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Hier nog in de sneeuw . , .
Jan, Wobby, Naäma, Mendel, Se/ma en Deborah .
(toto Andries v.ä. Meuten)

Kerkelijken en niet-kerkelijken heb
ben elkaar werkelijk wel wat te zeg
gen.

Een gesprek met de vertrek
kende Jan en Wobby Har
deman.

Na een lange tijd van onze
kerheid is het dan bijna zo
ver . De famili e J. Hardeman
verlaat eind april Thes inge.
Op zich is het een normaal
verschi jnsel dat een domi
neesgezin zich na een be
paalde tijd in een andere
gemeente vestigt. Maar dat
dit Carambei is geworden,
een Nederlandse kol onie in
Braz ilië, is toc h wel iets wat
ons nieuwsg ierig maakte.
En ondanks de drukte, waar
Jan en Wobby (zo willen zij
aangesproken worden
(red.) nu in zitten , waren ze
bereid om voor het vo lgen
de interview een middagje
vrij te maken.

Rondreizend prediker

Jan (35 jr.) en Wobby (34 jr.)
wonen met hun 4 kinderen,
Naäma (10 jr.), Mendel (7 jr.),
Selma (6 jr.) en Deborah (2
jr.) 31 maart a.s. precies 8
jaar in Thesinqe.
ze kwamen uit Apeldoorn.
waar Jan afstudeerde aan de
Theologische Hogeschool van
de Christelijk Gereformeerde
Kerk en Wobby vóór de ge
boorte van hun oudste doch
ter in de zwakzinnigenzorg
werkzaam was. Na jaren her
en der in diensten te zijn
voorgegaan en in Utrecht een
vervolgstudie Pastorale Psy
chologie en in Amsterdam
Praktische Theologie gevolgd
te hebben, had Jan er genoeg
van een 'rondreizend prediker'
te zijn. 'Om een band met de
mensen te krijgen, heb je ei
gen gemaante nodig', aldus
Jan Hardeman.

Thesinge én Delfzijl
Na een onverwacht bezoek
aan IzeJina Pleiter en een
rondleiding door het dorp,
hakten zij de knoop door. Het
werd Thesinge in combinatie

met Delfzijl. Er was daar al
drie jaar geen predikant.
Moeilijk vond Jan deze com
binatie wel: 'je doet altijd te
weinig voor je eigen gevoel.
Als je hier bent vind je eigen
lijk dat je daar had moeten
zijn en andersom'. Bovendien
groeide de Christelijk Gere
formeerde kerk van Delfzijl
van 75 tot 225 leden (Thesin
ge bleef op 160) met als ge
volg dat Delfzijl in 1981 een
zelfstandige gemeente werd.

De zelfstandigheid van de
gemeente Delfzijl kan nog
problemen geven bij het aan
stellen van een opvolger.
Delfzijl is groot genoeg voor
een eigen predikant en of dit
weer in combinatie met The
singe kan, is zeer de vraag.
Beide gemeentes zijn wel
verschillend van karakter. In
Delfzijl zegt men eerder wat
over zichzelf en hoe men het
zelf beleeft. Dit komt volgens
Jan ook omdat het een jonge
gemeente is. Thesinge is echt
een dorpsgemeenschap. Men
kent elkaar van haver tot gort
en dan komen persoonlijke
dingen ook niet zo gauw naar
voren. Het is in een kleine

kring ook moeilijk om iets van
jezelf te laten zien. Daar is
vertrouwen voor nodig en om
dat te krijgen heb je veel tijd
nodig.
ze wonen graag in Thesinge.
Maar met name Jan heeft het
niet lang niet altijd gemakke
lijk gehad. 'Datgene wat je
zou willen bereiken blijkt soms
vreselijk moeilijk. Gelukkig
heb ik steeds weer dié hou
ding kunnen vinden, dat ik
weer verder kon. Maar dat is
soms bar moeilijk.
In Nederland, zeker ook in de
Christelijk Gereformeerde kerk

.Iiggen dingen zo vast; het
moet zó en niet anders. An-

ders is het niet goed. Maar
het is niet waar dat het op
één manier kan. De kerk is
veel groter dan Nederland. Op
andere plaatsen in deze we
reld blijken veel dingen heel
anders te kunnen. Ik denk dat
er veel méér ruimte is in 't
Christelijk geloof dan dat wij
in onze kerk aandurven'. Jan
heeft ook in Thesinge gepro
beerd meer kontakt te leggen
tussen de kerken onderling.
Jammer dat dit hier niet aan
sloeg, vindt hij.

Brazilië toevallige keus

Toch is dit niet direkt de re
den dat ze naar Brazilië gaan.

Volgens Wobby kun je beter
weggaan als het nog fijn is en
Jan heeft het altijd albeziq
gehouden hoe mensen in een
heel ander land en in een ge
heel andere situatie vanuit het
Christelijk geloof leven. 'We
gaan er ook heen met het
idee dat we van elkáár wat
kunnen leren'.
Brazilië is dus eigenlijk puur
toeval. Er stond een ad
vertentie in het kerkblad,
waarin een predikant werd
gevraagd voor een Neder
landse kolonie, die opgericht
is in 1911. Deze bevindt zich
in de provincie Paraná in
ZUid-Brazilië in de plaats Ca
rambei . In die periode waren
zij bezig met het Guatemala
projekt op school en in de
kerk en Wobby stond niet af
wijzend tegenover het idee
zelf eens die kant op te gaan.
Na wat telefonische informatie
lieten zij de zaak echter rus
ten tot er op een zondag 4
kerkbezoekers Jan te spreken
vroegen. Zij kwamen uit Bra
zilië i.v.m. familiebezoek en
hadden vemomen dat Jan
had geïnformeerd naar de
betrekking. Na dat gesprek
ging het plan weer leven. De
eerste indruk dat de kolonie
een erg naar binnen gekeerde
gemeente zou zijn werd weg
genomen.

Met eigen ogen
In november zijn Jan en
Wobby 3 weken naar Brazilië
gegaan. 'Een zeer indruk
wekkende reis, maar bij
thuiskomst lag de beslissing
allerminst vast. We hebben de
zaak laten rusten tot de ba
lans weer terug was', aldus
Wobby. Een belangrijke afwe
ging was de school. Er is een
kolonieschool , waar het nivo
hoger ligt dan op de portuge
se school. Vergeleken bij de
situatie hier ziet het er onge
zellig uit. Het schoolsysteem
is erg strak en prestatiege
richt. Gezien de medische
voorzieningen zal het ook
wennen zijn en een ander
punt is de chaotische ver
keerstoestand. Dit alles weegt
niet op tegen het idee dal de
kinderen er kunnen ervaren
dat er andere dingen in de



Bij de pijl. daar ligt Paranà, het doel van 'de reis.

wereld zijn dan alle rijkdom
hier . Dat b.v. een Braziliaan
met een klein hutje een ge
lukkig mens kan zijn . Naäma.
de oudste maakt zich wat
zorgen over de taal. 'Stel je
voor dat de juffrouw ons niet
kan verstaan'. Zij beseft ook
het meest wat ze hier achter
laat. Het is leuk op school en
met vriendjes en vriendinnet
jes. Jan vertelt dat ze wat be
treft de leeftijd van de kinde
ren nog net kunnen gaan. Het
ligt in de bedoeling 6 jaar te
blijven en na die tijd ben je er
nog zeker van dat de kinde
ren mee terug gaan.

Belangrijk is het Portug ees

Het eerste half jaa r zal de fa
milie in Curit iba wonen, de
hoofdstad van Paraná met 1
miljoen inwoners. Hier zu llen
ze een talenstudie doen en
wil Jan 2 maanden stage lo
pen in een Braziliaanse ge
meente . Op deze wijze hoopt
hij de bevolk ing en hun ge
woont en reeds te leren ken
nen, hetgeen van belang is
voor zijn komende werk. In

Caramoel is er namelij k naast
de Nederlandse kolonie een
Braziliaans dorp gebouwd
(samen 4000 inwoners) zodat
de contacten over en weer
steeds groter worden, met als
gevolg dat de kerkdiensten en
catechesatie ook in het por
tugees worden gehouden. De
kerkgemeenschap bestaat uit
650 leden. Van oorsprong uit
de hervormde, gereformeerde,
christelijk gereformeerde en
gereformeerd (vrijgemaakte )
kerken . De grenzen zijn daar
weggevallen , hetgeen Jan en
Wobby erg aansp reek1.

Het vertrek nadert . . .

De vertrekdatum hangt af van
het verstrekken van de visa.
Naar alle waarschi jnlijkheid
zal er op 21 april een af
scheidsdienst worden gehou 
den.
Beiden kijken terug op een fij
ne tijd in Thesinge met werk
en gezin. Wobby die vee lal
haar eigen gang ging, voelde
zich hier vrij en prettig met de
kinderen en haar creatieve
talenten. De 'club' voor de

o
c...

jeugd was haar init iatief en dit
deed zij altijd met veel plezier.
Ze merkt nog wel op : 'Mis
schien heb ik niet altijd vol
daan aan ieders verwach tin
gen, maar ik voelde me wèl
altijd geaccepteerd.
Jan vertel t nog dat een col
lecte tijdens de kerst
nachtdienst voor een crèche
in Carambe l f 360 ,- heeft op
gebracht. Heel leuk om dit nu
al over te kunnen maken .

Een laatste boodschap

Bij het afscheid zou Jan nog
één ding tegen alle Thesin 
gers willen zeggen , ook tegen
hen. die niet naar een kerk
gaan :
'Ik vind het jammer, dat er
door mensen van de kerk zul
ke grenzen getrokken worden ,
waardoo r men mensen buiten
de kerk afstoot . Ik bedoel dat
men vanuit de kerk vaak zo
weinig open omgaat met an
deren, die niet van de kerk
zijn . Het omgekeerde gebeurt
ook. Er zijn zoveel vooroor
delen over en weer. Daardoor
gaat er zo weinig van de kerk
uit. Ik heb mensen buiten de
kerk nooit ontweken. We
moeten niet op elkaar neerki j
ken en elkaar beoordelen en
veroordelen, zonder dat we
elkaar echt ontmoet hebben .
Je bent toch in de eerste
plaats allemaal medemensen
van elkaa r. Dat is een brede
gemeenschappelijke basis.
Van daaruit kun je als men
sen met een verschillende
overtu iging t6ch met elkaar
omgaan . Dan kun je ook iets
voor elkaar betekenen. Door
allerlei vooroordelen wordt dat
vaak onmogelijk gemaakt. lD
kan een kerk zich bij voorbaat
onvru chtbaar maken in de
samenleving. Waar een kerk
met het Evange lie kan staan
om iets te betekenen , maken
mensen het soms zelf onmo
gelijk. Laten we mede-mens

zijn van elkaar en probere n in
en buiten de kerk elkaar te
verstaan . We hebben elkaar
werkel ijk wel wat te zeggen!'

Wij wensen het gez in Har
deman veel gel uk voo r de
toekomst. Hopelij k horen
we v ia de G&T hoe het hen
vergaat. In leder geval bli j
ven zi j onze krant lezen.
Wobby heeft gedurende de
laats te 2 jaren vee l werk
verz et vo or de G&T. Dit
schept een band en die ho 
pen we vast te houden.

Boa Viagen e Até à Vista
Johanne van der Meulen

Truus Top

Redaktioneel
Met het volgende nummer
gaat de Garmer en Thesinger
Express alweer haar aste
jaargang in. Een jaargang die
er iets ande rs uit gaat zien.
We hebben name lijk besloten
om 6x per jaar uit te komen
met een krant van 10 in
plaats van de gebruikel ijke a
pagina 's.
De enquête wees erop dat
over aller lei onderwerpen
méér mocht worden geschre
ven. Dit verzoek èn de steeds
enthousiastere inbreng van
verenigingen zorgde voor
ruimtegebrek in de krant. Elke
maand bleef er kopij liggen of
moest er drastisch 'gesneden'
worden . Om de maand een
inlegveld kan dit probleem
oplossen. Deze besliss ing
leidt er wel toe dat de abon
nementsprijs (die al 7 jaar
f 15,- bedraagt!) verhoogd
wordt tot f 17,50. Bij deze
prijsverhoging spelen ook de
hogere drukko sten een rol.
We menen dat deze stap na 7
jaren gerechtvaardigd is, ze
ker als het gaat om de kwali 
teit van de krant te verhogen.
Veel plezier met de 'nieuwe'
G& T.

De redaktie

Rabobank ~
geld en goede raad



Ode Plattelandsvrouwen Garmerwolde

Fam. P. de Vries

Toneelfeest P.J.G.G.

Dit gedicht is geschreven naar
aanle iding van de rubriek
'Wist u dat . . .' en de ode aan
het klokkenluiders-echtpaar
van Garmerwolde in de G & T
Express van februari 'B5 .

speelplaatsje voor de Peuter
speelzaal 'BENJAMIN'. Een
voorstel van de oude r
commissie was om het
speelplaatsje openbaar te
maken en dat de gemeente
wat kle in klim- en klauter
materiaal beschikbaar zou
stellen.
Er waren ook nog wat vragen
van huishoud elijke aard zoals :
Wie zorgt voor onderhouds
werkzaamheden en kosten?
hoevee l geld krijgt ieder dorp
om deze wensen te realise
ren?
Aan het eind van deze avond
kregen we een film te zien
over spel- en speelmogel ijk
heden in dorp en stad . Erg
jammer dat er niet meer be
langstellenden waren.--., Lr;

Op woensdag 27 maart heeft
de afd. Ten Boer een lezing
over biologisch tuinie ren door
dhr. Pleiter uit Havelte waar
voor ook onze afd. is uitgeno
digd.
De eerstvolgende maandelijk
se bijeenkomst in Café 'de
Leeuw' is dan weer op
woensdag 17 april a.s. met
een lezing - + dia's over In
donesië door de heer Denijs
uit Slochteren.

Op woensdag 13 maart werd
de maandelijkse bijeenkomst
gehouden in Café 'de Leeuw'.
De avond werd verzorgd door
dhr. Ferbeek uit Olterterp. Hij
hield voor ons een lezing over
antiek. Ook werden meege
brachte voorwerpen bespro
ken en gewaardeerd.
De leden van de Landbouw
veren iging met hun dames
waren ook voor deze avond
uitgenodigd .

Gespreksavond speelvoorzieningen in
Thesinge

Donderdagavond 21 febr. 'B5
waren slechts 9 mensen naar
Café Molenzicht gekomen om,
op uitnodiging van B en W
van de Gem. Ten Boer, te
praten over de speelvoorzie
ningen en speelmogelijkheden
in ons dorp .
Van de Gem. Ten Boer waren
aanwezig weth. H. Janssen
en de ambtenaar welzijnsza
ken G.J. Boelens, alsmede de
heer B. Bouman , Provocon -

.sulent van het NUSO, de lan
delijke organisatie voor
Jeugdrekreatie en Speel
tuinwerk. De bedoeling van
deze bijeenkomst was dat
eventuele wensen en kritiek in
een later stadium in de Ge
meenteraad besproken gaan
worden.
Het mogelijk verplaatsen van
de speeltoestellen van het
sport veldje naar het vrijgeko
men stukje grond van het
voormalig kleuterschooitje kan
zeer waarschijnlijk niet door
gaan. Volgens weth. Janssen
is deze grond in principe ge
reserveerd voor woningbouw.
Verder wordt de speelplaats
van de O.L.school in ere her
steld : dit wordt officiee l een

Dit brengt een aantal komi
sche situaties met zich mee.
Na het toneel is er gelegen 
heid om te dansen op live
muziek van de 'NIGHT
BIRDS'.
De entree bedraagt f 5 ,00.
Voor leden en donateurs
f 3,50 . Op donderdag 11 april
vindt de generale plaats,
eveneens in café 'de Leeuw '.
Alle jongeren uit Garmerwolde
en Thesinge tussen 12 en 16
jaa r zijn van harte welkom.
We beginnen om 20.00 uur.

Petra

Evenals voorgaande jaren zijn
enkele leden van de Plat
telandsjongeren vereniging al
weer een tijdje bezig met het
instuderen van een to
neelstuk. Dit voor het toneel
feest, dat op vrijdag 12 april
plaats zal vinden in café 'de
Leeuw'.
Het stuk 'Een vrouw, is een
vrouw, is een vrouw ' gaat
ove r drie zussen, die de
emanc ipatie hoog in het
vaande l hebben staan. Zij
wonen gezell ig met z'n driet
jes, maar al snel zal het één
en ande r gaan veranderen.

Wie hem'n les'n lezen ien G & T Express,
Dat klok'n ien Gaarmwol nait goud meer luip'n op 't lest
Dau klok van toom ook nog bleef stoan ,
Waa r'n wie hierover bot ontdoan.
't Luud'n van bel, dat ging nog wel deur ,
Want doar krieg'n wie ja nog 'n stuver veur.
Dat klok ien schoul nait luip mit goud fatsoun,
Daar kin'n wie ook niks aan doun .
En klok van Rabobaank, luip dei ooit wel es goud?
Dei luip nog nooit zo as 't wel mout.
Mor op ons toom klok terug te koem'n
Wie hem'n ientussen moatregeln nocm 'n.
Kloas Kol en Jaan , dei hem'n ketrollen smeert,
Dat waas ook al 'n hail bult weerd .
'n Zeker rad is weer moakt deur Slagter en Co.,
Ik zee op 'n duur, nou kin 't wel zo.
Nog 'n rinkje zo en 'n waaike zus ,
En kloar was weer het uurwaark klus.
Ol klok lopt nou weer noar beheum,
Elk en ain kin 't slagwaark weer heum .
Ook nog bedankt veur 't compliment,
Doar waa r'n wie zeke r mit content.
Nou is ducht ons alles weer bie 't ol
De grout'n van klokkenl uders van Gaarmwol!
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Een noeste graver, deel 2 .

Jan Ke/holt met zijn 'buit' in een vangkooi.
(toto: Ad van Za/kj

De grote trek

Het zou me niks verbazen als
u de afgelopen weken op
straat een doodgereden mus
kusrat hebt aangetroffen.
Februari en maart zijn de
maanden van de grote trek.
De wintermaanden hebben de
muskusratten in paren op de
zelfde plek doorgebracht. Nu
zoeken ze een nieuw gebied
waar ze een gangenstelsel
gaan graven om er in een hol
gemiddeld drie keer per jaar
hun jongen te werpen . De
ouderen kiezen soms dezelf
de nestkom, de nieuwe lich
ting zal het wat verderop
moeten zoeken. Dat kan een
sloot verder zijn, maar soms
ook zitten er wel kilometers
tussen . Vanaf september is er
een kleine trek. Dan verspre i
den de ratten, met name de
jongeren (in verband met het
voedselaanbod ) zich , echter
niet te ver van het hol. Bij het
oversteken van een weg
wordt er dus wel eens eentje
'gesnapt'. Opvallend aan het
beest is zijn platte staart , de
stompe kop en zijn poten:
prima geschikt voor graaf
werkzaamheden . De voorpo
ten zijn veel kleiner dan de
achterpoten. Aan de tenen
zitten lange scherpe nagels.
De oren zitten verstopt in zijn
prachtig e donkerbruine pels.
die het dier regelmatig mooi
oppoetst. Ik kon ze goed be
kijken vrijdag 15 maart. toen

.ik vanger Jan Kelholt een
middag heb vergezeld.

Vangmiddelen

Voor de vangers van mus
kusratten breekt nu een druk 
ke tijd aan. In de afgelopen
winterperiode heeft men niet
stilgezeten. Ook Jan ging er
steeds op uit om naar 'beet-

den ' te zoeken , sporen die op
aanwezigheid van mus
kusratten duiden: afgeknaagd
riet en rietstengels die aan de
oppervlakte drijven, luchtbel
len onder het ijs, lichte plek
ken op de donkere slootbo
dem (die op grondverplaatsin
gen wijzen ), maar ook door
hun keute ls verraden ze zich.
De vanger moet goed het ge
drag bestudeerd hebben om
te weten te komen hoe en
waar hij ze het beste kan
vangen. Hij heeft gemiddeld
zo'n 100 vangm iddelen tot zijn
beschikking , die je in drie ca
tegorieën kunt verdelen:

a. De f uiken, verreweg het
grootst in getal. Deze maakt
de vanger zen, geheel pas
send in duike rs onder wegen
en dammen. Er zit aan
wee rszijden van de fuik een
tapstoelopende opening,
Eénmaal in de fuik is het dier
ten dode opgeschreven , om
dat hij, in paniek , sne l zijn
zuurstof opgebruikt en hoogu it
nog 10 min, leeft .

b. De vangkooien (± 20):
drijvende vlotjes van piep
schuim met erop twee ingan
gen van p.v.c.buis . Eénmaal
binnen , aangetrokken door
het lokaas (appel of wortel),
kan de rat niet meer terug ,
omdat de klepjes alleen maar
naa r binnen toe schamieren.
In het midden van het huis op
de drijver zit een 'vluchtgat' ,
die de muskusrat toegang
verschaft tot zijn dodencel. Dit
is een kooi van nertsengaas,
waa rin hij st ikt, omdat zijn te
rugweg wederom geblokkeerd
wordt, maar nu door een drij
vend plankje , Er zijn diverse
typen, maar ze berusten alle 
maal op hetzelfde principe.

Met deze vangmiddelen kun
nen meerdere ratten tegeli j
kertijd gevangen worden.
c . Klemmen, Deze worden
gebru ik1 als de voorjaarstrek
voorbij is, zo vanaf april. De
ratten zitten dan op vaste
plaatsen en aan de hand van
de beelden worden klemmen
geplaatst, die de vanger te
water op de tast aanbrengt
voor de ingangen van de pij-

pen. Met dit vangmiddel kan
dus maar één rat tegelijk ge
vangen worden. Ze moeten
daarom vaker geïnspekteerd
worden. Nog niet zo lang ge
leden maakte men gebruik
van lokaasklemmen. Dit had
vaak bijvangsten tot gevo lg
(bunzing, wezel , eend) en zijn
daarom uit de roulatie geno
men. Jan Kelholt heeft in de
eerste weken van maart zijn
vangmiddelen uitgezet in onze
regio.

Over onze ervaringen vertel ik
in het volgende nummer.

Ad van lalk

Mededelingen
• Komt het zien, de stenen
verzam eling van Mathijs Wel
ling . Entrée 5 cent. Abon
nement 25 cent (1 jaar); half
jaar-abonnement 15 cent. Hil
debrandstraat 22 , Garmerwol
de. Tot en met 31 april kost
een één jaar abonnement
maar 20 cent !!
• Beste mensen ,
Héél erg bedank1 voor de
zeer vele hartverwarmende
reakties die ik mocht ontvan 
gen tijdens en na mijn verbl ijf
in het ziekenhu is.
Renee Bremer
G.N. Schuttertaan 15
Thesinge.

Oud papier aktie
in Garmerwolde

De muziekvereniging 'Har
monie ' verzamelt vrijdag 5
april a.s. wee r uw oud papier.
Wilt u uw voo rraad om ±
18.00 uur ge bundeld bij de
straat zetten.

E.D. Post

AANN EMERSBEDRIJF

H.J.
n ieuwbouw

verbou w en

o nder- ho ud

oudc "I ksweg 11
GARMERWO LDE
tel . 0 50 -41650 1

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-witkamp

Vaargeul 56 - Groningen
Te l. 050-412777

Voor een pe rsoonlijke rij
opleiding doo r volledig

gediplomeerde instructeurs!

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorz ien

van mobilofoon.



Op woensdag 27 februari had
'Wester' haar jaarvergadering
in café 'de Leeuw '.
Dienco Bolhuis en Kees Jan
sen werden herkozen in het
bestuur.
Wester zal op 26 juni a.s.
meedoen aan de optocht en
zal ook weer op de Braderie
staan met een rommelmarkt .
Op 13 april is een kegelavond
gepland en medio mei wordt
er een fietstocht georgani
seerd.

Jaarvergadering
'Wester'
Rederijkerskamer

Janna Hazeveld

OPENLUCHTSPEL:
Het openluchtspel is dit jaar
op 30 en 31 augustus . (no
teert u het alvast?) Uitwijk
data: 6 en 7 september.
De titel van het stuk is: "t Is
mor tiede lijk ' een blijspel in 3
bedrijven door J. Hemmink
Kamp . Waar gaat het over?
Een boerin (weduwe ) en haar
zoon leven in onm in met de
familie , omdat zij destijd s, als
roomse , met een gerefor
meerde man trouw de.
Twee oude sjacherijnige ooms
worden door een brand dak
loos en komen 'tijdelijk' bij
haar in huis , respectievelijk
gebracht door de pastoo r en
de dominee . Verder spelen
nog mee een kletserige
buurvrouw met een aardig e
dochter en een non .
De spelers(sters) zijn: Hannie
Havenga , Aaltje Dreise, Cat
harina Veenstra, Frouwke
Schuur, Dick Groenhagen,
Kees Jansen , Cees Klei,
Henri Veninga en Eitje van
Huis . Regie : Jan Veenstra.
Medio november zal 'Wester'
weer een zaaluitvoering ge
ven .

Wist U dat .. .
- Bij de familie Dolfijn aan de
Lageweg een drieling-kalf ge
boren is,
- dat jammer genoeg één
kalfje het niet gered heeft .

De Wereldwinkeliers

veer 1.20 meter. Hierdoor kan
men de topblaadjes, waar het
vooral om gaat, plukken zon
der dat men op een trap hoeft
te staan.

Hoe drink je thee?
Thee drinken kan op heel veel
manieren gebeuren. Wij in
Nederland doen dat zonder
poespas . Wij drinken ons
kopje en daarmee uit. Maar in
China en Japan is de thee
heel lang een soort heilige
drank geweest. Het schenken
van thee was daar een kleine
plechtigheid, met nauwkeurig
voorgeschreven buigingen en
zelfs een speciale kleding . In
Tibet zet men thee waarvan
wij zouden huiveren. Want
daar vermengt men de thee
met vet en deeg. De Tartaren
drinken thee met paarden - of
kamelen melk . En in Mongolië
doet men er ranzige boter,
peper en zout bij I De Engel
sen drinken hun thee heel
sterk , minstens twee keer zo
sterk als wij, en ze doen er
melk en suiker bij. Jong en
oud , drinken daar altijd en
overal thee. Per persoon ge
bruiken ze gemiddeld 4 kilo
per jaar.
Thee is een drank , waarmee
je heel veel kanten uit kunt.
Je kunt hem drinken als ijs
thee , met een scheutje citroen
of een partje sinaasappel. In
plaats van suiker kun je er
kandij of honing in doen . Zet
thee met zorg , want het is
een gevoelige drank, die pas
op zijn best is, als er alle
aandacht aan wordt besteed .

Thee wordt verbouwd in sub
tropische en tropische landen .
Vroeger werd de thee ge
zaaid. De zaden , die wat op
een hazelnoot lijken, zaaide
men uit in zaadtuinen. Daama
werden de planten uitgezet op
kweekbedden. Na een jaar
konden de jonge planten wor
den uitgeplant in de volle
grond . Tegenwoordig geeft
men echter de voorkeur aan
stekken . Van de beste en
sterkste struiken snijdt men
takjes af. Die worden uitge
plant in de schaduw of in
plastic kassen . Daarna steekt
men ze in kweekbedden . Als
ze goed wortel hebben ge
schoten worden ze overge
plant in de plantage . Na 3 à
5 jaar is de struik groot ge
noeg om er bladeren van te
plukken .
De struik houdt men laag door
ze voortdurend te snoeien . Ze
worden niet hoger dan onge-

buiten onder een struik een
potje water stond te koken,
vielen er wat bladeren in, die
het water een heerlijke smaak
geven. Het is een verhaal
waarvan we niet weten of het
waar is.

Oorsprong en verbouw
In ons land is het drinken van
thee pas enkele eeuwen oud .
In China echter , waar de thee
oorspronkelijk vandaan komt,
was deze drank al in oeroude
tijden bekend .
Ongeveer 3000 jaar vóór
Christus , dus bijna 50 eeuwen
geleden, zou een keizer het
gebruik van thee daar bij toe
val hebben ontdekt. Toen hij

Produkten uit verre landen
Thee, een drank voor ieder
een
Op 14 mei 1980 werd in
Brussel de eindwedstrijd ge
speeld om een Europese
voetbalbeker. De strijd ging
tussen de Spaanse club Va
lencia en de Engels club Ar
senal.
De wedstrijd eindigde met
o-0 en moest daarom met
een half uur worden verlengd.
De spelers mochten maar en
kele minuten uitrusten . Er was
dus geen tijd om naar de
kleedkamers te gaan . En toen
zag je op de tv hoe de ver
zorger van de Engelse
voetballers vlug met een grote
theepot rondging . De spelers
konden zo toch nog een kopje
thee drinken. Dat kikkerde
hen wat op. Dat ze toch niet
wonnen , lag niet aan de thee .
Ze voetbalden niet goed ge
noeg ... Voetballers en ook
andere sportmensen, weten
dat thee voor hen een prima
drank is. Thee lest de dorst ,
zonder dat je er 'nadorst' van
krijgt. Er gaat een opwekken
de werking van uit. Er zitten
geen schadelijke stoffen in.
En bovendien smaakt goed
gezette thee lekker .
Thee is daarom een drank die
iedereen kan drinken. Ook
kinderen als ze tenminste niet
al te klein zijn. Zelfs mensen
die aan darmstoornissen lij
den, mogen thee gebruiken .

Privé:
Haverplein 5 9"134 AK RUISCHERB RUG Tel. 050-416168

Restaurant
"de Pleisterplaats"

• voor gezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar'

Gaykingaslraill 32
9791 eH Ten Boer
tel. 05902-1441

REGIO-SERVICE
voor radio en t.v.

dan naar

VAN DER REE

eigen service dienst
reparatie: radio, t.v.,
video.
antenne- en geluidsver
sterkingstechniek

werkplaats:
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
TEL. 05902-1945

• goede voorlich ting

• be trouwbare service

• gral e kcueküe modieuze
kwcu teuem ontoren

• verrassend
lage prijzen

~
VOS OPTIEK
AUDIOWH HOPMA

OUDE EBBINGESTAAAT 65
9712 HE GRONINGEN

TEL. 0 50 ·12910 2



Superheffing?
Begin een pension!

De 'Til': 'mer het herstel zal nog dit jaar begonnen moeten worden . . . '
(Ioto: Andries v.o. Meulen)

Zaterdagavond 2 maart was
het dan eindelijk zover. An
dries Westra had om kwart
voor acht al een bordje : UIT
VERKOCHT op zijn café Mo
lenzicht kunnen hangen. Het
was volle bak (91 toeschou
wers) bij de eerste opvoering
van 'BOER HARTMAN EN
DE SUPERHEFFING' door de
toneelvereniging V.1.0.D. uit
Thesinge . Nadat men voor
zien was van een kop koffie
en even had bijgekletst (nu al
bijna onmogelijk door de be
kende orgelmuz iek), kondigde
de regisseur Arend Kampen,
op zijn paasbest, het super
modeme stuk aan. Iedereen
ging op scherp zitten (later
zelfs staan) bij het eerste bel
getinge l.
We maakten kennis met de
nuchtere , maar vrolijke boer
Hartman (G. Boer) en zijn
hardwerkende vrouw Gien (G.
Blokzijl). Noodgedwongen
(door de superheffing) waren
ze een boerenpension begon
nen. waar de eerste gasten
zich al snel aandienden.
Manny (J. Sibrna] en Kitty (T.
Dijkstra) Molijn, 2 dames uit
de sigarenbranche uit Delft,
werden keurig afgeleverd door
een voorlichtster van de
VVV. (W. Boer). Een vakan
tie op het platteland was voor
hen 't einde, ook al moesten
ze het met kamemelk doen:
de rner.oxaart bestond alleen
uit melkprodukten! (door de

. superheff ing . . .)
Gezelschap was er al snel.
Twee sullige broers, Lode
fiekus (R. Lammerts) en Jo
hannes (S. Dijkema) Kanon
werden voor het eerst los
gelaten door hun overbezorg
de moe (een ijzersterke rol
van R. Dijkema). Dat ze goed
onder de plak zaten van hun

moe was al snel duidelijk en
zoals boer Hartman zei: ' Ik
wist nait dat er nog zulke be
stonden'. Zodra moeke ver
dwenen was in haar dafke
kwam Lodefiekus echter he
lemaal los, ook al werd het
voor hem eerst melk met
roosvicee. Hij stoorde zich
ook niet aan Johannes, die
moekes regels nog hoog pro
beerde te houden. Manny en
Kitty, zeer charmant in
boerenkiel , waren ondertus
sen al aan het bekvechten om
Lodefiekus.
Het tweede bedrijf werd vrolijk
ingezet met een volksdans.
Dat gaat prima met een slok
cognac, maar niet met moe
Kanon, die even kwam kijken
hoe het met haar jongens
was. 'Zo ken ik die doch
hailmoal nait: verzuchtte ze.
Dus dokter Joling (J. Slump)
werd ontboden en maakte
een schitterende opkomst én
door zijn persoon én door zijn
diagnose: de melkeritus. Zijn
therapie mocht er ook wezen:
uitbreiding van de menukaart
met cognac! De gastenlijst
werd uitgebreid: moeke wilde
de jongens niet alleen laten
en sliep graag tussen haar
jonkjes in! Zo werd het dus
familie Kanon in Boeren
pension. De dokter moest bij
na nog een keer opdraven,
want moe kreeg haast een
hartaanval toen ze van Lode
fiekus plan hoorde: op naar
Delft 'als beschermer van de
dames tegen mannen, die wat
anders willen dan trekken aan
een ritmeester'.

In de pauze werden er loten
verkocht door de akteurs voor
de Tombola en bleek het pu
bliek ook al last te hebben
van de melkeritus, gezien de

bestellingen . . . Door de cog
nac werd boer Hartman in het
derde bedrijf zo enthousiast,
dat er zelfs een schilderij van
de muur vloog toen hij de
deur dichtdeed. Lodefiekus
liet Johannes aan het einde
van dit komische stuk niet in
de steek: ze vertrokken sa
men met de dames Molyn
naar Delft, in moekes daf.
Terecht een daverend ap
plaus en bloemen voor de
spelers, regisseur en
souffleuze (J. de Vries). Het
was en bleef tot in de vroege
ochtenduurtjes gezellig. Tot
volgend jaar zullen we maar
zeggen.

Joanne van der Meulen

Jaarvergadering
dorpsbelangen
Thesinge

Op vrijdag 15 maart werd de
jaarvergadering gehouden in
café Molenzicht. Een week
vervroegd. omdat er op 22
maart een belangrijke feest-

avond was voor de jeugd. Wij
waren bang dat onze verga
dering daardoor slecht be
zocht zou worden. Of het ge
holpen heeft. is nog de vraag.
Slechts 26 personen waren

aanwezig; een klein aantal
gezien het aantal leden.
Voorzitter Willem Zijlema
opende de vergadering. Hij
herinnerde ons eraan dat een
klein dorp vaak te kort gedaan
wordt en dat we graag wat
meer aandacht van de Ge
meente willen hebben. Geluk
kig is dit ook de wens van on
ze burgemeester, dhr. Sijbe
srna, Ook de V.K.D.G. (Ver
eniging Kleine Dorpen Gro
ningen) vecht voor de in
standhouding van de voorzie
ningen in kleine dorpen. De
'Til' blijft behouden voor The
singe. Met het herstel zal nog
dit jaar begonnen moeten
worden, anders vervalt de
subsidie. Ook zit het er in dat
er op de plaats van de
kleuterschool in de toekomst
woningen gebouwd worden.
De secretaresse las vervol
gens de notulen van de vorige
jaarvergadering en het jaar
verslag voor. Uit het verslag
van de penningmeester bleek
dat er nog een batig saldo
van f 1.87 over het jaar '84
'85 was. Gelukkig staat er nog
een beetje op de bank,

waarmee we nog even verder
kunnen. Renske de Boom had
samen met dhr. Sijbenga de
kas nagezien en in orde be
vonden. Dhr. Sijbenga maakt
plaats voor Ebel Vaatstra als

DROGJSTERlJ-PllliFUMEIUE- REFORM-9CBOONHEIDSSALOI\I

WINKELCENTRUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON ()5()..otl0608.

~ '. SCHOENMAKERIJ
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volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijp werk

KAJUIT 252 LEWENB9RG

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecia li seerd in papegaaien - ara 's

kakatoe's - beo's,
Groo t assortiment hengelsport artikelen

Uilgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENTRUM L EWENBORG - GRONINGEN
telefoon 050 - 41 55 53



uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Ad van lalk

nodigde hijapparatuur de
bosjes toch zou vemielen,
heeft men ze verwijderd. Als
dit gedee lte in augustus is
voltoo id betekent het, dat
vanaf Ten Post tot aan de
stad ons diep er weer stevig
bij ligt. Voor de komende
vaarrek reanten lijkt het me
voorlopig minder interessant,
hoewel de eerste uitlopers
van de verjongde essen in hel
najaar al wel weer Ie zien
zullen zijn.

Oud
handgereedschap
Komt u bij de grote schoon
maak oud of ongebruikt
handge reedschap tegen ?
Gooi dil niet weg. De wereld
winkel houdt in de maand mei
een inzamelingsaklie van ge
reedschap. Het wordt door de
stichting 'Gered Gereed
schap . . . voor zelfslandig
heid' gerepareerd en verzon 
den naar ontw ikkelingslanden.
Het gerredschap wordt ge
bruikt bij de opleid ing van
ambachtslieden en in kleine
projekten . Binnenkort hoort u
meer over deze aktie.

de Wereldwinkel iers

Een kale boel. maar het kan niet anders.
(toto: Ad van Za/ki

'ns bellen : het begin van een
serie doorverwi jzingen . Wal
zit ons ambtelijk apparaat
toch prachtig in elkaar! Aan
vier mensen op de provincia le
dienst in Groningen heb ik
mijn vraag gesteld. Bij de
derde persoon van Rijkswa
terstaat in Delfzijl zat ik
eindelijk goed. Daar werd me
de reden snel duidelijk ge
maakt. De oever tussen Gar
merwolde en Ruischerbrug
verkeert in een slechte staat .
Er bestaat gevaar voor afkal 
ven. Om te voorkomen dat de
drukke provinciale weg zal
verzakken, gaat men vanaf
begin april de walbeschoei ing
herstellen . En omdat de be-

Vond u het óók jammer dat in
de eerste week van maart de
essen langs het Damsterd iep
zijn verwijderd? Vooral als
fietser had ik en al die andere
trouwe stalen-ros-berijders er
toch wel enige beschutting
van . Maar los daarvan: het
trajekt Garmerwolde
Ruischerbrug biedt weer een
troosteloze aanblik. Het diep
ligt er ontkleed bij. Was dat
nodig? Konden niet enkele
bosjes ontzien worden?
De gemeente Ten Boer maar

Winkelcentrum Lewenborg le l. 415222
Se/we rd tel . 778455
Versmar1<t Korreweg 51-53
Claremaheerd 47
Beyum Oos t, tel . 421452

Kale oevers noodzakelijk ...?

KADO'S VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE ARTIK ELEN

Ledenvergadering
'Harmonie'
Op donderdag 21 februari had
de muziekvereni ging 'Har
monie' zijn jaarlijkse leden
vergadering.
Het belangrijkste punt op de
agenda was de bestuursver
kiezing. Periodiek moesten
aftreden de heren E.D. Post
en J. Feenstra . Beiden zijn
herkozen .
Tussenti jds zijn afgelreden de
heer H. Havenga en Petra
Blink. Hun plaatsen zijn inge
nomen door Jacob Bekkema
en Wilma Tammelin g
Reinders.
Verdere agendapunten waren
o.a. de financiën en het
jaarprogramma.
Het bestuur van de 'Har
monie' heeft nu de volgende
samenstelling :
Dagelijks bestuur :
Voorzitter: K. Pestman.
Secretaris : E.D. Post.
Penningmeester: K. Koster.
Verdere bestuursleden:
R.K. Stol.
J. Feenstra (drumband).
W. Tammeling-Reinders .
J. Bekkema (drumband).

••••••

••••••
CRIEi'\

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Telefoon 4140 40

nog aanwezig zijn . De film
was gehuu rd van de V.K.D.G.
en Dick van der Ree verzorg 
de de verton ing. Als je de film
bekijkt , komt Thesinge er nog
niet zo slecht af. We hebben
gelukkig nog een busdienst,
een rijdend postkantoor, de
Z.D.V., een café en niet te
vergeten, een school. Laten
wij er samen voor vechten dil
ook te behouden! Leuk om
nog eens te zien, was hel
filmpje, dat Dick van der Ree
had meegenomen, over de
feestavond in de tent met de
reünisten, bij het jubileum van
de school. Tegen 11 uur was
het afgelopen en gingen de
meeste mensen huiswaarts .

Het Bestuur

~BLOEM-
/; KWEKERIJ

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tu in

FIRMA R. VEENSTRA

nieuw lid van de kascommis
sie. De bestuursverk iezing le
verde geen problemen op:
Roelie Dijkema werd met
grote meerderheid herkozen.
Bij punt medede ling vertelde
Willem Zijlema dat de ge
bruikelijke aktiviteiten weer
plaats zullen vinden. Met Pa
sen een bloemetje voor de
80plussers en langdurig zie-

. ken, fietstocht in mei, puzzel rit
in juni, touwtrekwedstrijd in
augustus en de tuinkeuring.
Bij de rondvraag kwamen
vooral al jaren bestaande
problemen naar voren zoals
het parkeerprobleem Molen
weg . Dit is al zo vaak aange
kaart bij de gemeente en poli
tie, echter zonder resultaat ,
Maar we zullen het nog eens
proberen. De Kapeldwars
straaI blijkt in slechte toestand
te verkeren en het aanplak
bord van de gemeente bij het
café is nodig aan vervanging
toe. Verder heeft men nogal
last van loslopende honden.
Poep op de sloe p is niet leuk.
Allen waren het er ook over
eens dat het na half 11, als
gevolg van het energiebe leid
van de gemeente, op vele
plaatsen in het dorp erg don
ker is. Dhr. van Hemmen
stopt met hel vangen van
mollen op het speelveldje. Zijn
klemmen worden steeds ka
pot gereden door bromme rs.
We hebben het al vaker ge
zegd dat het speelveldje niet
gebruikt mag worden als
crossbaan. We willen nog
eens een verzoek richten lot
de jeugd : blijf met je brommer
van het speelve ldje weg. Dit
geldt ook voor hondebezitters.
Voor spelende kinderen is het
niel leuk om steeds in een
drol te trappen.
Na het officiële gedeelte werd
de videofilm, 'Kleine dorpen
een zaak van groot belang '
vertoond . De film liet het
ideale dorp Nergenshu izen
zien waar alle voorzieningen



Braderie 1985

Stoomfluitje

Redaktie Garmerwo/de:
Elisabeth Schu ling, L. V.d.
Veenstraat 2. tel. 050
416355.
Redaktie Thesinge : .
Kees Faber. Kapelstraat 5,
tal. 05902-2257
Administrat ie: Pets Jurjens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel.
050-416094 .
Bank: Rabo Garmerwolda.
rek . nr . 3207.05.749 giro v.d,
bank 916938.
Kop ij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk: Bo/kema dru kwerk
verzorging, Groningen.

Te koop: een kinderfietsje 4-6
jr., 05902-2194.

'Wester' wil wee r een rom
melmarkt gaan houden op de
braderie . Komt u tijdens het
opru imen van zolders, kasten
etc. spullen tegen , die u wel
kwijt wilt , bel dan even met
Kees Jansen, tel.: 050
416365 . We komen graag
halen .

Rederijkerskamer 'Wester'

Rommelmarkt
'Wester'

REDAKTIE·
ADRESSEN

Op vrijdag 28 juni a.s . wordt
wee r de tradilionele braderie
gehouden in de L. V.d. Veen
straat en de W.F. Hildebrand
straat.
Personen , groepen of vereni
gingen, die graag een plaatsje
willen hebben op de brade rie
en geen stenc il hebben ge
kregen , kunnen zich opgeven
bij : Janna Hazeveld, tel. 050 
414777 .

De braderiecommissie

· .. de Chr. Plattelandsvrou 
wenbon d in Thes inge erg ak
tief is?
· .. in februari er een infor
matieavond gehouden werd
over de bloedbank bloed ge
ven zou een ieder van ons ,
die gezond is, gewoon moe
ten doen .
· . . in maart er een kwark

avondje was; dus Johan be
stel maar wat extra!
· . . de bejaarden in Thesinge
een gezellige avond hebben
gehad over borgen en
boerderijen , georgan iseerd
door de vrouwenraad.
· .. de redaktie er naar streeft

deze aktivite iten op tijd aan Ie
kondigen; dat betekent dat u
voor 15 april , uw programma
voor mei, moet inleveren.
· . . Hetta Heeres mee gaat

als verzorgster op de nieuwe
boot van de Zonnebloem? (1
23 aktie)
· . . alle jongeren tussen 12
en 16 jaar uil Garmerwolde
en Thesinge welkom zijn tij
dens de generale repetitie van
de P.J.G.G. op 11 april in
café 'de Leeuw '. Aanvang
20 .00 uur.

5 april Thesinge 19.30 uur ds.
C. de Vries-Batenburg,
avondmaal;
7 april Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg, m.m.v. zondagsschoo l;
14 ap ril Thesinge 10.00 uur
ds. E.J. Hefting , Ten Boer ;
21 april Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg ;
28 april Thesinge 10.00 uur
prof. dr. A.F.J. K1ijn, Haren.

Kerkdiensten april

Wist U dat ...

Einde
Adriaan van Zwol

~~~r;n~~~n ~;ki~in~b~~~~~~~:;e·n en
meI hel verdw ijnen van de vliegtuigen en onde rzoeken
Kinderkrant. Adriaan van ZWol moeilijke vragen, die de men-
vond hel zelfs zo jammer, dal sen niet kunnen beantwoor-
hij juist aan het schrijven ge- den . En dal er alleen pop-
slage n is! En hij hee ft heel muziek op de radio mag wor-
wal te vertellen , dal lees je den gespeeld . En dal er geen
hieronder wel. popco ncerten mochten zijn.
Hel is dus niel zo dat er nóóit En geen video-clips van de
meer iets van kinderen in de liedjes en dat er alleen gewo-
G & T Express komt , nu er ne concerten zijn. En dal alle
geen Kinderkrant mee r is. drugs VERBRAND werden,
Schrijf gerust eens wat en dat de drugsverslaafden eraf
breng maar langs bij Elisabeth werden geholpen. En dat het
Schuling of Kees Faber. Grote goudzoeken werd geautoma-
kans dat het geplaa tst wordt! ! tiseerd , zodat de armen dat

niet meer hoefden doen . En
minde r dierenmishandeling
zoals zieke honden afmaken ,
enz . En een paar Russische
machthebbers een generalen
ontslaan . En kemcentrale af
braken, dus alle kerncentra
les, zodat ze geen keme ner
gie in het gehe im konden ma
ken en meer waterenergie
fabrieken (water generatoren)
en meer natuurlijke mest
(zoals stront). En geen zwaa r
gif en betere doktoren , En
meer maanexpedities. En
meer uranium voor kankerbe
strijdin g en minde r voor
atoombommen. En de dollar
omhoog en het engelse pond
naar beneden en braziliaans
geld omhoog en minder tot
pedojagers. En dat iedereen
een boekje had met re
klameregels dat dat dan ver
plicht was, zodat ze geen
overtredingen konden maken.
Zodal ze geen klachten meer
konden hebben over een mi
niste r en dat ze er geen spot
liedjes konden maken over
die minister . En geen afgoden
meer en meer bescherm ing
voor CHRISTENEN, en meer
cellen.

Als ik eens ko
ning was ...
Als ik eens koning over de
were ld was dan ging ik eerst
m'n geld tellen . En dan ging ik
libanon en Israël samen een
land laten worden . En dan
ging ik maken dat je in Rus
land wel naar de kerk mocht.
En dat ze geen kernenergie
mochten gebru iken, alleen
maar altematieve energ ie
mochten gebrui ken . En alleen
maa r loodvr ije benzine. En
dat de armen gelijk met de
blanken werden behandeld.
En dat ze geen kernproeven
meer in de ruimte mogen
doen . En dal ze maximaal 1
atoombom per land mochten
hebben. Alleen in Nederland,
ik bedoe l alleen dus in Ne
derland , 14 atoombommen in
hel gehe im. En ik zou Rus
land en Mongo lië bij elkaar
doen . En ik zou Afrika en

. China bij elkaar voegen zodat
het met Afrika beter ging . En
ik zou meer voedselhulp naar
Afrika sturen en meer dokters
voor de erg zieken en mee r
onderwijs, en meer werk voor
de armen en hogere lonen .
En geen kemproeven op aar
de of onder water . En dat ze
de computer alleen mochten

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter
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