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Planten in onze omgeving 11
Juli : de weegbree

Een plantenliefhebber is ge
woon alle planten mooi te
vinden. Maar met de
weegbree, speciaal de grote
weegbree, heeft hij wel eens
moeite. De platte, grove,
eironde bladeren liggen in een
stugge rozet en de taaie
bloeiaren dragen grauwe,
bruingroene, pietluttige
bloempjes. In een ordelijk
grasveld ziet hij er evenwel
nog niet zo schunnig uit als
op een bouwplaats waar je
hem evengoed kan tegenko
men.

Echter, Plantago major (de
grote weegbree) is een plan
tje, dat door zijn voortreffelijke
eigenschappen meer dan ge
noeg kompensatie geeft voor
zijn onoogl ijk uiterlijk. AI
duizenden jaren wordt het ge
bruikt als medicijn bij alle mo
gelijke kwalen. Het oude
China zegt dat de grote
weegbree de vruchtbaarhe id
van het huwelijk bevordert en
terloops genezing brengt aan
allerlei chronische ziekten.
Alexander de Grote nam grote
weegbree in tegen zware
hoofdpijnen . Door de eeuwen
heen hebben kruidenkundigen
deze plant voorgeschreven ter
genezing van wonden, bij de
drie- en vierdaagse koorts en
de beet van een dolle hond.

De smalle weegbree kreeg bij
de oude Grieken de naam
heptapleuros (hepta = zeven,
pleuros = nert of rib). Een
betere aanwijzing voor het
gebruik van dit kruid kunnen
we ons niet wensen. Het blad
van de weegbree bestaat in
derdaad meestal uit zeven
nerven. Volgens de oude sig
natuurleer kunnen we in de ner
ven van de plant de gelijkenis
zien met de 'nerven' (d.w.z.
de zenuwen) in het menselijk
lichaam. Deze plant nu, kan
men vooral gebruiken bij aan
doeningen van de luchtwegen
als gevolg van een ovemer
veuze aard. ZOdra de over
belasting van de 'nerven' haar

'weerklank' vindt in onze
ademhalingsorganen moet
men niet aarzelen de
weegbree te gebruiken. Het
geeft ons vertrouwen en
daardoor een vrije ademha
ling. De weegbree bevat veel
slijmstoffen, die een gunstige
uitwerking op onze luchtwe
gen hebben.

De bladeren, die van mei tot
in augustus worden ingeza
meld mogen niet gekneusd
worden. Het is namelijk een
zeer gevoelig produkt; het
verkleurt gauw op breuk- en
kneusplaatsen bruin tot zwart .
Daarom stoppen we ze niet in
een zak maar leggen we ze

losjes in een mandje of een
doos. Ook bij het drogen moet
druk en aanraking vermede n
worden . Ze worden onmiddel
lijk na de inzameling in een
hele dunne laag over de vloer
uitgespreid. Het drogen duurt
nogal lang. Het gedroogde
blad is reukloos en heeft een
bittere samentrekkende
smaak. Inwendig wordt het
gebruikt in de vorm van een
aftreksel en als bestanddeel
van theeën, siropen en pas
tilles.
ZOwel de grote als de smalle
weegbree zijn wijd verspre ide
planten. Vooral de smalle
weegbree komt in onze stre
ken overal voor waar de bo
dem enigszins voedselrijk is;
de grote weegbree is een al
gemene plant van veelbetre-

.den, grazige plekken en
wegranden . De smalle
weegbree bloeit van april tot
oktober, de grote van mei tot
september. De smalle
weegbree kwam oorspronke
lijk niet zo wijdverbreid voor.
Uit tellingen van in veenafzet 
tingen voorkomende
stuifmeelkorrels is gebleken
dat de soort zich pas enkele
duizenden jaren terug sterk
heeft uitgebreid. De mens is
in die tijd namelijk begonnen
met het op grote schaal rooi
en van bossen en in kultuur
land te veranderen. ZOwel de
smalle als de grote weegbree
zijn planten met een groot
aanpassingsvermogen , die
beweiding, maaien en betre
den goed verdragen. Beide
planten zijn voor hun voort
planting vooraf afhankelijk van
windbestuiving; de bloemen

hebben dan ook geen nektar
te bieden aan allerlei insek
ten. De planten zijn overbl ij
vend.

Over weegbreeën zijn in de
loop der eeuwen allerlei on
gewone dingen verteld.
In Amerika werd de grote
weegbree vaak 'de voetstap
van de bleekgezicht' ge
noemd, omdat volgens een
legende overal waar een
blanke zijn voetstap zette in
Indianenland een
weegbreeplantje groeide. Ook
de Latijnse naam van de
weegbree duidt op de men-

selijke voetstap . De fami
lienaam Plantago komt van
Planta = voetzool, duidend op
de gelijkenis van de bladeren
met de voetzool. Weegbree
en 'Wegerich ' betekenen
wegbeheerser, Hel achter 
voegsel -rich, bij ons -ik
(bijv. in Hendrik ), stamt van
het Latijnse rex = koning,
heerser.
Voorts bestaat het verhaal dat
de grote weegbree zou ont
staan zijn omdat een meisje
aan de kant van de weg zat
te wachten op haar geliefde,
die echter niet kwam opda
gen. ZIj bleef wachten, net zo
lang tot ze veranderde in de
bermplant weegbree, die in
het Engels ook wel 'waybroad'
genoemd wordt . Het Engelse
'waybroad' betekent echte r
letterli jk : bermhoer .. .? !

teken ing: rob v.d. eist
tekst : kees faber



'Waarheen - Daarheen'

De scholen zijn nog niet be
gonnen en voor wie zin heeft
om er eens een dagje op uit
te gaan zijn er nog mogelijk
heden genoeg. Natuurlijk is
het Grunostrand in Harkstede
of het zwembad in Ten Boer
een verademing wanneer het
kwik de 25 graden is gepas
seerd , maar er zullen genoeg
dagen zijn met wat lagere
temperaturen, ju ist geschikt
om wat anders te gaan doen.
Bijvoorbeeld een bezoek aan
't Veenmuseum " t Aole
Compas ' in Barger Com
pascuum, dichtbij Emmen,
(tel. 05913-49631)
Er is veel te zien: leuke din
gen als een veentre intje, trek 
schuit, huifkar en de speeltuin
ontbreken niet, In de tentoon
stellingshallen vertellen films
en dia's de geschiedenis van
het veen. In het veenkoloniaal
dorp komt de bezoeker in hui
zen, winkels en werkplaatsen,
Het begin van deze eeuw
gaat er weer leven met zijn
armoedige plaggenhutten,
met wa rm brood uit de lemen
ovens en een toch tje met
de trekschuit.
Het uitgestrekte hoogveenge
bied is bevolk1 met heide
schapen en biedt een unieke
flora en fauna.
Op 1, 4, 11 en 18 augustus
zijn er bovendien demonst ra
ties van oude ambachten en
van vervening. Er dansen
klompendansers en er blaast
een boerenkapel.

In het Noorder Dierenpark te
Emmen (05910-18800) ziet u
dieren in een vrijwel na
tuurgetrouwe omgeving,
Ratten laten zich bespieden in
hun rioolwoning, exotiese vo
g~ls scheren over uw hoofd in

de door!oopvliegkooi, u wan
delt over een loopbrug tussen
de krokodillen door, koeien en
geiten worden gemolken in de
kinderboerde rij en u kunt een
kuiken uit zijn ei zien komen.
Er is een speeltuin, die ook
doe- en ontdektuin is. In het
Biochron, een levend museum
dat de geschiedenis van het
leven op aarde verhaalt, is
een expositie over de evolutie
van het spinneweb met in de
filmzaal de unieke film 'Kom
d'r in zei de spin'.

Kan ovaren in de vroege
ochtend.
'De Horizon' in Lauwersoog
(05958-1792) organiseert de
ze natuurtocht elke zondag
ochtend en bij voldoende
deelname ook zaterdags en
de eerste helft van augustus
ook donderdags . Om 6.00 uur
wordt gestart en u bent rond
12.00 uur weer terug. TIjdens
de tocht die ± 13 km. lang is
gaat u op een paar plaatsen
aan land. Op één van de
eilandjes wordt een piknik ge
houden en in een rondwande 
ling wordt infomnatie gegeven
over het gebied. Teneinde het
vogelleven zo min mogelijk te
verstoren bestaat de groep uit
maximaal 6 kano's. Kano-er
varing is niet vereist. U zit in
een zeer stabiele 2-3 per
soons canadese kano. Vanaf
de 'Vlinderbal' (eindpunt van
de tocht) wordt met de gids
teruggelopen (eventueel met
de auto).
Startpunt: het tweede strand
aan het Nieuwe Robbengat.
ten zuiden van de kamping
Lauwersoog.

Zeehondencrèche in Pieter
buren.
In de zeehondencréche van
Lenie 't Hart worden zieke en
verzwakte dieren weer op
verhaal geholpen, met de be
doeling ze later terug te zet
ten. Gemidde ld worden in de
crèche jaartijks een zestigtal
zeehonden aangevoerd,
waarvan er ongeveer 75 % in
leven blijft. Via haar 'zieken
huisje ' heeft Lenie 't Hart al
meer dan 200 herstelde en
aangesterkte zeehonden een
nieuwe levenskrans gegeven.
Onderzoek heeft aangetoond
dat bijna 90% van haar zee
honden het in de natuur weer
redt.
Zoveel mogelijk zeehonden
zolang mogelijk in leven hou
den, dat is de funktie van het
opvangcentrum in Pieterbu
ren. Dag en nacht staan vrij
willigers daarvoor klaar. Voor
een bezoek kunt u een af
spraak maken. Tel. 05925
285.

Unieke Botanische tui n in
Eenrum. .
Deze botanische tuin, het ar
boretum (wetenschappelijke
verzameling van houtgewas
sen) ook wel de notaristuin
genoemd is het eigendom van
oud-notaris C.N. Smit, die het
kweken en verzorgen van
bomen als hobby heeft . Hij
wilde vooral in de praktijk
toetsen welke bomen- en
plantensoorten het nogal kou
de noordelijke klimaat wel of
niet zouden kunnen verdra
gen, Er is gebleken dat een
zeer groot aantal soorten het
in dit klimaat goed doet. Di
rekt grenzend aan het ar
boretum vinden we een ge
meentelijk wandelbos. Op de
wandeling treft men een her
tenkamp en een kleinveewei-

de aan. Tevens is er een
trimbaan
In het arboretum zijn honden
niet toegestaan.

'Naadje van de kous' in
Veendam.
Tot 1 september is in Veen
dam in het museum de ten
toonstelling 'Het naadje van
de kous' te zien. Vanaf de
doeken voor de zuigeling tot
het doodshemd wordt een
overzichteli jk beeld gegeven
van kleding die werd gedra 
gen. Deze dateert merendeels
uit de periode 1900- 1950. Er
is een diaserie, die een strip
tease toont zodat onder- en
bovenkleding goed uitkomen .
Voor de liefhebbers van dit
genre zal de kuise vormge
ving teleurstellend zijn, voor
de minnaars van het kostuum
biedt zij echter veel.
De kleren maakten vroeger
niet alleen de man (en de
vrouw), zij weerspiegelden
ook vreugde en verdriet.
plechtstatigheid en vertier,
werkdag en zondag.
Deze tentoonstelling is op alle
dagen van 2-5 uur, behalve
op zaterdag te zien.

Wadlooptochten vanuit
Pieterburen. '
Tochten onder leiding naar
o.a. Schiemnonnikoog, Ame
land-Engelsmanplaat en te
vens zwerftochten. Diverse
dagen, afhankelijk van het tij.
(05952-345300).

Een museumbezoek kan
ook de moe ite waard zijn
• Groningen heeft een
scheepvaartmuseum met af
delingen scheepsbouw,
touwslagerij en zeilmakerij,
Geopend: di tlm za 10-17. zo
13-17 uur, (Brugstraat 24)

(vervo lg op p. 3)
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Bejaardenreis Garmerwolde(vervolg van p. 2)

• In Hortus Haren is er de
gehele zomer binnen de ten
toonstelling Bomen , Beesten,
Bos ' en buiten de tuin met ge
neeskrachtige kru iden , uitge
breid met kassen, laboratoria,
middellandse zee flora, rots
tuin en waterpart ijen.
Geopend: ma t/m za 10
16.45, zo 14-16.45 (Kerk-
laan 30).
• Expo Zee in Lauwersoog.
Expositie en informatiecen
trum van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Veel
doe-aktiviteiten . Bezoek : di
t/rn vrij 10-17, za, zo 14-17
uur (Strandweg 1)
• In Lee k is het nat ionaal rij
tuigmuseum Nienoord met
een kollektie rijtuigen, wa 
gens, sleden en toebehoren.
Bezoek: dagelijks 9-17 uur
(landgoed Nienoord)
• In Middelslum kunt u na af
spraak (05955-1248 na 19.00)
museum 'Bakkerij Mendeis '
bezoeken . Hier vindt u een
oorspronkelijke bakkerij.
voormalige graanzolder en
vee l gereedschappen .
• In Delfzijl is een zeeaqua
rium in het Zeepar1< met
zoutwaterv issen , haai en en
verschillende kreeftsoorten.
Bovendien is er een
schelpententoonstelling (6000
soorten uit de gehele wereld).
Geopend: ma t/rn vrij 7-19, za
8-19, zon- en feestdagen 10
18 uur.

Enkele Borgen
• In Leens borg Verhildersum
met een schathoes ingericht
als theeschenkerij . Per
manente tentoonstelling 'Wad
en Land' , Geopend : di t/rn zo
10.30-18,00 uur.

• In Slochteren de Fraeyle
maborg met o.a. de tentoon
stelling 'Willem van Oranje ',
Geopend di t/rn zo 10-12 en
13-17 uur ,
• In Uithui zen de Menkema
borg met een fraa i park , dool
hof en schatnoes. Geopend :
dagelijks 10-12 en 13-17 uur.

Concerten op gerestaureer
de Martinikerk orgel
Programma (onder voo rbe
houd): di 7 aug. 20 .15: Piet
Wiersma, organist Grote of St.
Nicolaaskerk , Monnikendam ,
di 14 aug . 20 .15: Johan Beef
tink , organist Luthers e Kerk,
Gron ingen ,
di 21 aug , 20 ,15: Johan Ver
sluys, organist te Bruss el.

Fijn wandelen kunt u in Ap
pelbergen in Haren , het Go
rechtpark (52 ha) in Hooge
zand met o.a, kano- en vis
vijvers, het Asingahof te Mid
delstum en het stadspark te
Winschoten met rosarium en
hertenkamp,

Wilt u fietsen in de provincie
Groningen dan kunt u een
boekje met elf fietstochten
kopen voor f 6,60 bij het
V.V,V, waarin u misschien
ideeën opdoet.
Wist u trouwens dat u in Be
dum kunt midgetgolfen ,
evenals op 't Grunostrand in
Harkstede en in het Stadspark
te Groningen ?

Kortom: genoe g dingen om
een gezell ige dag van te ma
ken, Veel plezier en mis 
schien horen wij er eens over
in de krant !

Joanne v.d. Meu len

De jaarlijkse bejaardenreis
was op vrijdag 6 juli en niet
vrijdag 16 jul i, zoals abu
sievelijk in de G. & T, stond
vermeld .
Vertrek om 9 uur , Er werd via
Norg en Appelscha gereden ,
langs het Fochteloërveen naar
Frede riksoo rd.
Hier werd koffie gedronken,
Door de ko p van Over ijssel
langs Gieth oom en de Weer
ribben naar Ens, waar een
uitgebreide broodmaaltijd
wachtte .
Vandaar ging het richting Urk
waar een wandeling langs de
haven en door de smalle
st raatjes kon worden ge
maakt.
Bij de haven was het erg
druk, Er werden opnamen
gemaakt door de Nos, Op een
schip stonden een paar koren ,
ze moesten steeds opnieuw
beginnen ; 'technische storing'
heette dat.

Kerkdiensten
5 augustus: Thesinge, 10.00
uur, ds . S, Lanser, Holwierde:
12 augustus: Gamnerwolde,
10.00 uur , ds . JA Geusen
broek , Haren;
19 augustus: Thesinge, 10 ,00
uur, ds. C, de Vries-Baten
burg ;
26 augustus: Gamnerwolde ,
10.00 uur , ds. C, de Vries
Batenburg, gezamenlijke
dienst.

Er was soft ijs te koop en
meester en mevrouw Oosting
konden er haast niet tegen
likken , ze moesten voorover
lopen om het niet op hun
kleren te krijgen , evenals Titie
en Anja ,
Van Urk ging het naar Oran
jewoud voor de thee en als
laatste stop is er dan altijd
Gokeler in Norg, met soep en
brood .

Onderweg, in de buurt van
Ossenzijl zag een echtpaar de
volgende letters op een huis
staan: 'Krekwakwou',
Zegt de man: ' lag je dat' ,
Vrouw: 'Ja' ,
Man : 'Wat betekent dat?'
Vrouw 'Krè - Kwa - Kwou '.
Man : 'Vertaal dat eens ',
Vrouw: 'Precies wat ik wilde '.
Man: 'Dacht ik al' ,
Vrouw: 'Krek - wa 'k - wou ',

Gevonden/
verloren

Wie heeft er een plastic tas
met twee plastic kinderregen
jassen gevonden?
Kleur: de één 'rood -wit geruit,
de ander blauw,
Verloren op vrijdag 29 juni
tussen Gamnerwolde en het
Ten Boersterbos (via Thesin
ge gereden J.
H, Vliem , L. v.d, Veenstraat
14, Garrnerwolde.

Motor of
bromfiets

HOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
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Afscheidsfeest bij juf Heina

Modeshow: Klaas, Rosa, Selma, Eva, Steven, Bronwen en als
klapstuk het indrukwekkende 'bruidspaar' Balkerna

Afscheid van de 6e klas

(lees verder op pag. 9)

Om acht uur begon het, maar
de meesten waren er vroege r.
Je moest verkleed komen:
meester, Siem en Baukje ook.
Meester kwam als vrouwen
Baukje en Siem als toeristen .
Baukje had een fototoestel bij
zich en ze maakte een hele
boel foto's . We begonnen met
het spelletje stoelenruilen,
waarbij er drie stoelen in het
midden van de klas stonden.

Vrijdag 22 juni gaven wij (de
zesde klas) een eindfeestje . 's
Middags versierden we de
klas en schoven we alle tafels
aan de kant. Van een paar
tafeltjes maakten we een
grote tafel en daar hadden we
ranja, cake, dropveters en
snoepjes neergezet. Meester
hing ook nog allemaal lampjes
op. Aan het begin van de
gang hadden we een tafeltje
neergezet waarop een kaars
stond en we een gastenboek
neerlegden.

klaas, de 'super-zomer-bink'

vingerafdrukken van haar
voormalige boeven, waar on
getwijfeld juf Greet een or
ganiserende hand in had ge
had. Na het slotlied, het ijsje,
een ballon en nog een paar
laatste verdwaasde kleuter
blikken op décor en podium
waar de kinderen zo hun best
hadden gedaan , vertrok
iedereen voldaan naar huis.
De ouders veelal vermoeider
dan de kinderen, want die
waren door hun succes met
één klap over hun slaap heen.
Maar ja, tenslotte hadden ze
een lange zomervakant ie voor
zich om de schade in te halen

Annelies Heuvelmans

Op 27 juni hielden de 'oudste'
kleuters van 't Kwettemest in
Thesinge een afscheids
avondje voor ouders en an
dere belangstellenden in Ons
Trefpunt. Natuurlijk mochten
hun jongere schoolgenootjes
ook mee doen. op het toneel
dapper begeleid door juf
Heina en juf Greet. De
kleuters moesten om kwart
over 7 aanwez ig zijn en door
hun moeders in kabouterpak 
ken worden gestoken, wat
een enorm gedoe gaf met
kriebelende baarden en
puntmutsen en maillots .
Onder ogen van de bewon
derende ouders ging de
avond vaardig van start , met
zingen, dansen, stukjes , malle
fratsen en andere belevenis
sen van de blozende 0 pgeto
gen kabouters die dankzij het
late uur niet helemaal rolvast
waren. Maar wat gaf dat, het
plezier straalde er vanaf: al
lerlei flarden van nieuwe lied
jes, die de ouders al tijden
lang in huis hadden horen ju
belen, kwamen nu in hun ver
band terecht . En dat bleek
een fleurige, swingende blik in
de kabouterwereld .
Het verkleedfeest ging na de
pauze onverdroten verder on
der het mom van een 'mode
show'. Alle kinderen mochten
aantrekken wat ze wilden, of
wat ze samen met hun ouders
hadden verzonnen, en stuk
voor stuk paradeerden ze
voor de geamuseerde en
vertederde volwassenen. Er
waren prima vondsten bij.
Tenslotte kwamen de per
soonlijke afscheidsversjes van
de nu opeens zo grote Tessa,
Jessica , Bert, Bennita, Selma
en Jan. Juf Heina kreeg een
welverdiend cadeau van vele
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GARMER FEES,.. EEK
EXPRESS

Opening feestweek Gar
merwolde

P.J .

Jan Groenhagen behaalde
een 3e prijs.

Mark van der Enden (ridder)
Annelies Friezema (matroos)
Jan Groenhagen (clown)
Matth ijs Well ing (pink-panther)
Leonie Schuur (geisha)

Gijs en Bram van Zalk (met 'grote mensen
verf' en kleerhangers hadden ze hun eigen
fiets versierd )
Lucas van der Molen (cowboy)
Monique van der Enden (verpleegster)
Harmen Schuur (op safari)

\

Mieke Welling bij de
opening van de feestweek.

KLAS 1-2-3:
eervolle vermelding:

derde prijs:
twee de prijs :
eerste prijs:

I
Leonie Schuur (re.) als geisha behaalde een eerste prijs ;
li. Agnes Schoonebeek.

derde prijs :
tweede prijs:
eerste prijs :

Annette Rademaker (grootmoeder)
RonaId Bouman (voe tballer)
Mea van Norren (gewoon lekker versierd)
Janet Ganzeveld en Corine Spaan
(bruidspaar)

12 JAAR EN OUDER: (1 deelneemster)
eerste prijs : Gerlinda Spaan (piraat )

WINNAARS VERSIERDE FIETS :

KLEUTERS:
eervolle verme lding :

KLAS 4-5-6:
eervolle vermelding:
derde prijs:
tweede prijs :
eerste prijs :

oude rs) , originaliteit en fan
tasie. Eén van de juryleden
zei: "Ik vind het ontzettend
moiJilijk, er zijn zulke mooie
kreaties bij' . Een ander jury lid
ging toch het meest e af op de
eerste indruk. Nadat de kin
deren wat op het schoolplein
heen en weer hadden gefietst
of zich alvast hadden opge
steld voor de optocht. ar
riveerde het bestuur van
Dorpsbelangen in een koets .
De dames waren gekleed in
echt Groningskostuum uit de
jaren 1840 en 1850. De heren
hadden zich gestoken in zwart
pak met hoge hoed . De Har
monie liet nog een poosje op
zich wachten, maar eindelijk
was het dan zo ver. dat de
kinderen al fietsend aan de
optocht door het dorp konden
beginn en.
De feestweek Garmerwolde
was geope nd.

Inge Guyaux als clown.

Dinsdag 26 jun i.
Tegen zes uur 's avonds re
den heel wat kinderen uit
Garrnerwolde en Thesinge op
hun prachtig versierde fietsen
richting schoolple in. Het was
een prachtig gezicht, hoe alle
kinde ren verkleed en alle fiet
sen versierd waren.
De opko mst was groot en het
was voor de jury bestaande
uil: Mevr. Bus, Mevr. Haven
ga, Siebolt Dijkema en Jan
Havenga ook een hele klus
om uit deze kleurrijke fietsen 
de massa een winnaar naar
voren te halen.
De kinderen werden in vier
groepen ingedeeld:
kleuters , klas 1. 2, 3, klas 4.
5, 6 en een groep 12 jaar en
ouder.
De jury lette op de volgende
punten :
afwerking (met of zonder



E.S.

Als onderd eel van de
feestweek verzo rgde de
Vrouwenraad de donderdag
middag .
Het was toegankelijk voor
mensen van 55 jaar en ouder
uit de gemeente Ten Boer.
Er werd een zangspel opge
voerd met als onderwerp :
'Een reis door Nederland ', ge
schre ven en geregisseerd
door mevrouw H. Havenga .
Bij elke provincie werd een
toepasselijk liedje gezongen
door een groepje plat
telandsvrouwen. De verbin
dende tekst werd voorgelezen
door mevrouw Bus, terwij l
mevrouw Heeres voor muzi
kale begeleiding zorgde . Een
5-tal leden van de Rederij
kerskamer 'Weste r' deden de
sketches, zoa ls de corsetten
showen bezoek aan de
dierentu in. De heer Bus zorg
de dat de er bij behorend e
dia's op het doek kwamen.
Ook het aloude melkersdrama
werd ten tonele gebracht,
waarbij een ouderwets ge-

Tuinfeest met
kuipsteken
Na de officiële opening van
de feestweek - een open ing
die wat traag op gang kwam 
volgde het tuinfeest met
kuipsteken. Men igeen vroeg
zich af wat dit nu weer was,
maar dat werd alras duidelijk.
De deelnemers konden er een
nat pak bij halen, tot grote hi
lariteit van de toeschouwers .
(lijdens de rest van de
feestw eek konden de toe
schouwers zelf een nat pak
halen dankzij de weergoden ,
maar dat wisten ze toen nog
niet).
Het eerste rondje kuipsteken
was even wennen. Heel wat
kuipen gingen om, het karretje
deed wel eens raar, maar Jan
Spanninga en Frits Stollinga
kregen er steeds meer han
digheid in hem om te duwen
en de deelnemers kregen in
de gaten op welke hoogte het
gat van de kuip zat.

De toeschouwers deden zich
intussen te goed aan de bar
becue-vleeswaren, lesten hun
dorst en luisterden naar de
Tirolerkapel en de diskornu
ziek . Kortom, iedereen ver
maakte zich best. Een ge
slaagde eerste avond van de
feestweek. Rest mij nog de
winnaars van het kuipsteken
te vermelden.
Dat zijn:
1. Luit Wierenga
2. Arjan Hazeveld
3. Siebolt Dijkema
4 . Jan Dijkema
5. Geert Pops

Uitslag van de oudere leden :
1. H. Wagen aar, algemeen

kampioen (beker aange
boden door café 'Jäger
meister).

2. G. Boer (beker aangebo
den door kapper Venin
ga) en tevens zwaarste
vis (beker aangeboden
door Fa. v.d, Molen ).

3. M. Blink, grootste aantal ,
(beker aangeboden door
de Fa. Slach ter)

4. W. Bus
5. T. Terpstra
6. R. Kort
7. E. Terpstra
8 . T.S. Leong
9. A. Sipma

10. H. Kluiter
11. K. Steenhuis
12. A. Bakker
13. J.D . Slachter
14. J.E. Star
15. A. de Vries
16. J . Wigboldus.
Hoe slecht de vangsten waren
blijkt uit het feit dat er van de
27 deelnemers slechts 16 vis
hebben ingeleverd. Volgende
keer beter en speciaal van de
zijde van de jeugd graag wat
meer belangstelling .

Donderdag
-avond

Vissen

De prijswinnaars: N. M. Blink (3e), re. G. Boer (2e) en de
winnaar in het midden : M. Wagenaar.

In het kader van de feestweek
organis eerde de henge lsport 
vereniging 'De Goede Vangst'
een viswedstrijd voor leden en
de jeugd . Jammer dat er van
de zijde van de jongeren zo
wein ig belangstelling bestond.
slechts 5 waren aanwez ig.
De vangsten waren zeer
slecht, ook van de oudere le
den, waarsch ijnlijk door de
ongunstige weersomstandig
heden . De eerste prijs voor de
jeugd ging naar B. van Hoo
gen, jeugdkampioen (beker
aangeboden door schilders
bedrijf Hofstee) en tevens
zwaarste vis (beker aange
boden door de firma Slach
ter).
2. Matthijs Welli ng, stan-

daard.
3. Sandra Harms, standaard .
4. Ronaid Bouwman.
5. Stephan Kiel.
Voor ieder van dit vijftal was
nog een leuke prijs be
sch ikbaar.

d

~
De barbecue-vleeswaren
gingen grif van de hand.

Donderdag - Bejaardenmiddag
breide lange onderbroek door
één der dames werd ge
showd.
Door aanwezigen in de zaal
werden de bekende melo
dieën enthous iast meegezon
gen .
Na afloop bedankte de voor
zitster van de Vrouwenraad
mevrouw V.d. Goot, alle me
dewerkenden en vroeg dhr.
Bus om vaste camer aman te
worden.
Als gast was aanwezig, de
heer J. Wigbold us, die - om
dat hij niet over vervoer be
schikte - door mevrouw V.d.
Goot per auto van huis werd
gehaald .
Een leuke gezellige middag
en dan hoor je later van men
sen dat ze er ook wel heen
gewild hadden , rnààr er stond
in de krant: 'Voor mensen uit
de Gemeente Ten Boer'.
U weet toch: als u lid of do -,
nateur bent van welke ver
eniging dan ook in Gar
merwolde, u aan alle festivi
teiten in de feestweek mag
deelnemen.



Vrijdag:

De laatste
schooldag O.L.
Garmerwolde
Vrijdagochtend de 22 juni om
09.35 uur verzamelden zich
alle kinderen bij de school om
de 'laatste schooldag ' feeste
lijk uit te vieren.
Met gezamenlijke inspanning,
ondersteuning en begeleiding
van enkele ouders , werd be
gonnen met versiering van de
drie huifkarren. Nadat deze
versierd waren met slingers,
stapten de kinderen er in.
De traktoren voor de huifkar 
ren werden gestart en de ka
ravaan kwam in beweging om
een rondrit te maken door
Garmerwolde, Thesinge en
St. Annen met als eindbe
stemming het Ten-Soerster
bos.
Omdat het die dag niet zo
warm van temperatuur was
vonden de kinderen een par
tijtje voetbal erg welkom. Na
dien werden nog enige
kringspelletjes gespeeld.
Eenmaal uitgespeeld werden
de kinderen verrast met een
bord patat en appelmoes . Na
hun buik te hebben voIgege
ten werd de terugreis naar
school weer opgang gebracht.
Op het schoolplein zou nog
stoepkrijten georganiseerd
worden .maar mede doordat
het de hele dag al had gere
gend werd het krijten afgelast.
Daama ging iedereen verre
gend maar toch nog opgewekt
vanwege de 'laatste dag' naar
huis.

Cees Boer als wandelende stand van de Wereldwinkel.

-de 'Cerel Hazeveldstraat'

Van 17.00 tot 21.00 uur
speelde zich het hele spek
takel af tussen het 'lwlen' van
Jan Veenstra en de koffie
show van de wereldwink el, in
de L. v.d. Veenstraat en de
Hildebrandstraat zoals ge
bruikelijk. Ik stel voor het
doodlopende gedeelte van de
Hildebrandstraat: 'De Carel
Hazeveldstraat' te noemen,
want die Carel manifesteerde
zich daar met z'n rom
melmarkt, onge looflijk!
Vlak daarbij stond de
sjoelbak, die meer weg had
van een snelle tekenfi lm: zeil
erover . zeil eraf , sjoelen, zeil
erover , zeil eraf, sjoelen, zeil
erover, enz.

Er kon wederom in ruime
mate gegokt worden. Dat be
gon direkt al bij het gewicht
van het varkentje , dat door
velen wel even gewassen zou
worden . De eerste schatte rs
zitten er vast dik naast, want
dat arme beest is toch afge
vallen tijdens het verloop van
de braderie. Knikkers raden
op de peuterspeelzaalstand .
Je kinderen er aanmelden kon
daar overigens ook. Velen
deden een bod op de 'zweve
rige' Rabo-biljetten. Viel je bij
de plattelandsvrouwen in de
prijzen - voor één piek kocht
je een pen met inhoud - dan
was het altijd zelf gemaakt.

Ook f 1,- kostte een krantje
trekken bij de stand van G&T.
(mocht u nog geen lid zijn,
maak dan dit krantje ook tot
uw maandlijfbladl) Een

(vervolg op pag. 8)

Vrijdagavond:

De Braderie
Een belangrijk onderdeel van
de feestweek in Garmerwolde
is altijd de braderie. Tjonge
jonge, onder wat voor weers
omstandigheden speelde zich
dat af! Of ze alle buien boven
Garmerwolde te zamen had
den gebracht. Ik kan me niet
aan de indruk onttrekken , dat
het invloed heeft gehad op de
bezoekersaantallen.
Het enthousiasme van de
tientallen standhouders en or
ganisatoren van de vele at
trakties was er niet minder
om. Zo kon je de ene stand
houder tegen de ander horen
zeggen: 'Regen of geen re-

.gen, d'r is hier altijd sfeer'. De
gulle bezoekers die toch in
grote getale waren gekomen ,
lieten hen niet in de steek.



Trekkingslijst van de verloting

- - - --- -

openbaring hier was uw G&T
fotog raaf Henk van W. die el
ke sneue' niet-kranten-trekker
toch mei een 'bos bloemen'
naar huis stuurde. Ook bleken
de oude G&T foto's bij dit
stalletje gretig aftrek te vin
den. Bii de P.J.G.-wigwam
kon je Winnetout je spelen en
een eindje verderop bij de
G.E.O.-saloon was hei flink
schieten geblazen. Echt ge
blazen werd er op de tuba
van de Harmonie, vooral door
diegenen die het lang vol
konden houden. Dat was na
melijk de bedoel ing .

Ondert ussen zal je velen
hongerig worden. Uiterst
kreatieve maaltijden werden
er samengesteld , Kombin aties
van suikerspinnen, frikandel
len met een zak oliebollen na,
of wat dacht u van een dikke
zuurstang gelardeerd met
poffertjes, een worst van
Feenstra en een kopje bevrij 
dingskotlie aan het eind. Zij
staken hun gebru ikelijke we
reldverbeterende verhaaltjes
deze keer eens in een ander
jasje
Heel geslaagd.
Er gebeurde natuurl ijk nog
veel meer, zonder de mensen
te kort te doen die niet ge
noemd zijn. We zijn geen za
terdageditie van de Telegraaf ,
hoewel in die krant ook lang
niet alles wordt genoemd.
Eindig en wil ik met voor mij
het hoogtepunt van deze
avond die op dat moment zijn
diepste regenpunt kende: het
meer dan voortreffelijke op 
treden van de plee-be k groep
Star-sisters bestaande uit de
dames Schuur, Veenstra en
Havenga . Zij deden volledig
vergeten wie de echter star
sisters waren.

Ad van zalk

1e prijs : tuinameublement
2e prijs: fiets
3e prijs: komputerspel
4e prijs: gourmet set
5e prijs: mistlampen
6e prijs: airpor
7e prijs: bloemenvaas
8e prijs : badlake n
ge prijs: motorhandschoenen

1oe prijs: onderzetters
11e prijs : broodmandje
12e prijs: plant
138 prijs: telefoon index
14e prijs : thermometer
15e prijs : pitriet bloempo t

Prijzen afhalen bij :
Mevr. Trijn Having,
Oude Rijksweg 9,
Garmerwolde.

op nr. 2339
op nr. 1756
op nr. 1571
op nr. 1333
op nr. 1063
op nr . 1377
op nr. 2131
op nr. 2192
op nr. 1619
op nr. 2360
op nr. 1636
op nr. 1635
op nr. 1414
op nr. 1961
op nr. 1916

Zaterdag:

Hanegevechten
1984

Fiets 'm der
over
zaterdag 30 juni waren enige
medewerkers van de Hane
gevechten al weer vroeg bij
het Damsterdiep om de
laatste voorbereidingen te
treffen . Met sombere gezich
ten werd het nog somber
der weer in.ogenschouw
genomen. De angst dat de
Hanegevechten dit jaar een
fiasko zouden worden begon
voelbaar te worden onder de
leden van de Plattelands
jongeren.
Het werd er ook al niet beter
op toen bleek dat de deelna
me maar niet op gang wilde
komen. Enkelen werden over
gehaald om alsnog deel te
nemen. Dit had tot resultaat
dat er tenslotte elf deelnemers
voor 'Fiets 'rn d'r over ' op pa
pier stonden en voor de Ha
negevechten 15 heren en 4
dames, Nog erg magertjes
maar er kon tenminste ge
speeld worden . Tegen de
avond klaarde het weer een
beetje op en mede hierdoor
werden nog ongeveer 700
kaarten verkocht.
Bij 'Fiets 'rn d'r over ' won
Weite Wijters die in 4 sekon 
den de overkant bereikte, ge
volgd door Geert Jacob van
Dijk in 4,7 sek. en Eduard van
de Klok in 4,8 sek. Ton Wer
dekker en Harrie Dreize won
nen voor de tweede maal de
kreativiteitsprijs. Bij de Hane
gevechten werd Anita Stol
Iinga weer eerste, gevolgd
door Tina Dolfijn (2e) en Lia
Dijkema (3e). Tina Dolfijn
kreeg ook de prijs voor de
strijdlustigste hen toegekend.
Bij de heren won Peter Syben
ga en werden Geert Jacob
van Dijk en Rinus Bouwman
resp. tweede en derde.
Strijdlustigste haan werd
Pieter Wijters .
Tussen de wedstrijden door
kon het publiek tweemaal ge
nieten van een optreden van
Rooie Rinus en Pé Daalem
mer en de Containers.
Iemand uit het publiek sprong
spontaan in het koude water
om een langspeelplaat van
Rinus en Pé te bemachtigen .
Na het laatste optreden vond
de prijsuitreik ing plaats in café
de Leeuw, waama velen van
de gelegenheid gebruik
maakten om de kou te verdrij
ven met een slokje oi een
dansje.

Petra



(vervolg van pag. 4)
Ik ging dan de gang op en
iemand moest op een stoel
gaan zitten en weer opstaan.
Annette riep mij dan en Ik
rook aan de stoelen en zei op
welke stoel iemand had ge
zeten. We deden het zo: als
iemand op stoel 1 had geze
ten dan riep Annette : 'Je mag
binnen komen . Bij stoel 2 riep
ze: 'Binnen' en bij stoel 3:
'Kom maar binnen' .. .
Daama legden we zes boe
ken op een rij tafels en als
meester die met een blind
doek voor één voor één een
klap kon geven dan kreeq hij
een verrassinq. Aan het einde
van de boeken hadden we
een bord water neergezet ,
zodat hij een natte verrassing
kreeg . Toen stuurden we Bas,
Baukje, Siem en meester op
de gang en zetten we 8
bierflesjes in een rij in de klas.

Nog één keer samen op de foto.

Zij moesten dan met een
blinddoek voor daar overheen
stappen zonder een flesje om
te gooien. Maar wij haalden
de flesjes stiekum weg zodat
ze alleen rare stappen maak
ten. Bas had het door , maar
meester, Siem en Baukje
trapten erin.
Daama maakte meneer van
Weeghel een foto van ons op
het schoolple in. We kregen
ook nog een kadootje van
meeste r, Siem en Baukje: een
veelkleuren potlood en een
schrift. We deden verder nog
reklames na, beeldden
spreekwoorden uit en speel 
den een spel waarbij je woor
den moest raden: 'Hints'. Ook
deden we moordenaartj e en
om half elf ging iedereen naar
huis .

Mea van Norren

'Mevrouw' Groenhagen

Een overzicht van
de aktiviteiten
van
Dorpsbelangen
Thesinge

De koolzaadfietstocht werd
gehouden op zaterdagmiddag
19 mel , Er deden 43 fietsers
mee. Het jaar ervoor waren
dit er 35 zodat we hier van
een succesje mogen spreken.
Hoewel dit aantal veel groter
kan zijn gezien het aantal le
den!
Daama kregen we de puz
zelrit voor auto's op 15 jun i.
Van start gingen 21 auto 's. In
het geheel deden zo'n 70
personen aan de tocht mee.
Dit jaar hadden we de tocht
voor het grootste deel uitgezet
in 't Duurswald. De route was .
vrij goed te rijden , maar er
waren een paar lastige vragen
bij. Dit moet ook, anders wor
den er geen fouten gemaakt.
De tocht op zich vond men
rnooi.
De wisselbeker werd gewon
nen door Reinder en Froukje
V.d. Veen. Zij werden eerste
met 10 strafpunten. Tweede
werd mevrouw Hoekstra. met
twintig strafpunten en derde
de winnares van vorig jaar
Lies ten Gate, met 25 straf-
punten . .
De poedelprijs was voor Ber- .
tus Knol. Hij behaalde het
qrootste aanta l stratpunten .
De ruilbeurs voor kinderen
was een fiasco . Slechts een
paar kinderen hadden hun
spulletjes uitgestald In de
gang van de school, wegens
het slechte weer mochten we
hiervan gebruik maken . Of we
hier volgend jaar mee door
gaan , weten we dan ook nog
niet.

(vervolg op pag. 10)
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Bustocht bejaarden Thesinge(vervo lg van paq . 9)

Zoals de plannen nu liggen,
zal de touwtrekwedstrijd wor
den gehouden op vrijdag 31
augustus, Net als ande re ja
ren zullen contac tpersonen
weer gevraagd worden ploe
gen samen te stellen , Voor
damesploegen geldt, dat er
op zijn minst 4 ploegen moe
ten zijn, willen we ook hiervan
een wedstrij d maken,
De tuinkeurders zijn al een
keer langs geweest. Dit jaar
bestaat de jury weer uit de
heer Roeten uit Wehe-den
Hoom met een collega,

Dorpshuis
Dan hebben we de enquête
door de gemeente gehouden
i.v.m, eventuele verbouwing
van de OL Schoo l tot Dorps
huis, verspreid en weer opge 
haald bij de bewoners , De uit
slag was : Vóór verbouwing 
133 personen , tégen verbou
wing - 196 personen , geen
mening e.d. - 16 personen , Er
ware n 441 stenc ils verspreid
en er zijn er 345 teruggeko
men , Vóór verbouwing is
slechts dus 38,5%, In de
krant heeft men kunnen lezen
dat er een subsidie zal wor
den verschaft voor de ver
bouwing, die in totaal
f 150,000,- zou kosten , Het
zou dan gaan om de bouw
van een toneel en een keu
ken , terwijl de vloer van de
gymzaal geschikt wordt ge 
maakt voor multifunktioneel
gebruik, De toiletten worden
verbeterd en er zouden meer
aanpassingen en voorzienin
gen komen, Het is nog steeds
de vraag of het dorpshuis er
wel komt; Thesinge zit er niet
om te springen, Officieel heb
ben wij echte r hierover niets
vemomen van de gemeente.
Het Bestuur van Dorpsbelan
gen betreurt dit, temeer daar
wij wél de enquêtevoor B,-&W.

hebbe n uitgevoero. We vin
den dat wij daardoor bij de
zaak betrokken zijn en men
ons toch minstens persoonlijk
op de hoogte had kunnen
brengen van het hoe of wat ,
maar goed , uitsluitsel is er
nog niet.

Het Bestuur

Touwtrekken
Garmerwolde
In samenwerking met de Ver
eniging van Dorpsbelangen
organ iseert de Sportrecreade
Ten Boer een touwtrekwed
strijd voor de gehele ge
meente, voor dames en he
ren. Aan deze wedstrijd mag
iedereen meedoen , Men kan
zich opgeven als groep be
staande uit 8 personen, waar
van 6 spele rs, 1 reserve en 1
coach , De groepen kunnen
ontstaan uit: verenigingen,
straten , buurten , famil ies,
vrienden, enz .
Dit evenement zal plaatsv in
den op 16 augustus a.s. ach
ter de boerderij van Span 
ninga te Garrnerwolde, Dorps
weg 57. Aanvang 19,00 uur.
Na de wedst rijd kan men nog
gezell ig blijven op het
tuinfeest, voor een hapje , een
drankje en een gezell ig mu
ziekje.
Opgave dames- en heren 
teams voor 14 augustus bij
onde rstaande personen :
J, Spann inga, tel. 05967-2201
D. Groenhagen , tel. 050
416030
Wij hopen met elkaar op een
goede deelname, en natuurlijk
ook op veel publiek, wat zeker
zal bijdragen tot een gezell ige
avond ,

Bestuur Dorpsbelangen

Op woensdag 26 juni gingen
de 65-plussers van Thes inge,
aange vuld met enige 50 -plus
sers , op reis. Om half negen
werd gestart, Het einddoel
waren de Loosdrechtse PIas
sen , Daar dit noga l een eind
was, werd er tot aan Har
derwijk met goe ie vaart gere
den over de snelweg,
Janco Boss , tuinman bij uit
stek , constateerde herhaalde 
lijk dat de aardappels er goed
voo rstonden. De stemming in
de bus was opperbest. In
Harderwijk werd gestopt voor
de koffie. Daar het toen onge
veer half elf was , werd dit met
gejuich begroet. Na een half
uur werd de reis herva t. Nu
ging het binnendoor richting
Amersfoort, Soest , Soestdijk
naar het GooL In Soestd ijk
kwamen we langs het paleis
van prinses Juliana, en de
Koninklijke Stallen (nu gara
ges ).
De omgeving was prachtig en
voor velen nieuw, in Hilver 
sum kwamen we langs de
NCRV en de AVRO -studio 's.
Om kwart voor één waren we
in Loosdrecht, waar elk z'n
maag kon vullen, De soep
was lekker maar het brood
erbij vond iemand maar niets,
dat kon'ie thuis ook eten .
Om twee uur moesten we DIJ
de rondvaartboot zijn en volg 
de een rondva art over de
Plassen, Prachtig was dit ,
jammer dat de zon, die de
hele ochten d had geschenen,
ons nu in de steek liet. Bo
venop was het dan ook nogal
frisjes, Het waa ide behoorl ijk
en daardoor namen vele sur
fers een duik in het koude
water.
De Loosdrechtse Plassen be
staan uit vijf grote plassen ,
die zijn ontstaan door afgra
ving van het veen , Tussen de

plassen zijn ter afscheiding
eilandjes gemaakt met het
doel de golfsla g te breken en
het dichtslibben tegen te
gaan. Die eilandjes zijn ge
maakt op oude wegen van
vroeger. We voeren rondom
de plas en bewonderden de
vele bungalow 's die rondom
de plas waren gebouwd , o.a.
van Joost den Draaijer en
Zwolsman; ook het huis van
Pim Jacobs konden we op af
stand zien.
De boot van André van Duin
lag ook erge ns afgemeerd.
Dit werd ons allemaal verteld
door de bestuurders van onze
rondvaartboot.
Tegen half vier was het
tochtje afgelopen en werd de
bus weer opgezocht. Toen
werd de reis vervolgd en werd
er gestopt in Hoevelaken,
waar weer iets genutt igd kon
worden , Het restaurant lag
aan de snelweg dus verder
was hier niets te beleven . Een
stro p voor de dames die nog
even wilden winkelen. Na een
half uurtje werd weer inge
stapt en toen ging het in één
ruk door naar Vries waar de
laatste afzetter zou zijn. De
chauff eur koos weer de snel
weg want hij wilde o pschieten,
Dat het op een snelweg ook
langzaam kan gaan, merkten
we na een poosje , Door her 
stelwerkzaamheden was één
rijstrook afgesloten langs een
heel eind. Dit leverde een

, kwartier vertraging op.
In Vries aangekomen, bleek
het vertro uwde adres vol te
zijn en daar konden ze ons
dus niet gebruiken. Geen
nood, de chauffeur bracht ons
naar De Sprookjeshof in
Zuidlaren, Hier waren we wel-

(vervolg op pag. 11)
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(vervolg van pag . 10)

kom . De eigenaar stond ons
in de deur op te wachten ,
daar wij zijn enige klanten
waren, was dit een meevaller
tje voor hem.
Hier zaten we nog gezellig
een poosje bij elkaar en allen
vonde n het hier minstens zo
fijn of nog fijner dan in Vries .
Dus wel voor herhaling vat 
baar.
Tegen half negen vertrokken
we weer en ging het via de
Groeve , Hoogez and naar
Thesinge waar we om goed
negen uur aankwamen. We
hebben een fijne en gezell ige
reis gehad en alle dank aan
het bestuur van de Bejaar
densoos die dit op voo rtref
felijke wijze had gerege ld.

Roelie Dijkema

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garme rwolde:
El isabeth Schu ling, L. v.d.
Veens traat 2, tel. 050
416355 .
Redakt ie Thesinge:
Kees Faber , Kapelstraat 5,
te l. 05902-2257
Ad mi nistrati e: Peta Jurjens,
L. V.d. Veenstr aat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel.
050-416094 .
Bank: Rabo Gar merwolde ,
rek. nr . 3207.05.749 giro V.d.
bank 916938.
Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk: Bolkema drukwerk
verzorgi ng , Groningen .

Kleurplaat

Heb je zin onderstaande
kleurplaat te kleuren? Zorg er
dan voor dat hij vóór 31
augustus bij één van de vol
gehde adressen in de bus ligt .

Elisabeth Schuling , L. V.d.
Veenstraat 2, Garmerwolde of
Kees Faber, Kapelstraat 5,
Thesinge .
Je kunt er een mooie prijs
mee winne n.
Wil je vader of moeder de
krant bewaren ga dan de
kleurp laat halen bij:

Henk van Weegh el, L. v.d.
Veenst raat 8, Garmerwolde of
Kees Faber, Kapelst raat 5,
Thesinge .
Zet je naam, adres en leeltijd
op de achterkant van de
kleurplaat.
Veel sukses.
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Hedda Remkes

in de lange rij staan en daar 
na mocht je pas een auto uit
zoeken. Ik had een gele auto.
Met het nummer 82 er o p. Je
moest zelf trappen. Net als bij
een fiets . Nadat je je auto
weer op zijn plaats had gezet
mocht je in de trein. En toen
zei een man ook nog dat je
moest blijven zitten, en niet
aan de takken mocht plukken ,
want anders plukte hij aan
jou. En toen de trein weer
stopte gingen we weer in de
auto's . Dit keer had ik een
groene en het nummer was
66 . Nadat we de auto's weer
op hun plaats hadden gezet
kregen we wat drinken . En
daarna stapten we weer in de
bus. Op weg naar Emmen . En
toen we daar waren mochten
we in de speeltuin spelen. En
daarna kregen we patat. En
daam a gingen we een

.speurtocht door de dierentuin
maken. En onderweg kregen
we een ijsje . En toen we klaar
waren met de speurtocht gin
gen de meeste kinderen iets
in het souvenirwinkeltje ko
pen . Ik kocht een sticker van
pink panter en een vel van 12
smurfen stickers en een ge
haakt pauwtje . En daarna
mocht je nog even in de
speelt uin spelen. En daama
gingen we in de bus op weg
naar huis.
Einde

Het verslag over
schoolreisje

En toen gingen we wandelen.
Er was ook nog een machien
tje . Die gooide alles weer los
en gooide het grind weer om.
En we gingen ook nog naar
juf Sien haar klas waar ze
eerst heeft gewerkt , de Ba,
Bra ... de Brandaris? Ja, de
Brandaris. Daar was een hele
mooie spee ltuin met een hele
mooie zandbak. Verderop
waren ook nog twee speeltu i
nen .
We hebben ook nog een ijsje
gekregen en ook ranja en
sjipjes. We kregen ook nog
een puzzel. Die hadden we
zelf in elkaar gemaakt. En
toen gingen we weer naar
huis . Op de fiets door de re
gen.

'op naar Juf Sien'!

AFSCHEIDS
FEEST BIJ
JUF SIEN
Harmen, Reinier, Lucas, Flo
ris, Miranda, ·Rhoda en ikke,
geloof ik, 0 ja , Ingrid nog , gin
gen naar juf Sien.
Op de fiets over het kleine
paadje met Myrthe d'r achter
aan. Woensdagmiddag na
schooltijd.
Toen we er waren gingen we
eten: 34 broodjes en 2 pak
ken beschuit! Ja echt. met el 
kaar.
Na het eten hebben we buiten
gespeeld. Gevoetbald. Er was
ook nog een hoge toren . Die
was nog wel hoger dan ons
huis , nee , dan het plafond .

Hallo allemaal, deze keer een
kinderkrant in (wat dacht je
wat ) vakant ie-s temming! Dus
een paar verhaaltjes over be 
levenissen in jullie vrije tijd ,
want ook schoo lreisjes heb
ben iets echt vakant ie-acht igs,
vind je niet? Veel plezier met
de verslagen en tekeningen
van deze kinderen , en mis
schien brengt dat je wel op
het idee om ook eens iets
voor onze krant te maken . Het
gaat steeds beter met de in
zendingen , leuk hoor! We
kunnen dus niet iedere keer
àlles afdrukken , maar kiezen
iets uit. Stuur voora l in, als je
ook eens je naam in de krant
wilt hebben ... en een goe ie
vakantie verder , met niet àlte
veel regen !
Tot ziens ...

Schoolreisje
Gister toen om 9 uur gingen
we op schoolreisje. Toen had
ik paarden geteld, het waren
er 88 paarden. Toen reden
we verkeerd, toen gingen we
rechtdoor. Dat was goed en
toen de bocht om toen waren
we er. Toen gingen we in een

-, koets naar Hunnebed. Toen
gingen we daar spelen. Toen
viel er ook nog een baltje van
Liesanna eruit. Toen moest ik
de bal weer ophalen, toen
ging ik weer in de koets .
Toen waren we er toen gin
gen we filmpjes kijken. En
toen gingen we naar roon
oost rand toen gingen we
zwemmen. Toen zag ik een
kanon toen drukte ik op een
knop even later knalde hij en
toen was het uit.
Van klas 1 en 2.

Geschreven door ALEX

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbo uwen
onderhoud

oude n jksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050·4 1650 1

Hè, hè. Het is eindeli jk zo ver.
De bus staat al klaar . We
kunnen instappen. Want de
bus vertrekt zometeen al. Al
lemaal vaders en moeders
stonden bij het hek. En na
tuurl ijk de meesters en de
kinderen van school. De
chauffeur toeterde toen de
bus vertrok . Er waren ook
leidsters en leiders en die
heten : Barry , Cees, Dick en
juf zelf.
De chauffeur vertelde onder
weg wat over de omgeving en
wat over zichzelf . En we
kwamen onderweg ook nog
langs jaknikkers. Die pompen
olie uit de grond . Hè, hè.
Eindelijk zijn we in het ver
keerspark . We moesten eerst

RUILBEURS 1984
zaterdag 23 juni was er een
ruilbeurs in Thes inge. Ik ging
er heen met mijn vriendinne
tje. Er waren helemaal niet
veel kinderen, er waren er
ongeveer 1O.
Mijn vriend in en ik hadden
stickers meegenome n en de
andere kinderen speelgoed . 1
meisje had toen ze weg ging
veel verkocht: ze had nog
maar 1 ding over!
De ruilbeurs was niet o p het
plein maar in de gang van de
school. Het was gauw afgelo
pen, dus gingen we wee r naar
huis . Ik vond het erg leuk .

Petra Apoll


