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Joop Bosboom is sinds 1976 or
ganisator en producer van het
programma Kerkepad en wordt
dan ook niet ten onrechte binnen
het NCRV-team de Kerkepadva
der genoemd. De opzet van Joop
Bosboom en zijn mensen is dat
het programm a drem pelverla
gend moet werken als het gaat
om het kunnen genieten van de
architektuur en historie van ker
ken in ons land . Hierin is de or
ganisatie zeker geslaagd. In
1976 trok het Kerkepad 10 à
15.000 bezoekers en momenteel
komt het 1O-voudige. Door be
zuinigingen is het aantal routes
teruggebracht van 13 naar 10.
Het volgend seizoen komen er 8
routes die gecombineerd zullen
worden met 4 "Weg-van-de
snelweg-routes" in binnen- en
buitenland. Ter gelegenheid van
het 2e lustrum werd een fotoboek
gemaakt onder de tite l: "Zwerven
langs 10 jaar Kerkepad" .
Dankzij de plaatselijke mede
werkers, per route zo 'n 200 men
sen , is de "Kerkepad-dag" mo
gelij k. Op 1 februari werd een
eerste gezamenlijke vergadering
van Wim Bosboom met mensen
van de verschillende 'laagland
kerken' (Middelbert, Harkstede,
Garmerwolde, Thesinge en Ten
Boer) gehouden. Daar werden
de plaatselijke komités uitge
bre id op de hoogte ges1eldvan
wat er ging komen en werden
aanwijzingen gegven voor de or
gani satie.
Het overleg tussen de 5 organi
satiekomités is steeds heel ple-

De kerkepadvade r
en zijn "zo nen"

heidszoekers - in totaal toch
gauw zo'n 10.000 mensen ! - kon
den op beide dagen volledig aan
hun trekken komen in onze beide
dorpen. Dat was te zien, maar
blijkt ook uit de vele waarderende
reakt ies die uit de mond van me
nig kerkepad ganger opgetekend
kon worden. Een groot kompli
ment voor de oganisatoren in bei
de dorpen, die met aanwijzingen
van de NCRV-mensen en met
behulp van tientallen vrijwilligers
de grote stroom bezoekers in
goede banen wist Ie leiden .

In deze G & T kunt u lezen hoe
het allem aal in zijn werk is ge
gaan. Wat is er in de voor berei 
ding gedaan, hoe verliep het op
de beide zaterdage n zelf en hoe
wordt er nu teruggekeken. Een
selektie uit de vele gemaakte fo
to's maakt het verhaal kompleet.
Aan deze bijdr age werd meege
werkt door de redaktieleden Oet
ta van de Molen, Elisabeth scnu
ling, Truus Top, Joanne van de
Meulen en Kees Faber.

over twee geweldige kerkepad.dagen

Waar kan ik mijn
stempeltje krijgen?

Thesingers en Garmerwo lders
volstrekt onbekend zijn . Weer
anderen sloegen het kerke pad
in om een deel van Nederland te
kunnen bekijken, waar ze anders
niet zo gauw zouden komen. Die
mensen bekeken de kerk vaak
oppervlakkig, maar gingen wel
in en op de molen en liepen vol
bewondering door de Ludde
straat in Thesinge. Enke len bie
ven zelfs nog een nachtje in de
buurt om het zondags nog eens
dunnetjes over te kunnen doen ;
de kerkepadtoeristen dus . Be
halve de verzamelaar, de kul
tuurvorsen en de toerist konden
nog een groot aantal geze llig
heidszoekers op de kerkepad
dagen in onze dorpen ontdekt
worden. Mensen die het kerke 
padgebeuren zagen als een pri
ma mogel ijkheid om er eens uit
te zijn, andere mensen te ont
moeten, gezelligheid te vinden.
Vandaar waa rschi jnlijk dat in op
vallend veel auto 's iemand alleen
zat.
AI deze verzamelaars, kultuur
vorsers, toer isten en gezellig-

'Waar kan ik mijn stempeltje krij
gen ' was een vraag , die je op 16
en 23 augustus in Thesinge en
Garm erwolde vele malen kon ho
ren, Een belangrijk deel van de
kerkepadgangers wilden voor
geen goud dat stempeltje in hun
verzameling missen; sommigen
hadden ze dan ook allemaal, die
afbeeldingen van het gemeente
zegel van de betreffende kerk.
Niet alle deelnemers aan het
kerkepad kun je scharen onde r
deze groep van de 'verzame
laars'. Je had zeer zeker ook de
'echte' kultuurvorsers, die vooral
geinteresseerd waren in de bouw
en historie van de kerken . Deze
mensen hadd en zich dan ook
uitstekend voorbereid op deze
dagen en waren moeiteloos in
staat om allerle i details en bij
zonderheden van onze kerken
op te sommen, die de meeste



De brug als grootste obstakel Ds. de Vries-Batenburg. heeft
het getekend voor ons." "Een
commercieel gebeuren wordt het
niet", zegt Wim. "maar ansicht
kaarten en stencils over de kerk
en het orgel zijn wel te verkrijgen.
Evenals informatie over de
"Stichting Oude Groninger Ker
ken ", die er donateurs aan over
hooptte houden. En om enig idee
te krijgen van het aantal bezoe 
kers ligt er een gastenboek."

In Thesinge heeft de noodbrug
over het maar bij veel kerkepad
gangers een onuitwisbare indruk
achtergelaten, getuige de ge
zichten vlak vóór , op of na de
brug, waarop angst , vertwijfeling,
(geveinsde) stoerheid. boosheid
en vooral opluchting te lezen
stond . Het is met name door de
perfekte begeleiding van enkele
Thesingers allemaal uitstekend
verlopen bij de brug. Om dat te
bereiken heeft Rieks Vegter wel
achter het stuur van enkele tien
tallen auto's moeten springen,
omdat de oorspronkelijke be
stuurder de overtocht niet aan
durfde. Nooit zullen zoveel men
sen op één dag Rieks zo dank 
baar zijn geweest als op de 16e
augustus 1986. Jammer was al
leen dat de bussen er niet over
konden ; daardoor raakte de eer
ste zaterdag het verkeer méér in
de knoop dat eigenlijk nodig was
geweest. Voor mensen die op de
fiets kwamen (al of niet van de
ANWB) lag het allemaal wat
simpeler om Thesinge te berei
ken . Of dat ook gegolden heeft
voor de man die 's morgens om
4.00 uur op z'n karretje uit
Amersfoort was vertokken, kun
je je natuurlijk wel afvragen . .. .
De hele dag stond in het teken
van de gezelligheid. Opvallend
was ook hoeveel Thes ingers op
(kerke)pad waren, waardoor het
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Impressie nit Tbeslnge

"Ik ben
erover.

begin '86 was Thesinge pas de
finitief uitverkoren" . Aan het
woord is Wim de Boom , lid van
de "Stichting Oude Groninger
Kerken " . Deze stichting is o.a.
eigenaar van de hervormde kerk
in Thesinge (en ook die van Mid
delbert) . De voorbereidingen
konden toen echt een aanvang
nemen . "We volgden met andere
ogen dan de gemiddelde kerke
padganger de route door het
Drentse Noordenveld om ons
goed te kunnen voorbereiden.
Daarna gingen we op zoek naar
medewerkers . Het is geweldig
hoeveel mensen zich spontaan
opgaven om me te doen . Niet al
leen mensen van de drie kerke
lijke gemeentes, maar ook b.v.
de Ver. van Dorpsbelangen
boodt direkt hulp aan". Voor de
dagen zelf is er een heel draai
boek gemaakt zodat de 40 vrij
willige rs precies weten wal hen
te doen staat: van het zetten van
kofie tot en met het ve ilig over de
brug loodsen van de auto's .
De brug over het maar vormde
een apart probleem. "Eigenlijk
zijn we er steeds vanuit gegaan
dat de brug vóór de 'bouwvak'
klaar zou zijn . Dat bleek dus niet
het geval te zijn en eind jun i heb
ben we telefon isch kontakt op
genomen met de genie. Eind juli
werd bekend dat er een ponton
brug aangelegd zou worden . En
dan moet je nog achter de ver 
zekering aan, want zo'n ding
heeft geen leuning. Daarom kan
van de brug alleen op kerkepad-

. dagen gebruik worden ge
maakt. "
Bij iedere kerk krijgen bezoekers
in hun gids het gemeentezegel
van die kerk gestempeld. " Voor
Thesinge bleek zo'n zegel niet te
bestaan , dus moest er één ont
worpen worden . Het werd het
Golgothakruis. te voorschijn ge
komen bij de restauratie in 1973 .
Dhr. de Vries, echtgenoot van

de voorbereiding in Tbeslnge

In Thesinge vormden de echtpa
ren de Boom, Huisman en Jan
sen de spil van de kerkepador
ganisatie. Begin augustus gin
gen we even met Wim en Rinske
de Boom (net terug van de kerk;
de ramen zijn nu ook schoon) en
Piet Huisman praten over de
voorbereidingen in Thesinge.
"Van koster Kol - wat ontzettend
jammer dat hij dit allemaal niet
meer heeft kunnen meemaken 
kwamen de eerste kerkepadbe
richten. Zo 'n 1'/2 jaar geleden
was de NCRV wezen kijken of de
kerk de moeite waard was ; maarDe bus kon er niet over!

zierig verlopen. Zo is er in geza
menlijk overleg besloten om de
konsumpties niet uit te besteden
en een eenheidsprijs te vragen .
Ook werden veel dingen in het
groot ingeslagen; zo zijn er
24.000 koffiebekertjes besteld .
Thesinge, Garmerwolde en Ten
Boer zijn ook gezamenlijk aan de
slag gegaan om folders te ma
ken. Hierin wordt informatie ge
geven over ieder dorp afzonder
lijk mettevens een plattegrond,
waarop te zien is hoe men moet
rijden en waar men parkeren kan.
Dit werd gesponsord door de
gemeente Ten Boer, aangezien
het voor haar natuurlijk ook pro
motie betekende.
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geh eel soms iets van een open 
dorpsfees t kreeg . Vooral rondom
de kerk was het · mede dankzij
het mooie weer- één groot ter
ras . Niet alleen de opg est elde
stoele n, maar ook de toc h aan
wezige grafze rken werd en ge
bru ikt om de soep, koffie en
broodjes te nuttigen . Maar ook
bij de molen en de gereforme er
de kerk hing een prima sfeer. Er
wa ren zelfs mensen die na een
bezoek aan de molen meldden
dat ze de 'Ge rman ia' interessan
ter vonden dan de Hervormde
Kerk . Dit laatste komt waar
sch ijnlijk omdat de Thesinger
kerk inderdaad minder oogt dan
die van Garmerwolde of Ten
Boer. Thesinge moet het vooral
hebben van zijn roemruchte hls
tor ie, maar dat zie je niet zo maa r.
Daarvoor is aandacht voor de
achtergronden en geschiedenis
van het kerkje onontbeerlijk. Dat
niet iedereen daaraan toekomt
blijkt we l uit de volgende uit
spraak van iemand: "het moo iste
van het kerkje vond ik de kollek
tezak met dat belletje eraan ,
waarmee de boeren op zondag
morgen wakker gemaakt konden
word en .. ."

Een echte
agent
Impressies uit Garmerwolde

Uit het gehele land kwamen men
sen en het bleek dat velen in de
loop van de kerkepad-jaren
vriendschap met elkaar hadden
gesl oten , waardoor je soms het
idee kreeg van één gro te famlie.
Sommige mensen loge ren dan
ook bij elkaar als er een kerke
padroute in een ander deel van
Nederland is. De sfeer in Gar
merwolde was uitste kend en de
mensen waren stuk voor stuk erg
enthousiast. Sommigen voor de
kerk zelf, anderen voor de graven
en weer anderen wilden zo snel
mogelijk een stempeltje hebben.
Er waren mensen die al negen

jaar , dus vanaf het begin, aan
wezig zijn geweest bij alle kerke
padroutes. Prett ig om te horen
was ook dat velen het vooral in
het noorden zo plez ierig vonden.
In de prov incies Groning en en
Fries land blijkt de plaatselijke
bevolking erg goed mee te hel·
pen en de uitgestoken vlaggen
staan erg vriendelij k. Vanwege
de plalondsch ilderingen in de
kerk van Garm erwolde vond en
nogal wat mensen deze kerk het
mooist. Opvallend was dat som 
mige mensen ook keken naar to
taal andere ding en dan de kerk,
zoals: zijn er ook winkels in Gar 
merwolde ?
Het was een hele toer om het ver
keer goed te regel en. Er kwam en
meer invaliden dan verwach t en
dat gaf nog weleens een opstop
ping . Maar toen de dom inee zelf
óó k inval idewagentjes ging du
wen was ook dat pro bleem weer
uit de wereld . Kinderen uit Gar
merwolde keken hun ogen uit dat
er zoveel auto's doo r het dorp re
den en dat er bij Ruischerbrug
zelf een echte agent het verkeer
stond te regelen. Dat was nog
niet zo vaak gebeurd. De ge
meente had strenge verkeers
maatregelen afgekondigd zoa ls
snelheidsbeperkingen en stop
parkeerverboden. Ind ien men
fout parke erde zouden de auto 's
zonder pardon weggesleept wo r
den door garagehouder Dikke
ma . Hij hoefde gelukkig niet in ak
tie te komen.

Dank
aan velen
een Thes lnger terug bli k

Een hele belevenis: Kerkepad in
Thesinge . Van tevoren was dat
al beloofd door andere plaatsen,
waar het Kerkepad al eerder
langs ging . Maar je moet het toch
over je heen hebben voelen ko
men om het te geloven. Wat een
fijne , zonn ige dagen, waar heb
ben we het aan verdiend?

. . . pak maar aan . . .

Organisatorisch was er wel het
een en ander te regelen . Geluk
kig was daarvoor Piet Huisman
bereid tot medewerking; hij had
een enorme ervaring opgedaan
met de organisatie van het
school-jubileum desti jds .

Toch zijn niet alle dingen te voor 
zien : zeker niet het aantal be
zoekers . De NCRV had ons
voorbereid op 4 á 5 duizend ,
maar op de eerste zaterdag zijn
het er wel6 á 7 duizend geweest.
Bij de genie-brug was dit grote
aantal duidel ijk te merken: de
capaciteit bleek te klein. Maar
hoe zou het geweest zijn zonder
deze brug? Een open vraag . In
ieder geval de Genie en de Ge
meente Ten Boer die aan de aan
vraag meewerkte, hartel ijk dank.

Dan is hier ook een woord van
dank op zijn plaats aan alle men
sen uit ons dorp die zo spontaan
hebben meegeholpen: de beo
stuursleden van de Vereniging
van Dorpsbelangen die zich voo r
de volle 100% persoonlijk heb
ben ingezet, de famil ies Mollema

en Van der Veen die grote diens 
ten hebben bewezen bij de voed
se l- en engergievoorziening, net
als de famil ie Ritsema bij het
parkeren en Renger de Vries die
steeds voortreffelijk op zijn post
was . En dat zijn alleen nog maar
de paar namen die mij zo te bin
nen schi eten. Onnoembaar zijn
de velen die hielpen bij de ver
keersregeling, de verkoop, de
schoonmaak, klaar zetten, klok
luiden, orge l spe len, w.c. ont
stoppen, bloemschikken, auto's
over de brug lood sen, enz .

Ik vergeet vast nog wel wat. In ie
der geval heeft iedere medewer
ker het met veel plezier gedaan
en goed e herinneringen over
gehouden. Velen zouden het niet
hebben willen missen en som
migen zouden een boek kunnen
schr ijven ove r hun ervaringen.

Velen , waaronder ook ikzelf ,
hebben het Kerkepad-publiek
ervaren als een bijzonder fijn pu
bliek , waarmee je hartverwar
mende kontakten kunt hebben.
Ik kan het niet nalaten hier mel
ding te maken van een katholieke
dame die zei ontroerd te zijn , en
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De fotografische impressies zijn van Kees Faber, Andries v, d. Meulen, Jos de Vries
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dat ook merkbaar was, doo r de
wijze waa rop het koo r van onze
abdijkerk gerestaureerd was . Zij
zag als het ware de geestelijken
door de deur in de noordmuur het
koor binnenlopen . Dat dat in het
protestantse noorden mogelijk
was. Wij zijn toc h een heel eind
samen op weg .

Laat ik deze korte imp ressie be
sluiten met u de waardering te
me lden van de NCRV -producer
Joop Bosboom : De man ier waar 
op Thesinge zijn gasten ontvangt
is grandioos: het hele do rp vol
vlaggen en een draaiende mo len
met eve neens vlaggen: bijzonder
feestelij k.

W. H. de Boom
Stichting Oud e Groninger
Kerken , plaatselijke
commissie Thesinge) .

Nawoord
Na afloop van het kerke padge
beuren hebben we dom inee de
Vrie s-Batenburg gevraagd hoe
de mensen van de organisatie in
Garmerwolde nu achteraf aan
keken tegen het geheel. Op een
enthousiaste wijze vertelde ze :
"De organ isatie verl iep erg goed .
Er waren de eerste zaterdag rond
de 6.000 mensen gekomen en
de tweede zaterdag zo'n 4.000 .
Op de tweede zaterdag was hel
openbaar vervoer wat beter ge
regel d; doordat niet alle mensen
tege lijk kwamen was er wat meer
ruimte om met elkaar van ge
dachten te wisse len . Het waren
allemaal zeer aard ige mensen;
ze maakten geen rommel, waren
heel geduldig en zeer verrast
over de vriendelijkheid van de
noordelingen. Opvallend veel in
val iden hebben ook de moeite
genom en hier naar toe te komen.
Niemand van de medewerkers
hebben we hoeven vragen; ie
dereen heeft zichzelf aange
meld. Hulde voor al deze vrijwil 
ligers! AI met al was het een fan
tast ische gebeurtenis voo r onze
beide dorpen".

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
050- 416425

Nieuwe direkteur
opBloemhof

Maandag 1 september is de heer
J. van der Velde uit Woerden
begonnen als direkteu r van het
bejaardencentrum Bloemhof in
Ten Boer. Hij volgt de hee r BW .
Droppers op die naar de Achter
hoek is vertrokken.

Een van de zaken waa r de nieu
we di rekteur direkt mee te maken
krijgt is de renovatie van de keu
ken . Ook de herindeling va n de
hal en de toko staan hoog op de
lijst van taken . Het wachten is op
de toestemming van de Prov inc ie
om met de uitvoering van de
plannen te beginnen.
Op wat langere termijn moet
Bloemhof het aantal verzor
gingsplaatsen inkrimpen . De
her inde ling van het gebouwen
de behoefte aan de zorg van de
bewoners zal het nodige aan in
ventiviteit van de direkteur en het
personeel vragen , vooral ook
omdat maar weinig geld be
sch ikbaar is om de plannen uit te
voe ren.

Met het zoge naam d flanke rend
beleid, waardoor het bejaarden
centrum een centrale fun ktie
krijgt in voorzieningen voor ou
deren, is inm iddels een beg in ge
maakt. Ouderen uit de gemeente
Ten Boer kunnen voor een tijde
lijke opname, als verzorging thu is
niet meer moge lijk is. in Bloem
hof terecht. Binnenkort start ook
de dagopvang voor ouderen die
nog wel thuis kunnen wo nen,
maa r die overdag behoefte heb
ben aan verstrooiing en verzor
ging .

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovaq-bd

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KAEIDLEA- GAAELU
VESPA - TOMOS-YAMAHA
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Werkplaats 's maandags de gehele
dag gesloten .

Sportieve
(bijna) 60+ers
Op maandag 1 september zijn wij
alweer voo r het derde seiz oen
gestart met onze gymnastiekc lub
"Meer bewegen voor ouderen" .
Tot eind mei volgend jaar zijn wij
wek elijks van 15.30 tot 16.30
gezellig bezig met het opvijzelen
van de cond itie. Op maat van mu
ziek komen de spieren los en het
serieuze oefenen gebeurt met
allerlei materiaal zoal s ballen ,
knotsen , stokken, enz . Soms rol
len we de lange mat uit voor
"grondgymnastiek" , maar
meestal doen we de wat rustiger
oefeningen op de bank . Tot slot
doen we altijd een spel. Ieder be
paa lt zelf in welk tempo hij/z ij
meedoet want dat ligt vaak wel
verschillend.
Op maandag 15 september hou
den wij een ' open uur" van 15.30
tot 16.30 in de gymzaal in The
singe. Dan kunt u vrijb lijvend
mee doen of toekijken. We heb
ben 3 zeer enthousiaste heren
in de groep, maar wat versterking
voo r hen zou welkom zijn! Tot
ziens op onze gymclub.

Truus Top

Conditietraining

Oo k het komend seizoen '861'87
is er weer gelegenheid om uw
conditie op peil te houden of op
peil te brengen. Voor jong en .
oud , zowel dam es als heren.
Kom een langs !
De eerste twee avon den zijn ter
kennismaking en dus gratis.
Plaats: Gymzaal Garmerwolde

Tijd : elke woens
dagavond va n kwart
ove r zes tot kwa rt over
zeven. (vanaf 2 sep
tember).

Kosten : ongeveer één rijksdaal 
derperkeer.

Tot ziens !

Henk Vliem

Uw huls;' de ldlIIder lYOOlt1

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

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

Amnesty PERSBERICHT

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat
Amnesty International werd op
ger icht. Ter gelegenh eid van dit
25-jarig bestaan is een expositie
samengesteld over ontstaan ,
doelstellingen en werkwijze van
Amnesty.

Deze expositie is in Ten Boer te
bez icht igen van tot sep -
tember 1986 in soc iaal-cultureel
centrum "Het Buurhoes", Gay
kingastraat 17, 9791 CE Ten
Boer. De openingstijden van
"Het Buurhoes" zijn:
- maandag tot en met don der

dag van 19.00 tot 22 .00 uur.
- vrijdag, zaterdag en zondag

gesloten.

Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met:

Jos de Wiljes
Kwartel pad
Ten Boer.
te l: 05902-2306.

OPROEP!!
Aan iedereen uit Garmerwolde
en omgeving die de engelse taa l
wi l leren spreken en verstaan.
De lessen zullen in het dorp ge
houden kunnen wo rden. Er is n.1.
mondeling toegezegd dat er ge
bruik mag worden gemaakt van
het handenarb eidlokaal van de
openbare basisschool in Gar
merwolde , - overdag - in overleg
met de directeur van de school,
de heer Groenhagen.
Reacties hierop zie ik gaarne
spoedig tegemoet. Woont er in
Garmerwolde of omgeving een
leraar/lerares die 's morgens of
's middags - in ieder geval tijdens
de schooluren - les kan geven?
Eveneens graag zo spoedig mo
gelijk reageren.

Janna Star
W. F. Hildebrandstraat 20
tel. 050-416227.
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laat er iets aan doen
er is nu een

pedicure
bij u in de bu urt
Maak eens een afspraak

UW PEDICURE:

Hennie Reinders
Schutterlaan 26
THESINGE
tel. 05902-3037



Verkeersremmende maatregelen
Schutterlaan: plateaus

Kerkdiensten
Herv. Gemeente
Thesinge
Garmerwolde
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Gereformeerde kerk
Thesinge.
Garmerwolde

7 sept: 9.30 kandidaat v.d. Wel
uit Kampen . 19.00 Drs . Ol
denhuis uit Kollum (grunne
ger dainst) .

14 sept: 9.30 Ds. Visser uit Uit
huizen. 14.30 Drs. van Over
eem uit Leek .

21 sept: 10.30 Dhr. Fraanje uit
Middelstum. 19.00 Drs.
Feenstra uit Ulrum.

28 sept: 9.30 en 14.30 Ds. Oe
veren uit Haren .

7 sept: Thesinge 9.30 dienst
.voorbereid en gedaan door
gemeenteleden

14 sept: Garmerwolde 9.30 Ds.
C. de Vries-Batenburg

21 sept: Thesinge 9.30 Ds. C.
de Vr ies-Batenburg

28 sept: Garmerwolde 9.30
cand . mw. W. van Seventer
van Ouwerkerk, Groningen
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Zo was deze bijeenkomst in feite
niets anders dan een mondelinge
uiteenzetting van gemeentelijke
zijde over wat er te gebeuren
staat. Aanwezigen die meenden
dat zij gehoord zouden worden
op een inspraak-gerichte manier,
vonden dat zeer teleurstellend
van deze avond.
Tweederde meerderheid van de
dorpsbewoners sprak zich des
tijds bij de eerste enquête uit vóór
doeltreffende verkeersremmen
de maatregelen . Op die voor
waarde stonden betrokkenen
hun sloot af voor riolering . Jam
mer dat de gemeente de zaak zo
lang heeft gere kt dat het tot één
grote bron van ongenoegen
werd, waarbij iedereen het ge
zeur beu raakte .
Maar enf in: het ziet er naar uit dat
er voor Thesinge eindelijk, en la
ten we hopen zonder overlast,
een einde komt aan de affair e
Schutterlaan . De tijd zal het Ie
ren!

Annelies Heuvelmans

gedeelte van 2,60 meter, en
daarna de afloop van weer 1,5 m.
Wie daar te hard overheen gaat
wordt simpe lweg gelanceerd .
Schokbrekers zullen de klap van
het neerkomen zeker niet over 
leven . Er komen natuurlijk waar
schuwingsborden te staan . Drie
van dergelijke plateaus worden
lang s de laan gepaatst: bij de
nummers 37 , 19 en 7 (om en na
bij). Vóór 15 september moeten
ze er liggen .

De sloot is alweer een jaartje of
wat gedempt, maar de verkeers
remmende maatregelen gingen
de mist in. Het is geen wonde r dat
die idiote ribbels en andere lap
middelen een negatieve stem 
ming in het dorp hebben ge·
kweekt tegen èlke oplossing op
dit gebied. Wanneer de ge
meente destijds zo consequent
was geweest om meteen aan die
garantie te voldoen, was de vre
de bewaard gebleven. De enige
die zich in deze affaire conse 
quent aan het gesloten contract
heeft gehouden, was de door de
betrokkenen aangestelde onder
handelaar Bremer. Het is dus be
paald niet juist om hèm rondu it,
of - zoals op de hoorzitting ge
beurde - op subtielere wijze de
zwarte piet toe te spelen . De ge
meente had duidelijk toch niet
gerekend op zoveel volharding.
Zo nam de bijeenkomst op 1 jul i
in Ten Boer de vorm dan van een
toneelstukje, waar in een veelbe
sproken hoofdrolspeler niet aan
wez ig was : Rudy Bremer, op va
kantie , wist zelfs niet dat de bij
eenkomst werd gehouden. An
ders zou hij bij bezorgde vragen
en opmerkingen van toehoorders
ongetwijfeld enige kanttekenin
gen hebben geplaatst.

Negatieve stemming

Op dinsdag 1 juli (ja, even terug
in de tijd) bezochten vele Schut
terlaan -bewoners een hoorzi tting
op het gemeentehuis, op uitno 
diging van wethouder Harm
Janssen,
Hij deed de aanwezigen de nieu
we plannen voor verkeersrem
mende maatregelen aan de
Schutterlaan in Thes inge uit de
doeken. Daarbij werd nog even
snel de geschiedenis doorgeno
men: de weerstand tegen sloot
demping ten behoeve van riole
ring, het uite indelijke compromis
bereikt door Rudy Bremer na
mens alle bezwaarden om op
bepaalde voorwaarden tot dem
ping van één sloot over te gaan .
Met de betrokkenen werd een
contract gesloten, vol garanties
waarvan de belangrijkste was:
doe ltreffende verkeersremmen
de maatregelen, in de vorm van
haaietanden (een soort uitsteek
sel, weet u nog? ). Daar had de
gemeente nog altijd niet aan vol
daan . Tja , er kwamen malle rib
bels waar iedereen terecht steen
en been ove r klaagde, en na
verwijdering daarvan kregen we
plantebakken, paaltjes en 'psy
chologische ' remmende werk ing
van witte lijnen. Bij metingen
bleek dit niet geweldig effectief.
Namens de bezwaarden hield
Rudy Bremer vol. terz ijde ge
staan door een advocaat.

Uit de ideeënkoker is dan nu het
volgende gerold ; plateaus. Nog
altijd niet de oorsp ronkelij ke
haa ietanden, en natuurlijk ook
geen drempels want die zijn le
vensgevaarlijk op een door
gaande weg als de Schuttertaan.
Maar we kunnen ons die pla
teaus voorstellen als een soort
afgep latte , uitgerekte drempels:
over een aanloop van 1,5 mete r
wordt een hoogte van 15 cent i
meter bereikt, dan volgt een vlak

Praatookeensmet de Rabobank
over uw verzekeringen,

Iedereen is wel ergens voor
verzekerd. U dus ook. Klopt het
allemaal nog. Want als er iets niet
klopt, merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker'.
Het ligt voor u klaar.

[
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ONZEKER /~ . -
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labobaok ~
Vooreenverzekerder gevoel.



De Kerklaan tegen de rest
Touwtrekken
Thesinge
Een gelaten stemming heerste
er aanvankelijk 22 augustus op
het sportveld van Thesinge. Zes
dames- en 9 herenteams hadden
zich bij Dorpsbelangen opgege
ven om aan de touwtrekwedstrij
den deel te nemen , al of niet
voorbereid. Het eraan voorat
gaande etmaal had het flink ge
regend en de erg droge grond
wat geschikter gemaakt. Zo werd
in elk geval voorkomen dat bij het
heen-en-weer-getrek de ploegen
zich in een stofwolk zouden huI
len.
Rond de klok van zeven groe
peerden de stratenteams zich.
Druk werden kansberekeningen
gemaakt. Je kon ploegen elkaar
argwanend zien begluren. De
soms breder geworden schou
derpartijen werden getaxeerd.
"Spionnen" werden erop uitge
stuurd om over nieuwe technie
ken te vernemen, intimidatie
praktijken werden toegepast, zo
als Klaas Slager ondermeer
deed t.a.v. de tweede ploeg van
de Schutterlaan: "Je lig'n al te
poest'n op't veld veurdat je an
trek'n tou komm 'n! "
Dorpsbelangen had de arena
met touwen goed afgezet - wat
jammer toch , dat mensen altijd
daar binnen willen staan - ja,
zelfs zorg gedrag en voor een
heuse lichtinstallatie, voor het
geva l de duisternis te vroeg in
zou vallen.
De damesploegen van de Singel
en de Schutterlaan mochten na
zijn open ingswoord van Zijlerna
de spits afbijten . De dames Dij
kema en Dijk regelden vanaf hun
verhoogde jurypositie een hoop ,
terw ijl Johan Suur en Roelf Jan
sen de teams feilloos lieten be
ginnen.
Enige studie der strijdende par
tijen leerde dat voora l het gebru ik
van coaches in de mode is ge-

raakt. Een enkeling maakte zelfs
gebruik van potlood en papier.
Dit duidt er wel op dat ook deze
tak van sport een flinke ontwik
keling heeft doorgemaakt. Coach
Lammerts had het wel erg moe i
lijk toen hij twee teams tegelij
kertijd moest aanvuren . Toch
blijft bij mij de vraag overe ind wat
nu gerichter en efficiënter werkt
als coach rustig met tekens aan
geven wat je van de ploeg ver
wacht , of uitsluitend in vele ek
stra decibels aanwezig zijn?
Nadat bij de dames de plaatsen
waren verdeeld, bleef bij de
ploeg van de Schutterlaan enige
wrevel bestaan over de gang van
zaken. In een direkt duel haden
zijn het team van De Dijk/Singel
verslagen . Maar wat bleek : via
een verliezersronde stootten de
Singeldames onder gespierde
aanvoering van Betty Slager
door tot de eindrondes. Daar
ontmoetten ze, sterk geworden

De Ritsema 's beslist niet 'Schutter'·ig

, 1

en in de "the winning mood ",
voor de vierde maal de Schutte
ressen , die nu in een zinderend
duel -Iaten we het wel even goed
spannend houden, zodat er vol
gend jaar nog meer deelname is
- het loodje moesten leggen. Zij
werden nu derde. In definale ver
wees Betty c.s. vervolgens het
team van de Molenweg naar een
zeer verdienstelijke tweede
plaats.
Diskussie binnen Dorpsbelan
gen geopend . . . ? Want ook
enkele herenteams lieten gelui
den horen , die erop neerkwamen
dat ze het prett iger vonden om
tegen alle teams aan te treden .
Hoe verliep de strijd bij de heren .
AI snel bleek deze avond dat de
Kerklaan, sinds jaar en dag de
allersterkste ploeg , opnieuwover
een uitgebalanceerd team te be
schikken. Zelfs zonder de "lei
der" der Ritsema 's, vorig jaar
geopereerd aan een hernia,

fOIO: Afke v. d. Meuten.

maar aangevuld met de jongste
telgen uit dit roemruchte ge
slacht, traden ze met de immer
goed voorbereide Nico Schutter
elke tegenstander met open vi
zier tegem oet.
Via de opwarmronde tegen de
Schutterlaan 2, die O.l.V. coach
Joop Behrendt veel progressie
heeft gemaakt, wandelden ze
door het hele veld naar de finale .
Alle ploegen delfden het onder
spit en wie voor de finaleplaats
nog op enige tegenstand van de
SChullerlaan 1, met zwaarge
wicht van Zwol als kontragewicht
had gerekend, kwam bedrogen
uit. Met speels gemak werd ook
die klub aan de Kerkkar gebon
den. En gezien het krachtsver
schil zal dat de komende decen
nia wel zo blijven, of men moet
voor van Zwol de melkbussen
weer in ere herstellen. Dan geef
ik hun een goede kans.
Dat de Kerklaan blij was met de
zoveelste overwinning (de hoe
veelste wel niet?) werd duidelijk
geïllustreerd door Jacob Ritse
ma, die na afloop enthousiast op
de nek sprong van Roei Bus , die
daardoor nauwelijks gelegen·
heid kreeg om zijn verlies te
demonstreren.
Klaas Slager werd met zijn veel
belovend" ploeg van de Dijk/Sin
gel derde. Jongens, ga asjeblieft
ekstra trainen , zodat we volgend
jaar met jullie nog een titelkandi
daat hebben . En dat geldt uiter
aard voor alle ploegen . Neem je
taak serieus!

Ad van Zalk

Klaverjasclub Ruischerbrug be
gint vanaf dinsdag 9 september
weer.te kaarten in Bar "de Rol
len" te Ruischerbrug aanvang 8
uur, nog graag enkele nieuwe le
den zowel dames als heren, op
gave. Tel. 050-414156 of
's avonds aan de zaal.

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 interieurverzorging
stadsweg 63. 9791 kb ten boer betimmeringen



Planten in onze omgeving: de akkerdistel

"DIE DISTELS ZAAIT,
ZAL STEKELS OOGSTEN"

Het is opvallend hoe vaak de dis
tel voorkomt in spreuken en ge
zegdes. De in de titel voorko
mende uitspraak betekent zoiets
als: wie kwaad doet zal zijn straf
niet ontgaan. Een andere be
kende is 'op distels zitten', wat
verwijst naar op hete kolen zitten,
ongeduldig zijn . En ook : 'onze
weg is met distels bezaaid', als
de "moeilijkheden des levens"
worden bedoeld. Uit deze ge
zegden blijkt wel wat het belang 
rijkste kenmerk van deze plant
is: de venijnige stekels, die een
ieder wel uit ervaring zal kennen.
De bijnaam 'stekel' voor deze
wijd verbreide plant zal dan ook
niemand verbazen.
Ik beperk me in dit stukje tot de
distels uit de familie van de sa
mengesteldbloemigen en wel
speciaal tot de akkerdistel, het
meest bekende lid van deze fa
milie . Opva llend is trouwens dat
er ook distels voorkomen in an
dere families; zo behoort bijv . de
blauwe zeedistel tot de scherm
bloemigen en een distelachtige
plant als de steke lbrem is een
vlinderbloemige. De meeste dis
tels horen echter toch tot de
composieten (= samengesteld
bloemigen); naast de akkerdistel
zijn dat bijv. de melkdistel , de ka
le jonker, de spee rdistel.
De akke rdis tel is een overblij 
vende plant die van 50 tot 120 cm
hoog kan worden met ingesne
den bladeren, waaraan die be
faamde stekel ige randen zitten .
Hij bloe it met licht paarse plui
men, die vastzi tten op een groen
hoofdje. Deze bloeiwijze bracht
mensen in Belgisch Brabant tot
de uitsp raak 'Doar staat een
manneken op 't veld , met een
rood hoedje op sijn kop', als ze
een bloeiende distel zagen. Deze
bloemen verspreiden een zoeti
ge, mus kusachtige geur, die veel

insekten en vlinders aantrekt.
Opvallend is dat de akkerdistel
veel eenslachtige (dus of vrou
welijke of mannelijke bloemen)
voortbrengt: dit beperkt de
voortplantingsmogelijkheden,
want de mannelijke en vrouwelij
ke planten staan niet altijd dicht
genoeg bij elkaar. Daar komt nog
bij dat veel vruchtpluis, dat door
de wind wordt meegenomen, ste
riel is. Een veel in de plant voor 
komende paras iet zorgt ervoor
dat zo'n 10 - 60% van het pluis
geen zaadje bevat. Je zou dus
verwachten dat deze plant het
erg moeilijk heeft om zich in
stand te houden; niets is echter
minder waar ! Alleen al door on
ges lachtelijke voortplanting via
zijn wortel stek kan één plant bin
nen een paar jaar zorgen voor
een uitgebreide begroeiing van
enkele vierkante meters.
De akkerdistel is dus een ge
vreesd onkruid, dat zal elke boer
kunnen beamen. De plant uit de
grond trekken heeft weinig zin
want elk stukje wortel dat in de
grond achterblijft kan weer uit
groeien tot een nieuwe plant. In
Zuid-Holland zei men dan ook :

Stekele breke is stekele kweke,
stekele steke is stekele de nek
breke.

Zoals dit rijmpje al aangeeft, je
moet de diste l met wortel en al
uitsteken. In veel graslandstre
ken was het 'stekels trekken' ver 
plicht gesteld. Met een houten
tang werden de groene delen
voor de bloei losgetrokken, waar 
door de onderg rondse delen ver
zwakt wer den. Tegenwoordig
worden vooral chemische mid
delen gebruikt maar die hebben
bij distels lang niet zovee l sukses
als bij andere onkruiden (zoals
bijv. de brandnetel) . Gelukkige

voor de boer wordt de plant vaak
aangetast door virusziekten,
roest en parasiterende insekten.
In de keuken en de geneeskunde
heeft de plant nooit een grote rol
gespeeld. Je sch ijnt de stengel
en wortel rauw of gepeld te kun
nen eten en een extrakt van de
distel zou als laxerend middel
kunnen werken . Een veel grotere
rol heeft de plant gespeeld in al
lerlei volksverhalen . Zo werd de
distel vaak gezien als een aan
wijzer voor goede grond. Dit idee
leidde o.a . tot de sage, waarin
een blinde man een stuk land wil
de kopen om er gewassen op te
verbouwen. Het enige wat hij zei
was : "Breng mij naar de distel " .

In Engeland gold de stengel als
een orakel. Meisjes plukten drie
stengels van de distel af, die zij
name n van jongens gaf. Deze
stengels legde ze onder haar

kussen en de stengel die er de
volgende ochtend het beste uit
zag, droeg de naam van haar
aans taande, Ook bekend staat
een verhaal dat een Deen, die op
oorlogspad was in Schotland,
met zijn blote voeten op een dis
tel slapte en van pijn begon te
krijsen , waardoor de Schotten
gewekt werden. Door deze ge
beurtenis schijnt het Schotse
volk de distel tot zinnebeeld te
hebben gekozen met de leuze:
Nemo me impune lacessit: 'nie
mand randt mij straffeloos aan '.
Een laatste verhaal uit Duitsland
tot slot. Er werd eens een koop
man overvallen en gedood en die
zei tegen de rover in zijn ster
vensnood: "De distel zal jou ver
raden " . De rover Iachtte hier hard
om en verdween. Hij vertrok naar
een afgelegen dorpje waar hij
zuinig leefde van de buitge 
maakte goud en juwelen. Hij leef
de zo zuinig dat hij gierig werd en
hij werd ook steeds argwanen
der . Hij herinnerde zich de uit
spraak van de koopman en be
gon met grote bogen om distels
heen te lopen. Dat viel andere
mensen op en ze vroegen hem
op een gegeven moment waar
om hij dat deed. Ze kregen nooit
antwoord en de rover maakte dat
hij in zijn huis kwam. De dorpe
lingen bleven echter aandringen,
waa rdoor de rover er langza
merhand gek van werd en ten
slotte de moord bekende. Hij
werd opgehangen en de oude
koopman kon nu pas rustig in zijn
graf liggen . De distels hadden
hem gewroken.
Talloze andere verh alen bestaan
er nog over deze plant die zich-
gewapend heeft tege n mensen
en dieren; een troost voor een ie
der die zich weer eens aan een
stekel van deze plant verwondt
zijn de woorden van Guido Ge
zelle:
Distels en doornen steken zee r
Maar kwa tongen
Wel duizend keers meer

Tekening : Ad van Zalk
Tekst: Kees Faber

J . FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-416413
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Volleybal
Thesinger
dames

Woensdagavond 20 augustus
deed sinds een aantal jaren weer
eens een damesteam uit The
singe mee aan het jaarlijkse vol
leybal toernooi van de gemeente
Ten Boer.
We verzamelden ons bij Nel,
vervol gens gingen we met z'n
achten (!), in de bestelbus rich
ting Ten Boer : Nel, Karin, Chris
tien, Karin, Truus , Hennie, Lies
beth en ondergetekende . Paste
precies.
Er werd in 2 poules in 2 sportza
len gevolleyba ld.
Poule 1: Fazanthof , Tussen daip
en knoal, Thes inge, Ommelan
derstraat. Rijksweg (zaal Gay
kingastraat) .
Poule 2: Ratjetoe, Kloostermo
len, De Klungels, Sint Annen,
Bloemhof , Jong Talent (zaal
Kievietstraat).
De spee lduur per wedstrijd was
13 minuten.
Met veel plezier en inzet werden
we tweede van onze poule, ei
genlijk tot onze grote verbazi ng,
want we hadden nog nooit eerder
met elkaar gespeeld .
De kruisfinales werden gehou
den in de zaa l aan de Kieviet
straat. Er waren nog 4 ploegen
over : Rijksweg , De Klungels ,

I Thesinge en Kloos termo len. Het
toernooi werd gewonnen door
Rijksweg, tweede werd Kloos
termolen en wij versloegen De
Klungels .
Een eervolle derde plaats .
(Heren volleyballers, leest u dit
even goed?!)
leder van ons kreeg een vaantje
en een toegangskaart voor het
bloemencorso in Eelde.
We hebben onze derde plaats op
gepaste wijze nog even bij Hen
nie thuis gev ierd. Volgend jaar
weer?

Els van den Oever

Over volleybal
en patat
Ofwel: hoe het niet moest

Met een bezwaard gemoed volgt
hier een verslag van de lotgeval 
len van de heren volleyballers uit
Thesinge. Wat waren we gemo
tiveerd, er kon niets misgaan .
Maar .. . door medische en an
dere omstandighed en zag het
team er op verschillende plaat 
sen anders uit dan vorig jaar. We
hebben Kees. Bertho , Eddy en
Peter node gemist. Vorig jaar le
verde Thesinge twee teams , dit
jaar kostte het moeite er één sa
men te stellen .
In de grondig verwarmde sauna
aan de Gaykingastraat versloe
gen we op superieure wijze met
subliem samenspel het leeu
wendeel van de tegenstanders
en vergisten ons een beetje in de
wedstr ijd tegen St. Annen. Toch
werden we eerste in de poule
omdat we duidelijk meer punten
hadden dan de rest.
Wat kan je gebeuren, eerste van
je poule, terech te vrees bij de
nieuwe tegenstande rs, volstrekt
overtuigd van ons eigen kunnen.
Edoch, het pakte ietsje anders
uit. Geheel buiten onze schuld
natuurlijk! Het transport naar de
Kievitstraat plus een welhaast
niet te onderdrukken verlang en
naar de nabespreking heeft ons
minimaal onze concentratie ge
kost. De uiteindeli jke overwin
naars hebben dus gewoon geluk
gehad (denken wij).
In tegenstelling tot een lange
reeks van grote overwinningen
in voorgaande edities van dit
sportweektoumooi taaiden wij
berustend af richting Jägermeis
ter. We hebben het over van alles
gehad. behalve over volley -
bal. ..

Namens de diep teleurgestelde
Wim
Stoffer
Jan
Ad ......Haye en Hans.

Eén achtste ...

Op 16 augustus werd in Flevo
land de Neder landse kampioen
schap Triatlon gehouden. Ie
mand die daaraan mee wil doen
moet jaren intensief oefenen .
Maar omdat dàt niet voor ieder
een is weggelegd organiseert
men hier en daar halve en kwart
triatlon s.

In Ten Boer was er voor de re
creatieve sportievelingen tijdens
de jaarli jke sportweek een "één
achtste Triatlon" georganiseerd.
Toch nog vijfhonderd meter
zwemmen, tweeentwinti g kilo
meter fietsen en ruim vijf kilome
ter lopen. Het zwemmen vond
plaats in de "Blinkerd" . de fiets
tocht leidde langs l ellens, Ste
dum, Garrelsweer en Winneweer
en daarna. langs de Rijksweg en
tegen de harde wind in, terug
naar Ten Boer. Toen moest het
laatste gedeelte rennend langs
de Oude Stadsweg richting Gar
merwo lde, via Bovenrijgerweg
en Rijksweg terug naar Ten Boer
worden afge legd. Iedereen die
zich had opgegeven maakte de
tocht ook af. Het heette geen
wedstrijd te zijn maar de mensen
probee rden het trajekt wel zo
snel mogelijk af te leggen .

De moeilijkheid van de Triatlon
ligt bij de wisseling van het fiet
sen naar het hardlopen; vee l
deelnemers hadden wat last van
kramp in de kuiten , maar nie
mand heeft het erbij laten zitten.
Het is voor herhaling vatbaar en
een leuke sportieve aanvulling in
de Ten Boerster sportweek!

Een deelnemer
(Dick Sybenga)

Sportvereniging
Garmerwolde

Ongetwijfeld heeft u in het begin
van deze zomer wel van deze of
gene gehoord dat de Sportver
eniging GEO weer omgevormd
is naar het van ouds bekende
Voetbalvereniging Geo. Tegelij
kertijd hebben de niet-voetbal
lende leden van de S.V. zich ver
enigd in een nieuwe "Sportver
eniging Garmerwolde" . Binnen
deze S.V. Garmerwolde kunnen
op dit moment de volgende vijf
takken van sport beoefend wor
den : Jazzgymnastiek - Jeugd 
gymnastiek - Badminton -Tafel
tennis en Conditietraining. Indien
er in onze dorpen liefhebbers zijn
voor nog ande re takken van sport
dan kan deze nieuwe tak zonder
problemen toegev oegd worden
aan de S.V.. Het bestuur van de
S.V. Garmerwolde bestaat ge
maksha lve uit net zoveel leden
als er takken van sport zijn. Op
dit moment is de samenstelling:
Peta Juqen s, Ginie Kiel, Frouwke
Schuur (penn .), Henk Vliem
(voorz .) en Ed Welling (secr.),
Het aantal leden van de nieuwe
sportvereniging bedraagt een
kleine honderd. Nieuwe leden
zijn natuurl ijk alt ijd welkom.
Neem even kontakt op met één
van de bestuurs leden of ga recht
streeks naar het gymlokaal als
de desbetreffende sport beoe
fend wordt.

Tijden (ingaande 1 september)
Jazzgymnastiek

dinsdag 20.30 - 21.30 uur
Jeugdgymnastiek

maandag 15.45 - 18.00 uur
Badminton

woensdag 20.00 - 21.00 uur
donderdag 22.00 - 22.45 uur

Tafelte nnis
maandag 21.30 - 22.30 uur
vrijdag 20.00 - 21.00 uur
ijeugd)

Conditietraining
woensdag 18.15 - 19.15 uur.

Het bestuur
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Hanegevechten in Garmerwolde. De paal wordt weer lekker
glibberig! l oto: Pet. Jurjens

Te koop aangeboden :
- Kinderfiets ± 3-5 jaar f 25 ,00

Kinderfiets ± 5-7 jaar f 25,00
Vliem, L. v. d. Veenstraat 14,
Garmerwolde .

- MOS-helm tel: 05902-1721

Gevonden:
- Kleine beurs met twee kwar

tjes. Gevonden in de speel
tuin , 2e week augustus .
Af te halen bij Sietze Vliem , L.
v. d. Veenstraat 14, Garmer
wolde.

- Te Garmerwolde: een zonne
bril af te halen bij Mark Huis
kes , L. v. d. Veenstraat 5,
Garmerwolde.

Wist U dat:
- er wegens groot sukses we

derom een blues-avond in
Garmerwolde is.
Nadere gegevens vindt u in de
volgende G&T-express.
Noteer vast zaterdag 22 no
vember in uw agenda.
Voor deze avond hebben we
de B.J . Hegen Blues-Band
vastgelegd .

- tijdens de braderie zich veel
nieuwe abonnees voor de
G&T hebben opgegeven.
Wij wensen hun van harte wel ·
kom en veel leesplezier.

Stoomfluitjes

Kanoe. 11 in de vrrkanbe

,k'ol: o~ k"oen dor was leuk m, je0"ge f.orlsb~e
we moesl::en om kue kelen en weer o m d nJC1e.o
dot WQS heel ~cl, .et etcelek fHkl jelie heleuk ?
m~J ~ \.Jon t we WlO4!'~~n oco r eer-i meer .

, . d
: ., Jeroen Rei" er-s

(f. ""---.-.---_ :-\

7-'-"-.L...L..-~7

Nieuwe leden zijn van harte wel
kom . Wilt u meer weten over on
ze vereniging, neemt u dan even
contact op met mevrouw M. Jan
sen, Geweide-weg 11, Garmer
wold e. Tel: 050-416365.

22 april 1987:
Een boek bespreking door
mevrouw de Graaf.

20 me i 1987:
Kegelen in "de Leine" te
Kropswolde .

mevrouw E. Bouman
Dorpsweg 4,
tel. 416503.

mevrouw F. Thedinga
Meerpaal 156,
te l. 415350.

Volksdansgroep
"Klank en Bewe
ging"

Oe volksdansgroep te Garmer
wolde zoekt enige nieuw e leden.
Een kennismakingsavond wordt
gehouden op dinsdagavond 23
september a.s. in café "de
Leeuw" , aanvang 19.30 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom .
Oo k kan er een kijkje word en
genomen op onze weke lijkse
dansm iddag , 's maandags van
13.45 - 15.00 uur.
Voor inlich tingen of opgave kunt
u bellen :

,
iL- kb 7 ( ... een week or kano:~n gezeelen ik
vind he~ leuk ~nd ...Je moes ben exr,res Om 2.1001"1

en mei: ee- bol speelen ;nde 9r oo/:e vs f< r ltabp"rk

moffhys Reinder5 .

Het was héé/spannend! foto: Hermie Reinders

24 sept embe r 1986:
StoHenshow, door Huiz ing
stoffen te Groningen.

29 oktober 1986 :
Wim Oussel met een lezing
+ dia's over Japan .

26 november 1986:
Een lezing door Mevrouw
Hügel-Stouthandel over pa
ranormale geneeswijze.

17 december 1986:
Kers tversiering maken o.l.v,
Mevrouw B. Flokstra.

10 janu ari 1987:
Nij-joarsverzide m.m. v. "De
tuutjefloiters"

18 februari 1987:
Jaarvergadering . Na het
huishoudelijk gedeelte een
lezing door de heer H.W .
Helmantel over het voo rko
men van misdrijven.

25 maart 1987 :
Oe heer J.F. Oldenhuis ver
telt over het Groninger
dialect.

Programma
Plattelandsvrouwen
GarmerwoldeREDAKTIE

ADRESSEN

Eind-redaktie Thesinge:
KeesFaber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257.

Redaktie G armerwolde :
Carel Hazeveld. Peta Jurjens,
Elisabeth Schuling, Delta v.d. Molen.

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

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schuling,
L. v.o.Veenstraat2 ,
tel. 050-416355.

Adm inistratie : Pets Jurjens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: RaboGarmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóórde
15e van de maand.

Zuivel
Dagelijks
Vers

J.S. Mollema
H. Ridderplein Thesinge

~)
J' BLOEM·
r KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Garmerwolde 050-416280


