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Op de valreep: Henny Holman

"TAKE A GUN WITH YOU"

(foto: Andries v.d. Meufen)

Op de laats te redakt ieverga
dering besloten we Henny Hol
man te intervi ewen, én om haar
werk, bedrijfsmaatschappelijk
werker op het Akademisch
Zieke nhuis én (vooral) om de
studiereis die ze heeft gemaakt
naar de Verenigde Staten. We
konden op dat moment nog
ni et bev roeden, dat dat vrijwel
de laatste mogelijkheid was.
Ze gaat ons verlaten, omdat ze
m.I.v. oktober een nieuwe
werkkring heeft gevonden bij
het TNO in Den Haag .

geiaargang

Henn y, 30 jaar, heeft dan met
Martin ru im 7 jaar in Thesinge
gewoond. Aan hun hu is waren
de laatste tijd veel aktiv iteiten
waar te nemen en toen wij ons
zaterdag 8 juni op het afge
sproken tijdstip bij haa r meld
den, was ze net bez ig de eerste
kandidaatkopers het huis te la
ten zien. Beduusd eigenlijk,
daar het besluit om te vertrek
ken nog maar net was geno
men en slechts Ingewijden in
Garmerwolde en Thesinge
hiervan op de hoogte waren.

iunil986

Hennie is afkomstig uit Den Ham
in Overijssel. Na de lagere school
bezocht ze het lyceum in Almelo .
In Enschede volgde ze een op
leiding aan de Sociale Akademie ,
die 4 jaar duurde. Haar belang
stelling ging uit naar het maat
schappelijk werk. In Utrecht deed
zij haar praktisch jaar .

Hoe kwamen jullie zo in Gronin 
gen verzeild?
"Toen ik bijna klaar was met mijn
studie begon ik mij te oriënteren
op een gesch ikte werkkring. Ik
kende Martin al, we hadden
trouwplannen, maar dat hoefde
niet meteen voor mij. In de buurt
van Den Ham zag ik niet zo zit
ten, zo dicht bij de familie. Naar
het noorden zou ik best willen .
Heel snel eigenlijk, na wat solli
citatiebrieven kregen we reaktie
van het Akademisch Ziekenhuis
en dat ging met een sneltrein
vaart door. AI met de diplomau
itreiking in juni had ik het eerste
gesprek. In september '78 kon ik
beginnen. Toen heb ik een jaar
op kamers in Groningen gezeten.
Ook omdat Martin het reizen beu
was, zijn we in juni '79 getrouwd .
We waren al uitgebreid op zoek
geweest naar een huis in een
dorp. Thesinge vonden we heel
leuk. Uiteindelijk kochten we het
huisje van Jan en Janny Veen
kamp aan de Molenweg . Zij wa
ren het, die ons meenamen naar
het muziekfestijn ter ere van het
75-jarig jubileum van "Juliana" .
Er werd toen een vaandeld rager
gezocht. Martin is toen in een
gekke bui naarVegtertoegestapt
om zich beschikbaa r te stellen.
Die was erg beduusd. Er zat, een
aardige tijd tussen voordat hij bij
ons kwam met de medede ling
"Joe bin'n de man !" en dat heeft
ertoe bijgedragen dat je snel in
het dorp ingeburgerd raakte."
Ook op andere terreinen zijn ze
aktief geweest. Zo was Henny de
afgelopen twee jaar aangesloten
bij de tonee lvereniging WW.K.
Via de Nederlands Hervormde
kerk hebben ze wat werk ge
daan. Omdat ze zelf geen kinde
ren hadden werden ze door de
school gevraagd om te jureren.
Maar ook als er iets werd geor-

ganisee rd, waren ze van de par
tij . Verder pasten ze heel goed
in het buurtje van nieuwe men
sen aan de Molenweg , die vrijwel
gelijkt ijdig daar met hun kwamen
wonen .

Wat doet een bedrijfsmaat
schappelijk werker?
"Het is maatschappelijk werk
voor het personeel - van hoog tot
laag - van een bedrijf , in mijn ge
val dus het Akademisch Zieken
huis (AL ). Je bent ervoor om
mensen die problemen met hun
werk hebben te helpen . Over
spanningsverschijnselen, finan-

. ciële problemen , moeilijkheden
met kollega 's, maar ook verve
lende dingen van thuis, die van
invloed zijn op het werk, kom je
tegen . Iedereen kan in volle ge
heimhouding met zijn of haar ver
haal bij ons terecht en wij probe
ren daar dan iets aan te doen. Er
wordt nooit informat ie aan ande
ren verstrekt zonder dat de kliënt
daar toestemming voor heeft ge
geven .
Op het AL werken op dit mo
ment zo'n dikke 3500 perso
neelsleden terwijl we ons werk
doen met twee mensen in vaste
dienst. Een hele drukte dus,
maar gelukkig werken we de laat 
ste 4 jaar ook met stageaires. We
proberen zoveel mogelijk op af
spraak te werken, maar we willen
ons daarnaast ook zo open mo
gelijk opstellen. Iedereen kan
dus ook zo even langskomen of
opbellen. De telefoon nemen we
altijd rechtstreeks op; dat is voor
een kliënt plezieriger dan dat hij
eerst een sekreta resse krijgt. Het
is opvallend dat de laatste paar
jaar steeds meer mensen de weg
naar ons weten te vinden. Een te
ken dat het bedrijfsmaatschap
pel ijk werk binnen het ziekenhuis
een duidelijke eigen plaats heeft
gekregen.
Ik heb 's ochtends niet zo'n pre
cieze tijd van beginnen, net zo
min als mijn eindtijd vaststaat;
het wil nog wel eens laat worden .
Ik ben altijd ergens tussen 8 en
9 op het ziekenhuis, maar voor 9
uur plan ik meestal geen atspra
ken. Ik hou de ruimte vrij overleg
met bijv. de personeelskonsu
lent, de jurist , salarisadministra
teur en doe ik het één en ander
aan schrijfwerk. Vanaf 9 uur ben
ik eigenlijk kontinu bezig met het



voeren van gesprekken met
kliënten. In aansluiting op mijn
werkti jd geef ik nog een as sert i
vi teitstraining. Daar in probeer ik
besluiteloze, zenuwachtige en
onzekere mensen wat 'sterker',
zelfverzekerd er te maken .
Het is al met al vrij zwa ar werk ,
vooral geestelijk. Maar gelukkig
heb ik Martin. Als ik thu iskom re
agee rt hij meestal hee l goe d met
zijn praktische 'bouwuitspraken'
(Martin heeft als metselaar ge 
werkt in de restaurat iebouw en
werkt sinds enkele jaren als
groeps leide r bij 'Nieuw Woel
wijck'j . Eén keer wild e ik mijn
agressie kwijt door een part ijtje
met hem te knokken , ma ar hij
wa s daar te moe voor. Hij zei
toen : "Daar heb je ee n kru iwagen
en daar ee n bult zand, ga je
gang!" Ik heb dat toen gedaan en
het hielp erg goed. Ook kun je
aan mijn fietsen op de terugweg
zie n dat ik wat kwijt moet ; als ik
snel ga , trap ik als het wa re mijn
agres sie weg .

Waarom naar Amerika ?
"Toen ik op het AZbegon, was
de afdeling bed rijfsm aatschap
pelijk werk net opgericht. Met een
kollega, die 3/, jaar eerder was
aangesteld en al 5 jaar ervaring
had in he t maatsch appelijk we rk ,
begonnen we onze ideeën vorm
te geven. Dat was een hee l ple
zie rige periode, maa r toch be
kruipt op een gegeven mom ent
je het gevoel van 'wil ik niet eens
wat anders?' . Mijn kolle ga, die
hoofd van de afdeling was, ver
trok op een gegeven moment en
ik nam een tijdje haar taak over.
Ik had toen de kans om hoofd te
worden, maar ik achtte mezelf
toen nie t kapabel om die ve ran t
woo rdelij kheid te dragen. Er
kwam toe n een nieuw hoofd , dat
ik heb ingewerkt. Voo ral in die
period e gin g ik de uitdaging van
iets nieuws missen en dat heb ik
gewoon nodig om me lekker te
voelen in mijn werk. Zo is in de
zomer van '84 het idee ontstaan
om weer eens een opleiding te
gaan volgen of een andere erva-
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ring op te doen, waardoor ik weer
uitgedaagd zou worden ." In dit
licht moet de reis na ar Amerika
gezien worden.
Henny: " Ik ben geabonneerd op
ee n welzijnsweekblad en ik zag
een klein stukje over uitwisse
lingsmogelijkheden naar Ameri
ka. Ik heb toen informatie inge
wonnen en da arop geschreven,
wat mijn werk inhield enz . In ok
tober '84 begonnen de selekt ie
gesprekken , wa nt er kunn en elk
jaar maar een pa ar men sen naar
toe. Tot februari '85 duu rde het
eer alles rond wa s."
Achteraf was ze blij dat Martin
haar heeft aangemoed igd om te
gaan , want het heeft heel wat
voeten in aard e gehad om de
werkvervang ing , de verlofrege
ling, stud ie- of vakantiedagen, de
reiskostenvergoeding en da t
soort dingen alle maa l ron d te krij
ge n.

Het bonte gezelschap voor Scranton.

5 studieweken als start
"Toen alle s rond was had ik vee l
zin om te gaan. Maar op het rno
ment dat ik door de douane was ,
kreeg ik het wel even te pakke n.
Ik zag Martin daar staan, het idee
dat je vier maanden weg gaat en
niem and hebt om je verhaal aan
kw ijt te kunnen. In New Vork kwa 
men we met ruim 180 mensen uit
meer dan 70 landen aan . We
moesten papi eren invullen,
handtekeningen zetten en kre
gen in het hotel een kamer aan 
gewezen. Omdat ik geh uwd wa s,
kreeg ik een kamer voor mezelf,
typisch Amerikaans. Ik heb een
bad genomen, ben naar beneden
gegaan en op dat moment is het
een kwestie van spreek maar ie
mand aan . Na wat kennismakin
gen, z ijn we me t een groe pje uit
eten gegaan.

De vo lgende dag was er een
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Goed voor uw goed

openingsceremonie met allerlei
toespraken. Met z'n allen zijn we
daarna voor een groepsfoto naar
het gebouw van de Verenigde
Nat ies gegaan. Vanaf da t mo
men t gingen de groepen uiteen
en verspreidden zich wel over 11
of 12 steden. Ik zat in de groep
van Scranton, voor Amerikaanse
begrippen een gat , maar daar
staat een geronemmeerd e uni 
versiteit: het Marywoodcollege
met als een van de studiericht in
gen 'Social Wo rk'. Het was niet
ve r van New Vork, zo 'n 2'k uur
rijden. Je we rd ingedeeld bij
gastgezinnen gedurende het ge
hele verblij f. Ik ben bij een gezin
met kinderen, twee zusjes en een
oudere weduwe in huis geweest
en heb het on tzettend getroffen.
Erg gastvrij .
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..Hoezo, op de fiets naar Den Haag . . . (toto: Andries v.d, Meulen)

De eerste 5 weken waren stu
dieweken. 's Ochtends kreeg je
studielesse n van docenten van
de universiteit. De eerste ging
over Amerikaans e gewoontes.
Samenvattend gaven ze brede
informatie over de Amerikaanse
samenleving. 's Middags be
zochten we allerlei instellingen,
een gaarke uken, diverse scho
len, een supermodern afkick
centrum, klub- en buurthuizen,
instellingen voor bejaarden. Een
spannend moment uit deze peri
ode was een sympo sium. Daar
waren een aantal hoge piefen
uitgenodigd en of wij maar even
een inleiding over ons werk wil
den houden van zo'n 5 minuten .
Vrijwel onvoo rbereid zat ik daar
achter de forumtafel. Toch een
leerzame ervarinq! "

Een stage van 10 weken
"Na de studieperiode bego nnen
de 10 stageweken. Ik kwam in
een klein streekziekenhuis, dat
duidelijk opge zet was vanuit de
nonnenorde getuige de kleding,
die er werd gedragen . Niet te
vergelijken met ons Akademisch
Ziekenhuis. Mijn bedoeling was
daar kennis te nemen van het
bedrijfsmaatschappelijk werk. AI
snel werd me duidelijk dat het
'socia!work' daar meer staat voor
medisch maatschappeli jk werk .
Voor het personeel werd op het
gebied van maatschappelijk
werk nauwel ijks iets gedaan; wat
er gedaan werd, deed de vrouw
die personeelszaken beheerde.
De introduktieperiode was uitge
breid. Ik kreeg de gelegenheid
om met iedereen mee te lopen,
ging met de maatschappelijk
werkers de zalen op en volgde
de gesprekken met de patiënten.
Eng was het wel om op een ge
geven moment zelf de gesprek
ken te gaan doen, want het sys
teem is bijzonder juridisch: alle
gesprekken worden uitgebreid in
dossiers bijgehouden en minde
ren staan daar echt onder kon
trole van meerderen.
Er was daar een afdeling voor
bevallingen. Het bleek dat daar

veel jeugdigen hun kind ter we
reld brachten, vaak van 14 of 15
jaar oud. Ik met mijn oenige
hoofd informeerde naar de voor
lichting en wat ze daaraan de
den . Nou, dat was ongehoord,
hoe ik daarover durfde te praten!
De pre-natale zorg was prima,
maar iets doen aan het voorko
men van zwangersch appen, h ó
maar.
Tijdens de stageperiode viel ook
de eerste grote konferentie van
bedri jfsmaatschappelijk werk in
Boston. In overleg met de stage
leider kreeg ik daar vrij voor on
der het mom van: alles wat jij aan
ervarinq kan krijgen en wilt doen
moet je aanpakken , wel anders
dan bij vele andere stageaires
die op hun stageplaatsen als
goedkope werkkrachten volledig
moesten meedraaien . Via mijn
tweede gastgezin werd een
overnac hting geregeld bij ken
nissen in Boston. Prima de lu
xe!"
" Ik heb ontzettend veel mensen
ontmo et en met hun ervanneen
uitgewisseld, juist omdat je al
leen bent. Wat me vooral is op
gevall en is dat alles puur zakelijk
opgezet is, bijzonder formeel
geregeld is, en erg veel draait om
geld. In vergelijking met Neder
land staat het bedrijfsmaat
schappelijk werk nog in de kin
derschoenen. Ik ben het werk
hier in Nederland wel gaan her
waarderen.

Hoe was je thuiskomst
"Heel leuk! Martin was de enige
op Schiphol die me op kwam ha
len. Van mijn broer hadden we
de camper, volgestopt met alle
maal dingen die ik lekker vind.
We kwamen die dag in Renesse
uil , heerlijk 5 dagen met z'n twe
eën. Vooral het weer maakte het
helemaal prachtig eind augustus
na een bar slechte zomer. Na
een bezoek aan de familie in Den
Ham en Nijverdal gingen we naar
Thesinge. Tranen kreeg ik in de
ogen van die ontvangst: op de
hoek van de Schutterlaan stond
het eerste bord met Hl HENN Y,

bij de brug de tweede met NOG
EVEN GEDULD. Ons huis was
helemaal versierd. In de koelkast
een welkomsttaart, rozen overal
en een glas champagne stond
klaar: FORMIDABE L!

Ondertussen is ons casse tte
bandje allang volgesproken.
Steed s enthousiaster evenwel
als lava uit een vulkaan komen
de her inneringen weer boven.
Het is immers al bijna een jaar
geleden.
Nog veel meer hadden we willen
opschrijven, over de metro naar
Harlem en de Bronx ("When you
go there alone, take a gun with

you", wat ze niet deed ), over de
nonnen bij wie ze in het klooster
in New Vork de laatste dagen
heeft doorgebracht, over de bar
beque à la Dynasty (dat soort
toestanden kom je daar echt te
gen!), over het bezoek aan St.
Pauls Cathedral, over al die aar
dige en minder aardig e mensen
van de meest uiteenlopende na
tionaliteiten. Als u er in geïnte
resseerd bent, moet u wel snel
zijn. Henny was een gezellig e
verte lster . Bedankt en VEEL
SUKSES in je nieuwe werkkr ing.

Kees Faber
en
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Schoolreis "de Til" Thesinge groep 6, 7,8

Vol verwachling . .. (Ioto: Andries v.a.Meulen)

groep 3 ,
4en5

Een lang verwachte dag breekt
aan. Schoolreisje! En de zon
schijnt ook nog! Op 30 mei 1986
tegen 9 uur komen de kinderen
naar "het klapje", waar 4 auto's
wachten die hen naar Drouwe
nerzand zullen brengen. Behalve
juf Annita en haar man gaan er 3
moeders mee. Na een vlotte rit
worden de kinderen in de speel 
tuin bij Drouwenerzand "losgela
ten " . Het is er nog rustig, ons
kroos t rent en draaft overal heen
en vermakt zich prima. Van juf
krijgen ze allemaal wat munten
voo r pony-rijden , botsauto's, mi
ni-scooter en treintje . Vooral de

pony's zijn erg in trek. In de loop
van de morgen krijge n ze drinken
en koek . Velen zijn dors tig van
al het gedraaf. Ze vinden snel de
weg naar het winke ltje waar ze
snoep en iets voor thuisgebleven
broertje(s) of zusje(s) kopen .
Ook de eieren en verrassing van
de kip zijn in trek . Om kwart voor
één is de patat klaar , dat gaat er
wel in! Na het eten gan we in het
natuurmuseum kijken. De opge
zette dieren, van heel klein tot
groot, vinden ze reuze interes
sant. "Hebben die beesten echt
geleefd?" vragen ze. Er os nog
even tijd voor een ijsje. En dan
staat om kwart voor twee de huif
kar klaar voor een rit door Drou
wen. We kunnen met z'n allen
(17 kinderen en 4 begeleiders )

nel in één huifkar . Het ritje duurt
ongeveer 1 uur en als we terug
komen, mogen ze zich nog even
in de speelt uin uitleven. Dan is
het om half 4 verzamelen gebla
zen , ze krijgen nog wat drinken
en een koek en dan gaan we
weer richting Thesinge. Op de
terugweg is het achter in de auto
vee l rust iger dan 's morgens.
Mijn groepje dames is uitgeteld!
Eenmaal op de Schutter laan ko
men ze weer wat bij en begint het
gezang: "We zijn er bijna, we zijn
er bijna" . Keurig op de afgespro
ken tijd, plm. half 5, zijn we weer
bij het klapje, waar alle ouders
staan te wach ten. De kinderen
hebben een fijne schoolreis ge
had.

Thonie Remkes.

Woensdagochtend 6 jun i om
9.00 uur vertrokken we uit The 
singe , uitgezwaaid door de ou
ders en groep 1/5. Toen we er
omstreeks 10.00 uur aankwa
men ging onze meester praten
mei de baas van het kampeer
centrum "Alinghoek" in Drou
wen , want daar gingen we 3 da
gen "logeren". Even later moch
ten we onze spullen uit de auto 's
halen en in een apart kamertje
neerzetten . Daarna ging die deur
op slot! Weer een tijdje later hoor
den we tot ieders blijdschap dat
we op dezelfde kamers zaten als
vorig jaar. Nadat meester dat ge
zegd had gingen we handballen
op een grote zandv lakte daar
vlak in de buuirt . Daarna nog een
mooie wandeling van ongeveer
een half uur en gingen we blik
spuit doen . Na het avondeten
gingen we vlaggeroof doen.
Toen wilden we nog verde r gaan
maar het was al ongeveer 10.00
uur dus maar weer naar "Aling
hoek" toe sjokken en dan gaan
slapen , maar eerst nog nach t
zoent jes geven . Dus eerst de jon
gens naar de meisjes hun slaap 
zaal en dan de meisjes naar de
jongens toe , enz . De volgende
ochtend regende het dat het goot
en 's middags ook tot en uur of
drie. Tot die tijd gingen we spel
letjes doen. Om een uur of 3 re
gende het niet zo hard meer, toen
gingen we naar het natuurhisto
risch museum en daarna nog een
tijdje in de speeltuin.
's Avonds hadden we Bonte
Avond met allerlei mooie af
scheidsgedichten van groep 8.
Voor de rest allemaal spelletjes
zoals : ballon kapot trappen en
drop eten, allemaal even leuk!
Daarna toen de ouders weg wa
ren gingen we een nachtwande
ling maken en daarn a (na uiter
aard de nachtzoentjes) gaan sla
pen. De volgende ochtend hiel
den we een speurtocht met al
lerle i opdrachten daarna patat en
toen . . . schotel tje draaien en
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Als haringen in een ton. (foto: Elisabeth Schuling)

knipoogje doen totdat de ouders
ons kwamen halen en toen we
eindelijk door regen vergezeld te
rug waren in Thesinge dacht ik:
het was een heel leuk school 
reisje en ik wil nog even de be
geleidsters bedanken voor het
lekkere eten en de moeite!

Mich iel van den Oever, Ludde
straat 5, Thesinge

OBS Garmerwolde
naar Noordlaren
groep 6. 7 en 8

De tweede dag.
's Morgens gingen we de kamers
in orde maken . Toen dal klaar
was, gingen we eten . Na het eten
gingen we naar de fietsen. We
gingen naar een zandvlakte.
Daar gingen we eten . Toen gin
gen we verder naar Oude Molen .
Daar aangekomen zagen we een
tank . Die tank was helemaal ge
camoufleerd. Na die tank ginge n
we een paadje in. Toen we een
poosje fietsten zagen we nog
meer tanks en opeens stond er
een tank op het pad. Toen moes 
ten we stoppen . We mochten de
tank ook nog van binnen zien.
Toen gingen we verder. We stop
ten bij een legerkamp. We gingen
er kijken . Daarna kregen we wat
te dr inken en gingen we weer
verder. Opeens kwamen we bij
een onbewaakte spoorwegover
gang . Toen we er overheen wa
ren kregen we een appe l. We leg
den het klokhuis op de rails en
gingen wachten tot er een trein
aankwam. We hadden met
meester gewed om een ijsje.
Meester zei dat er een posttrein
aankwam en wij zeiden van niet.
En er kwam een gewone trein
langs. Toen gingen we verder.
We kwame n ook in Assen . Daar
na gingen we naar "de Honds
rug" . We gingen gel ijk onde r de
douche en deden onze kleren
weer aan . Toen gingen we eten .
's Avonds gingen we nog even
naar buiten . Later gingen we

weer naar binnen. Om ongeveer
half elf moesten we naar bed en
kregen nog een verra ssing . We
gingen nog een poosje seinen
met onze zaklampen en toen gin
gen we slapen.

Arjan Vliem.

Groep 3 . 4 en 5
naar Hellendoorn

Dinsdag 3 juni hebben de groe
pen 3, 4 en 5 van de OSS te
Garmerwolde hun jaa rlijkse
schoolreisje gehad. Dil jaar was
de bestem ming het avontu ren
park Hellendoorn vlakb ij Nijver
dal.
's Ochtends om B.45 uur ver
trokken we in 2 gehuurde busjes :
19 kinderen , de juffen Sien en
Soukje en hun parttime chauf 
feurs Sert en ldd ie. De eerste
helft van de dag waren de weer
goden ons gunstig gezind , want
het was droog en zonnig, waar
door de stemming er tijdens de
heenreis al snel in kwam. Hal
verwege hebben we een limona
de, koffie en sanitaire stop ge
maakt en rond kwart voor elf ar
rivee rden we op de plaats van
bestemming.
We deponeerden onze bagag e
op een centraal punt in het park ,
maakten duidelijke afspraken
met de kinde ren en vervo lgens
stoven ze uiteen op zoek naar de
leukste attracties. Steeds bleef
één van de begeleiders achter bij
de bagage , terwijl de andere drie
zich met de kindere n vermaak 
ten . In 't begin had ik mijn twijfels
of we de kinderen wel zo ver
spreid de rimboe in konden stu
ren, maar Soukje verzekerde mij ,
dat dit hier wel verantwoord was.
AI snel bleek dat ze gelijk had ; je
kunt ook niet anders verwachten
van een juf. Kort na het startsc hot
kwamen de eersten alwee r terug
om wat te eten of te drinken en
natuurlijk met enthousiaste ver
halen over de eerste ervaringen.
Voora l de wildwaterbaan was fa
voriet. Vlak voor het vertrek

meldden een aantal kinderen dat
ze die dag wel 17 keer in een
boomstam naar beneden waren
gestort.
Ook de achtbaan (zeer veilig)
was erg in trek. We konden ver
der rustig bootje varen , verdwa 
len in het doolhof, lopen door en
ge grotten, lachen bij de zee
leeuwenshow en het park ver
kennen middels de monorail;
kortom , teveel om op te noe
men.
Afspraak was dat we ons om
15.00 uur weer zouden verza
melen. Na telling bleek dat we
nog twee kinderen misten. Na
tuurlijk, u raadt het al: die twee
waren nog in de wildwaterbaan.
Rond twaalf uur heeft het nog
even licht geregend, maar dat
mocht de pret niet drukken , want
velen waren toch al nat voordat
het bewolkt werd. Gelukkig kwa
men de echte buien pas toen we
op weg naar huis waren . Tijden s
de terugtocht hebben we liedjes
gezongen en gespre kken aan
gehoord zoa ls: "Juf gaat met ld
die" Nee hoor , zeiden anderen".
.Jddie gaat met Sert " "Stom
merd, Sert is toch een jongen, dat
kan toch niet? " "Jawel hoor , jon-

gens kunnen best met elkaar
gaan" . Ja , kinderen blijken vaak
toleranter te zijn dan vele oude
ren.

Ik kon het niet nalaten om te meI
den dat Sert niet mijn eerste keus
zou zijn en ik vermoed dat Sert
daar niet rouw ig om is.
Onderweg hebben we nog een
ijsje gegeten en om kwart voor
vijf waren we weer in Garmer 
wolde terug.
AI met al een zeer geslaagd en
veilig schoolreisje en de begelei
ders houden zich aanbevolen
voor het volgende jaar.

ldd ie Munstra.

....................

Stoomfluitjes

Te koop aangeboden:
een vouwwandencaravan; prijs
nader overeen te komen. H. van
Dijken, Hildebrandtstraat 31,
Garmerwolde.

••••••••••••••••••••

labobaok ~ Metm'n Rabo-rekening
zie ik nog wat terug

vanaldieoppas-uren.
Te~n.... oord lKJU t Ik m'n

oppa sgeld, ne t zo Als m'n
srcd.e eeto. bnscbmven oc m'n
Rabo -rek er ung. Zohou Ik een
beet je oog op m'n mk omsren en
ui tgaven.

Busoc rbeeld de!xtahnger:
VOO~ m'n k4mcrh·",ur. rilschool
rek erung, sport \'ert rugllig W llk
automa tisch .afsc hrl l\ en .

Oo k kun je , wanneer ~
regeJrr.au ge Inko msten he bt . betaa l
cbeqces aanvragen.
EnContoint geld ISoo k geen pr ob leem..
WAnt de Raboba nk ISalllid Ir. debuurt e n
Jebe nt er snel aan de beurt .

Rabobank ~
Schriif maarbii,schrijfmaaraf.

Robo-ltkmina·



PLANTEN IN ONZE OMGEVING
Juni: het herderstasje
De algemeenste onder de alge
menen wordt dit plantje wel ge
noemd. Deze benaming heeft het
herdersta sje te danke n aan het
feit dat het vnjwel overal groei t en
ook nog eens zo'n beetje het hele
jaar bloeit. Het heeft ook nog
eens een verbluffend inkasse
ringsvermog en, waardoor het
nauwel ijks uit te roeien valt. op
plaatsen , waar eigenlijk niets
meer wil groeien vanwege ver
vuiling, bebouwing of druk ver
keer , doet het herderstasje alsof
er niets aan de hand is. Zelfs on
der een sneeuwdek worden nog
wel bloeiende exemplaren aan
getroffen ! Oorspronkelijk komt
het kruid uit het Middellandse
Zee geb ied, maar ondertussen
heeft het zich over zowat de hele
wereld verspreid; van Groenland
tot Egypte , van laagvlaktes tot
hooggebergtes.
Het herde rstasje behoort bij de
kruisbloemig en, waartoe ook
bijv . de pinksterbloem en de
koekoeksbloem behoren. De La
tijnse naam is Caps elIa Bursa
Pastori s. 'CapselIa' betekent
zakje of tasje, terw ij l Bursa Pas
toris' beurs van de herder in
houdt. Met deze naam wordt dus
dubbelop duidelijk gema akt, dat
de vruchten van het plantje lijken
op een tas, een beurs , zoals de
herders die vroeger in gebru ik
hadden. Divers e volksnamen,
zoals 'Beursjeskruis', 'Moeders
tasje', 'Tas jeskruid ' of 'Zakjes
bloem', verwijzen naar de vorm
van de vruchten .
De plant heeft een lange pen
wortel, waarop een lichtgroen
bladrozet groeit , vergelij kbaar
met de paardebloem. Uit dit rozet
komt een steel omhoog waaraan
één, soms meerdere trosjes met
kleine witte bloemen zitten, die
later uit groeien tot die typ ische
tasvormige vruchtjes (ook wel
hauwtj es genoemd ). Aan de top
van de plant kome n steeds weer

nieuwe bloemetjes, terwijl de
plant aan de onderkant al ver
dord of beschimmeld kan zijn .
Een taaie verschijning dus .
Er zijn vele varianten van het
herderstasje bekend . De hoogte
kan uiteen lopen van enkele cen
timeters tot bijna een meter. Wat
een plant bereikt hangt af van de
grondsoort, maar ook het tijdstip
van ontk iemen speelt een rol.
Planten die in het voorjaar te
voorschij n komen worden hoger

dan najaarsexemplaren. Ook de
bladeren kunnen per plant soms
erg verschillen. We zien in de ro
zet zowel diep ingesneden bla
deren (bij lage temperaturen), als
vrijwel ongedee lde bladeren (als
het weer wat warm er is). De
strengelbladeren kunnen even
eens verschill ende gezichten la
ten zien. Dat het kruid in zoveel
verschijningsvormen voorkomt
is al vroeg ontdekt; zo heeft de
Duitse apoth eker Joh . Weih-

mann het in zijn kruidboek uit de
18e eeuw al over zeven varian 
ten van de Bursa Pastons. met
tekeningen en al !
In de geneeskunde heeft het
plantje altijd al een, weliswaar
bescheiden , rol gespee ld. De
volksn aam 'Bloedkruid' doelt al
op haar belangrijkste funkt ie : het
tegengaan van bloedingen. Het
gaat dan vooral om inwendige
bloedingen. Het is trouwens on
bekend welke stoffen uit het her
derstasje die bloedvatvernau
wende werking veroorzaken.
Sommigen zeggen dat het kruid
öök bij uitwendige bloedingen
van waarde kan zijn; je moet er
alleen niet te vee l van gebru iken
want dan bestaat het gevaar van
vergiftiging! Als je het gebruikt,
zoals in een oud manuskript
staat, dan is die vergift igingskans
minimaal : "bij een neusbloeding
uit het rechterneusgat dient de
plant in de linkerhand gehouden
te worden " ; en andersom na
tuurlijk .
Het herderstasje is een plantje ,
waarmee kinderen zich uitste
kend kunnen vermaken. De
vruchtjes, waarin kinderen vaak
een lepelvorm zien - het wordt
ook wel Lepelblad genoemd 
kunnen word en afgeplukt met
een aftelrijmpje. Ik herinner me
nog uit mijn jeugd dat we elkaar
een herderstasje voorhielden en
als dan een vriendje een 'lepeltje'
afplukte riep je luidkeels: " lepel
dief, lepeldief,. .. . . ."
De plant is éénjarig, soms twee
jarig, maar desalniettemin kan
het een lastig onkruid zijn. Elk
plantje levert namelijk al gauw
zo'n 50.000 zaden op, die het he
le jaar door kunnen ontk iemen en
ook nog eens jarenlang hun
kiemk racht bewaren. Toch hoeft
iemand die 'onder' het herder
stasje zit niet te wanhopen, want
de jonge bladen kunnen prima
als kruidige toegift bij salades en
kruidensoepen geserveerd wor
den.

Tekening : Ad van Zalk
Tekst: Kees Faber.

\'Iccs IIIC\'I·"II\\~
1I \\'cct lIest
\\'.UII·••III.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge e[' verse worst

Iedere woensdag Gehaktdag.
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J. FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413

24 uur service
Tel. 050-416051



Allemaal varen w e mee. . . (foto: Jos de Vries)

Feestelijke ouderavond
OSS Garmerwolde

De redaktie.

Herv. gem.
Garmerwolde
Thesinge

fam . Haenen
v.d. Molen-Douwes
J . Havenga-Jager
E.Woldendorp-Bolhuis
de Jager
E. Havenga
Schuling
A. Huisman
A. Buringa
H. Noordman-Scholtens
Wilma Tammeling
A. Buringa
A. BuringaJPost Middelbert
Bergman, Engelbert
A. Buringa

6 jul i: 9 .30 uur Ds. v.d. Wel uit
Asse n.
19.00 uur dhr Fraanje uit
Middelstum

13 jul i: 9.30 uur Drs. Elsinga uit
Spijk
14.30 uur Drs. Reinders uit
Ten Boer

20 juli : 9.00 uur Drs . Sierink uit
Assen
14.30 uur Drs . Elsinga uit
Spijk

27 juli : 9.30 en 14.4 0 kandidaat
Van Elderen uit Kam pen .

6 juli: Garmerwolde 9.30 uur C.
de Vries-Batenburg

13 juli : Thesin ge 9.30 uur prof.
dr. H. G. Hubbel ing, Gronin
gen

20 juli: Ga rmerwolde 9.30 uur
cand . mw. E. N. Engberts,
Groningen

27 juli : Thesinge 9.30 uur dr. H.
Velde, Paterswolde

Geref. kerk
Thesinge:

Kerkdiensten

1015
1636
1937
1738

786
1584
553
942

1614
1324
520

1609
1619/1794
1755
1607

6e prijs
4e pr ijs
le prijs
3e prijs

12e prijs
lle prijs
13e prijs

2e prijs
ge prijs
5e prijs
7e prijs

10e prijs
15e prijs

8e prijs
14e prijs

Trekkingslijst verloting oas
Garmerwolde.

Witte vierkanten

Rederijkerskamer
"Wester"

U hebt in de april krant een foto
kunnen zien waar witte vie rkan
ten op stonde n. Onz e vraag aan
u was : waar dienen die vierkan 
ten voo r? Aangezien we geen
antwoord ontvang en hebben zul 
len we het zelf geven , want het
zou sneu zijn als onze lezers on
wetend bleven. We lnu: Deze
vierkanten worden door fotogra
fen in vliegtuigen gefotografeerd
en ove r elkaar gelegd, zodat een
perlekte overzichtsfoto ontstaat.
Na enige tijd wordt dit herhaald
en door nu de versch illende fo
to 's op elkaar te passen, kunnen
landschapsveranderingen in
beeld worden gebracht. De witte
vlekken he ten dan ook : passtuk
ken .

Het ope nluch tspel gaat dit jaar
niet doo r. Volgend jaar hopen we
wee r te spelen in ons theater aan
de Geweideweg en zullen u daar
graag weer beg roeten.
Wel zijn we van plan een zaalu it
voe ring te geven, eind november
in cafe "de Leeuw" . We hopen
oo k daar vee l mensen uit Gar
merwolde en omstreken te zien.

Jan na Hazeveld.Detta v.d. Molen

duidelijk van dit stuk en ze gaven
een hartelijk applaus na afloop.
Al le spelers kregen van Hilda
Dikkema en Wies van der Molen
een roos aangeboden als dank
voo r het genotene. Na afloop
werden Dick Groenhagen, Bouk
je Tu in, Sien Nieken, dhr. Mulder,
die de muz iek verzorgde, en Jan 
tje van Weerden, die alle spelers
prachtig schminkte, bedankt
door de voorzi tter van de ouder 
commissie voor hun enorme in
zet. Ze kregen alle n een plant
aangeboden en dhr. Mulder en
Jantje van Weerd en tevens een
kado bon , omdat ze zich ext ra
voor de school heb ben ingezet.
De avond werd beëindigd met
het trekken van de winnende
nummers van de loterij. Na het
programma bleven de meeste
mensen nog even napraten over
deze geslaagde avond.

Op vr ijdag 13 juni werd wederom
de jaarlijkse feestelijke ouder
avond gehouden in café "de
Leeuw" .
De leerlingen verzorgden de
avo nd door het opvoeren van 2
musicals. Groep 3, 4 en 5 brach
ten "Wie vaart er mee?" . Het
werd vlot gezongen en gespeeld.
De kap itein (Jan Groenh agen )
had een beetje last van zijn grote
pet , maar daar leed zijn spel niet
onder. Ook de zeerovers, de
meeuw en het monster van Tel
dika speelden goed . Het was een
leuk stuk en na afloop kregen ze
een welverdiend app laus . De
Vrouwenraad trakteerde op een
verrassing. Na de pauze kwa 
men groep 6, 7 en 8 op het toneel
met de musical "Professor Knap
en zijn wonderlijke tijdmachine " .
Zo te zien zit er zeker talent bij
deze groep. Iedereen deed erg
zijn best de solo-partijen werden
met veel verve gezongen. De cir 
ca 150 toeschouwers genoten

Schoonheidssalon

G.N. Schutterlaan 21
9797 PA Theslnge

Tel. 05902-2418

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

lele foon 05 902-1383 interieurverzorqmq
stadsweg 63. 9791 kb ten boer betrmmeringen



Nu de bootjes nog! (1010: Andnes v.d. Meuren)

Kerkepad
1986
Op de zaterdagen 16 en 23 au
gustus a.s. zal het in de dorpen
Garmerwol de en Thesi nge een
druk te van belang worden . Op
die dagen doet de .Kerkepad
rout e" van de NCRV de oude ker
ken van onze dorpen aan. Vol
gens schatting van mensen die
het weten kunnen , zullen er per
zaterdag zo 'n vier à vijf duizend
mensen onze kerken en dorpen
bezoeken. Dat dit gebeuren de
nodige voorbereiding en organi
satie vergt, spreekt vanzelf. Daar
zijn we dan ook druk mee bezi g.
Maar behalve dat hebben we aan
U een paar vragen, nl. 1) zou U
op die za terdagen Uw auto's zo
veel mogelijk van de straat willen
afhalen en op eigen erf parke
ren? Hoe meer ruimte er vrij is op
straat, des te groter is de keus dat
we het verkeer vlot kunnen re
gelen. We zijn nogal gehandicapt
doordat de Thesinger brug
hoogstwaarschijnlijk niet ge
bru ikt kan wo rden .
2) als U een vlag hebt, zou U die
dan de 16 en de 23e willen uit
steken? Alvast onze dank!
Wat er op de 16e en 23e te bele
ven valt? Vanaf tien uur tot vijf uur

zijn de beide kerken voor bezoe
kers open . De 16e zal in de The 
singer kerk om 5 uur een vesper
(korte dienst) gehouden worden,
de 23e in de Garmerwolde kerk .
Tussen tien en vijf uur zal er or
gelspel zijn, zullen er rond leidin
gen gehouden worden, er zijn
ans ichtkaa rten en foto's te koop,
gidsen en gidsjes, ook koffie en
thee (beide van de wereldwin
kel), broodjes en fris . In Garmer
wolde zal de wereldwinkel met
een kraam staan.
Mocht iemand van U zin hebben
om mee te helpen op één of bei
de zaterdag(en), dan houden we
ons van harte aanbevolen . Ver
keersregelaars , koffieverkopers,
rondle iders, toezichthouders,
kortom ieder, vrouw of man, kun
nen we gebruiken!
Aanmelden vóór 7 juli voor Gar
merwolde bij : P. de Vries, tel.
416514, S. Hoekstra . tel. 05902
1977, C. de Vries-Batenburg, tel.
05902-1547 .
Voor Thesinge: J. Jansen, tel.
05902-1314, W. de Boom , tel .
05902-2007 of P. Huisman, tel.
05902-2920. Graag tot ziens.

Kerkeraad hervormde gemeente
Garmerwolde-Thesinge
Stichtingsbestu ur Oude Gronin
ger kerke n, afdeli ng Thesinge.

Bazar
'Juliana'
Door omstandigheden was de
bazar verschoven naar een za
terdag wat nieuw was voor de
muz iekvereniging in Thesinge.
Achteraf kunnen we konkluderen
dat een vrijdagavond missch ien
beter valt en dat een bazar on
geveer een maand eerder moet
worden gehouden daar poten
tiële 'vaste' klanten (onze vee
houders) moesten afhaken in
verband met het kuilen.
Toch was de opbrengst overwel
digend : f 2940,- netto, inklusief
de opbrengst van de ver loting .
Zoa ls gezegd is de bazar helaas
niet erg druk bezocht, echter de
echte Thesingers die achter de
muziek staan hebben zich prima
laten gelden gez ien de op
brengst. Het draagvlak word t dus
kleiner, maar we vertrouwen er
op dat het nog wat zal groe ien ;
want zonder het dorp is de mu
ziek nergens en ande rsom. . .
De hoofdprijs van de verlo ting
ging naar Groningen, maa r Ern ie
en Bert gingen naar de melkboer,
terwijl Cor van Tilb urg een goed
schutter bleek te zijn . De blaas
test werd ruim gewonnen door
een lid van de drumband; deze
heeft de muziekleden meters
achter zich gelaten .
Rond elf uur was de sluiting en
om twaalf uur was het 'Trefpunt'
weer schoon. Gevers en mede
werkers hartelijk dank, wij zullen
uw geld zo goed mogelijk beste
den en tot volgend jaar.

Braderie!
Ook de G. en T. zal in een kraam
staan op de braderie. U kunt een
kran t trekken en hopen op een
moo ie prijs of één van de vele fo
to 's kopen die onze fotografen
hebben genomen. Ook kunt u ie
mand lid maken van de G. en T.
of u zelf als u onze krant via de
buren lees!! ! En héé l belangrijk:
De wins t die we maken zal be
stemd zijn voor het dorpsh uis in
Garmerwolde!

Volksdans
groep "Klank
en Beweging"
Garmerwolde
Zaterda gavond 7 juni jJ. heeft het
Anjerfonds haar 40-jarig jubileum
gevierd. Er was een feestavond
in de Evenementenhal te Gro 
ningen , die verzorgd werd door
verschillende amateurverenig in
gen , die pro dec gingen optre
den . Het was een gevarieerd en
afwiselend programma.
In de pauze werden door de
commissaris der Koningin, de
heer Vonhoff - in zijn functie als
voorzitter van het Anjerfonds 
enige prijzen verloot aan ver
schillende veren igingen waarvan
leden in de zaal aanwezig waren .
Onze volksdansgroep "Klank en
Beweging" te Garmerwolde was
zo gelukkig om f 1.000,- te win
nen.

Ook is onze vereniging het afge
lopen jaar een subsidie toege
kend van het Anjerfonds voor
nieuwe uniforme kleding .

Fenny Thedinga.

Solistenconcours
Regio Noord

Een week na de bazar was er in
het 'Trefpunt' een solistencon
cours, waa r ongeveer 20 optre
dens plaatsvonden. Ook ver
schillende Thesinger solisten of
groepen lieten van zich horen. Dit
leidde over het algemeen tot goe
de resultaten . In het bijzonder de
leerlingen van de drumband. Pe
tra ApolI, Jaap Oudman, Johan
Oom kes en Wiesje Hoekstra kre
gen een goede beoordeling. On
getw ijfeld zult u de komende ja
ren meer van deze drummers
zien en horen .

K. l A NSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GEISOLE ERDE ON DE Rl.OSSERS
KIPPERS

I'ALLETV ERVOER
VERH UIZINGEN

GEWEIDEWE G I I
9798 TA GA R:\l ERWOL DE (GR .)

TE l.. 050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-4 16501



Rekonstruktie brug Thesinge (foto's : Andries v.d . Meulen)

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

t8\~ to t o film
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geluld
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Wie doet er eindelijk wat aan die hinderlijke drempel op de " Pikhouk "?fo
to: Andries van der Meulen

Programma
Feestweek
donderdag 3 juli
OUDERENMI DDAG in café "de
Leeuw" m.m.v. het zangkoor van
de "Grunneger Spraak" . Deze
middag is toegankelijk voor ou
deren uit de hele gemeente Ten
Boer.
's evonäs
Rondgang "Harmonie" en een
TOUWTREKWEDSTR IJD op
het terre in bij J. Wigboldus.
Prijs uitreiking café "Jägermeis
ter " .

vrijdag 4 juli
LAATSTE SCHOOLDAG op het
schoo lplien. BRADERIE in de
L.v.d. Veenstraat en de W. F.
Hildebrandstraat.
UITSLAG VERLOTING in café
"de Leeuw" . Muziek: het tr io
"ALBEKLASS"

zaterdag 5 juli
VISWEDSTRIJD ook voor de
jeugd . Voor begeleiding wordt
gezorgd.
'5 avonds
PUZZELTOCHT voor auto's en
motoren. Start vanaf café "de
Leeuw" . Na afloop prijsuitreiking
en slotfeest in café "de Leeuw".
Muziek: het trio .Albeklass".

PIJNLIJKE~

VOETEN? '\,7
laat er iets aan do..en
er is nu ee n

pedicure
bij u in de buurt
Maak eens een afspraak

UW PEDICURE:

Hennie Reinders
Schutterlaan 26
THESINGE
tel, 05902-3037

Een
eerste
prijs
Zondag 1 juni heeft de drumband
van de muziekvereniging ..Har
monie" met sukses deelgeno
men aan het jaarlijkse K.N.F.
Bondskonkoers in Delfzij l. Het
konkoers was geo rganiseerd
door muziekvereniging ..Konin
gin Wilhelmina" uit Delfzijl. "Har
monie " nam deel in de 2e divisie
sekt ie E (drumband en lyra's). Er
werden 2 nummers ten gehore
gebracht, een stilstaandnummer
..Lyra Tango" en een loop num
mer ..Seven 0' one". Deze 2
nummers werden met zoveel
klasse gebracht, dat ze 294' /2
punten haalden en dit was goed
voor een eerste prijs . Tevens
was dit groot sukses voor Bert
Bakker de nieuwe instructeur,die
pas sinds november 1985 bij de
..Harmonie" is. Het is alleen jam
mer dat de drumband op dit mo
ment maar 10 leden heeft. We
zouden graag op korte term ijn
wat aangevuld zien, dus mensen
uit Garmerwolde en omstreken,
meld je als lid bij de "Harmonie" .

Wilma Tammeling .
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Zuivel
Dagelijks
Vers

J.S. Mollema
H, Ridderple in Thesinge

D en Epupillen
GEO kampioen!
Dinsdagavond 20 mei spee iden
de D pupillen van GEO hun laat
ste competitiewedstrijd in Leens
legen FC LEO .
Deze wedst rijd moest men win
nen om kampioen te worden. Na
dat de spelers plus begeieiders
een gezamenlijke maaltijd in café
Jägermeister hadden genuttigd,
togen de spe lers ietwat stil rich
ting Leens.
Via een spectaculaire scorever
loop 0-1, 0-2, 1-2 ruststa nd 1-3 ,
2-3, 2-4 (goa l GEO vlak voor tijd)
konden de spelers en bege lei
ders de kampioensbloemen in
ontvangst nemen van de jeugd
commissie van de voetbalver
enig ing GEO.
Johan Mo llema had voo r alle
spelers een roos meegenomen.
Tevens mocht het kampioenself
ta l diverse felic itaties van de
tientallen supporters in ontvangst
nemen.
Na afloop kregen spelers en
supporters nog drinken aange
boden in café Jägermeister te
Garmerwolde.
Tevens werd de uitslag van de
spandoekenwedstrijd, welke
door de jeugdcommissie was
georganiseerd, beke nd ge 
maakt.
1e prijs Pieter Pestman
2e prijs Stephan Kiel
3e prijs Jan Groenhagen
En op 11 juni werden ook de E
pupillen kamp ioen. Helaas heb
ben we hier niet meer informatie
over, maar toch: Hulde!!
Goed voorbeeld
doet goed volgen
Zaterdag 14 juni 1986 . Het eerste
ge ld is binnen voor het Dorpshuis
in Garmerwolde.
De volksdansgroep "KLANK EN
BEWEGING" stort1e als eerste
f 400 ,00 op AKT IENUMMER
9000 van de Rabobank t.g .v.
STICHTING DORPSHUIS i.o,
Hartelijk dank en nogmaals
"Goed voorbeeld. . ."

namens de werkg roep
Janna Hazeveld
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KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Garmerwolde 050-416280

Gezellig feest
"Benjamin"
Dit jaar is alweer voor de vierde
kee r het jaa rfeest van de peuter
speelzaa l gehouden. Zate rdag
14 juni begon zoa ls het KNM I
voorspelde: schitt erend! Stralen
de zon, bijna gee n wind, en ruim
20 graden . Voor de organisatie
een geschenk, wa nt nu behoefde
het plein voor de voormalige
O.L.S . niet te word en overdekt.
De organisa tie was ook ditmaal
in handen van de oude rraad . En
dat was ze heel goed toever
trouwd . Zonder iemand tekort te
willen doen , want álle ouders de
den mee, moet ik nog wel kwijt
dat Truus Top als centrale rege
laar het prima deed.
De ochtend werd geo pend door
'Juliana', door het dorp gevolgd
door het 'treintje ' van Vegter;
voor deze gelegenheid bestuurd
op vertrouwde wijze door de heer
Siebenga, die heel spontaan zijn
medewerking aanbood . Terug bij
de Kape lstraat barstten de
feestelijkheden los: Allerlei
kraampjes met leuke én lekkere
dingen te koop. De complimen
ten waren, terecht, niet van de
lucht. 's Middags lekkere poffer
tjes en pannek oeken van Joke,
Gin ie en Tru us. Later gevolgd
door een optreden van de The
singer Volksdansgroep.
Nog te noemen zijn verder disco
'First Move' die voor muziek en
microfoon zorgde, en Miep Elzer
die haar kunsten op bloemsier
kunst geb ied toonde.
Vanaf deze plaats wil ik alle (gul
Ie) gevers en alle helpers heel
hartelijk danken voo r hun bijdra
ge van bijna f 1.000,- netto . Het
preciese bedrag en de vermoe
delijke bestem ming laten wij u in
de volgende editi e va n dit blad
weten.
Tot ziens, namens de peuter
speelz aalver . Hans van den
Berg.
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