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De klokkenluiders van Garmerwolde
Afscheid van koster de Vries

Er is iets aan de hand als van
de Nederlands Hervormde
Kerk van Garmerwolde de
klokken niet meer lu ide n en het
uurwerk stilstaat. In april
jongstleden was d it het geval.
Korte tijd moesten de dorpe
lingen deze twee vaste ele
menten van het openbare le
ven missen. Wanneer je ver
volgens koster P. de Vries op
een handkar het grootste deel
van zijn huisraad ziet verhui·
zen en de dienstwoning te
genover de kerk leeg komt te
staan wordt duidelijk dat de
koster en zijn vrouw er na bijna
25 jaren trouwe dienst mee
ophouden. Hij Is 65 jaar ge
worden en is met pensioen ge
gaan. Mevrouw W. de Vries
ging in november 1985 al met
de VUT vanuit haar werk als
bejaardenhelpster bij de Stich
ting Maatschappelijke Dienst
verlening Noord Groningen.
Met z'n tweeën hebben ze van
af 1962 de kerk draaiende ge
houden. Op 13 april is van hen
afscheid genomen. Inmiddels
wonen ze in het fraa ie, histori
sche huisje van de Cornellas
tlchting aan de Dorpsweg nr.
51.
Op het laatste moment ging de
benoeming van een nieuwe

koster niet door. 'Wegens te
leurstelling' werd een adver
tentie gezet en nemen de heer
en mevrouw de Vries nog een
aantal taken waar. Vandaar dat
de klok weer loopt en op ge
zette tijden de klokken gelu ld
worden. Als u dit leest Is wel ·
licht een opvolger aan het werk
gegaan en kunnen de klok
kenluiders van Garmerwolde
echt tot rust komen.

Kerkho f maaien

De toenmalige kerkvoogd,
schoolmeester Reinders, gaf de
kersverse koster bij zijn indiens t·
treding de opdracht het kerkhof
te maaien en de paden schoon
te maken. Dat was het belang
rijkste en het werk aan de kerk
zelf kwam er dan in tweede in
stantie wel bij.
Maar mevrouw de Vries had daar
zo haar eigen ideeën over : 'Ik
vind dat de kerk mooi schoon
moet zijn. Ze zullen vast gedacht
hebben dat dat een werkje voor
de kostersvrouw zou kunnen zijn.
Ik moest daar dan maar voor
staan en ik heb dat dan ook, met
natuurlijk de hulp van mijn man,
met plezier gedaan'.
SChoon is de kerk steeds ge
weest , daar valt niets op aan te

merken . En dat kerkhofmaaien
hebben ze ook geweten. De eer
ste zeven jaren heeft hij dal met
de zeis gedaan en daarna heeft
hij nog vier grasmaaimachines
versleten .
Koster de Vries: 'In het voorjaar
en de zomer had je het gras
maaien, dan kwam in de herfst
het opruim en van de bladeren en
in de winter moest ik sneeuwrui
men. Zo bracht elk seizoen z'n
werkzaa mheden met zich mee.
Altijd kon er een begrafenis ko
men en dan moet het graf be
reikbaar zijn'.
Voor het maaien zou een lintje op
zijn plaats geweest zijn. Ook me
vrouw de Vries heeft de machine
regelmatig geduwd, vooral in het
groeiseizoen van het gras. Vóór
hun komst naar Garmerwolde
werd het maaien door dorpelin
gen gedaan die het als hooi voor
hun beesten konden gebru iken.
'Maar het was geen lekker hooi,
er werd beweerd dat er een luch
tje aan zat en de dieren wilden
het niet graag eten', verte lt koster
de Vries. AImet al heeft de koster
heel wat uren achter de maaiers
doorgebracht. Hoe hard het gras
gaat werd duidelijk toen, in het
gat dat er viel tussen de oude en
de nieuwe koster, het groen z'n
kansen kreeg. Terwijl ik dit schrijf

zijn vier vrijwilligers achter even
zovele maaiers bezig de achter
stand in te halen.

Klokluiden voor een drankje

Waar wordt nog met de hand ge
luid? In een advertentie voor een
merk berenburg werd die vraag
gesteld en mevrouw de Vries wist
daar wel antwoord op. Die fles
hebben ze verdiend. 's Morgens
om acht uur en 's middags om
kwart voor twaalf luiden de klok
ken in Garmerwolde en boven
dien op zaterdagmiddagen om
vijf uur voorafgaand aan een zon
dag met een kerkdiens t.
Het is al een oude traditie. Vroe
ger diende het om rond het mid·
daguur de werkers op de velden
te waarsch uwen dat het etenstij d
was. De boeren hadden wel een
horloge maar de arbeiders deden
het met dit klokluiden . In de oud
jaarsnacht mag ieder die dat wil
de klok ook eens luiden. Het is
jammer dat daar de laatste zo
weinig gebruik van wordt ge
maakt. 's Morgens luidt mevrouw
de Vries, 's Middags koster de
Vries. Dan windt hij ook het uur
werk met de hand op en dat moet
iedere dag gebeuren. Het is een
uurwerk van vóór 1750 want het
heeft nog een zogeheten spilie
gang en dat werd daarna ver
vangen door het anker. In april
was de klok kapot maar koster de
Vries is inmiddels zo deskundig
geworden dat hij het eigenhandig
heeft kunnen repareren. Het is
een prettig idee niet alleen op de
RABO-klok af te hoeven gaan
hoewel die de laatste tijd ook op
vallend goed loopt.
Op een zaterdag in 1963 ge·
beurde het dat de klokken van
Garmerwolde vier uur luidden.
Koster de Vries: 'Koningin Wil
helmina was net overleden. Van
het gemeentehuis in Ten Boer
kwam het verzoek om 's morgens
van tien tot twaalf en 's middags
van twee tot vier de klokken te
gaan luiden. Hte is mij niet be
kend of dat elders ook gebeurde,
maar wij waren in ieder geval zo
gek om het te doen. We waren
hier ook nog maar een jaar. Het
hele gezin werd ingeschakeld.
Terwij l we zo bezig waren kwam



Tekening van Arjan Vliem uit het plakboek van de kinderen van de zon 
dagsschool l.g. v. het afscheid van het kostersechtpaar. WIST-U-DAT

- er niemand gereageerd heeft
op onze vraag naar de bete
kenis van de witte viekantjes
op het fietspad aan de Oude
Stadsweg (blijkbaar te moei
lijk)

- wij door Roelie Dijkema attent
wer den gemaak1 op drie oo ie
vaars , die 27 april te zien wa 
ren op het weiland achter de
ijsbaan.

- dat ze een week later weder
om, na een bezoek aan de mo
len, voor enkele uren neer
streken op het land van v, d.
Woude.

Hier wonen ze nu. (foto:Jas de Vries)

in dit huisje mochten gaan wo
nen . We houden nu onze kon
tak1en in het dorp'.
De Comeliastichting heeft als
enige bez it nog dit huisje aan de
Dorpsweg. Het is gebouwd in
1768 en dat merk je nog aan de
hoogte van de deuren. Toen
Geertje van Dijken in 1940 over
leed werd haar bezit , volgens de
wens van haar in 1934 opge
maakte testa ment, onderge
bracht in deze stichting . Met de
naamgeving wilde ze haar in
1934 overle den zuster Comelia
van Dijken eren. Deze onge
trouwde zusters hadden nog een
in 1939 overleden broer Hend rik.
Toen Geertje overleed ging een
deel van haar roerende goede
ren naar het Gronings Museum.
De rest, het huis en het erf en de
boomgaard werd toegedacht aan
mensen uit Garmerwolde die dat
op bepaalde gronden goed kon
den gebruiken. Er is een bestuur
met nog altijd als voorzitter dok
ter D. Y. v , d. Werft dat toezicht
houdt op het respecteren van de
statu ten. Zo heeft de familie van
Dijken nog steeds een gunstige
invloed op de gang van zaken in
Garmerwolde. En zeg nou zelf ,
wie passen er beter in dit bijna
mooiste huisje van het dorp dan
deze klokkenluiders met pensi-
oen ? Jos de Vr ies

lede r die wil kan op het kerkhof
achter de kerk begraven worden.
En het is een mooie plek om te
liggen . De begrafen isvereniging
verzorgt de bediening en de
klokken luide rs doen hun werk.
Mevrouw de Vries geeft haar
man een seintje als de begrafe
nisstoet bij het graf aangekomen
is waarop hij het luiden stopt. Ook
krijgt hij weer een teken als de
eigenl ijke begrafenis voorb ij is en
de mensen langzaam weer weg
gaan. Bij het hek zien zij een
zwarte bus waarin zij hun bijdra
ge voor de kerk kunnen depone
ren . Gem iddeld wordt nu f 0,75
per persoon opgehaald, vroeger
was dat f 0,45 .
Als je over het kerkhof wandelt
dringt zich de geschiedenis van
de mensen van Garmerwolde
aan je op. Veel bekende namen
met ongetwijfeld evenzovele le
vensgeschiedenissen, een apart
verhaal waard.

moet je achter je aantrekken zo
als een paard de wagen trekt. Zo
kunnen ook 's winters de mensen
ter kerke gaan en de doden be
graven worden.

Een begrafenis

toto: Andne5 vander Meulen

MAAND Agenda:
zaterdag 7 juni: Vrouwendag in
het Buurhoes te Ten Boer. Aan
vang 10.00 uur .
zaterdag 14 juni: Feest Peuter
speelzaal Benjamin, Kapelstraat
Thesinge. Start om 10.30 uur.

Toch nog een huis

Hoewel hij liever maaide heeft de
koster hee l wat geld uit Garmer
walde naar de kerk gesleept tij
dens zijn jaarlijkse rondtocht
langs de leden. Een ander zal dat
nu overnemen. Met plezier heb
ben de koster en zijn vrouw al die
jare n hier gewe rkt. En het liefste
wilden ze ook in het dorp blijven
wonen . Dat was echter niet van
zelfsprekend omdat ze uit de
dienstwoning moesten om voor
de opvolger plaats te maken en
niet elk moment maar huizen
vrijkomen. Toen deed Garmer
wolde wat terug .
'We zijn dankbaar voor de reak
ties van de mensen toen ze hoor
den dat we hier graag wilden blij
ven . Er is ons zelfs inwon ing
aangeboden. We hebben geluk
dat het huisje van de Camelia
st ichting vrijkwam, de heer en
mevrouw v, d. Ploeg gingen naar
Ten Boer verhuizen. We waren
erg blij toen we hoorden dat wij

Er kwam vroege r heel wat voo r
kijken om de kerkgangers tijdens
de preek warm te houden. Ook
de leerkamer moet van tijd tot tijd
warm gstookt worden , voor de
zondagsschool en de kerke 
raadsvergadering , voor het con
sultatiebureau en de bejaarden
soos . Tot 1972 werd er op cokes
gestookt. Bode en brandstof
handelaar R. Klei en zijn zoon
bezorgden de mudden cokes. In
de herfst begon het stookseizoen
en in de winter werd de ketel al
op vrijdagavond aangezet.
'Ik vond het prachtig werk. Vooral
als de kachel helemaal vol was

Kerken in de winter

de kerk tot mijn taak behoorde
heb ik die mensen weggestuurd.
Eén van hen bek laagde zich later
in een ingezonden brief in het
Nieuwsb lad van het Noorden er
over dat het hem nog nooit over
komen was dat een koster achter
hem aankwam'. Mevrouw de
Vries vult aan : 'Ik vind dat je de
doden met rust moet laten' .

gaf die oppervlak1emet cokes
een fraaie gloed. Met een heel
grote schop goo ide ik de brand
stof erin en daarna moest je in de
gaten houden of de brand erin
kwam . Vanuit ons huis kon je
zien of er rook uit de schoorsteen
kwam . Zo niet, dan was het vuur
gestikt', herinnert de koster zich .
In 1972 is er overgeschakeld op
gas en dat heeft het een stuk
gemakkelijker gemaakt.
In de winter van 1965 /1966 is
door het slechte weer het avond 
maal een keer niet doorgegaan.
Alleen de dominee, ds. B. Kris
tenzen, en de koster wisten de
kerk te bereiken. 'Het was die
zondagmorgen begonnen te re
genen én te vrieze n en het was
daardoor spekglad geworden.
We hadden alles klaar staan
maar er kwam niemand opda 
gen . Toen hebben we de spullen
maar opgeborgen'. Voor het
sneeuwvrijmaken van de paden
heeft de koster zelf een V-vorm i
ge sneeuwruimer ontwo rpen . Die
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dominee Bakker de toren bin
nenstormen en riep ons toe dat
we gek waren want wat gebeurde
er in vredesnaam. Ja, ik kan er
nu om lachen en ik geloof zeker
dat we het nu niet meer gedaan
zouden hebben . We kregen bo
vendien nog geen cent vergoe
ding '.
In het begin van hun dienstver
band was het de gewoonte dat
de mensen uit Garmerwolde per
jaa r een gulden voor het klokke
luiden betaa lden. Later is dat af
geschaft. Voor ieder in dit dorp
is sindsdien deze voorziening
gratis. Toch denk ik dat de mees
te mensen het zouden missen ,
mevrouw de Vries zegt het zo :
'Ze zijn er niet rustig onder dat de
klok stilstaat en er niet meer ge
luid wordt'.

Nu wordt er geen geld meer in de
kerk bewaard, het is wel anders
geweest. Driemaal is er ingeb ro
ken, in 1969, 1970 en 1975. De
dief zoch t naar het geld uit de

Wat valt er in een kerk te halen?

zendingbusjes, ander los geld ,
er werden een keer twee van de
vier luidsprekerkastjes meege
nomen, veel meer viel er echter
niet te halen . Ja, in de tweede
wereldoor log was een stemmer
van het kerko rgel een keer zo
brutaa l een groot aantal pijpen
van de mooiste registers van het
kerkorgel mee te nemen . Wel
licht dat daar kogels van zijn ge
maakt
Eén keer is de dief gegrepen. Op
mijn vraag of het iemand uit Gar
merwolde was volgt een opva l
lend lachen en het kostersecht
paar doet er verder, vanzelf
sprekend, het zwijgen toe.
Na 1980 is een dubbele deur met
in totaal vier sloten in gebruik
genomen, aan de achterkant van
de kerk. En het geld staat op de
bank.
Op het kerkhof dachten sommi
gen met een detector munten te
kunnen vinden. Koster de Vries :
'Dat is twee keer gebeurd. Omdat
het toez icht op het terrein rond



Ons prog ramma voor het vol
gend seizoen is al wee r klaar.
Heeft u belangstelling neem dan
even contact op met onze secre
taresse Meenje Jansen, tel: 050 
416365. Wij staan 4 juli ook op
de braderie en verlo ten dan een
spre i en een tafellaken. U kunt
dan natuurl ijk ook alle informatie
ove r de Nederlandse Bond van
Plaltelandsvrouwen krijgen .

3 friszure appe len
sap van '12 citroen
1 ui
200 gr. jonge kaas
'12 bekertje zure room
zout, mosterd , kruiden
3 eetlepels fijng esned en peter
selie.

Schil de appelen, snijd in reepjes
en besprenkel ze met het ci
troensap. Hak de uien fijn en
snijd de kaas in dobbelsteentjes.
Meng dit alles met de zure room
en maak het met zout. mosterd
en kruiden op smaak af. Schep
er op het laatst de peterselie
door. Even laten intrekken en de
"Tienersalade" is klaar om ge
geten te worden.

Het bestuur

De laatste avond van hel seizoen
1985/86 werd goed bezocht. Er
waren veel gasten, waarvan we
hopen dat veel lid zullen wor
den.
De avond werd verzorgd door het
Nederlands Zuivelbureau uit
Rijswijk, met het programma
"Variaties met kaas " .
Een gezellige avond met veel tips
en een lekkere salade gemaakte
door de aanwezigen. Het recep t
was als volgt:

Plattelands·
vrouwen
Garmerwolde

De Braderiecommissie.

Ad van Zalk
Joanne van der Meulen

Braderie 4 juli a.s.
Als u nog een plaatsje wilt op de
braderie graag zo spoedig mo
gelijk opgeven bij :
Janna Hazeveld, tel. 050
414777.

brug van 1 april tot 1 september
erui t zou gaan . Via het gemeen 
tehuis kwam hij bij het Water 
schap om een klacht in te dienen
over deze gang van zaken.
(Evenals Nico Groothof, die in
hetzelfde schuitje zit nu hij het
bedri jf van Entjes aan de Lage
weg heeft overgenomen). Twee
derde van hun klantenbestand
woont aan de andere kant van de
brug. En die bedenken zich wel
twee keer voor ze met hun trek
ker helemaal over de Bovenrij
gerwe g en Garmerwolde naar
Oudman rijden. Het Waterschap
zou op een schaderegeling te
rugkomen , maar Oudman heeft
nog niets vernomen. Ook zou er
een noodbrug aange legd wor
den, maar daar lijkt het ook al niet
meer op . En dat terwijl ze nu bijna
in het drukke seizoen zilte n.
Schade geeft het Oudman en zijn
zoon in elk geval. De reparaties
gebeuren nu bij de mensen thuis
met burenhulp of Oudman moel
er naar toe. En dan is er nog de
benzinepom p die nagenoeg stil
is komen te liggen .
"Laten ze van het leger hier maar
een brug aanlegge n. Dan heb
ben die ook een uitje ", is de laai
ste opme rking van een zeer in
hel Waterschap teleurgestelde
Frits Oudman.
Maar wanneer de brug nu klaar
is kan niemand ons vertellen . We
wachten er in ieder geval alle
maal op.

wagen, indien nodig met aan
hanger. Want tussen de middag
bijvullen is er niet meer bij. "En
een boterham mee hè. Normaal
eet ik 's middags thuis, maar dat
kan nu dus ook niet ".
Om bij hun veeschuu r achter
Pabemeras te komen , hebben de
gebroeders Jansen van de La
geweg een regel ing met kollega
veehouder Dolfijn get roffen. Zij

Waarschuwingsborden in Gar
merwolde . (foto: Jos de Vriesl

gaan nu met hun Peugeot door
het land, langs de ijsbaan, steken
daar de dam over en vervolgen
hun weg . Soms gaan ze met de
trekke r, de dam is breed genoeg .
Het kan alleen wanneer het land
droog is. En het wordt ook moei 
lijker wanneer Dolfijn zijn koeien
er straks laat grazen, in verband
met de omhe ining . Ze hopen dat
de brug met de bouwvak klaar is.
Desnoods voor hun opengesteld
zonder hekwerk.
Frits Oudman van het land
bouwmachinebedrijf aan de
Schutte rlaan reageert fel op de
vraag of hij ook gedupeerd is. Het
ergste vindt hij dat hij in de
Noorderkrant moest lezen dat de

"Wat betekent het voor de The
singers dat de brug over de The
singer Maar er een half jaar uit
ligt" vroegen wij van de redakt ie
ons af. Voor de meesten geeft
het nauwelijks ongemak: "Je
went eraan, het is tijdel ijk en een
nieuwe brug is een hele verbete
ring voor het dorp" .
Bovendien kunnen wandelaars
en (brom)fietsers immers gebruik
maken van het "Klapje", de klei
ne brug bij het havent je . Voor de
omwonenden aldaar brengt dat
ove rigens wel extra herrie. Het
rijden over het bruggetje zelf ver
loopt verre van geru isloos, maar
bovendien wordt deze route nu
ook veelvuldig gebruikt door de
bromfietsjeugd. Vooral in de
avonduren geeft dan veel ge
luidsoverlast. De jongelui zouden
daar best wat rekening mee kun
nen houden.
De omwonenden van de nieuwe
brug hebben ook een week met
walten in hun oren moeten rond
lopen en het hele dorp dreu nde
met het heien mee. "Voor een
nieuwe brug neem je dat op de
koop toe , want het rijden over de
oude brug verliep ook niet ge·
ruisloos. zelfs verre van dat". Al
dus mevr. Lammerts, die naast
de brug woont.
Woon je aan de "verkeerde kant"
van de brug m.n. wat je werk be
treft , dan betekent dat om rijden
of je auto aan de andere kant la
ten staan en wat verder lopen .
Dat is verve lend, ongemakkelijk
maar niet echt last ig. Maar zijn
er nu echt gedupeerden? Wij
dachten in eerste instantie aan
Joha n Mollema, het bedr ijf van
Frits Oudman en de gebroeders
Jansen.
Voor Johan betek ent het ver
trekke n met een goed gev ulde

ONGEMAKKEN DOOR DE
BRUGRECONTRUCTIE
INTHESINGE

. ~.1,-, r
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Te l. 2592 - Ten Boer
Te l. 1368 - St. Annen

echte
Groenteman

Voor aardappelen,
groenten. fruit, exo tische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

Goed voor uw goed

I ··.. ,'"91 lJ cr (;'''"'.... 9.
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worden vrijdagavond
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KONINGINNEDAG in Thesinge

Optocht in Thesinge . (1010 Afke Re;nders)

Janna Hazeveld

Koninginnedag
1986 Garmerwolde

Er deden 8 groepen mee, waar
van groep 7 Anneke Spanninga,
Hennie Bos en Wilma Tamme
ling winnaar werden.

Voor het ganzebordspel was een
route uitgezet langs de Gewei
deweg , O. Rijksweg, Dorpsweg,
W.F. Hildebrandstraat en de L.
v. d. Veenstraat. Op 12 plaatsen
moesten opdrachten worden uit
gevoerd . Een van die opdrachten
was: maak 2 regels van een ge
dicht over het dorpshuis , met
onderstaand resultaat.
Café "de Leeuw" moet blijven
Het is niette verdrijven
Het dorp gaat aan het klussen
Heeft geen tijd meer voor kus
sen
Allemaal de schouders er onder
Want we kunnen er niet zonder
Hoe lang zal het nog duren
voor ze het café wegst uren?
Wij zullen voor het café vechten
want wij hebben ook onze rech
ten
Waarom krijgen wij geen dorps
huis in Garmerwolde?
Wij hebben het idee dat Ten Boer
met ons dolde
Dorpshuis kom toch gauw
Want we ergeren ons blauw.

Het weer werkte deze keer mee,
maar de belangstelling van de
dorpel ingen liet te wensen over.

TONEELAVOND
PJGG

Het bestuur

Opnieuw bleek Willy Joling de
beste bij de dames. Anna Groot
hof werd tweede en Wiesje
Hoekstra derde. Ook Roei Bus
behaa lde hier zijn tweede over
winn ing. Nico Groothof werd
tweede en Erik Zijlema moest
met een derde plaats genoegen
nemen. Met de traditionele uit
voering van W.w.K. op het
avondprogramma kon deze dag
niet meer stuk!

Truus Top

Dropwedstrijd tijdens Ome Jan 's kindershow. (1010:.losde Vries)

Op zaterd ag 19 april jl. hield de
PJG haar jaarl ijkse toneeJavond.
De leerlingenvereniging Ceres
van de Middelbare Landbouw
school voerden voor ons hun ko
misch toneelstuk "Zeer geacht
bruidspaar" op. Om de kosten te
dekken werd een tombola ge
houden. Na de sluiting kon er
worden gedanst op muziek van
de "Blue Rangers" .
Gezien de belangstelling van le
den en donateurs voor deze
avond , zouden wij graag zien dat
er vaker gehoor werd gegeven .
als er activit eiten worden geor
gan iseerd. De volgende activiteit
is op 9 augustus 1986 . We hou
den dan Hanegevechten boven
het Damsterdiep.
Ook kunt u ons natuurlijk vinde n
op de braderie op 4 jul i a.s, We
zullen u dan graag begroeten bij
onze stand !

gen gezet, zodat zij ook de rit
over de Dijk en Schutterlaan mee
konden maken . Hulde aan de
organisatie van deze ochtend,
want zowel de optocht als de
spelletjes daarna waren een
feest.
Verdeeld in groepen vermaakten
de grotere kinderen zich met al-

kleuters hadden het prima naar
de zin in hun hoek van het wei
land van Heidema.
's Middag s verzorgde het Oran
jekomité het programma. Voor
jeugd en volwassenen waren er
versch illende spelletjes. Als eer
ste was er een knobbe lrit door
het dorp . Pieter Holtman werd
hierbij eerste. Joop Klimp en
Evert Lammerts respekt ievelijk
tweede en derde . Het tweede
spel was een eier-race. Deelne
mers moesten met een zakje met
eieren om de nek diverse hin
dernissen nemen. De bedoel ing
was dat er zoveel mogel ijk eieren
heel bleven, iets wat voor de
mees ten een onmog elijke opga
ve bleek te zijn. Kostelijk om te
zien voor het publiek, waaronder
zelfs burgemeester Sybesma en
zijn vrouw. Bij de dames deed
Willy Joling het nog 't beste, ge
volgd door Frouk van der Veen
en Hennie Reiders. Bij de heren
werd Roei Bus winnaa r, Fred
Ritsema tweede en eindigde Pie
ter Holtman op een derde plaats .
Net als vorig jaar werd de dag
besloten met een stoelendans.

Een gezellige drukte was 't 's
ochte nds na 8.30 uur op het
schoolplein van de basisschool
"de Til". Bij stralend weer show
den de kinderen hun creat ies .
Wat een originele en leuke uit
dossingen kwamen er steeds
weer voor de dag! Het was weer
een hele klus voor de jury om de

prijswinnaars te bepalen. Bij de
indiv iduele creaties ging de eer
ste prijs naar Liesanna Hofstede,
die er prachtig bijliep als piano.
Laurien Veenkamp, als snoezig
clowntje werd tweede . Leltie de
Boom, heel origineel verkleed als
een gulden-muntstuk kreeg de
derde prijs en als vierde kreeg
ook Annelies Kits een prijs voor
haar uitbee lding van een bolletje
wol.
In de kategorie groepen werden
Marjan Karsijns en Ariëlle Werk
man eerste met hun ouderwetse
kinderwagen met inhoud. De
bakkerskar van de gebroeders
Geert en Wytse Hoekstra werd
verdienstelijke tweede en de 3
musketiers, Imro en Mathijs de
Haan en Alex Mollema kregen de
derde prijs.
De kleuters en juf Hidda, die ver
kleed waren als sprookjesfiguren
namen plaats op de doo r enke le
ouders versierde wagen. Met
muziekkorps "Juliana" voorop
begon de tocht door het dorp . Bij
het "klapje" werden de kleuters
op een andere ook versierde wa
lerlei denk en doe spellen en de

Bovag- Iid

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

ZUNOAPP- KREIDlER- GAREW
VESPA - TDMOS - YAMAHA
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stadsweg 63 , 979 1 kb ten boer betimmeringen
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Toneel in "Ons Trefpunt "

WIE WIL KAN speelt
WOAR 'N WIL IS

1 juni: Thesinge 9.00 uur ge
zamenlijk e dienst in Gerefor
meerde kerk

8 juni : Garmerwolde 9.30 uur
dienst voorbereid en gedaan
door gemeenteleden

15 jun i: Thesinge 9.30 uur prof.
dr. A.F.J . Klijn , Haren

22 juni: Garmerwolde 9.30 uur
ds. C. de Vries -Batenburg

29 juni: Thes inge 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenbu rg

juni : 9.30 uur gezamelijke
dienst, drs. de Vries Kam
pen
2.30 uur ds. Reinders, Ten
Boer

8 juni: 9.30 uur ds. Lindeboom,
Hooghalen
2.30 uur jeug ddienst, ds . Ra
ven, Haren

15 juni: 9 .30 uur dr. Renkema,
Kampen
2.30 uur dr. van Oeveren,
Leek

22 juni : 9.30 uur dr . von Meijen
feit, Woldendorp
2.30 uur voo rbereiding HA,
dhr . Fraanje , Middelstum

29 juni: 9.30 uur H.A., ds. van
Wijk, Vledder
2.30 uur ds. van Wijk, Vled
der

Ned. Herv. Kerk:

Eindelijk bouwakti viteiten op het
terrein van voormali café 'De Unie '.
(foto: Jas de Vries)

Kerkdiensten
Geref. kerk

Gevraagd
Beste mensen
Heeft u misschien ook oude de
kens, kussens, matrassen of een
vloerkleed voor onze hut? Neem
dan kontakt op met:
Huiskes, 050-4 16121
Vliem, 050-41634 1
Welling, 050-414737
Bij voor baat hartelijk dank!

Roelf Jansen had als opa de
moeilijkste rol van de avond . Hij
was van begin tot eind in alle be
drijven op het toneel, zogenaamd
slaperig en doof in zijn schom
melstoel, maar ondertussen . . . .
Lopen kon hij heel best, als het
hem zo uitkwam, en hij zag en
hoorde meer dan alle anderen bij
elkaar. Iedereen leverde een
goede prestatie, maar opa en de
'gemaine gloeperd' Albert zorg
den echt voor show-werk.
Het stuk zelf zat wat degelijke r en
stroeve r in elkaar dat het blijspel
waar VIOD eerde r mee kwam
van dezelfde schrijver. Maar wie
wil, kan daar dan toch een goede
voorstelling van brouwen : daar
wisten de acteurs en actrices van
WWK dan ook zeker weg mee.
Tevreden zette het publi ek zich
aan de tombola.
Een mooi toneelseizoen voor
Thesinge !

Annelies Heuvelmans

Streken

men met Marchie het vuile spel
letje rond het meel te ontmas ke
ren. Na veel verwikkelingen lukte
dat , natuu rlijk.

De 'sterren ' van W.W.K. (foto: An·

dries van der Meulen)

nie Hofman gespeeld stadsty pe
dat teveel last heeft van ver
meende beschavig, komt opda
gen met haar man Albert. Kor van
Zant en zette deze Albert neer als
een poenig heerschap, dat zijn
eenvoudige zwager aanspreekt
als Bàrtus onder vertoon van een
schitterend handgebaar-met-dik
ke sigaar.
Wij in de zaal zagen meteen dat
Albert niet deugde, want die be
gon ook al met het meel te goo
chelen, en hij kon niemand an
ders zijn dan de nieuwe directeur
van de meelfabriek. Maar behal
ve opa, duurd e het terwille van
het stuk nog behoorlijk lang voor
dat die daar op het pod ium door
kregen dat je het van je familie
maar hebben moest.
Mooie bijrol len waren weggelegd
voo r Bert Ridder, die de sullige
buurman en pantoffe lheld Lukas
speelde, en voor Ida Oomkes als
zijn kijvende vrouw Geessie .
Saskia Vaatstra tens lotte was Di
na, een oude vriendin van Mar
chie, in huis gehaald als corres
pond entie-li efde van Geert, maar
in werke lijkheid erop uit om sa-

Ter opening hief de zaa l de eer
ste coupletten van , hoe kan het
ook anders, het Wilhelmus aan.
Daarna stelde Roei! Koop man de
spelers en speelsters in hun rol
len aan het publiek voor.
Roei! Koop man zelf spee lde de
bezorgde molenaar Bertus Hil
brands , die zijn klanten ziet ver
trekken naar de coöperatie waa r
het meel een dubbeltje goedko
per is. Hij stuurt zijn trouwe
knecht Gert (Jan Mollema) ver
momd op pad om zo'n zakj e meel
te veroveren . Bertus wil dat zijn
dochter Marchie dat zakje en een
monster van zijn eigen meel naar
een lab stuurt voor kwaliteits-on
derzoe k. Marchie (Coby van
Huis) is er net als haar vade r en
moeder Rika, een snel piepers
jasse nde Trieneke Schuppe rt,
zeker van dat het eigen meel van
veel hogere kwaliteit is.
Inwonende opa, een glansrol van
Roe lf Jansen, wil Bertu s een hak
zetten en verwisselt de zakjes.
Rika's zus Janna, een door Hen-

Geplaagde molenaar

Na een zonnige koningin nedag
'86 bezochten we 's avonds de
première van "Woar 'n wil is" , blij
spel in drie bedrijven waar mee
W.W.K. dit jaar voor het voetlicht
trad.
Evenals Thesinges andere to
neelgezelschap, VIOD, koos
"Wie Wil Kan" deze keer voor
een stuk van de schr ijver Herman
van der A. Tweede bewijs van
goede samenwerking tusse n bei
de verenigingen was het feit dat
VIOD's act rice Roelie Dijkem a bij
'de conc urrentie' voor zowel de
regie als het soufflee r-werk zorg
de. Zo vriendschappe lijk zien wij
het graag in ons dörpke !

GEZIEN ...
d at u b ij Vos Opt iek mee r b ril
kr iJ91 vo o r uw ge ld
Grote keu ze in uiterst be
taalbare m ontu ren van
de bekende me rken
me i be trouwbate
ga rantie en
service

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg6-8 - Ruischerbrug .
Tele!oon 050-416' 35

Gratis op maat

GRATIS BEZORGING
_...
----......

• 1e kwaliteit
.. Ruime sortering
.. Goede service
.. ook voor: ijzerwaren, verf,

keuke ns, tuinhout. kasten

VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

E. Havenga

Oude Rijksw eg 9
Garnnerwolde
050-416425

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE



PLANTEN IN ONZE OMGEVING
Mei: de ereprijs
Toen ik eind apr il wat door de
we ilanden rondom Thes inge
zwierf , viel me op dat de plante
groei nog erg mager was voor de
tijd van het jaar . Die paar warme
dagen blijken ook voor de plan
tenwereld niet voldoende om de
strenge winter te vergeten. De
enige bloeiende planten die ik
tegenkwam waren het madel ief
je, het speenkruid en - toen ik
heel goed keek - de ereprijs .
Goed kijken, want het is een
plantje dat men met zijn bloe iwij
ze nou niet bepaald in het oog
springt. Het ligt helemaal ver
scholen tussen het gras en zijn
blauwe bloemetjes zijn zo klein
dat je op de knieën moet om ze
te kunnen bekijken. Ik heb er
maar eentje afgeplukt - er zijn er
genoeg - en die staat nu voor me
in een klein vaasje zodat ik hem
in alle rust kan bestuderen. En
dat blijkt wel nodig te zijn, want
er zijn talloze ereprijssoorten, die
niet eve n gemakkelijk uit elkaa r
te houden zijn. Na enig spe ur
werk blijkt mijn bloemetje een
klimop-ereprijs te zijn .
Het plantje heeft deze naam ge
kregen omdat de nier-vormige
blade ren sterk doen denken aan
het blad van de klimop. Verde r
heeft het zeer kleine blauwe of
lila bloemetjes, die op een steel 
tje in de bladoksels staan . Het
hele plantje is sterk behaard. Hij
komt zee r algemeen voor op ak
kers , in moestuinen, tusen het
gras , enz. In onze omgeving kun
je een groot dee l van de zomer
ook nog de akker-ereprijs en de
gewone ereprijs vinden .

Het zijn allemaal (éénjarige of
blijvende) plantjes, die vrij klein
blijven (10-40 cm.), vrijwel overal
groeien en een min of meer krui
pend bestaan leiden tusse n al
lerlei andere planten in. Veel bij
name n duiden op de groeiplaats

op akkers en veld en. (In Fries
land luidt de bijnaam voor veld
ereprijs 'blaublomke erf') of op
het kruipen van het plant je : 'blau
we mier ' (Limburg) en 'vogel
darm ' (Zeeland) .

Veld E. reprijs

De familienaam van de erepri j
zen is 'Veronica'. Deze naam zou
volgens overlevering terugg rij
pen op de legende van Veronica ,
de vrouw die Jezus' gezicht met
het doek afnam tijdens zijn lij
densweg. Terwijl zij de doek
vouwde vielen er enkele drup
pels van het bloed op het bosje
veld-ereprijs dat ze bij zich had.
Hierdoor kregen de bloemetjes
een afdruk van Jezus in zijn
bloemkroon. Het woo rd 'Veron i
ca' zou dan ook zijn afgeleid van
'vera ikona' of van 'vera una ikon'
wat 'een ware afbeelding' bete
kent. Zoa ls zo vaak roepen dit
soort legendes nogal wat vragen
op. In de Bijbel wordt met geen
woord over Veronica gerept en
pas in de Se of 6e eeuw komt
haar naam in de geschriften
voor .

De naam ereprijs heeft het kruid
niet gekregen vanwege zijn
schoonheid. Het schijnt zo te zijn
dat Dodo ens, een plantenkenner
en -beschrijver uit de 16e eeuw ,
de soort mannetjes-ereprijs

(komt bij ons op de klei niet voor )
omschreef als 'eer ende prijs aft
lof. Hij doelde met deze uit
spraa k op de geneeskracht ige
werking van deze Veronica OOi
ciales . De ged roogde plant werd
namelijk gebruikt bij alle aan
doeningen van de ademhalings 
organen, die gepaard gaan met
verslijming (longtuberculose ,
bronch itis, asthma, hoes t, hees 
heid, e.d.).

Andere zeggen in verband met
de naam, dat er eens een Fran 
kische koning was , die aan een
vreemde uitslag leed waar hij niet
vanaf kon komen. Op aanraden
van een jager gebruikte hij de
Veronica Officiales en genas in
een mum van tijd . Deze koning
was zo blij dat hij het plantje de
naam ereprijs gaf! Nou ja .

De gewone ereprijs heeft de
.qrootste bloemen van de hele
familie ; ze zijn 12 mmoin door
snee . Het is een overb lijvende
plant (in tegenstelling tot de klim
op- , en akker-ereprijs die éénja
rig zijn) die eenheel bijzonder
kenmerk heeft . Alle ereprijzen
zijn behaard, maar deze heeft op
zijn stengel 2 rijen haar, terw ijl
het daartussen vrijwel kaal is. Dat
kun je goed zien als de de stengel
omhoog houdt en tussen je vin
gers ronddraait.
De bloemen vormen trosjes op
het eind van de stengels en be
vatten honing die ook voo r kort
tongige insekten toegankelijk is.
Na bestuiving vallen de bloem
bladeren met de beide ermee
vergroeide mee ldraden af. Deze
eigenschap heeft de plant in de
volksmond de naam 'mannen
trouw' gegeven. Deze gewon e
ereprijs kan in de vrije natuur als
tijdswijzer dienen. Haar bloemen
gaan tegen 9 uur 's morgens
open en sluiten zich tussen 17 en
18 uur ; bij regenachtig weer - en
dat is het vaak bij ons - blijven ze
echter de hele dag ges lotenb.
Jammer dan. Doordat het een
overblij vende plant is met rede lijk
grote bloemen wordt deze ge
wone ereprijs we l in siertuinen
gebruikt.

Bij mijn speurwerk kwam ik vaak
tegen dat de ereprijs een kwets
baar kruid is, dat zijn bloemetjes
snel laat vallen, vaak al binnen
één dag . Ik kan alleen maar zeg
gen dat het klopt. Mijn klimop
ereprijs heeft , terw ijl ik dit stuk zat
te schr ijven , de geest gegeven.
Nog geen 24 uur nadat hij geplukt
is. Het kleine blauwe bloemetje
ligt voor me op tafel. Het zien van
dat bloemetje tegen de donkere
achtergrond van de tafel maakt
voor mij ineens de Engelse bij
naam 'bird's eyes ' begri jpel ijk.
Het is alsof je door een vogeloog
wordt aangestaard.

tekenin g: Ad van Zalk
tekst: Kees Faber

Ben je ges laagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen
woon plaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je
klaar. Je moet natuurlijk wél je diplomameenemen. En bij
de Diplornap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor
een gratis kop ie van je diploma. Voor als je gaat so ll iciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen
of lonen .
Kom naar de Rabobank en we leggenje graag uit wat weje
nog meer te bieden hebben.

Bij de Rabobank
ligt een gratis Diplomap

voor je klaar!

GESLAAGD!



D-pupillen GEO kampioen foto: Ad van Zalkj Ad van Zalk

winnende groep was uiteindelijk
één seconde sneller. Indrukwek
kend waren de salto 's die door
de gemiddeld acht-jarigen van de
groep van 12 kinderen werden
gemaakt. Sommigen hadden
nog enige moeite met de veer
kracht van de minitramp , deze
kleine trampoline.
De oudste groep , eveneens 12
enthousiastelingen, vertoonde
nogal verschi llen in de techni
sche uitvoeringen en de moei
lijkheidsgraad van de oefenin
gen. Een erg heterogene groep,
die om organisatorische redenen
zo gevormd is. Nade lig b.v. voor
enkele talentvolle meisjes , die
met hun aanleg op een turnklub
meer tot hun recht zouden ko
men .
Bij het zwaaien in de ringen, één
van de onderdelen van de oudste
groep , kon leider Jan het niet
nalaten om te tonen dat hij er ook
wel wat van kon . Hij testte met
zijn reuzenzwaaien, die angst 
kreten aan het publiek ontlokten,
de dakbalken op hun deugdelijk
heid, maar kon er niet doorheen
schoppen( !).
Tot slot kwamen alle deelnemers
nog één keer gezamenl ijk op. De
kinderen hadden hun ouders ver
steld doen staan van de moeilijke
kunsten die ze tijdens de nuttige,
arbeidsintensieve gymuren van
Jan hebben geleerd. En de or
ganisatie kan terugzien op een
geslaagde en goedbezochte de
monstratie. Meer leden zijn van
harte welkom .

'n Goede uitvoering

Gymuitvoering op nivo . (toto : Jos de Vries)

Vrijdag 2 mei heeft de gymnas-
tiek veren iging van G.E.O. een
uitvoering gegeven. In plaats van
de gebruikelijke maandagmid-
dag had de organisatie gekozen
voor een tijdstip waarop een gro-
ter publ iek aanwezig kon zijn .
Zo'n 35 jeugdigen hadden zich
hiervoor prima geprepareerd
o.l.v. Jan v. d. Veen. In drie leef
tijdsk lasses vertoonden de del
nemers hun kunsten . Nadat ze
zich op muziek van de alom
aanweziqe meneer Mulder heel
officieel aan het publiek hadden
gepresenteerd , kon de uitvoering
beginnen . Met de belangstellen-
den en de op dat moment niet
aktieve Geo-ers achter de tou-
wen verliep dat geolied .
Enkele ouders waren aange-
zocht om de organisatie in goede
banen te geleiden. Zo was er een
toestell enkomm issie in het leven
geroepen om Jan tussen de
nummers door te assisteren,
zorgde een moeder ervoor dat de
kinderen vanuit de kleedkamers
georganiseerd opkwam en en
enkele dames voorzagen in de
pauze de kinderen feilloos van
ranja en de ouderen van koffie
met koek.
Een parcours met allerlei hinder
nissen bleek voor de jongste
groep absoluut geen probleem.
Je kon zien dat ze er goed op
geoefend hadden . Het enthousi
asme straalde af van dl') 11 deel
nemertjes.
Voor de middelste groep had Jan
een circuit bedacht dat op tijd
moest worden afgelegd. De tij
den verschilden nauwelijks. De

de ouderraad.

KOMT U ALLEN OP 14 JUNI!

P.S. Heeft U nog wat stekjes
staan of zelfgemaakte spulletjes
liggen die door ons dan verkocht
kunnen worden àf wilt U ons hel
pen door taarten of koek te bak
ken, dan kunt U kontak1opne
men met Ina Heidema of Marjan
Zijl. Alle hulp is heel welkom .

..r. =r---.

Tussen de middag kunt U bij ons
gezellig uit eten . Op het menu
staan o.a. poffertjes en panne
koeken.
± 13.30 Optreden van de The
singer Volksdansgoep.
Wij hopen uiteraard op een zon
nige dag, maar mocht dat niet zo
zijn, kom dan genoegelijk bij ons
schuilen onder het overdekte
schoolplein!!

zaterdag 14 juni

Tevens kan een ieder zijn/haar
geluk beproeven bij verschillen
de attrakties. Voor jong en oud
is er wat te beleven op creatief
gebied en met spelletjes.

Ter gelegenheid van de vierde
verjaardag van onze peuterzaal
"BENJAMIN" organ iseert de ou
derraad samen met de leden een
bijna traditionele feestdag . Er
wordt door de ouders hard aan
gewerkt om er weer net zo'n leu
ke dag van te maken als de
voorgaande keren .
Het programma ziet er als volgt
uit :

FEESIDAG
PEUTERSPEELZAAL
THESINGE

10.30 Opening en vertrek van
muziekkorps "Juliana"
gevolgd door het bekende
treintje met peuters door
het dorp .

11.00 Koffie met gebak op het
schoolpleintje voor de
peuterzaal. Hier zullen
ook een aantal stands zijn
met o.a. zelfgemaakte
spullen .

Uw huls • de ldlilder """Id.

Schildersbedrijf

H. HOFSTEDE
verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutte rlaan 28,
telefoon 05902-1957

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

DROGISTERlJ·mRFUMER.IE-REFORM-BCHOONHEIDSSALON

WINKËlCENTRUM lEWENBORG GRONI NGEN TELEFOON 050-410608 .

~ SCHOENMAKERIJ
~-=-c:;I~!,:,!;tj 11"1'1111

volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk

KAJU IT 252 LEWENBORG



Aan de besturen en leden van
verenigingen in Garmerwolde
Ter informatie

Garmerwolde, 14 mei 1986

Geruime tijd is het bestuur van
de Vereniging van Dorpsbelan
gen werkzaam om een dorpshuis
te stichten; een dorpshuis om
vooral onderdak te verlenen aan
de ak1iviteiten van de diverse
verenigingen binnen ons dorp .
We willen u door middel van deze
brief op de hoogte brengen van
de stand van zaken op dit mo- .
ment.

Met Burgemeester en Wethou
ders van de gemeente Ten Boer
is overeengekomen dat café "de
Leeuw" het onderkomen wordt
van het dorpshuis.
Echter met deze constatering zijn
we er nog niet. Er zijn nog ver 
schillende zaken te rege len, zo
als:

Deze vier personen, zullen tesa
men met Mieke Welling, namens
het bestuur van de Vereniging
van Dorpsbelangen, de commis
sie vormen die zal proberen op
korte termijn voor diverse vragen
een oplossing te vinden.
Over één kwestie heeft het be
stuur, de commissie en B en W
zich reeds gebogen. T.a .V. de
beheersvorm kan worden ge
meld dat gestreefd wordt naar
een sticht ing voor het beheer van
het dorpshuis. Zo'n stichting kent
haar eigen statuten en een eigen
bestuur, een bestuur waarvan de
leden afkomstig zijn van de ver
enigingen.
Om een zo snel mogelijke afwik
keling te krijgen van één en ander
heeft het bestuur van Dorpsbe
langen de commissie gevraagd
op te treden als een voorlopig be
stuur van de op te richten stich 
ting .

Tot slot het punt financiën. De fi
nanciën zullen de komende we
ken/maanden de belangrijkste
zorg van de commissie zijn . De
commissie gaat ervan uit dat

1. een gemeentelijke bijdrage
komt; de wethouder zal de
gemeenteraad een voorstel
doen op basis van de door de
commissie verzamelde finan
ciële gegevens

2. door verschillende instanties
zullen subsidies worden ver
leend

3. ondanks nog vele ondu ide
lijkheden, is er zekerheid over
het-bedrag dat door het dorp
zal moeten worden opge 
bracht; de grootte van dit be
drag wordt geschat op
f 73 .000,- .

En dat is best een hoog bedrag.
Er is reeds contact gezocht met
de heren M. Blink , F. Stoll inga,
J. Wolt en J. P. van Zanten, leden
van de commissie dorpshuis
geld .
Deze commissie beschikt reeds
over een saldo van f 13.000,-.

Met deze heren wordt ook over-
. legd over de wijze waarop gelden

kunnen worden ingezameld.
De commissie Dorpshuis heeft
haar gedachten laten gaan over
akties en denkt aan
- giften in dichte enveloppen
- aandelen
- een aktienummer bij de Ra-

bobank
- giften van verenigingen
- donatie
- het aanschrijven van oud-

dorpsgenoten
- zelfwerkzaamheid
Wilt u uw gedachten hierover la
ten gaan? Hebt u zelf nog ideeën
wilt u ze dan doorgeven aan Jan
na Hazeveld. Graag voor 1 juni
a.s.

Namens het bestuur van de Ver
eniging van Dorpsbelangen,
M. W. J. Welling-v. d . Linden,
sec/.

REDAKTIE
ADRESSEN

- het café moet nog worden
aangekocht

- met de gemeente zal moeten
worden overlegd wat de defi
nitieve gemeentelijke bijdrage
zal worden

- er zal een beheersvorm voor
het dorpshuis moeten worden
gekozen

- een beheerder zal moeten
worden aangesteld

- een exploitatieoverzicht moet
worden gemaakt, etc. ,

Maar door wie worden al deze
zaken uitgezocht?
Op de laatste vergadering heeft
het bestuur van Dorpsbelangen
gevraagd of er leden zijn die het
bestuur willen bijstaan bij de re
alisering van het dorpshuis.
Er hebben zich een aanta l men
sen gemeld, t.w .

Dick schuur
Edu de Vries
Bert Buringa
Janna Hazeveld
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Opa Ridder en de dag van zijn leven , 9 mei 1986 (foto: Henk Luuns eme)
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Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurien s,
Elisabeth Schul ing. Jos de Vries.
Detla V.d. Molen.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
Andries v.d, Meulen, (fotograaf) .
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Ad v. Zalk,

Eind-redaktie Ganmerwolde:
Elisabeth Schuling .
L. V.d. Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redakfie Thesinge :
Kees Faber, Kapelstraat 5.
tel. 05902-2257.

Admin istratie: Peta Ju~ens ,

L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Ganmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 916938 .

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór de
15de van de maand .
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