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De man met de blauwe emmertjes

Siebrand rammeling aan het werkt!o!o:Andries van de, Meulen)

Blauwe emmers, vol schillen,
oud brood, dozen met oud
papier,zakken met vodden, lege
flessen. Elke maandagocht end
is het tegenwoordig een troep
langs onze wegen. Even later
komt de trekker-met-aanhan 
gers het dorp in en dan zien we
hem sjouwen: Siebrand Tamme
ling, de milieuboer. Het liefst zag
hij dat zijn wekeli jkse route ons
even vertrouwd wordt als de
aanwezighe id van bijvoorbeeld
de melkboer. Dat begint al aardig
te lukken: hij merkt dat zijn
opbrengst groeit. Maar waarom
doet hij d it werk eigenlijk - en
waar laat hij al dat spul?

Goed doordacht plan

Voorafgaand aan de eerste keer
dat hij onze dorpen aandeed,
ste lde Siebra nd zich voo r in een
huis-aan-hui s foldertje.
Daarin legde hij uit waarom hij
zich milieuboer noemt : 'Het is
jammer om materia len en din
gen, die best opnieuw gebrui kt
kunnen worden , klakkeloos in de
vuilnisbak te gooien. Ik haal dus
dat gedeelte van het huishoude
lijk afval op dat geschikt is voor
hergebrui k. En omdat hergebruik
van afval minder schade toe
brengt aan het milieu, koos ik als
naam voor mijn bedrijf : DE
MILIEUBOER.'
Siebrand, geboren en getogen
in Woltersum, is dertig jaar ,
getrouwd met Janna en vader

I van de nu éénjar ige Wendy. Nog
twee jaar geleden was hij verko 
per in een spo rtzaak .
Na een jaar werkeloosheid,
kreeg hij een uitnodiging van de
sociale dienst van de gemeente
Ten Boer om eens te komen pra
ten over het opn ieuw starten van
het schillenboerprojekt .
" In samenwerking met de wor
menkwekerij Winneweer had er
in het hoofddorp al een sch illen
boer gereden. Maar toen de wor
menkwekerij, door allerlei
omstandigheden, een fiasco
werd, verdwee n ook die schillen
boer. Voor de gemeente was het
belangrijk dat er weer een derge
lijke voorziening kwam, vandaar
dat ze op zoek gingen naar een
gegadigde," vertelt Siebrand.

"Er waren meer mensen uitg eno
digd voor een gesprek hierover,
maar uiteindelijk ben ik het dus
geword en. In het eerste gespre k
dat ik had, b leek dat ik met
behoud van uitkering de poging
kon wag en. Zij leverden dus het
idee, maar ik kon dat zeif gaan
invullen."
Door contact met een milieuboer
in Grijpskerk, met wie hij zelfs
een dag meeliep, groeide zijn
interesse.
"Voorwaarde van de gemeent e

was wel dat ik de schillen niet
zou ops laan. Ik moest dus aller
eerst op zoek naar een vaste
afneme r. Het was in het begin
natuurlijk allemaal een grote gok,
maar een beetje zekerheid kreeg
ik door een rapportje van TNO
over de voedingswaarde van
schillen: goed geschikt voor vee
voer. Een veehouder in mijn
dorp, die te weinig land heeft
voor zijn koeien, deed mee."
Na de ervaring in Grijpskerk,
bedacht Siebrand dat het plan
uitkon als hij zich niet tot alléén
schil len bepaalde. Hij w ilde wel
alles oph alen wat de mensen
zoal kwi jt moeten en dat
gesc hikt is voor hergebruik. Niet
alleen in het hoofddorp, maar in
de hele gemeente.
Dan moest er geïnvesteerd wo r
den : hij had minstens een trekker

met tw ee aanhangers nodig .
Ook moest hij opslagruimte heb
ben voo r dat afval, dat niet
onmiddellijk naar een afnemer
gaat.
Siebrand werkte dit alles uit op
papier. Niet het werkstuk van
een dromer: de gemeente
steunde hem, en via de rijks
groepsregeling zelfstand igen
kreeg hij tegen lage rente een
aantrekkelijke lening. Bij d it alles
was vooral van belang dat hij van
de gemeente een blijvende ver-

goeding kon krijgen voo r elke ton
afval die hij ophaalt. Op basis
van die tonnage-vergoeding kan
hij nu werken : als daarnaas t de
opbrengst van het afval in de
toekoms t hoog genoeg wordt,
kan hij zelfstandig worden. Nu
werkt hij in feite nog voor zijn uit
kering: "maar de groei zit erin" ,
constateert Siebrand.

Spannend
Vooral Janna laat merken dat zij
het in het begin allemaal niet zo
zag zitten: dat geld zouden ze er
vast niet uitkrijgen. En nog ver
baast het haar wel dat iedereen
zo enthousiast reageert en goed
meewerkt. Er komen eerder
klanten bij, dan dat er mensen
langs de route afhaken.
Maar het spannendst was toch
wel de eerste keer dat de sch illen

werden afgeleverd bij de vee
houder: 'Ik ging erbij staan kijken
of de koeien het wel vraten. Je
gelooft het misschien niet , maar
er zijn koeien bij die gek zijn op
sinaasappelschillenl Die eerste
avond zaten we maar te wachten
tot er een telef oontje zou komen
van: 'Ze iusten het niet! ' Maar de
volgende ochtend was alles op."
Een heel avontuur was ook de
leverantie van de trekker. "Nog
nooit van m'n leven had ik op
zo 'n ding gezet en. En daar
moest ik dan mee wegtuffen,
met maar liefst tw ee wagens
erachter. De man die de trekker
afleverde geloofde z'n oren niet:
zoiets heb ik nog nooit beleefd ,
zei hij maar."
De aanhangers heeft hij aange
past. Het afval wordt streng
gescheiden, dat werkt netjes ,
maar er mag ook geen ander
spul tussen de schillen komen .
"Vooral voor scherpe dingen zijn
we bang . Daar zijn we tegen ver
zekerd . Het gebeurt ook nog
weleens, dat we filterzakjes enzo
aantreffen - somm ige mensen
menen nog dat de inhoud van
het blauwe emmertje voor com
post is, maar over het algemeen
loopt het prima ."
Hard werken is het wél : vier
dagen in de week rijdt en vooral
loop t hij zijn vaste routes , twee
dagen besteedt hij aan sorteren
en schoonmaken . Twee paar
schoenen versleet hij in het eer
ste halfjaar, waar tegenover
staat dat hij geen voetbalschoe
nen meer aanschaft: met voet
ballen is Siebrand gestopt,
omdat hij zich geen blessures
kan veroorloven. Hij heeft geen
vervange r!
"Het dage lijks afleveren van de
schillen gaat probleemloos. Die
veehouder woont vlakb ij me. In
het begin reed ik dagelij ks naar
de weegbrug in Ruischerbrug
om prec ies te weten welke hoe
veelheid ik aflever de, maar nu
schatten we dat vrij nauwkeurig
en in goed overleg. Dat schee lt
zo' n uur extra reistijd. Van de
Stichting Jong e Bedrijven Cen
trum heb ik een oude loods in
Dijkshorn gehuurd, waar ik glas ,
papier, vodden, oud ijzer en grof
vuil opsla," legt hij uit. "Er staan



zat. 7 febr: 20.00 café Molenzicht uitvoering V.I.O.O.: "Huwe
lijksprobiemen"
ma. 9 febr: 19.30-20.00 schrijfavond Amnesty International in 't
Buurhoes
20 februari: P.J.G.G. lezing
vrij. 13 febr: 19.30 u, café Molenzicht, bingoavond ijsvereniging
'de Scheuvel' Thesinge
di. 24 febr: 19.30 feestel ijke avond in het Trefpunt ter gelegen
heid van het 25-jarige bestaan van de C.P.B. Thesinge
za. 7 maart: jaarlijkse uitvoering muziekvereniging "Harmonie"
in café "De Leeuw". m.m.v. "Duo Kars" aanvang 19.30 uur.

Stand financien
per 16 januari 1987
"Aktie dorpshuis Garmerwolde

Maandagenda
J. Ruiter

Anne, de kunstmoatige insim
menator van 't dörp ston in toen
wat mit zien buurman te keuvel'n
oer aalderhande dingen dei ze
zoal veurdeed' n in 't dörp woar
zai woonden. 't Gesprek ging
over het dörpshoes "de Laiwe",
't weer, de boer'nkool en nog
veul meer ding'n, totdat inains
Jan Veenstra langs kwam runn'n
in zo 'n neimouds sjokki ngpak .
"Hai" zee buurman, "wat ken die
vent ja runn'n. "Och" , zee Anne,
"Zo 'n rondje Vledderbos dou ik
toch zeker ook in tien minuut' n".
Houveul kilometer zol dat
weez' n?" zee buurman. "Och,
zo'n kilometer of drei" . Hazzens
van buurman kwamm'n in de
eerste versnell'n, kroez' n in kop.
Hai docht, da's achtti en kilome
ter per uur, dat lukt hom nooit.
"Ehh" zee hal, 'k wil mit die
wed d' n om vief en twintig guld 'n,
das doe dat nait kinst." Anne wör
blaik om kop, konst aan hom
zain, dat hai zok der gain road
mit wis. Hai stende nog ais wat
en zee dou : ''' k mout wel eev 'n
aander schoun 'n aan hebb'n."
Zo gezegd en zo gedoan, der
wer eerst nog ofsprook'n , dat 't
geld noar "de Laiwe" zol goan.
En doar ging 't hen noar de draai
bie "Jägenn eister en de Gewai
deweg op. Buunnan keek al ais
eev'n op zien horlogie, dat zat
wel goud . En Anne? die sjokte
moar deur richting Vledderbos
sie. Nog eev'm din was e haalt
weg. Buurvrouw har snoet der
ook aal bie tussen en begunde
aal te roup'n. "Hup Anne, zet
hom op."
"Stil toch," sakkerde buurman ,"
most hom ook nog help' n." Moar
Anne was aal onderweg van
kweker Veenstra noar de stain'n
til. 't Ging toch wel haard. "Hup
Anne, hup Anne." Buurvrouw
kon't nait loat' n hom aan te
vuur' n. En dou de leste stapp 'n
nog en doar luit Anne zok vaal'n.
't Swait drupte hom van kop of,
wat was e muide. "Houveul, hou
veul bin ik over tied ." steunde
hai. "Over tied , over t ied," ruip
zien buurman . "Hest mie te
pakk' n doe lelike kunstbolle, doe
hest et in acht minuut 'n doan.
Loater; bie 't genot van ain zeu
pie hebb 'n ze der nog om laacht.
Anne wat meer as buunnan. En
't geld? da 's noar "de Laiwe"
goan.

Waar gebeurd.

Landbouwvereniging, Rederij
kerskamer "Wester", Envelop
pen en gift en, "Alpenjagers",
Presto, Bingo Dorpsbelangen,
Aktie oud Garmerwolde, G en T
Express , Vrouwenraad, Platte
landsvrouwen, Aktie oud
P.J.G.G. ers, Sponsorloop
P.J.G.G., Rabobank, Koekaktie
Stichting Dorpshuis, Volksdans
groep "Klank en Beweging" .

73.000,00

t
geschatte bedrag zeltvierk
zaamheid.

!
63.000 ,00

23.000,00

13.000,00 Commissie Dorps-
u huisgeld .
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twee containers voor glas, één
voor papier en één voor oud ijzer.
Zijn die vol, dan wor den ze door
ook weer vaste afneme rs
geleegd . Het glas gaat voor her
gebru ik naar Veendam, het
papie r naar de stad. Evenzo het
oud ijzer. Aan het recycl ing
bedrijf 'Goedzooi ' in Emmeloord
heb ik al een grote part ij vodden
verkoch t, waar overigens vaak
echt goede kleding tussen zit. "
AI met al haalt de milieuboer nu
zo 'n 3500 kilo aan schillen op per
week: in totaal, glas, papier , vod 
den enz. meege rekend, zo 'n
25.000 kilo per maand!
We vragen hem ook nog hoe het
nou eigenlijk zit met schimmel in
de emme rtjes. "Een beetje
bedert is niet erg," verklaart Sie
brand, "maar als het te gek
word t, laat ik een emmer ook
weleens staan. En prei en ui kan
absoluut niet, die 'slaan' op de
melk. Dat kunnen we niet heb
ben, want tot nu toe is geb leken
dat de melk van de koeien in dit
afgelopen halfjaar uitstekend
van kwaliteit is geb leven."

Annelies Heuvelmans
Joanna v.d. Meulen

Bewust bezig metafvalprobleem
Gaandeweg is ook hem en
Janna het afvalprobleem steeds
sterker gaan bezig houden .
"Als ik nou toch bedenk dat ik 25
ton ophaal, terwijl er ook nog een
gemeenterein igingsdienst rond
rijdt die het drie-, viervoudige
ophaal t! En dat alleen in de
.gemeente Ten Boer! Afval
beangstigt me óók wel , hoor. "
Gelukk ig merkt hij dat zeer velen
het een goede zaak vinden dat
hij dingen ophaalt die weer
gebruikt gaan worden. Dat sti
muleert weer om mensen nog
bewuster te maken van de nood
zaak. Op de basisschool in Wol
tersum heeft hij aleens uitge
breid vertel d over zijn werk in het
kadervan een projekt over afval.
"Eigenlijk zou iedere gemeente
een milieuboer moeten hebben,"
vindt Siebrand. "Dat vermindert
niet alleen de afvalstro om, maar
het bevo rdert ook nog eens de
werkgelegenheid ."
Toekomstplannen hebben zij
ook: een soo rt hergebruik-w in
keltje . Maar om te beginnen vol
gend jaar 2 à 3 maal een verkoop
van goede tweedehandsspullen
uit de opslagloods.
En natuurlijk moet de dertig ton
afval per maand gehaald wor 
den, want die hoeveelheid, zegt
Siebrand, is toch minimaal nodig
om van zijn bedrijf echt een
eigen bedrijf te kunnen maken.
Voor Siebrand, d ie het op poten
zetten van een eigen bedrijf als
een enonne uitdaging ziet ,
hopen we dat het bij ieders
goede voorneme ns voor 1987
hoort om via de blauwe emmer
tjes mee te helpen het afvalpro
bleem te verminderen!



Wizzen joe dat er een curs us
Grunnegs op radio is? Joe, dei
dil lezen, huiven gain Grunnegs
meer te leren, mor toch is dizze
curs us veur joe bestemd. Radio
Noord brengt in soamenwaar
king mit de "Sticht ing Grunneger
Toal'' en de Provincioale Biblio
theek centroa le Grunnen om de
14 daag en op dunderdagoavend
tussen 18.40 en 19.00 uur een
programma waarin Grunneger
Literatuur lezen wordt. In 14 oet
zendingen wordt waark van 14
schrievers oet de provincie
Grunne n behandeld. Verhoalen
en ged ichten van vrouger en dis
tied o.a. van Simon van Wattum,
Jan Boer, Ede Staal , Sien Jen
sema en nog 10 aander meer of
minder bekinde schrievers. Zo
haarik nog nooit heurdvan Henk
Puister, laat staan wat van hom
lezen mor ik vond dit gedichtje
van hom zo mooi; dat ik hom
veur joe opschrief:
Bragel van Jonkhaid .

Mit knijen
swaart van brage l
onder körte boksem
stoo f ik,
kleur van zun en zaip
op wangen
deur mien kinderjoaren.
Dou al
was k hall goud
da k opschaiten mos .
Misscha in willen joe ook milIe
zen. Dat kin: In de bibliobus kin
nen ie de moo ie cursusmap,
waarin hall oetvo erig de schrie
vers en heur waark aan bod
kommen, veur i 7,50 kopen . En
dat is n echt zunig Grunnegs
pr ieske! Tot mien schaande kin
ik gain grunnegs schrieven,
Janna Hazeveld, dij veurig jaar
de curs us Grunnegs schrieven
volgd het, kin dat , zoals joe zain,
weil

Grunness
leren?

Tineke WerkmanJ. Star

Voor de kinderen geeft sneeuw
en ijs veel plezier. Sneeuwballen
goo ien, sneeuwhutten maken,
schaatsen, priksleeën. Doch
voor de ouderen is het minder
plezierig. Temeer als je er uil
moet en de stoepen zijn niet
sneeuwvrij gemaakt. Zoals U
weet is het voigens Algeme ne
Politie Verordening verplicht de
stoep voor en langs Uw huis of
tuin sneeuwvrij te houden. Dat
zal voor de één meer werk bete
kenen dan voor de ander, doch
U heeft er zelf ook plezier van en
dat niet alleen, U helpt ook Uw
medemens er mee. Dus ook de
postbode en de krantenbezor
ger, want U zult toch graag Uw
post en krant op tijd willen ont 
vangen.
Weet U echter ook dat , wanneer
deze mensen bij U op de stoep
zouden vallen en eventueel lede
maten zouden breken , U aan
sprakel ijk gesteld kunt worden,
wanneer zij kunnen aantone n dat
de stoep niet sneeuwvrij was
gemaakt? Daarom een dr ingend
verzoek :
MAAK BIJ SNEEUWVAL UW
STOEP SNEEUWVRIJ.

SNEEUW
EN IJS.

Wel en Wee.

afgelopen paar jaar nog eens de
revue passeren.
Eén en ander viel bij de aanwez i
gen goed in de smaak en maak1e
dat het een heel gezellig e nij
joarsverzide werd. De grote prij
zen van de verloting werden
gewo nnen door: Annie v. Maar,
de besch ikbaar geste lde L.P.
van de "Tuutjefloiters", Herman
Havenga de taart en de ro llade
door Jopie Kappetijn. Tot slot
kon nog worden gedanst op
muziek van Ulfert Nonkes.

Namens het Stichtingsbestuur
Janna Hazeveld.

Op 10 januari hield de afd. Gar
merwolde van de Ned. Bond v.
Plattelandsvrouwen haar Nij
joarsverzide. Traditie getrouw
waren voor deze avond ook weer
de heren echtgenoten en
besluursleden van diverse ver
enigingen met hun partners uit
genodigd. Op het programma
stonden onder meer de "Tuutje
f1oiters", bekend van Radio
Noord en een opt reden van
"Thomasvaer en Pieternel",
voorgedragen door Hanny
Havenga en Kees Jansen. Het
geheel was geschreven en op
rijm gezet door Hanny Havenga.
Zij lieten gebeurtenissen van de

bestuursleden . Wij zullen probe
ren u zo goed mogelijk op de
hoogte te houden door bericht en
in de G & T Express of door sten
cils.

Nij·joarsverzide
PlattelandsYrouwen
Garmerwolde

Het Stichtingsbestuur

Op 30 december j .1. is de Stich
t ingsakte gepasseerd op het
kantoor van notaris K. R. Dijkhu i
zen te Groningen. Het sticht ings
bestuur wordt gevormd door:
Mieke Welling , voorzitter
Dick Schuur, vice voorzitter
Janna Hazeveld , secretaresse
Bert Buringa, penningmeester
Edu de Vries, bestuurslid techni
sche zaken.
We kunnen nu dus aan de slag.
Om alles te kunnen realiseren
moeten we lening sluiten van ca.
i 35.000,-. Om deze lening zo
snel mogelijk te kunnen aflossen,
zullen we doorgaan met akties.
De verenigingen zullen worden
aangeschreven om een
bestu urslid aan te wijzen voor
het algemeen bestuur.
Mensen die mee willen helpen
met de renovat ie, en zich nog
niet hebben op gegeven, willen
die dit zo spoedig mogelijk doen
bij Edu de Vries, L. v.d. Veen
straat 20, tel.: 411189 . Ook wil
len we nog een rente loze lening
uilschrijven. Hierover hoort u zo
spoedig mogelijk meer . Mocht u
iets willen weten of adviezen
hebben kunt u altijd kontakt
opnemen met één van de

Stichting Dorpshuis
eindelijk een feit!

••••••
CRIEl'\

KADO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

W inkelcentrum L.ewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . CrellW'-van Slochteren

••••••

Goederen gebracht
In de L. vd Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens .
Suéde-relnlging,
stoppage en
kledingreparalie.

Goed voor uw goed

DROGISTERlJ ·PlUIFUMEIUE· REFORM·!ICHOONHEIDSSALON

WIN KELCENT RUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050....10508.

~ SCHOENMAKERIJ

~<»g.~~::r.:- " iflil""

volledige schoenrepsrsties
sleutelshop
alle slijpwerk

KAJUIT 252 LEWENBf)RG



"Vaak met kunst en vliegwerk."

Piet van Zanten {foto: And ries van der Meuten

Voor velen is het expeditie- en
veetransportbedrijf van Pieter
van Zan ten aan de Schutterlaan
te Thesinge me t stille trom ver
dwenen. Mensen die van Zanten
kennen of zaken met hem deden
wisten wel da t hij het wat rus tiger
aan is gaan doen de laatste
jaren. Maar nu is op 61-jarige
leeftijd de vrach twagen verkocht
evenals de heftruck en staat de
pomp niet meer aan de weg. Na
30 jaar in zijn zelfs tandig bedrijf
is van Zanten per 1januari defini
tief gestopt.

Een familiebedrijf

"Mijn vader heeft het bedrijf in
1931 opgericht. Hij had toen een
brandstofhandel en boderitten .
Ook handelde hij in eieren en ver
voerde granen, vee, veevoeders,
kunstmest enz.. Daarnaast had
hij ook nog de begrafeniskoets
die door paarden werd getrok
ken." Zijn drie zone n werk ten
mee in het bedr ijf .
In '56 overleed vade r Kornelis
van Zanten en hebben de zoons
het bedrijf opgesplitst om ieder
voor zich door te gaan. De jong
ste, Jelle, voelde het meest voor
het boerenbed rijf en heeft ook nu
nog zijn boerderij aan 't Maar.
Broer Hendr ik woont in het
ouderlijk huis aan de Mo lenweg
en hij nam de boderitten, de
brandstofhandel en de begra fe
niskoets over. Pieter van Zanten
wo onde toen nog in het huis
waar nu de fami lie Groothof
woont en zette het veetransport
en exped itiegedeelte voort. Zij
zijn toe n in de huidige behuizing
get rokke n met de grote schuur
ernaast.

Meewerken

"Va n jongs af aan hebben mijn
broers en ik meegewerkt in het
bedrijf. Voo r de winke ls in The
singe, dat ware n er zeker nog 10,

Motor of
. bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-l id

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
IIESPA - TOM OS- YAMA HA

FANTlC

o A(!e k!f!!fJtI:!n en rnoá'llen UIl \'OO"Taad
~ 0 VeteiJCCeSSOJteS en~.m

o Pr.ma Sl!"V'Ce !'f1 fE'PfYafJt!

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

W eri<Paats •s maandags de gehele
dag ge slot8n .

haalde mijn vade r de bestellin
gen bij de groothandels in de
stad . Voor partikulieren ver
voerde hij van alles. Je kunt het
zo gek niet bedenken, dat
varieerde van een kapot kunst 
gebit tot van die losse witte boor
den die men destij ds droeg en
die naar de stomerij gingen. Ook
kleding die men in de stad kocht
werd door de bode thuis
bezorgd. Wij hadden heel geva
rieerd werk. We brachten pak
ketten rond, hielpen met laden

en lossen, bezorgden eieren en
maaiden bij de boeren. Er was
altijd veel werk te doen. Bij de
boeren brachten we zakken rond
voor het graan. Mijn vader had
zo'n 2.000 zakken die het rijtje af
gingen bij de boeren. Het vervoer
naar de graanpakhuizen ver
zorgden wij dan weer.

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

• 1e kwa liteit
• Ruime sortering
• Goede serv ice
• ook voor: Ijzerw ar en, verf,

keukens, tu inhout, kasten

VRlJBLl JVENO PRIJSOPGAV E

GRATIS BEZORG ING--"""""'"--.......

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 
Telefoon 050-416135

Gratis op maat

Er ging ook wel eens iets mis; ik
herinner me dat ik als kwajongen
op de fiets wilde springen met
een mand vol eieren . Met een
mooie boog schoot ik erover
heen en tuime lde in de sloot .

Gelukkig kon de bakker de
kapotte eieren nog gebruiken
voor zijn taarten. In die tijd reed
mijn vader nog met paard en
wagen . Eén ervan was erg wild

. maar daar was hij stapelgek
mee.

Eigen bedrijf

"Sinds '56 doe ik het transport
van schapen, kalveren en koeien
naar de markt in Groningen. Op
maandag is de schapenmarkt en
dinsdagochtend de koeien
markt. Op maandagmiddag
haalde ik de kalveren op die dan

Voor uw :

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oud e Rijksweg 6
Garmerwolde

thuis in de hut , het kleine schuur
tje, werden gedreven. De hele
famil ie was dan vaak aanwezig
want het was een toer om dat
spul erin te krijgen. De nacht van
maandag op dinsdag sliep ik
nooit.
's Avonds om 11 uur begon ik
met veerijden. In opdracht van
de koopman haalde ik de koe ien
bij de boeren vandaan . Ik had
een vaste klantenkring in de
wijde omtrek tot in Bedum en
ook aan de andere kant van het
Eemskanaal. Daar had ik tot de
vroege ochtend wel werk mee en
dan stond ik tegen 6 uur bij de
markt om te lossen. Tegen 10 uur
is de markt afgelo pen en moest
er eventueel weer vee mee terug
als de koopman "zijn zin niet had
gekregen " . Dat gebeurt niet veel
want het meeste vee wordt ver
koc ht voor de dood.
Als ik dan om 11 uur thu is was at
ik een stukje en ging slapen tot 3
uur. Dan moest de wage n weer
klaargemaakt worden voor de
volgende dag. Bij de markt werd
de wagen verplicht ontsmet en
schoongespoten. De hekke n
voor het veevervoer gingen er
thuis weer af om de rest van de
week graan, veevoer , kunstmest
enz. te vervoeren . Verhuizingen
deed ik de laatste jaren niet
meer, maar dat had ik er ook
altijd bij .

Graantransport

"Teruggang in graantransport
heb ik wel duidelijk gemerkt door
de oms chakeling van bouw- of
gemengd bedrijf naar veetee lt.
Mijn vader was daar vroeger het
hele jaar druk mee,maar dat was
de laatste jaren duidelijk minder.
Een groo t aantal boeren op ach
ter-Thesinge en Bovenrijge ver
dienen nu een betere boterham
met veeteel t dan voo rheen in de
akkerbouw. Het graanrijden was
wel mijn mooiste werk . Om 7 uur

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

echte
Groenteman

. ; ~~

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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



Piet met zoon Jaap vot Mercedus (1965)

's ochtends was ik aan de loop
en 's middags tegen 3 uur klaar
omdat dan de pakh uizen geslo
ten zijn. Die pakh uizen staan aan
de Ulgersmaweg maar ik bracht
ook wel partijen naar App inge
dam , Delzijl en Steenwijk. Dit
hangt af van de commissionair
d ie het graan voor de boer ver
koopt.
Het meeste was tarwe wat ik ver
voerd heb. Ook wel gerst en de
laatste tijd koolzaad en erwten.
De opbrengst aan tarwe is per
vierkante meter veel meer dan
van bijvoorbeeld koolzaad. Om
mij mochten de boeren dus wel
alleen maar tarwe verbouwen."

Kunst en vliegwerk. . .
"Dat was het vaak als ik door een
boer gebeld werd die een dood
beest had dat naar de nood
slachter moest. Dit moet snel
gebeuren; een gezond dier kan
nog geslacht wo rden als je er op
tijd bent. Anders gaat de rit naar

ben ik wel uit bed gebeld . Op één
nacht zelfs een keer drie maal
achter elkaar!"
Contact met veel mensen

"In mijn werk sprak ik veel men
sen. Boeren, kooplu i en collega- ·
veer ijders. De markt was ook
alt ijd gezellig. Ik herinner me dat
we eens stonden te lossen nog
bij de oude veemarkt waar nu de
Oosterpoort staat. Er ontsnapte
mij een schaap dat dwars over
de weg een openstaande deur
van een kapsalon binnenstoof.
Tussen de droogkappen door
verdween hij in een lange gang
en daar in een slaapkamer.

de kadaverbak en is het voor de
boer een strop. Bij nacht en onti '
Ik heb hem onder een bed uit
moeten trekke n. De kapper
ston d er bij te schelden! Ik heb
wel vaker ach ter een schaap
aangezeten wat ik maar niet te
pakken kreeg. Tot ik ingehaald

werd door twee wichter op de
fiets . Bij één van hen ben ik toen
achterop gesprongen en zo
haalden we het schaap in. Terug
bij de markt kreeg ik toen de
wind van voren omdat mijn
vrachtwagen de zaak blok
keerde zodat de collega's niet
konden lossen ."

Nu ik nog goud ben

"Mijn kinderen hebben vaak
gezegd: Pa, hou er toch mee
op!" en ook omdat een aanta l
dingen me wel zwaarder vielen
de laatste t ijd moest het er maar
eens van komen. Aan kunst
mestzakken van 50 kg . had ik
besl ist een hekel en het trans port
naar de markt is ook zwaarder
dan voorheen. De koeien kun je
soms maar met moei te vangen
in de loopstal en ze zijn ook veel
wilder omdat ze niet meer
gewend zijn om vast te staan .
Om de wagen vol te krijgen voor
de markt kreeg ik we l hulp van
mijn eigen kindere n, mijn
schoonzoo n of van een zoon van
Ritsema.
Het lossen deed ik wel alleen en
als dan eens een beest me ont
snapte hielpen de co llega-veerij
ders wel om hem weer te van
gen. Ze kunnen het marktterrein
niet meer af dus is het gevaar van
weglopen er niet meer . Op de
markt staan zo'n 12-1 500 stuks
vee. Veel ongelukken gebeuren
er niet maar je ziet wel rege lmatig
iemand met een koe over de kop
vliegen omdat ze niet te houden
zijn. Dat is mij ook een paar keer
overkomen en gelukkig ben ik,
nu ik ermee stop, nog goed."

Geen op volger

Echt toekomst zit er niet in het
bedrijf in deze opzet. Voor ons is
de doodsteek het eigen vervoer
door de boeren geweest. Met
een kar achter de auto kunnen
ze zelf veel doen . Als het bedrijf
was voo rt gezet dan had alles in
het gro ot gemoeten omdat het in
deze tijd anders niet meer renda -

bel is. Onze beide zonen zitten in
een heel andere branche en de
werkzaamheden zijn overgeno
men door de firma Janssen uit
Garmerwolde."

Klussen

"We hebben heel wat op het pro
gram ma staan. Binnenshuis is er
het nodige t immerwerk waar ik
noo it t ijd voor had en waar ik we l
aardigheid aan heb om zelf te
doen . Verder moet ik aan de
gang met de bestrating . De
vogels van zoon Jaap verzorg ik
momenteel ook en zo heb je
gauw genoeg weer bezigheden.
Dit jaar gaan we net als vorig jaar
naar Oostenrijk op vakantie.
Daar had je vroeger nooit de
gelegenheid voor. Mijn vrouw
ging wel alt ijd een week naar
Norg met onze vier kinderen toe
ze nog klein ware n. Ik was daar
dan ook behalve op de marktda
gen. Nee, voo rlop ig hoef ik me
niet te verve len. De kinderen
wonen allemaal dichtbij en die
kun je zo af en toe ook eens
ergens mee helpen. Zo bracht ik
van de week mijn dochter naar
haar werk met dat slechte weer
en toen zag ik opeens mijn
vrachtwagen rijden . Dat was een
rare gewaarwording , dan gaat er
wel wat door je heen. Ik wilde er
haast nog achteraan om te vra 
gen of ze het allemaal wel red
den . . ."

Joanne van der Meulen
Truus Top

Nieuwe leden
gevraagd!!!

Het Oranjecomité vraagt drin
gend nieuwe leden om een pro
gramma voor30 april a.s. samen
te stellen en uit te voeren .
Inlichtingen of opgave bij:
Dick Groenhagen tel. :41603 0
Janna Hazeveld tel.:414777

GEZIEN ...
dat u bij Vo s Optiek meer bril
krijgt voor uw geld.
Gro te keuze in uiterst be
taalbare monturen van
de bekende merken
met betrouw bare
garantie en
servtee

ENGELBERT
Q5(}-41 621 7

MIDDELBERT
050416263

Installatiebeóijf

Fa. W . KOOI & Zn.

GAS-WATER
ELECTRA



Ni.üoarsverzide in Thaisn.

Jaap Nienhuis: een weergaloos praten!oto:Andrtes vander Meulen

Noadat de "ech te obe r" Simon
Veninga (oetsproak Jaap Nain
hoes om zien mooie zwaarde
pak) zo n klaine zestig mensen
koffie brocht haar, opende Wil
lem Zielemoa de 6e nijjoarsverzi
de. Hai begon mit n poar morali 
serende woorden aan t adres
van de dörpsbewoners, ste lde
Jaap Nainhoes, de spreker van
dizze oavend, veur als "de ainige
echte klaikloe t" en kondigde ver
volgens Thomasvaer en PIeter
nel aan veur heur gebrukelijke
joaroverzicht. In heur mooie
zwaart-widde pakken luiten
Roelie Diekemoa en Roelf Jan
sen de belangr iekste dingen van
t oaflopen joar de revue passe
ren. De overlast dij de waark
zoamheden aan de brug mit
brochten, mor ook de kerkepad
aktiv iteiten en t aanleggen van
de pontonbrug besluigen n groot
dail van heur riemerij . Laif (t be
zuik van drij ooievoars en doa
roet votkomde (t ien zwanger
schappen) mor ook laid (t onge
luk van Anita Luider) ruipen ze in
herinnern. Om de vrimde meroa
kels van Harm Hofstede dij mit
zien peerd en woagen kieken wol
hou staark zien bon ken waren en
om zien vraauw Jellie dij bliek
boar t verschil tussen n marmot
en n muskesröt nait kon , werd
haard laacht.
Rudie Bremer, de grode ver
keersremmer vo lgens de
gema inschop, holdt aan dizze
oavend zeker n mooie herinnern
over deur de toch wel rehabilite
rende woorden van t duo. Boe
tendes werd de vracht mis van
oljoarsnacht dankboar veur toen
gebruukt. Ja, en toen was de
beurt aan Jaap Nainhoes, Wat
haar dizze Radio Noordman de
Thaisners te vertellen. Jaap kon
hail onderhollend vertellen in de
Grunneger toa l, chauffi nistisch
als ik worden bin en t Grunnegs
naitlanger beschouw als n dia
lect. Veur de pauze ging hai in
vogelv lucht deur zien leven.

Gebo ren in Zuudwöl, verhoes d
noar Oskwerd, hou dai doar bie
de brandweer kwam en aal
gaauw kommedant werd, wat
volgens zien zeggen nait meer
inhuil dan wat oefenen in de
buurt van kroug. Omdat ha; goud
proaten kon kwam hai bie Radio
Noord.
Vervolge ns legde Jaap Nainhoes
oet hou zo n op noame tot stand
komt, sums is zo n oetzenden
live, zoäs dizze mörgen bie de
Oldambtrit. De oetzenden van
veurig joar van dizze tocht was
waardeloos omdat hai toun nait
meer wis te vertellen dan dat er
ain wonnen haar mit n blaauw
pak aan. Verder kwamen aan de
orde zien pleza irege herinnerin
gen aan Ede Stoal , t blussen van
café Dynamite (de ploatseleke

sekstent) t drankgelag doarnoa
en de black out tiedens t optre
den als spook veur 700 man in
het Geert Teiscentrum de dag
der noa. Wat was der nou zo
komisch aan aal dij verhoal tjes .
Aigenliek niks, mor wel aan de
menair hou wie veurschurreld
kregen mit körde ainwoordzin
netjes dij voak n climax aanga
ven. Volledige aandacht veur
dizze meester in toreren, mit n
grijns van oor tot oo r wachtend
op de volgende schotterlach
was t beeld van de aanwez igen
dizze oavend.
In de pauze muik Zielemoa de
winnoars van de fotowedstried
bekend: Andries v.d, Meulen,
Dick Sijbenga en Wim Zijlema
(algemain winnoar mit n mooie
compilatie van foto 's) gingen mit

de pr iezen: een fotoalbum of
fotot opbaargmap strieken. Tie
dens het nutt igen van de nijjoars
drank, het bekieken van de foto's
en de tomb ola lootjes perikelen
werd muziek draaid van de
onvergetelieke Grunneger zan
ger Ede Stoa l, wat nait tot zien
recht kwam.
Van Pelleboer werd zegd , dat hai
n sproakwotterval was, mor
Jaap Nainhoes dut nait veur hom
onder. Ik vind hom minder
gemokt. Woar Jan veur de 1300
zoveulste keer dezulfde grap
maarkboar oplepelt , klink Jaap
veul noatuurleker. Ha; koket
teerd mit zien onhandighaid,
heurde ik in de pauze over hom
zeggen en dat liekt mie goie
typering. Een zekere besc haai
denhaid gait er bie de mensen in
als kouk . Boetendes betrok hai
de aanwezigen bie zien optre
den. Van Hemmen haar hom in
de pauze influusterd dat hai als
twij druppels wotter op zien opa
leek en dat het hai wa iten. In
ttwijde gedailte verte lde hai over
zien rais noar Newcastle mit n
stel Grunnegers en Drenten, hail
vermoakelek. Hail toupasselek
in dizze wintertied besloot hai mit
zien elfstede n ervoaringen. Als
leste kwam Jaap in '63 van de 67
toerrieders in Leeuwarden aan.
In '85 zat zien poot in t gips, mor
in '86 was hai der veur Radio
Noord weer bie en in '87 mot hai
wel weer, mor of hal hom
oetrid.. .Tot slot kreeg hai n bos
blommen en wer hal even stief
doekt deur mevrouw Havinga.
Van het to mbolafront is nog ver
meldensweerd de worst van Jan
Slumpi Roelf Jansen mocht oet
noam van Willem Zielemoa "ons
der punt aandraaie n!" Hieroet
bliekt mor weer dat het proaten
en veuraal t oafsloeten slim stoe r
is.

Tot vo lgend joar Ad van Zalk
(veur de vertoaling is Janna
Hazeveld verantwoorde lek)

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

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

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oud e Rijksweg 9
Gamnervvolde
050-416425



Afscheid van juf Annita

---
Alle kinderen met hun neus er boven op (foto : D« k Sybenga Boeket bloemen voor jufAnnitagemaakt door Sendra van Zwol

Speelvoorziening in
Garmerwolde

Eerst gingen we allemaal naar
school om kerstfees t te vieren en
het afscheid van Annita. Eerst
gingen we gezameli jk een
broodmaaltijd doen. En daarn a
gingen alle kinderen in een kring
zitte n. En juf Karin en juf Hidda
gaven juf Annita een taart terwijl
muziek speelde van Beethoven.

Zate rdag 13 december j.1. was
het eindel ijk zover. We konden
beginnen met de beplanting van
het spee lterre in aan de Oude
Rijksweg . Door midde lvan sten
cils werden dorpsbewoners
gevraagd hun hulp aan te bieden
doo r strui ken en bomen te plan
ten. Ongeveer 50 volwassenen
en kinde ren meldden zich en om
half elf werd de eerste boom
geplant. Iedereen ging flink aan
het werk en tijdens de koffie
pauze viel een kopje koff ie, cho 
co lademel k of limonade, met
daarbij een versnapering, er
goed in. Het was echt koud op
die dag, maar ook daar was
rekening mee gehouden d.m.V.
een kop lekkere warme snert en

De taart was gebakken door
mevrouw Zuur, en hij was drie
verdiepingen hoog. En toen
moes ten de kinderen twee bij
tw ee in een rij gaan staan. Eén
moes t een gedichtje voorlezen,
en de tweede gaf een roos .
Mijn gedichtje ging over de letter
e. Het ging over het eten van ver-

een broodje tussen de middag.
Om ongeveer half twee (sneller
dan verwacht) werd de laatste
stru ik geplant en ging men naar
huis, waama nog een paar sterke
mannen overbleven voor het
plaatsen van een hekwer k.
Het li91in de bedoeling om in het
voorjaar weer verder te gaan .
daar nu de spee ltoestellen nog
gep laatst moeten worden. We
hopen dat we ook dan weer op
hulp van bewo ners mogen reke
nen. De speel tuincommissie wil
graag iedereen die deze dag
meegeholpen heeft, heel harte
lijk bedanken voor hun mede
werking .

De spee ltuincommissie

kade chocola, dat lustte Juf
graag. Juf Annita kreeg van ons
allemaal als afscheid scadeau
een Philips combihuishoudma
chine, en van het bestuur een
schemerlamp . En ze kreeg nog
bloemen. Dick (Juf haar man)
was er ook bij, hij maakte foto's
en hun babylje Jannine was er

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge.
Garmerwolde

febr .: 9.30 uur dhr. Heslinga.
Warium. 14.30 uur dh r.
Emmelkamp, App ingedam

8 febr.: 14.30 uur ds . van Dijk,
Winsum

15 febr .: 10.30 uur drs. de Vries,
Kampen . 14.30 uur dr. van
Oeveren , Leek

22 febr.: 10.00 uur gezam elijke
dienst in de Ned. Herv. Kerk
te Garmerwolde ds. de Vries
Batenburg, 14.30 uur drs.
Scheltens, Glimmen

ook . En na afloo p kwame n de
ouders afscheid nemen. Juf
Annita bedankte iedereen met
een kaars en daar omheen zat
een papieren ster met prettige
kerstdagen en gelukkig 1987. Ik
vond het een fijne midd ag.

Sandra van Zwol.

Kerkdiensten
Herv. Gemeente
Thesinge.
Garmerwolde

8 febr Gannerwolde 10.00 uur
prof. dr. W. Nijenhuis , Haren

15 feb ruari Thesinge 10.00 uur
C. de Vries-Batenburg

22 februari Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries-Baten
burg , gezame lijke dienst
maart Thesinge 10.00 uur
prof. dr. A. F. J . Klijn, Haren

Rectificatie
Helaas is in het novembernum
mer een storende fout ges lopen .
De voorbeelden van het vouwen
klopten niet. Hiervoor onze exu
ses!

Bromfietsverzekering... "1 h
voor maart et

nieuwe plaatje bij de
Rabobank.Ukrijgt

hetdirekt
mee.

Rabobank~
Vooral uw verzekeringen.



How do you do=hou gait 't mitjoe?

Kerstvolleybaltoernooi '8 6
Ten Boer

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Traditiegetrouw werd er 30
december in de sporthal in Ten
Boer een volleybaltoernooi
gehouden. Thes inge was uiter
aard ook weer aanwezig met
zeven enthousiaste spe lers. Er
speelden in totaal 9 teams uit de
gemeente mee. De ploegen wer
den verdeeld in twee poules. In
de eerste wedstri jd spee lden we
tegen een sterke tegenstander.
waar ook maar met moeite van
werd gewonnen (twee punten
verschil). In de drie volgende
wedstrijden werd er door ons
ster k gespeeld. Dit resulteerde
in maar liefst drie overwinningen.
Na vier overwinningen beland
den we in de finale. Daarin moes
ten we spelen tegen de gerouti
neerde volleyballers uit de
Fazanthof. Aanvankelijk liep de
wedstrijd wat stroef en kwamen
we achter te staan met 8-2 , maar
dankzij de sportieve mentaliteit
en de goede samenwerking
werd er gevochten en liepen we
in tot 12-12 . Er werd van veld
gewisseld en Thesinge werd
steeds sterker ; de tegenstander
werd met 27-16 verslagen . . .

Met een groepje van 17 dorps
genoten zijn we in oktober
begonnen met enge lse les.
Iedereen was erg enthousiast,
ook omdat het in het dorp gege
ven werd en nog we l in de
school. Lekker dichtbij .
Voor sommigen van ons was
engels geheel nieuw , een paar
hadden een Mulo/Mavo/Havo
diploma gehaald en de overigen
hadden jaren geleden engels
geleerd.
We waren het er d irect wel over
eens dat het ons het meest was

Voor de vierde keer hadden we
de beker gewonnen met het
sterke team dat bestond uit Haye
v.d . Oever. Bertho Top , Wim Rit
sema, Ad van Zalk, Hans v.d,
Berg , Kees Faber en Stoffer
Havinga. De overwinning werd
natuurlijk nog even gevierd in
café Jägermeister.

Stoffer Havinga

begonnen engels te kunnen pra
ten en verstaan, en schri jven
vanze lf. maar niet te veel huis
werk. 't Heet dan ook conversa
tie-engels.

Het eerste dat we leerden was
ons aan elkaar voor te stellen
met de plaatsnaam en je beroep
erbij. Nu kunnen we onze namen
al spellen. telefoonnummers
doorgeven en een hotelkamer
bespreken met bad of douche.
Alles in het engels natuurlijk.
anders denkt men misschien:

Bingoavond
'De Scheuvel'
Vrijdagavond 13 februari a.s,
organiseert ijsvereniging 'de
Scheuvel' voor de tweede keer
een bingoavond en een Amer i
kaanse verlot ing café 'Molen
zicht'. Aanvang 19.30 uur. Nahet
sukses van vorig jaar (opbrengst
plm . f 1250,-) rekenen we ook
dit jaar op veel bingoliefhebbers.
De opbrengst zal o.a. worden
besteed voor onderhoud van de
sneeuwschuit, vernieuwing van
de ijsbaanverlichting en uiter
aard voor de keel. De keet is
door bestuur en vrijw illigers
opgeknapt en inmiddels langs
de ijsbaan geplaatst en zal
zoveel mogelijk voor schaatsers
en niet schaatsers geopend zijn .
In de keet is koffie, kwast, snert,
worst, mars , etc . te koop.
Waarschijnlijk is het niet nodig
nog te vermelden dat de ijsbaan
alleen is geopend voor LEDEN.
Bent u nog geen lid, geeft u dan
op bij de sekretaris (tel. 1709).
Verder wenst het bestuur ieder
een veel schaatsplezier en ziet u
allen graag op onze bingoavond.

Bestuur 'de Scheuvel' .

"Nou, die zijn ook laat met lezen
en praten."
Ook kan ik me voorstellen dat er
gedacht wordt : "Zo 'n hote lka
mer bespreken, heeft dat nu wel
zin." Het gaat er echter om dat
we leren met en tegen elkaar te
praten . Dat we daar een beetje
vaard igheid in krijgen.
Mocht er in de toekomst weer
een Kerkepadroute door het
dorp komen en er zou een
stroom engelse toeristen bij zijn,
dan hopen wij ze te woord te
kunnen staan .

.~ 'I
Schildersbedrijf

H.HOFSTEDE
verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thes inge,
G. N. Schulterlaan 28,
telefoon 05902-1957

Stoomfluitjes

TE KOOP AANGEBODEN:
- 300 I. 19niskoelkast;

f 175,-; P. de Haan
Thesinge, tel. 05902-2607

- Keukenblok met roestvrij
stalen bovenblad. Lz.g.s.
Fornu is Lz.g.s.
Te bevragen bij :
Jan Wigboldus tel . 417178

- jongens/meisjesfiets
leeft ijd 5/6 jaar
1 schoolsetje
L. V.d . Veenstraat15
Garmerwolde 050-416094

- 1 paar voetbalschoenen
(Puma) maat 37-38
prijs f 10,-
crossfiets f 50.
Saartje Schuiling
L. v.d, Veenstraat2
tel. 050-416355

- 1 paar noren Zanstra-Ving
laag model maat 41-42
zo goed als nieuw
prijs f 50,-

1 paar noren Viking Junior
hoog model maat 36-37
prijs f 35,-

- 1 paar Roller Skates maat 38
prijs f 25 ,-
Pestman
W.F. Hildebrandstraat5
tel. 050-416116

GEVRAAGD:
- rustige vrouw zoekt

Oiefst gemeubileerde)
woonruimte in Thesinge of
direkte omgeving voor
3 tot6 maanden;
reakties naar adres
eindredaktie onder
vermelding van 'woonruimte'.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, PetaJurjens,
ElisabethSchuling. DeltaV.d. Molen.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
AndriesV.d. Meulen, (totoqraaü,
Joannev.d, Meulen.
TruusTop, Ad v, Zalk.
Chrétien Schouteten.
Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schuling,
L v.d, Veenstraat2,
tel.050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
KeesFaber, Kapelstraat5.
tel.05902-2257.

Administratie:PetaJu~ens,

L v.d, Veenstraat 15,
979B PK Garmerwolde.
tel. 050-416094.
Bank: RaboGarmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
girov.d,bank 91693B.

Abonnementsgeld f t7 .50 p.j.

Kopijinleveren: steedsvóór de
15evande maand.


