijkertijd
hop en we op deze man ier
de mag ere kas van de
o udercommis sie een beet je
te spe kke n, zodat speel 
mate rialen en fest ivi teiten
als Sinterklaas daarvan
be taald kunnen worden ,
Wat doen we op d ie
zate rdag? Het scho olplein
krij gt een overkappi ng .
zo da t we bij goed weer ni et
wegbranden en bij slec ht
weer toch gewoon door
kunnen gaan. Vanaf 10 uur
rij d t het speelza al-trei nt je
door het dorp voor àlle
ki nderen. Er ko mt een info 
stand, waa r tegel ijkert ijd
naar de naam van een
knuffelpop kan worden
ge raden .
Er is een grabbelto n,
touwtje- tr ekken,
doelsc hie ten. Rad van
Avontu ur , er wordt pat at
ver koch t en andere
lekk ern ijen al smede
dra nkjes en als klap op d e
vuurpi jl : de ameri kaanse
verkopi ng van een Leren
Voetbal ('vij fje ') met all e
handt ek en in gen van de FC
Gro ningen !
Ook de wereldwin kel. Miep
Elzer met haar Ikabaria
bloemstuk jes en duizend
d in gen-wink el tje Jopke
hebben een kraam .
Pino zal op bezo ek ko men ,
We verk open goed en
goedkoop speelgoed en
kinde rkleding. Kortom , we
ho pen er met z'n all en een
ec ht gez ell ig dorps fees t
van te maken . Inmiddels is
er een huis-aan -hu is stenc il
ver spr ei d . da t u als een
uitnodig ing kunt
beschouwen om toch
vooral een kijkje te ko men
ne men. Meer info rmatie zal
tegen de Grot e Dag nog
ver sch ijn en in de kran ten.
Noteer 11 juni in uw
agenda ... iedereen is van
harte welk om !
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Redaktioneel Koninginnedag 1983 Garmerwolde

Op de avond dat wij deze
kran t en elkaar zett en.
hebben wij meer dan drie
uur besteed aan het
uittypen van alle rlei
geschreven stu kjes.
Geschreven stu kjes zijn .
tenzij ze ko rt en heel erg
du idel ijk zijn , voor de
drukk er mo eilij k te lezen .
Voor ons bleef er d ie avond
dus geen tijd meer ove r om
de krant verd er in elkaar te
zetten . Daarom will en we
iedereen d ie stu kjes bij ons
in leve rt en enig szins zelf
kan typen, vrag en om de
stuk jes ge typ t in te leveren,
da t sc heelt on s een hoop
we rk .
Bi j voorbaat bedankt voor
de medewerking,

de redakt ie.

De Garmer- en
Thesinger
kinderkrant

Vana f volg ende maand
kr ijg en ju ll ie een eigen
ho ekj e in de krant.
Daarin mag je zelf o f
sam en met je vr iendjes iet s
schrijven, een mop
ver tell en of een puzzel. iets
leu ks of iets naars of iets
ge ks, je ziet maar.
Of laa t maar eens wete n
wat er and ers mo et in de
deze krant of in het dorp of
op school.
Wat je geschreven hebt
moet je even afgeven bij
Elisab eth Sch ul ing ,
L. v.d. Veenstraat 2.
Garmerwolde of Kees
Faber. Kapels traat 5.
Thesinge.

Ook di t jaar was
Koninginnedag een fijn
feest voo r iederee n.
's Middags maakt e het
mu ziekkorps een rondgang
doo r het do rp. waarna de
jeugd naar Café de Leeuw
trok. Daar konden ze zich
ver kleden , versieren ,
sminken, enz. voo r een
ge ko stumee rd bal. De
kinderen waren erg leu k
bezig en er heerste een
erg geze llige sfeer.
Daar het mooi weer wa s
werd er ook nog een
optoch t gehouden en toe n
wee r naar het café voor
jeugddisco . Eerst was
ech ter nog de pr ijsu it 
reiking voor het leukste
ko stuum. Tijdens de disco
konden ze zich uitl even en
hi er werd dan ook gebruik
van gemaakt.
De ki nderen waren erg
enthousiast en dansten er
op los. Zeer gezellig en
geslaagd .
Om ± 7 uur was het feest
voo r de jeugd afge lopen .
Ied ereen kreeg nog een
blo em en een speld je en ze
ginge n vold aan naar huis.

's Avonds was er feest voor
de ouderen m.m .v. het orkest
'Viertakt' .Ook werd het feest
opg elu iste rd door en kele
dorpsgenoten . di e een
stukje ten gehore bra chten ,
o .a. Harm ie Havenga. Dick
Groenhagen en Piet v.
Zanten .
Om de kas nog een beet je
te spekken werd nog een
verlot ing gehouden . De
prijs was een foto van caf é
de Un ie, gemaakt door Jan
Noordhof. De loten waren
snel verkocht en de prij s
gi ng naar : Jo hn Samallo
Ook de Tiro ler Kape l was
aanwezig . Zij openden het
bal en zorgden ervoor dat
de stemming er direkt al
goed in kw am .
De da mes Ven inga en
Terpst ra werd een
bloemetje aangeboden voo r
al het werk dat zij vele
ja ren verri cht hadden voo r
het Oranjecomi té ,
Het feest gi ng door tot in
de kleine uurtjes.
Garmerwold e mag dan ook
terug kijken op een zeer
geslaagd kon inginnefee st.
Het Oranjecomite

Om 1 uur vertrekt het
muziekkorps uit Garme r
walde. Iedereen gi ng er
achteraan , dat was dus
heel leuk .
Om twee uur toen het
muziekkorps afgelopen
was , gi ng iedereen naar
café De Leeuw om kle di ng 
stukken te maken , ook da t
was hee l leuk. De jury was
no g niet klaa r. die moesten
de punten optellen. Toen
g ingen wij allemaal nog
even een rondje lopen.
Behalve de grote kinderen en
een paar uit de zesde klas ,
die hadden daar geen zin in.
To en we terugkwamen.
ware n ze klaar. Voor de
eerste . tweede en derde
prijs wa s er een mooie
medaill e. gemaakt door
Mieke Well ing . Alle andere
kinderen g ingen met een
grote bloem naa r huis. En
daarna was het tijd o m te
dan sen.

Maaike Vos

Garmerwolde,

tel. 050-416202
geld en goede raad

Rabobank r:;,



Planten in onze omgeving:G ymnastiek
vereniging
Garmerwolde
afdeling jeugd
Hierb ij vo lgen nog even de
belangrij kste pun ten die U
als ouders van de jeugd
leden moet ontho ude n:

maandag 13 juni a.s. is de
laa tste les
Ja n v.d . Veen gaa t helaas
in di enst , naar een
vervanger wor dt
gezocht
het op zegg en van een Iid
maa tschap 63 /64 d ient
vó ór 3 ju ni a.s . sc hri fte li jk
bij Ern a Guyaux ,
L. v.d. Veenstraaat 13.
Garm erwol de
wij roepen ni euwe leden
(vanaf 4 jaar) op, opgave
zo spoe dig mogelijk bij
de sec reta resse óf bij :
Chri st ien Muns tra ,
Schut terl aan 42,
Thesinge
Janny Gaasend am,
L. v.d . Veen str aat 16,
Garm erwold e

Rederijkers
kamer
'Wester'
Op zaterdag 16 apri l ging
'WESTER' keg elen in
'Walk In' te Hoogezand. Het
was een zeer ges laagde
avond .
De ui tslag was als volgt:
DAMES
1. Grietj e Jonker
2. Han nie Haveng a
3. Jan na Hazeveld
HEREN
1. Kees Klei
2. Eeltje Te rps tra
3. Dic k Gr oenh agen
Poedelprij s Betsy Bu ringa .
Heb t u de dat um van het
openlu chtspel genoteerd?
2 en 3 september!!!!

~BLOEM-
/; KWEKERI J

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assorti ment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

mei: het fluitekruit
Ond er 'onkruid' word t door
lang niet iede ree n hetzelfd e
verstaan . Je zou kunnen
zeggen dat onkrui d een
verza me ln aam voo r planten
is , die op een bepaalde
plaa ts en op een bepaald
moment nie t mo gen
groeien en bloeien . En dat
is voor iede ree n ande rs; de
één zijn bl oem is de and er
zijn onkrui d !
Zo heb je mensen, die
alles wat er in hun tuin
groeit en dat er niet eigen
hand ig hebbe n ingezet , als
'onkruid' beschouwen. Aan
de andere kant zijn er
mensen die alles la ten
groeien war er maar in hun
tuin wil groeien; voor hen
bestaat er dan ook geen
onkru id .
Ik ben er van overtuigd dat
je ni et ku nt zeggen dat een
paard eb loem 'onkruid ' is en
een af rikaantje niet. Al s je
ze tusse n je spinazie hebt
staan is het al lebe i
'onkruid '; in een mooi aan
gelegde bl oem en tuin is de
paard eb loem een 'onkruid ',
terwijl in een weiland de
afrikaantje als 'onkruid '
gezie n worden . Het is maa r
hoe je he t bekijkt.
De opvatting da t een
on kru id een 'nutteloos of
schadelij k kru id' is (zoals
Van Dale's Groot Woorden
boek zeg t) deel ik dan oo k
niet. In dit verba nd hee ft de
Am er ik aanse di ch ter
Emerson de klassieke
op merk ing gemaakt , da t
een onkruid 'een pl ant is,
waarvan de deug den nog
niet ontdekt zijn '. Er
wo rden namelijk nog
steeds goede eigen
sch appen o ndekt bij
'onkruide n'; Behalve da t je
ze som s kunt eten of dat ze
gen eeskrach tig zijn ,
kunnen ze ande re pl ant en

AANN EMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

in hun omgeving
stimul eren , irtse k te n
verdrijvende ge uren
verspreid en of sc hade li jke
bak ter ten vern ietigen .
Natu ur lijk is niet all es even
nuttig ; boterblo em en
bijvo o rbee ld sc he ide n met
hun wortel s een giftige stof
af die de groei van ande re
pl an ten remt. Ook vormen
vele overw in terende
planten een schui lpla ats
voor sc him mels en
bakteriën die pl anten
ziekten veroo rzaken. Het
ethyleengas da t een
paard eb loem uitademt is
nadelig voor de groei van
zi jn buren enz. enz.
Schermbloemigen, en nu
ko m ik op het f1 uit ekruid ,
dat behoort to t deze
famil ie, werden tot voor
ko rt als roversbende
be schou wd. Dit , omdat hun
d iepe wortels gro te
hoeveelheden voedse l uit
de g ron d halen , die andere
planten nodig hebben .
Biol og isch on de rzoe k hee ft
ec hter aan het licht
gebracht dat deze planten,
doo r de stoffe n di e te d iep
zitten voor buu rplan ten
naar boven te brengen en

oude niksweg I I
GARMERWOLDE
tel, 050-41650I

ze in hun stengels en
bladeren op te slaan, uit
einde lijk voor de planten 
gemeensch ap van voordeel
ku nnen zij n. Diep
wortelende planten kunnen
ook de grond toegan kelijk
maken voor de wo rtels van
andere planten , waardoor
di e voedsel kunnen hal en
uit de eerst onbereikbare
plaatsen . Dus in plaats van
waard eloos en sch adelijk
zij n zulke pl ant en veeleer
voe dster s en opbouwers
van de gro nd.
De sch ermbloemig en
(hiertoe behoren ook bijv .
de bereklauw en het
gevreesd e 'onkruid'
zevenb lad) vor men naar
mijn id ee een charman te
groep planten die gewoon
mo oi zijn om te zien ; en dat
is een waarde op zich . Ze
komen op hun mooist uit
al s ze in een wegberm of
op een dijk g roeien waar ze
uits teken bo ven de andere
begroei ing . Ik kijk elk jaar
wee r ui t naar di e zomerse
dagen, waarop je tussen
het f1uitekru id je weg mo et
zo eken als je langs De Maar
loopt of over de stad sweg
fie tst. Doodzonde als er
dan gemaaid word t ! Op
zu lke mo me nten word je
ook du ide lijk waarom het
f1uitekru id ook wel
'Holl andse' kant wo rdt
genoemd .

Fluitekruid is een over
bli jvend e plant van 60 tot
150 c m hoog met
wijdvertakte onderg rond se
ste nge ls, d ie binn en ko rte
tijd een fli nk stuk grond in
beslag nemen . De zach te,
held ergroene bladeren (ze
lijken wel op varen
bladeren) zijn zo' n 30 cm
lang en di ep gesn ed en ; oo k
hebben ze gekartelde

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Gar m erwolde
050- 416425



(be ter : gezaagde) ran d . De Koolzaadfietstocht Lenteste ngels zijn ho l en
vertonen du ideli jke

Op zat erd ag 14 mei had de fie tsen , maar ook zo nder overdenkensgroeven : van onderen zijn
ze behaard, van boven zi jn veren ig ing Dorpsbela ng en koolzaad is het toch een

Ik lu ip deur 't gruin laand ;
ze kaal. De bloemen Th esinge weer een zeer de moeite waard en

vo rm en sche rmen van koo lzaadfi etstocht voor iedereen haa lbaar en zag ove r aal,

kle ine witte (som s wat georgan iseerd . Er waren fietstochtje. la in tjebloumen ,

roze ) bloemetje s; de vie rende rtig deel nem ers, Susan de Smid t peerdebloumen en

vruchtjes zijn lang wer pig, jong en oud, voo r deze ROUTE hondjedraf.

kaal en zwart. Het fl ui te- ± 30 km lange tocht, die 1. Start vanu it 't caf é. Wat de i lente ons ha it

kruid komt in g rote de len langs vele koolzaadvelde n 2. Links via Bovenrijge en alles gaf !
leidde. Stadsweg naar Tenvan Europa (N. Azi ë en Via Ten Boer gi ng he t naar Bo er . Ik wer maa l van binnen

Afr ika ) voo r en wel voora l
op grazig e, vochti ge Lellens , Loppersum en 3. Ten Boer Stadsweg Begon te zing en van

Stedum , waar de route blijven volg en tot bliedschap.
pl aatsen , langs weg en en ter ug boog naar Boersterweg. Overaa l da t moo ie, ne ie en...
dijken en in vo cht ige 100f- Westeremden en via Sint 4. Dan rechts en gel ijk vergat aal ding.
bo ssen ; de bloeitijd is mei Annen wee r naar Th esinge. li nks richting Dijkshorn. Omdat de lente deur
en JunI. Het was een erg mo oi 5. Over de brug rech t Grunningen g ing .
Deze zeer algemene plant toch tj e over ru st ig e door.
in onze omgeving is niet te wegg etj es en f ietspaden . 6. Bij de driesprong links Hoog in de lucht
gebruiken als voedsel (is Het ko ol zaad bloeid e richt ing Lell ens. een spr órenv lucnt.
t rouwens oo k niet giftig) . uitbund ig en was ons één 7. Bij de driesprong rechts Op suik noar roemte
Miss ch ien wel leuk om te en al geel voo r de og en ; rich ting Ten Post. en wat eten .
weten is da t het fl uite k ru id was het gee n koolzaad , dan 8. Bij d riesprong links 't Was o f ze zo moar in dei
naaste fami lie is van een was het wel een stuk richt ing Middelstum . neie lenteluch t
aantal erg bek ende weiland waar in de paarde- 9. Bij driesp rong rechts waren smeten .
konsumpt ie-gewa ssen . Om blo emen overd adig rich ting Winneweer.

Joa! Ik kon mie zuil verge ten !er een paar te noemen : blo eid en . 10. Bij dikke kei en links,
(knol-, b leek- ) seld erij, Door de zo n d ie het die dan fietspad richting En vloog in mie n verbeelden
magg ip lant (lavas) , dag ge lukk ig niet af liet Loppersu m. mit de spror en naa r
peterse lie en onze (wi nte r) weten . kr eeg al dat gee l 11. Fietspad bl ijven volgen de horizo n,
wo rte len . Ook heeft ze een ex tra feestelijk tintj e. langs kwekerij . waar de lente luch ten
geen ge neeskracht ige Er waren dit jaa r du s ook 12. Over brug Lap ster deneinder meten.
wer king , voor zov er geen natte dee ln emers, Wij mes li nks.

Ik vuilde mie licht en bliedbek end . Wel wordt het alhoewel sommige fiets-
CONTRO LE 1:fl u it ekruid gebruik t voo r de paden op de off ici ële route In de i nei e lentelied

bereid ing van natuurlijke gevaarlijk d ich t langs het 13. Bij Rabobank li nks En Overaàl klonk wied
kleurstoffen (geel) . wat er voerd en ! Veil igheid s- aanhouden. en zied
En zo blij kt dan toc h nog hal ve ec hter , omdat 14. 2e weg li nks, dan rec hts vogelzang , tot ha il ver
dat deze plant, afgezien som mig e stu kken oo k erg naar fiet spaadj e. en wied!
van zi jn schoonheid . modder ig war en en de kans 15. Over onbewa akt e
'nutti g ' is. Ik ben er dan oo k op uitg l ijden nog groter overweg (kijk uit !!) J .J. Boer, ap ril '83
steeds meer toe geneigd werd , werd en de meest e 16. Fietspaad je naast
om de uitspraak 'onkruid' deel nem ers door de kleiweg bli jven volge n
verg aat niet' te vervangen contröl ep ost en lang s een tot betonpad .
doo r 'onkruid bestaat niet'. betr ouwbaard er weg 17. Rechtsaf . KerkdienstenZelfs wanneer deze plant gestuurd . 18 Eindje betonpad vo lgen .
de tuin binnendringt hoeft Vrijwel iedereen was ruim 19. Dan Iinksat naar West er-
men dat niet te betreu ren op tijd weer in ca fé emde n. 5 juni 10.00 uur Theslnge
in verband met de goede Dij kema om zich af te

CONTROLE 2:
ds. G. de Vries-Batenburg

wer king op andere planten . meld en en de dorst te 12 juni 10.00 uur Garme r-
Laat ze echter niet tot lessen. 20. In Westeremden walde prof. dr. H.J.W.
zaadvorming kom en . Per Voor de mensen die op 14 richting Stedum en St. Dr ijvers, Groningen
plant worden duizend en mei niet mee konden fietsen, Annen . 19 juni 10.uur Theslng e
zaden gevormd en dat kan drukken we hi erb ij de 21. Bij St. Ann en rechts via prof . dr. A. Geense,
wel een s te veel van het preci eze route-b eschrijv ing Ach ter - Thesing e naar Gro nin gen
goede worden ........ af. Thes inqe . 26 juni 10.00 uu r Garmer-

Tek st : Kees Faber
Hopelij k is het koolzaad 22. Eindpunt café Dijkema. wa lde ds C. de Vr ies-
nog niet uitg ebl oeid als U Batenbur g , gezamenlijke

Tek ening : Rob v.d . Eist de tijd heb t deze toch t te
Veel succes en een dienst.plezierige toc ht

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

Ieleloo n 05902, 1383 mt eneu rverzc rqmq
stads ....eg 63979 1 kb fen boe r betim merin gen

Motor of
bromfiets

1'10TOR ENHANDEl

Joop
Moordhol

l ev ering van alle soorten
ri jwiel e n, m o tore n.
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90-Jarig jubileu m Landbouwvereniging
Garmerwolde e.o.
Vrijd ag 29 april 1983. Op
deze dag bestaat de
Landbo uwveren iging
Garmerwolde e.o . 90 jaar.
Miss ch ien geen officiele
mijlpaal, maa r desal 
niett em in toch een reden
om bij sti l te blijven staan
en deze gebeurtenis same n
met leden , oud led en en
ge no d igden te geden ken ,
op feestelij ke wi jze in Café
de Leeuw.
Rond kwart over zeve n
komen de eerste ga sten
binnen d ru ppelen,
waaronder ook de
genod igd en van de
Gron ing er Mij , van
Land bouw en besturen van
de afdeli ngen Ten Boer en
de Plattel an dsvro uwen .
In tussen is de spa nni ng
ac hte r het to neel te
snij den, wan t op deze
avo nd za l doo r ei ge n leden
van de veren ig ing p lu s
enige echtgen otes en het
hoo fd van de school Dick
Groenhagen ee n caba ret
te n to nele wo rden gevoerd .

Na de ope ning d oor de
voorzitt er waarin h ij in het
kort ee n beeld geeft van
he t wel en wee van de
veren iging en nad at het
woord is verleend aan de

vertegenwoord iger van de
Gro n. Mij ., is het dan zover
en gaa t he t doek o pen .
Twee uu r la ng ge ef t het
Landbou wcabaret (wan t zo
hee t het in tu ssen) een
be eld van de gebeu r
ten isse n uit de Land bo uw
(vereniging) gedurende de
laatste 15 jaar .
Het 'verhaal' word t
besprok en door twee
boeren (P, v, Za nten en J,
Spannin ga) en hun
ec htgenotes (A. S.
Spanninga en V. v. Zan ten)
aangevuld met en ige
verhandelingen door een
zaakvoerder en een
comm iss ionair (J , Uitham
en H, Tepp er ).
Dit alles wordt afge wi ssel d
met het zi nge n van een
aanta l liedj es door het koo r
(T. Ho fsted e, A. Tep per,
T. van Huis , A .S. Spaninga,
V. v. Zan ten , H . Tepp er en
J. Uit ham) onde r
bege le idi ng van Dick
Groenh agen. So uffleuse (J .
Wieringa ) en gri meuse
(G. v. Weer den) hebbe n ook
hun steentje b ijgedrage n.
Na afloop van het cabaret
komt de afdeling Ten
Boer in aktie me t een
schets je waarin een koe o p
het toneel word t gebracht ,

De voorzi tter en diens
ech tgeno te worden
verzocht deze koe te
me lken en to t grote
verbaz ing van de voorzi tter
gee ft de 'ko e' klinkkla re
guldens en kwartjes i.p .v.
melk, ee n geschenk dat in
dan k door het bestuu r
wordt aanvaard .
Nadat het bestuur nog even
op de fot o wordt ge zet ,
besl uit de voor zi tt er het
off ici ële gedeelt e van de
avond . en kan daarna
worden ged anst op muziek
van 'De Silvesters' , wat tot
in de klei ne uurtjes
voortge zet wo rdt.
De land bo uwveren iging
kan teru gz ien o p ee n
ges laagd e avond en nu op
naar de 100 jaar. P. v. Z.

misverstand
en

de oplossing
Naar aanleid ing van
bepaa ld e gegevens uit ee n
verg adering van he t
Ora njeco mité werd door
het best u ur van de Vo lks
da nsg ro ep begrepe n dat
de ze groep, di e doo r het
Oranjecom ité wa s
uitgenod igd voor
Koninginn edag , op het

fee stavo nd maar één keer
een kwar tier zo u dansen .
Dit vo nd het bestuur van de
Volksdansg roep ec ht er te
ko rt . om dat men voo r zo
weinig tij d n iet d e ver weg
wo ne nde lede n wilde laten
ko me n.
Er was ec hter een
misverstand in het spel - op
de bew uste vergadering
van hel Oranjecomité was
er wel over ge sproke n.
maar een def in iti eve
beslissi ng was er nog niet
over genomen.
Doo r nog weer b ijkomende
mi sversta nden rees bij de
leden van het Oranjecomité
vervolgens he t ver moeden
dat er bij de Volks
dansgroep bui ten de te ko rt
gevonden t ij d nog andere
red enen waren waar om het
bestuur van de groep had
beslo ten , af te zien van een
op treden op di e avo nd van
Koni ng in nedag .
Deze vermoede ns binnen
het O ran jecom ité werden
nog versterkt door
bepaalde geruchten die er
na een verg adering van de
Vol ksdan sgroep do or het
dorp gingen - geruch ten
als zo u er iets m is zijn met
de orga nisatie van de
ko nin ginnedagvie ring in
on s dorp .
Een en ander d reigde
he laas de sfeer tu ssen de
Vo lksdansgroep en het
Oran jecomité te bederven,
terwijl de leden van het
Ora njecomi té bovendien
vree sden dat de negatieve
geruchten niet all een de
viering van dit jaa r , maar
ook die van volgende jaren
zouden kunnen schaden .
Daarom werd er tussen
Ora njecomit é en
bestuu rsleden van de
Vo lksdansgroep ee n
gesprek gehoude n o m alles
o p te helderen.
Beid e groepe n zijn er erg
bli j mee, dat in d it gesprek
alles is uitgepraat en da t de
mi sverstanden tussen hen
ge lukkig de wer eld u it zijn .

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor he t uitvoe re n ....an
we rk zaamheden van velerlei

aard.
Staat het loonbedrijf -Stoweza'
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Het Ora njecomité
Garmerwolde

Mede namens het bestuur
van de Volksdansg roep ,

die het aang aat om in
li cht ingen .
On s do rp is immers ec ht niet
mee gebaat dat er - hoe
ónopzettel ijk dan ook 
onprett ige stemm in ge n
onts taan.
Laten we met z'n all en
pro be ren, zo iets te
vo or komen.

Zoa ls reeds gezegd , waren
er inmiddel s in het dorp
helaas al wat onpretti ge
ge ruchten ontstaan als
gev olg van deze
misverstan den .
Daarom will en we graag
een en ander hier nog even
voo r ieder, duidelijk maken
De bed oelin g van het
Oranjecomité is geweest ,
een programma sam en te
stellen voor jong en o ud in
het dorp, zoa ls dit al ja ren
gebruik is,
Toen de resultaten van de
geldinzam eling du id elijk
we rden , bleek dat de
bezu inig in gen zich oo k hier
dui del ij k l ieten geld en . Er
was nameli jk zo 'n f 200,
min der opgeb racht dan in
1982. Daarom moest helaas
word en bes lo ten, dat het
avondp rogramma
grotendee ls bek ostigd zo u
moe ten word en uit een
entreegeld heff ing . Daar bij
moesten we ui tgaa n van
een schatt in g van het
aantal bezoekers dat we
mochten verwachten . Om
een mogel ijk klein tekort
nog op te vangen werd het
voo rstel aan geno me n, een
winterfoto van het jam mer
gen oeg verdwene n Café
'De Uni e' te verl ot en .

We leggen dit allemaal
even uit , omdat we heb ben
vernome n dat sommi ge n
het vragen van entree op
het avondfeest ni et te recht
vonde n, terw ij l weer
and eren er vanuit gin gen
dat de kosten van dit
besp rok en orkestje
's avonds het kinderf eest
tekor t zou kunnen doen .
Om aan alle negat ieve
geruch ten een einde te
maken , geven we hier ond er
een overzic ht van de
begrot ing en van de
uitei nde l ijke uitgave n en
in kom sten .
Gelukkig viel alles mee,
zoal s u ziet , maar het zal
du ide lijk zijn dat het
Oranjecomité wel met

vooraf gemaakte begroting:

Inkomsten
Opbrengst lijsten
Nog in kas van 1982
totaal

Uitgaven
Trakt atie kinderen
Disco
Materia len o .l.s.
Dansorkest Vier takt
Ti roler kap el
Koeken Stol
totaal

Werkelijke inkomsten en uitgaven:

Inkomsten
Opbrengst Lij sten
Ver loting fot o
Entree Or anjebal

Totaal

Uitgaven
Tir oler kapel
Dansorkest Viertakt
Disco Bern o en Arn old
Koe ken Sto l
Rek. de Leeuw (tra ktat ies )
Rek. o .l.s .
Rek. crepe papier -stokjes
Rek . Veen str a (bloe metjes)

Totaal

Bat ig saldo ove r 30 april-v iering :

f 1392,50
f 928,15
f 464,35

tegenvall er s rekening
moest houden .
Voor alle du id eli jkh eid
vert ellen we er nog even bij
dat he t (goed bevallen)
bandje 'ViertakI' het
goed koopste was van de
drie waar van we prijs
op gaaf vro egen . Een
bed rag van f 800,- wordt
doo r de meeste gev raag d !
Tenslott e een vriendelijk
verzoek aan alle dorps
genoten: moch t er iets nie t
duidelijk zi jn , nu niet of in
de toe komst niet , vraagt u
dan rechtst reek s deg enen

f 788,50
131,00

f 919,50

280,00
50,00

100,00
400,00
100,00
80,00

1010,00

788,50
200,00
404,00

1392,50

100,00
400,00
50,00
25,00

265,00
50,00
26,30
11,75

f 928 ,15

Kinder
bescherming
en de
kollekte van
de Sakor
Kinderb escherming : een
omstreden onderwerp . Dit
is we l gebl eken uit de
disk ussie tij dens en na de
avo nd van 30 maart j .1.
waa rop twee maat
scha ppe lijk werkers uit
Groningen over hu n werk
vertelden .
Bekeken vanuit het gew on e
gezin is het moeil i jk een
voo rstell ing te kr ijge n van
gezinnen waar in ouders
niet instaat zijn de zorg
vo or hun kinderen naar
beh oren op zich te nem en ,
waar sprake is van kinder
mishandeli ng in we lke
vo rm dan oo k, De keuze
moet dan voor het kind
gemaakt worden, da t wordt
begeleid en opge vange n,
In sommige grote sted en,
met nam e in Am sterd am,
bestaat de hulp aan het
hele gezin , da t met and ere
gezin nen wordt
opge nome n in een
ins t ituut , dit vaak met goed
gevo lg voor de kinderen en
ouders.
Voor pl eegouders in onze
tij d is het som s moeil ijk te
beg rijpen, da t het in hun
gezi n gep laatste pleegkind
ondanks veel li efde en
beg rip langdur ig of geheel
'o naangepast' kan blijven,
In vro ege jaren was het
pleegkind d ikwijls een (ver)
fam ilielid , dat wees was
ge wo rde n, als
vanzelfs prekend
opgeno me n werd in het
gezin en mee opgroeide
met de eige n kinderen .
Deze situat ie is daarom
moeilijk te vergelijken met
die van pleeg ki nderen uit
ontredderde gezinnen waar
dan ook begeleiding van

zie pag . 8

lets te vieren?

Dan voor een leKker stukje taart ot geba k naa r

BakkerU Stol

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

N atuurlijk maken w ij graag een scherpe offerte voor u als " t om
een zonnescher m gaa t .

Maar tevens houdt deze afdeling zeilma kerf Zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen, o f met het reparer en van

temen .
On s lcveringsprogramma o mvat verder :

vouwwanden, verduisteringen. rolluiken. voorz e tra me n en
kostruktiewerken.

Infor meer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Ooslerham riklaan 117
9715 PB Groningen

Telefoon 050-772552

Nw . Botering estraat 102
9712 PS Groningen
Telefoon 050-137295

Fa. M. w.d. Molen & Co.
Kantoor en we rkplaats: O ude Rijksweg I 2. Ga- me-welde . te l 050- 4 16098

A dvrseuzc voor Lew enborg mevr H Drc wes . Meerpaal 170 , re! 050 -4 10531



Wie Wil Kan: succesvolle uitvoeringeen maatschappel ij k
werk (st )er , die de achter
grond van het kind go ed
kent , van veel beteken is is
voor het kind, de ouders en
de pl eegouders.
De Sakor ko ll ekte, die,
zoa ls beken d voo rziet in
ex tra beho eftes van de
kinderen , bra cht dit jaar op
een bedrag van f 362 ,- . In
1982 was d it f 380,50.

Renate Bo lhuis-van 't Hof!

Stoomfluitjes
(gra tis ru briek voor
abonnees)

Te koo p:
Wie heeft er belang
bij onze Simca?
Schutter laan 37, Th esinge.
Tel. 05902-1780.

Gevr aagd :
Wie naai t en br eit er erg
veel en heeft daard oor
lapjes en draadjes over
waar je niets mee kunt
doen . Als u ze kw ijt w il t: ik
kan ze heel goed
gebruiken.
Wobby Hard eman,
Mol enweg 22,
Thesinge. Tel. 2767 .

Te koop aange bo den :
Aanhangwagen tandem
asser, 3.50 x 1.50 m. Tevens :
Rubberb oo t Cam pari, ty pe
Sea-Otler, 3.50 x 1.50 m. met
2 pedd el s, po mp, houten
vlo nders, spat-ze il en zeer
gesc hi kt voor bui tenboord 
moto r.
I.F. Mu nstr a,
Schutter laan 42, Thesing e.
Tel. 2065.

Op 30 april en 6 mei
speelde de toneel
verenig ing W.W.K. in 'Ons
Tref punt' in Th esinge he t
stuk 'Humor en oal d iezer'
van Bart Veenstr a.
Ook de tweede uitvoering
was helemaal uitverkocht.
De reg ie was in handen van
Jan Bos . De rol verd eling
was als volgt : Jan Bakker
(gesaneerd handelaar in
oud ijz er) - Kees van
Zanten . Wilmie,zijn vrouw :
Jel ly Hofstede. Geert
Bol huis. vader van Wilmie
(opa ): Roeit Jansen . Hans ,
SRV-man : Roelf Koopman .
Gri et je Kreu len , ambtenaar
in mil ieuzaken : Cob y
Oomkes.
Hen k, zoo n van Jan Bakk er :
Bertu s Rid der. Joh ann es
Hom an , doctorand us aan
de HAVO: Jan Moll em a,
Will y, huisgenot e van
Joh ann es: Betly de Haas.
Dok ter : Hinke Tel.
Ida Oom kes vervulde de rol
van gri me use .
Inh oud van het stuk: De
familie Bakk er heeft een
bungalow ge kocht in een
buurt , waa r alleen
intellectuelen wonen, De
heren Jan Bakker en zij n
schoonvader Geer t Bo lhuis
hebben een andere
levenssti jl dan de
omwonenden , zij zijn
bijvoor beeld voor dag en
dauw al ak tie f .
Dit geeft aan leid ing tot
klachten van mede
bewoners in de st raat. De
kl ach ten zijn : het gegooi
met au todeuren , met
klompen over de tegels
rabbeln. Met gevolg dat de
Bakkers een br ie f kr ijgen
van het gemeentebes tuur
of ze zich nie t wat
korrekter kunnen ge dragen .
Wi lm ie, de vrouw van Jan
Bakker , wil zich graag

opt rekken naar het niveau
van de straat en doet er
dan oo k alles aan om het
peil bin nenshuis o mhoog te
werken . Zo gaa t het hele
gezin aan de studie: opa
Geert bi jvoo rbee ld, verd iept
zich in de psychologie.
Hierin vin dt hij de
verklaring dat men humor
als levensbeschouw ing
moet zien.
Op het ge meentehuis is

Programma
boekje
feestweek
Garmerwolde
Op ro ep

Gegadi gd en voor het
plaatsen van een
adverten t ie in het
prog rammaboekje van de
feestweek in Garmerwo lde

men vol lof ove r de voort
varendhe id van de fam il ies
Bakker en Bolh ui s.
Dat was het dan heel in het
ko rt ; al met al een komisch
stuk, waar in erg go ed werd
gespeeld door iedereen . In
de pauze werden er lootjes
verkocht voor de tombola .
Na afloop ko n er gedanst
worden , waarvan stevig
gebruik werd gemaak t.
Kortom: een geslaagde
avond .

dienen zich op te geven bij :
Mieke Welling ,
W.F. Hild eb randtstraai 22
Garmerwolde
Tel. 050-424737

De prijs voor een grote
adverten tie (een halve
pag ina) bedraag t f 30,- en
voor een kle ine adve rten tie
(een kw art pagina) is di t
f 20,-. Op gaven uiter lijk tot
1 juni.

Speciale Aanbieding

TIJD ELIJK

Roller + afplakband
Kado

Bij emmertje (3% kg) muurverf

Schildersbedrijf H. Hofstede
klompen - laarzen - verf - gl as - behang -

9797 PC Th es ing e , G. N. Sc hu tle rlaa n 28, Ieleloon 0590 2-1957
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Beste mevrouw of meneer

Brief van een bezorgde
ouder aan Dorpsbelangen

WINKELCENTRUM LEWENBORG - GRONIN GEN
telefoon 050 - 41 55 53

wa s bij d ie mo len ook nog
een ezeltje Flap.
's Avonds hebben we nog
kussengevech ten
gehouden . En we hebben
nachtzoentjes uitgedeeld .
Meester en Jan (d ie dokter
is ) kwamen nog met een
spuit om ons in slaap te
pri kken en meester met een
s l a g p l a n k voo r de ve~

doving . Wij meisjes w ilden
nog wax xer oujven maa r
dat is n iet gelukt en de
jongens hebben nog tand
pasta op onze gez ich ten
gesm ee rd , De volgende
morgen na het ontbijt zij n
we op de fiets gestapt.
Maar b ij het dorp hebben
we regenpakken
aangedaan, om dat het
steeds harder begon te
regene n. Eerst zijn we bij
de sterrenwac ht wez en
kijken. Er was een praat
paal d ie er wat over ver 
telde. Later zo ude n we
dwars ove r de he ide naar
de schaapskooi gaan . Het
beg in van het pad was
droog, maar op het laatst
stond he t water to t je
enkels. En op het laatst
gingen we naa st he t pad
lo pen , maar de fi ets bleef
op het pad . Meester en ik
hadden gymschoene n aan
en het wa ter sopte in onze

zie pag . 10

le n 't veurige kroa ntje ston,
dat Gaarmwolders
schr ievers van di zze kolom
d 'r met oatschaid binn 'n en
zodounde kw am D örp s
pro at oe t Gaarmwolde op
tocht te stoan . Nou, as 't 'n
beetje lukk 'n wi l, d in wo r ik
joen neie dörps proa t- .
schrieve r mor dat mout ti eo
nog leer 'n. Perb aaiern kin
ien el k geval.

Grou tn is en tot aan de r moal.

Zondag had ik mijn koffer
gep ak t en zat erd ag om
kwart over acht stond ik op
het schoolp lein. Er waren
veel au to 's dus je kon ru im
zitt en. Mijn vri endinnetje en
ik zijn in we l vier aut o's
geweest en tel kens kwam
meester eraan om te
zeggen dat er te veel in di e
auto zaten . Nou wij lagen
dubbel van het lachen . Wij
red en achter elkaar aan en
onze fie tsen stonden op de
vrachtauto van Haveng a.
Om tien uur kw am en we bij
de kam peerboerd eri j . Er
ware n twee zalen en net
hadden wij alles in een
kamer klaar toe n bleek dat
w ij mo este n wisselen ,
omdat de ene zaal g roter
dan de and ere wa s en er bij
ons twee meisjes niet meer
bij ko nden. Om twa alf uu r
sta pten we op de fiets . Het
was een he le mooie fiets
tocht . We hebben wel even
onz e reg enpakken
aangehad . Bij de kale
duinen hebben we
versto ppertje ge daa n.
's Avonds aten we macaroni
en hebb en na he t eten een
wandelin g gem aak t naar
een ko re nmo len.
De molenaar heeft ons de
hele mo len laten zien en
ver teld hoe hij werkt. Er

roat thoes. Over lewaai
gep roa t: Pinksterdoag'n
ko mt hi er weer 'n hail
koppel Duutse jonger'n b ie
de P.J.G. op vezie de . Nou,
da t zei weer 'n pl o f oaf
qeev'n , wan t dei loat'n
ma instied wel heur'n . dat
ze aan kom m'n en nai t
mind er as ze weer votgoan.
Mor ie rnout 'n mor zo
denk 'n: Aal kolen binn 'n
moal kaal f west en op
zuk ke doagen mag de
jeugd best ais oet de ban d
spri nq 'n .

Alles op het gebied van uw hu isdier.
Tevens gespec ialiseerd in papegaaien - ara's

kakatoe's - beo's.
Groot assortimen t hengelsport artikelen

U itgebreide aquarium afde ling,

Schoolreisje naar Diever

Verg oarderns binnen zo
storig aan weer mainst
doan , be haa lve dei van
onze fees tweek , mor dal
ko mt oo k al dichter bie en
d' r mout no g 'n bult waark
qe beurn . 'k Heb heurd , dat
't er me t onze fees tweek
ook 'n dörsmesien ko mt
compleet met stro paas en
'n ol Lanz Bulldog en zie
hemm 'n 'n vo ur koor' n
ko ch t haildaal ien
Onstwedde. 'k Wait nai t ,
mor 't liekt mie zo tou, da t
'n d ure dö rskerij wo rd , mor
ie rno ut 'n mor zo reek 'n :
Feestvier' n kost geld . Dat
heb we 30 sen ap ril ook
weer vern oom 'n met ' t
Oranjeba l. 'n Dansoavend
bie caf é de Leeuw met ' t
orkest Vairt akt. Ik docht
eerst, dat 't er 'n mo tor
komm 'n zo l te brul l'n , mor
dat bleek ach ternoa 'n
orkes t te weez 'n en wat
woar is, is woar: Jonges
hadd 'n een mo oi stukje
meziek al was 't we l 'n hels
lew aai. Mor aal met aal 'n
geze ll ige oavend en zo as 't
voa k ga it : mooi dron ken en

ga at inwinnen bij
gem eente, polit ie enz . o ver
de mo gelijkhed en van 30
km -g ren s voor de gehele
bebouwde ko m. Om leiding
van het voe tba l-verkeer is
ook reeds tijden s
verga de ri ngen ter spra ke
gek omen .
M.b .t. drem pels hoeven we
maar naar de resultaten in
Thesinge te kijken , om dat
ni et als een ideaal na te
st reve n.
Voo r suggesties - li efst
schriftelijk - houden wij ons
aanbevolen .
Ik hou d U op de hoogte.
Met vr iendelij ke groeten .

Mieke Welling , secr. O.B .
Hildebrandstraat 22

gebeurt. Enkele auto
mo bili sten en voora l een
paa r mo to ren rij de n hie r
vee l te hard .
Zouden er oplossi ngen te
vinde n zijn in de vorm van
b.v. eenrichtingsverkeer,
woonerf-aa nleg , drempels
in de weg of andere
mog el ij khed en? Zij n deze
ideeën al eens eerder
onderzoc ht?
Ik hoop, dat h ier iets op te
vinde n is, want het zo u
toch erg ja mmer zij n , als de
kinderen in ons dorp niet
meer buiten kun ne n spelen.

'Dorpsbela ngen' alleen ziet
geen mog el ijkheid om d e
st ra ten zo veilig te ma ken
dat alle kinderen er kunnen
spelen . Daar hebben we
hu lp voor nodig en wel op
de eerste plaats van ALLE
BEWONERS van ons dorp,
in het bijzonder d iegenen ,
di e min of meer ge regel d
door ge noemde stra ten
rijd en . Men overs chri jdt in
de meeste gevall en dan
ni et de 50 km -g rens , maar
bij spelende kinderen is
stapvoets-ri jden soms al te
hard .
Ger egeld toezicht op voor al
de klei ntjes zo u de veilig
heid ook kunnen vergroten.
Ik kan me voorste llen dat
Dor psbelan gen informaties

Dörpsproat
Houveul weekn reegn't nou
al? Wait ie 't? Ik heb 't nait
biehollen . moa r 'k wa it wel ,
dat 't zo sto rig aan ha nn ig
nat wo rdt. Boeren zit tn te
sp ro nge n om dreug wee r en
ook toen tjerders wi ll'n veur
heur g ruin t' n en blom me n
geern ais 'n rnoa l zun zain .
En oo k veur 'n hail bult
men s'n zo lt goud weez'n as
ze ais wat aande r weer op
ko p kr eeg'n , want met di t
weer wor je fr an tr ig ien
hoed .
Wat mie we l opva al'n is , dat
'n hail bult bö rgers he ur
toentje d 'r al weer zo kle ur
riek bi e stoa n hemm'n .
Overaal zai je tu lp'n ,
viool tjes, azcalea 's en goa
zo mor deur en dat me t
d izze na tt 'n . Wat da t
aangait ken n'n hoorntouw'n
nog wel wee r duur wo rre n,
want 'k he b mie verte ll'n
loat 'n. da t 't er nog bunders
eerappels en bait'n ien
qronc rnoutn . Mor hou 't
ook is : dei 't nat moakt zei
't ook wel wee r dreug
rnoak 'n, wie zell'n 't bes te
d 'r mor van hoop'n.

In de L. v.d . Veen st raat en
de Hil debran dtstraat spe len
veel ki nderen buit en.
Vooral op het kru ispunt van
deze strate n wo rd t ge voe t
bal d . gekni kke rd en
ge fiets t. Spelende kinder en
letten niet vol doende op het
ver keer, ze schieten tussen
auto 's door of ho llen ach ter
een ba l aan .
Nu is mi jn vraag aan
Dorpsbelangen of deze een
mogeli jkheid ziet de stra ten
zo veilig mo gelij k te maken,
voordat er een ongeluk



Mea.

Héereveen-Oranjew oud
Ju bb inga-Don kerb roek
Veenhu izen-Norg-P eize
Groni ngen.

We hopen om 8 uur weer in
Garmerwold e te zij n.

U kunt zic h opgeven bij de
volgen de adressen:
H. van Dijk, Dorpsweg 19,
Garm erwolde.
J.P. van Zanten , Gewe ide 
weg 7, Garmerwold e.
Mv. A. Doorn , Gr asdij k
weg 1, Gar merwolde .

in Garmerw olde te zijn . We
ginge n over allerlei klei ne
hobbelpaadje s en het is
geluk t. Voor in het dorp
zij n we op de fiets gestapt.
Het was een har tstikke leuk
school reisje nog leuker dan
de vor ige keer.

Voor alle 60+

(Ed) we zouden eigenli jk
net moeten doe n of jullie
op de fi ets zij n gekomen en
dat vonden we een leuk
idee . Voo r een rood sto p
l icht vertelde hi j het aan de
anderen. Maar de auto met
de f ietse n was al weg, dus
wij gi ngen proberen eerder

Bejaardenreis Garm erwold e
1983. Vertrek op 17 ju ni om
half tien vanaf Dorp s-
weg 19, te Garmerwo lde .
Kos ten p.p. f 40,- .
Route: Gron ingen -Zuid 
horn -G rij pske rk-Buite n
post-Veenklooster-Zwaag 
wes tei nde-door de Friese
Woud en-Oenkerk
Leeuwarden-W iewerd
Wom mels-B olsward-Ex
mo rra-Makkum-All ingawier
Piaam-Wor ku m-Hi nde-
10 pen-Staveren-Riis- Joure-
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we hadden daar all emaal
blikjes opgelegd dus all e
blikjes klett erd en naar
bened en. Later hadd en we
een kussen met bli kjes op
de deur gelegd. Dat moet
een hels kabaal zij n
ge weest , maar dat heb ik
niet gehoord , want ik sliep
als een roos.
De vol gende och tend
werden we wakker van
blikjes, want iemand wou
zich wassen en stru ike lde
over de blik jes . Na het
ontbijt moesten we all es
oprui men en alle slaap
zakken moesten word en
opgerold. Daarna gingen
we wand elen. Bij een zand
vlakt e hebben we ons
brood opgegeten en .
gevoetbald . Toen zij n' we
naar het ope nluch tt heater
wezen kijke n en daar zijn
we nog een ti jdje gebleven.
Nu zo ude n we souven iers
gaan kopen . maar eerst
brachten we onze tassen
naar de kampeerboerdrij .
Sandra en ik stonden voo r
een pottenbakker ij en we
dac hte n, hè leuk daar gaan
we heen. Nou wij naar
binnen, we bestierven
het. Er lagen allemaal
sieraden, de hele winkel
vol . Nou wij ons lach en in
houd en en maar zeggen
nou ik geloof dat er niets
bij is. Ik kon niets vinden,
al les was niet mooi maar
wel belacheli jk duur. We
heb ben wel lol gehad om
die so uven iers . Op het
laatst heb ik een bordje
gekoc ht met Bartje erop.
's Avond s ate n we pata t en
om half zeven ginge n we
weg . En toen zei de
bestuurder van onze auto

KADO 'S VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

schoenen. We hebben wel
veel lol gehad . Late r is
Grietje nog gevallen en was
tot haar kni eën nat. Einde
lijk waren we aan de over
kant . Toen was het pad
veel beter , maar opeens
stonden we weer voor
water, want de weg was
opengebroken. Nou wij
eerst oml open en over een
slootje met een bruggetj e
naar de overkan t en to en
zijn we gewoon met een
omweg langs de plas
gegaan . De heide was
helemaal drassig naast de
plas . Toen kwamen we bij
de schaapskoo i. Het waren
prachtige schapen . We
hadden geluk, want ze
gingen net weg de heide
op . De herd er had twee
hel e leuke hond en die de
kudde bij elkaar hielden .
Bij de sch aaps kooi hebb en
we nog kaarten gekocht.
And ers tek enen ze altijd
een zonnetje op de kaarte n
en nou tek ende Rik wolkjes
met regen en drie bliksem
flitsen . We hadd en veel lol.
's Middags kregen we in de
boerderij warme choco
lademelk . Om 4 uur gingen
we naar de glasbl azer ij . We
hebben eerst all es bekeken.
Er was een lamp di e van
hele dunne steng eltjes gl as
was gemaakt en de puntjes
van die stengeltjes ver
anderden steeds van kleur.
Later heeft de g lasb lazer
ons nog een film laten zien
over glasblazen . We zijn
daar wel een uur geweest.
's Avonds aten we capu-
eij ners en na het eten
hebben we een paar
jongens gepa kt en die
helemaal opge maakt en
haarpoeder in hun haar
gedaan , nou ze zagen erui t.
Om elf uur kwam half
Garmerwolde eraan. Juf
trakteerde op stroop wafels.
Later toen wij in bed lagen
kwamen ze eraan in een
optocht met pannedeksels
en motb lik en veger , maar
toen deden we de deu r
naar de jongens open en

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Telefoon 4140 40
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