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De taal van doven

(Zelfport ret) toto: Andries van der Meuten

Een interview met Andries van
der Meulen.

Een redaktielid in de
schijnwerper, alweer een
nieuwe rubriek, veronder·
stelt u misschien. Nee,
Andries van der Meulen is
een dorpsgenoot die toe
vallig zeer onderhoudend
kan vertellen over zijn rijke
verleden. Rijk, wat betreft
zijn achtergrond die op zijn
werk een enorme stempel
heeft gedrukt. Maar ook
om zijn vele betrekkingen,
die uiteindelijk geleid heb·
ben tot zijn huidige werk·
kring: waarnemend hoofd·
leider in een woonvorm
voor meervoudig gehandi.
capte doven. En zeker niet
in de laatste plaats rijk
vanwege he t feit dat hij
doventolk is.

Vele betrekkingen

Andri es is geboren op 1juli 1951
in Haulerwijk. "Ik speelde graag
met treintjes en die technische
interesse was bepalend voor
mijn schoolkeuze. Na de metaal
opleiding aan de L.T.S. kreeg ik
een baantje in een mac hinefa
briek. Ik had al snel door dat je
om vooruit te komen meer moest
leren. Dat kon mooi bij garage
Century aan de Friesestraatweg ,
waar ik als leerling-plaatwerker
in de uitdeukerij werd aangeno
men. Als snel daarna kon ik dat
werk voortzetten in een nieuwe
uitde uker ij in Haulerw ijk. Na drie
en een half jaar wi lde ik wat
anders en ging ik werken bij Friki,
een kippenslachterij in Oester
wolde. Daarna beproefde ik mijn
geluk in een drukkerij in Drach 
ten. Toen bleek dat door mijn
beperk te opleiding geen plek
was op de lay-out- afdeling,
wilde ik daar ook weer weg.
Een zus van mij maakte me
atten t op een vakature in "Licht
en Kracht" . een psychiatr ische
inrichting in Assen, waar ze
arbeids therapeuten vroegen met
een tec hnische op leid ing. Ik liet
meer overhalen een opleid ing te
volgen voor ziekenverpleger-B.
Hierna kon ik er blijven, maar na
een jaar werken met gedragsge·

stoorden, alkoholiel. maar vooral
de onrust veroorzakende
heroïne verslaafden. hield ik het
voor gezien. Ondertussen was ik
met Afke getrouwd en we wi lden
wel ergens een huis gaan kopen.
Daar kwam schot in toen ik solli
citeerde naar een baan bij de
Nederlandse Stichting Voorzie
ningen Auditief Gehand icapten .
Ik werd aangenomen in een
gezinsvervangend tehuis in
Lewenborg waar 26 meervoud ig
gehandicapte doven wo nen in
de leeft ijd van 20-66 jaar.

Tijdens de so llicitatieperiode in
mei '75 zocht ik kontakt met oom
Piet in Garmerwolde (=:ex-koster
de Vries) of er een huis te koop
was. We kochten het ex-timmer
mansbedrijf van de fam. Huis
man aan de Molenweg inThesin
ge. We wonen daar nog steeds
en naar volle tevredenheid".

Zoon van dove ouders

Andries heeft lang getwijfeld of
hij er in zijn sollicitatiebrief
gewag van zou maken, dat zijn
ouders doof zijn. Hij loopt daar
niet zo mee te koop. maar het
heeft wel in belang rijke mate zijn
sociale, geestelijke en vooral ook
zijn emotionele ontwikke ling
beïnvloed.
"Mijn vader is doof geworden na
een midden oorontsteking toen
hij 2 was, en mijn moeder is tij
dens haar kinde rjaren doof

geworden. Er is een groot ver
schil tusse n een dove die wel
heeft leren spreken en daarna
doof werd en iemand die nooit
heeft gepraat. Als wij Chinees uit
een boe kje leren en nooit horen
hoe het uitgesp roken wordt, dan
lacht een Chinees zich ook de
bulten.

Ik zou uren kunnen vertellen over
wat een ander 'normaal' kind
noo it beleeft . Sinds een '12 jaar
ben ik gediplomeerd doventolk,
maar eigenl ijk ben ik dat al vanaf
het moment dat ik zeif kon pra
ten . Een nadeel als je ouders
doof zijn. Toen ik 7 werd koch ten
mijn ouders een t.v. Om 7 uur
ging ik altijd naar bed ,maar om 8
uurwerd ik er al weer uit gehaald
om te vertellen wat er op het jour
naal gebeurde. Zo werd je altijd
meegenomen naar plaatsen
waar een ander kind van die leef
tijd nooit kwam .
Als kind van dove ouders heb ik
me alt ijd alleen gevoe ld. Na de
tol kenopleiding zijn alle horend e
kinderen van dove oude rs eens
bijelkaar geweest. Wat daar alle
maal niet los kwaml Daar zat je
niet tegen een dichte deur te pra
ten als je 't over jeugdervaringen
had. Ik praat er zelf niet gemak
kelijk over, omdat het mij emotio
neel nogal raakt.
Naast de emotionele problemen
zijn er natuurlijk ook de prob le
men met de taalontwikkel ing.
Kinderen leren de taal van hun
ouders. Ze bootsen de klanken
na die ze van hun direkte omge
ving horen. Bij mij was dat niet
het geval en duurde alles daarom
veel langer . Daardo or had ik op
school een achterstand. Ook
konden mijn ouders niet helpen
met bijv. de breuken. Mijn vade r
wist wel wat een liesbreuk was
maar over vierden en achts ten
had hij niets geleerd . Met taal
was dat net zo. Hoewel ze kon
den lezen wisten ze niet of een
werkwoord met een d of met dt
moest worden geschreven. Je
moet niet vergeten dat doven
hun eigen taal hebbe n:

De gebarentaal

Praten met behulp van gebaren
mocht nooit , maar mijn ouders
deden dat wei in de vakanties;
ook op internaten en in dove n
verenigingen bed ienden de
doven zich van gebaren . Met
veel gemak vertelt Andries ons
over het dovenonderwijs vanaf
1790, toen Guyot op het gelijk
namige instituut in Groninge n
begon met zijn geba rentaal. En
dat in 1880 werd gekozen voo r
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de onnatuurlijke met hode van
het 'spraakafzien' (liplezen) en
spreken. De gebarentaal mocht
niet meer gebru ikt worden. Pas
in 1980 in Hamburg werd beslo
ten om in navolging van de Ver
enigde Staten en Skandin avië te
kiezen voo r de total communica
liemethode (de t.c .) Hierbij gaat
men uit van alle mogelijkheden
van de dove: 't spreken, gebaar,
vingerspeIling, mimiek, enz. Als
we het daar over hebben komt
Andries aanzetten met een bro
chure van de Amer ikaanse film
'Children of a Lessergod' (kinde
ren van een mindere god).
In de eerste week van maart
vond de première plaats van
deze film, (nu óók in Groningen,
red.) met een vrouwelijke hoofd
rol voo r de dove Marlee Matlin.
Dit om te illustreren hoe ver men
in de V.S. is met die t.c. methode ,
veel verder dan in Nederland . Zo
is er in de USA een universitei t
voor doven: het Gallaudet Colle
ge, waardoor voor doven ook de
mogelijkheid bestaat een univer
sitaire op leid ing te volgen, die ze
graag willen. Er wordt les gege
ven door mensen uit het doven
onderwijs. "Daar wil ik nog wel
eens kijken!" voegt Andries er
lachend aan toe .

De doventolkopleiding

"Eind 70-er jaren gaf kollega
Grietje Bouwmeester kursussen,
om mensen , die met dove n
werkten, gebaren aan te leren.
Zij tol kte in die tijd regelmatig.
Terwijl ik bij haar zo 'n kursus
volgd e, kon ze eens niet tolken
en vroeg ze mij voor haar in te
vallen. Zo ben ik in het tolken
gerold . Nadat in '80 de t.c.
methode werd ingevoerd , moes
ten alle medewerkers van de
Guyotschool e.a. doveninstitu
ten de gebarentaal Ieren. Vanaf
dat mom ent is er een kommissie
gevormd die de dovento lkoplei
d ing heeft opgericht.
Geïnventariseerd is er wie er al
regelmatig to lkten . Ik kon toen
vanwege mijn ervaring een ver
korte ople iding doen; ik moest

zeven maanden lang elke zater
dag naar Maarn. Ik heb toen
meegewerk t aan de toet sing van
de leerstof. Er is voora l gekeken
naar de V.S. en Skandinavië. Als
je nu een kursu s wilt volgen voor
doventolk moet je bij de doven
raad een toelatingsgespre k doen
in gebaren om te laten zien dat je
goed kunt kommuniceren met
doven. Verder is min imaal mavo
vereist. Kom je door dat gesprek,
dan kan je deze twee-jarige
opleiding volgen .
Het is een zeer uitgebreide kur
sus, met blokken als justit ie,
gezondheidszorg, religie, enz. Je
moet van de meest uiteenlo
pende praktische situaties op de
hoogte zijn . De ene dag kun je
namelijk voor de koningin en de
andere dag voor Marcu s Bakker
van de C.P.N. moeten to lken . Je
moet het begrijp elijk kunnen
overbrengen en daarvo or moet
je in kunnen schatt en welke
woordenschat de dove heeft .
Daarom is die voeling met de
doven wereld ontzettend belang
rijk!

Uitde praktijk

Andries illustreert de manier
waarop doven praten met enkele
voorbeelden. "Waar ga je met
vakantie naar toe ? wordt: Waar
jij heen vakant ie. Dat is veel kor
ter en klinkt ons dom in de oren.
Of: Waar heb jij vroeger op
school gezeten ? wordt: waar jij
vroeger school. Meer is voor de
dove niet nodig. De nieuwe lich
ting, m.n. de mensen die geen
dove ouders hebben, missen het
gevoe l in te schatten wat wel en
wat niet begrepen wordt. Dat
merk je, want ik ben ook nog
prakti jkbegeleider van enkele
tweedejaars kursisten. En dan
spreek ik nog niet eens over de
verstaanbaarheid. Dove mensen
spreken ontzettend ondu idelijk,
want ze horen hun stem niet. Zet
maar eens een koptelefoon op ;
hoor dan hoe vals sommige
mensen met de muziek zitten
mee te kwelen. Of lees iets voor
uit een boek, terwi jl je de Beatles

op de kop hebt. Dat lijkt nergens
naar. Als doventol k moet je dat
wel in begrijpelijk Nederlands om
kunnen zetten . Dat heet sterntol
ken: de horende vertelle n wat de
dove zegt.
In de dovenwere ld is het verde r
gebrui kelijk dat je het gesproken
woord gelijktijd ig vertaalt. Je
krijgt er geen ekstra tijd voor . Het
vertalen en tegelijkertijd luisteren
is behoorlijk vermo eiend. En dat
doe ik gemiddeld twee keer per
week. Er zijn op het moment zo'n
35 tolken en dat is veel te weinig!
Andries wijst ons op de nog
slechte posit ie van de dove in
Nederland en houdt een pleidooi
voor de situatie in Finland , waar
de dove van overheidswege 120
uur per jaar krijgt om gratis van
een tol k gebru ik te maken . 60 uur
voor off iciële zaken en 60 uur
voo r kultureel werk. In Nederland
is daarvoor in principe niets
geregeld. 't Tolken voor een offi
ciële instantie wo rdt door die
instantie meestal betaald, maar

vaak draait de dove zelf voor de
kosten op. Hij neemt als voor
beeld Karin van der Ree, een
doof meisje uit Thes inge, die de
analistenschool doet. Andries:
"De uren waarop ze op school
een tolk nodig had werden zo
goed en zo kwaad als dat ging
gevuld met leerlingtolken.
Tegenwoordig is een stich ting
Hand icap en Studie zich er mee
bezig gaan houden. De tolkuren
worden misschien vergoed. Zo
moet dat ook, ande rs kunnen
doven nooit een opleiding vol
gen die ze wi llen. Dat schooltol
ken is in opkomst. Evenzo wor
den de 15.000 doven die Neder
land telt tolkbewuster" . Zijn hui
dige werkkring bevalt hem nog
goed ; hij voelt zich in Lewenborg
nog niet vastgeroest .Als hij in de
nabije toekomst wat anders gaat
doen, vertrouwde hij ons ten
slotte toe, dan wil hij verder gaan
in het to iken.

Ad van Zalk
Joa nne van der Meulen
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Gezond terug in Nederland

De krentenwegge voor Jan Lammert van der Veen
foto : Anc nes v.d . Meulen

werd door Jo en Trieneke
gezegd: "Als de baby gebo ren
wordt kome n wij kraamsc hud
den en nemen een krenten
wegge van 2 m. mee" . Voor het
bakken van het brood werd kon
takt opgenomen met bakker
Oudman uit Bedum: deze deelde
mee dat zijn oven slecht s 1.60 m.
lang was. Vandaar dat er geen 2
m. lange, maar een - overigens
prachtig gebakken - 1.60 m.
lange krentenwegge werd aan
geboden.

Detta V.d. Molen

nod ig is, wordt de rest besteed
aan research over epilepsie of
meer bekendheid geven aan de
mogelijkheid van een operatie.
Het gironummer van het comité
is: 525897 Rotterdam. Inlichtin
gen kunnen verkregen worden
op telefoonnummer 010
4584 102.
Verder eerst een beetje bijkomen
van alle drukte en alle inter
vieuws. (De meeste dagbladen
in Nederland hebben er een arti
keltje aan gewijd.) Dan ga ik een
studie volgen en misschien terug
naar Canada. Ik heb me daar erg
thuis gevoeld.

Wat zijn je toekomstplannen?

"Heeft u last van uw blindedarm ?
Laat u dan opereren door do kter
die en die in dat en dat zieken
huis" . Zoiets kun je je haast niet
voorstellen . In het ziekenhuis van
London worden ongeveer 165
hersenoperaties per jaar uitge
voerd.

Vrijdag 6 maart werd er doo r Jo
en Trieneke Schu ppert een kren
tenwegge (krentenbrood) van
1.60 m. aangeboden aan familie
van der Veen aan de Kapelstraat
in Thesinge. Dit alles ter ere van
hun pasgeboren zoon Jan Lam
mert . Het schenken van een
krentenwegge is een Twentse
traditie (Holten is de geboorte
plaats van Jo) en wordt vaak
gegeven aan families die aktief
zijn in het verenigingsleven.
Dit gebruik kwam een keer ter
sprake tijdens een visite ; toen

Krentenwegge van 1 .60 m.

Mijn voornaamste bezigheid
momenteel is dat er voldoende
geld binnenkomt om de kosten
die gemaakt zijn te kunnen dek
ken. Hiervoor is een spec iaal
fond s opgericht , het "Hans W.
Strijbosch Epilepsie Comit é" .Als
er meer geld binnenkomt dan

Thuiskomst Hans Steybosch
foto: Detta v.d. Molen

visie werd er bekendheid aan
gegeven. Maar er was ook wel
tijd voor de nodige ontspanning ,
zoals dansen.
Voor de operatie ware n disco 's
min of meer verboden gebied,
want de lichteflekten wekten een
aanval op . Maar in Canada ben
ik ook in een disco geweest en
geen centj e pijn. Het is nu zo dat
ik weer dingen kan doen, waar
een ander niet bij sti l staat dat je
ze niet kunt , b.v. op een trapje
staan en behang van de muren
afsc heuren. Allemaal dood-een
voudige dingen, die me toch
voo r die operat ie niet lukten.

Hoe was de sfeer in het zieken
huis?

Prima, iedereen was erg aardig
en er werd enorm veel tijd en
aandacht aan je besteed. De art
sen zijn daar zakenmensen en
maken ook reklame voor zich
zelf. Wat ik op foto's heb gezien ,
is dat er langs de kant van de
weg borden staan met de tek st:

De tijd na de operatie

Hoe was het in Canada?

Na vijf dagen kon ik het zieken
huis weer verlaten, geheel gene
zen. Dat was een hele ervaring
om nu ook alles te kunnen doen.
Maar het voornaamste doel was
nu geld inzamelen, want de ope
ratie was wel uitgevoerd , maar
alle kosten moes ten nog betaald
worden . Mijn geschiedenis
kwam in Canadese en Ameri
kaanse kranten, zelfs via de tele-

Hans: De opvang in London was
geweldig. Het was natuurl ijk een
voordeel dat mijn oom er woont.
Maar ondanks dat . werd je gelijk
in de gemeenschap opgeno
men. De mensen zijn daar heel
anders dan hier. veel minder
bekrompen. Dat is, denk ik,
omdat het haast allemaal emi
granten zijn .Vooral aan de Dutch
Canadian club heb ik heel erg
veel gehad.
Ik heb twee operat ies onder
gaan, de eerste om uit te zoeken,
waar de aanvallen precies van
daan kwamen en om te kijken of
het operabel was en als tweede
het wegne men van die hersen
delen. De eerste t ijd dat ik er was
werd besteed aan onderzoeken
en psychologische testen. Na de
eerste operatie heb ik erg veel
lezingen gehouden, o.a. voor art
sen. Het was voo ral een span
nende t ijd . Zou de operatie luk
ken? Oudejaarsdag was de
eigenl ijke operat ie. Die duurde 8
uur en ging gelukkig helemaal
goed .

Ongetwijfeld heeft u al
gelezen in een dagblad of
gehoord op de radio dat
Hans 5trijbosch in London,
Canada, een geslaagde
hersenoperatie heeft
ondergaan, die een e in d
heeft gemaakt aan zijn epi
le p t is c h e aanvallen.
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Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Vanaf half één tot. . .?

De tombol a was nog niet aange
kondigd of de massa riep al weer
om muziek. Voor de kleine uur
tjes- het was al na enen- was nl.
ook nog Albeklass (Alles behalve
klassiek) uitgenod igd ,om het bal
na vorm te geven. Enhet trio had
toen al vele malen op het klokje
gekeken. Ze stonden te trappe
len van ongeduld . Inspraak gold
ook hier. Pas na hun eerste muzi
kale getrappel kwam dan einde
lijk de tombola,die 95% der aan
wezigen toch had afgewacht.
Veronderstel dat de radio voor
jou zou zijn, of één van de vele
andere mooi e pr ijzen. Deze fijne
avond samenvattend: één
onderdeel te veel, maar welk, dat
valt moeilijk te zeggen.

Ad van Zalk

Half één was het ondertussen en
het DUO KARST - voor hun
tweede optreden - en de Tom
bola moesten nog. Hoezo mooi
op het schema. . .? Dat chauvi
nisme ook aan Groningers niet
vreemd is bleek toen het duo
"Van Lauwerszee tot Dollard
tou" tot slot aanhief. De hele hap
kwam als één man in de houd ing
en galmde het Gronings volks
lied uit volle bors t mee, althans
het eerste koeplet. Ik had even
een eng gevoel, net als een jaar
terug in de Thialfhal in Heeren
veen. Daar speelden The Dubli
ners aan het eind het Friese
Volkslied en was de reaktie van
het publie k vergelijkbaar. Dat
gevoel had toen hopelijk te
maken met het feit dat ik daar als
"buitenlander" was en hier in
Garmerwolde als "neutraal" ver
slaggever. De spiritualiën en de
ongekunsteldheid, waarop het
duo deze gevoelens bij de
gemeente losweekte, brachten
me weer terug naar de eerlijke
werke lijkheid .

roef", "tanauwroef" (=toe nou
Roeit) liet hij zich makkelijk ver
leiden tot deze uitsmijter.

Duo Karst en Tiroler kapel

Het gemak waarop ze de zaal
bespeelden, duidde op de
nodige ervaring. Daarbij dient
gezegd dat velen er ook echt zin
in hadden. Vooral tijdens de
potpourri van Groninger liedjes
kwamen de meest hardnekkige
kiezen vaneen bij "d 'Olie Grie
ze" en "van Veendam noar Olie
Pekel", we lk nivo voor elke Gro
ninger haalbaar bleek.
Toen was het de beurt aan de
Tiroler Kapel , die over een ware
fanclub blijkt te beschikken.
Vooral het enthousiaste
gespring van dirigent Roelf Stol
werkt aanvankelijk op je lach
spieren, maar is uiterst motive
rend voor de kapel én het
publiek. Als kapelleider heeft
Roelf al diverse prijzen in de
wacht gesleept. De hele kapel
trouwens scoort regelmatig en
staat in hoog aanzien. Ik roep
even het bijzonder druk
bezochte koffiekonsert van een
paar maanden terug in de herin
nering.

Warm gedraaid in hun nieuwe
outfit, genaaid door een vijftal
dames dat daarvoor in het zon
netje werd gezet, begonnen zij
aan de finale. In een ondertus
sen zinderende zaal werd
gebruld om "Heldi" en door
aanmoedigingen van "tanauw-

Na de iets te lang uitgevallen
1ste pauze kregen we een
optreden van "Duo Karst", de
eigenlijk 5-koppige fam ilie
Karst uit het Drentse Zuidwol
de. Moeder en zoon zorgden
voor het leeuwenaandeel.
enkele malen vokaal door twee
dochters bijgestaan. Vader was
er voor de techniek. Applaus
oogstten ze direkt, toen ze
openden met een pleidooi voor
het behoud van de dialekten.
Hun repertoire bestond uit lied
jes, 'vertellechiens', gedichtjes,
in de Drentse taal waarvan er
een eindigde met: "Goed en fat
soenlijk plat, dat is zo mooi als
wat". Applaus.

De heer Dijkstra dirigeert het korps
foto: JanetJansen

Bakker had kans gezien om ze in
een half jaar tijd de eerste begi n
selen der drumkunst bij te bren
gen. Vooral het meetellen was
zichtbaar een steun om in de
maat te blijven.Toen het grut een
toeg ift moest geven, bleken ze
zo beduusd , dat maat en noten
ineens abacadabra leken, tot
groot genoegen der aanwezi
gen. Dick Groenhagen en Alko
Mulder kregen nog een veer voor
het stimuleren van deze jeugd.
De toegift van het leerlingen
korps o.l.v. de geïnspireerde
Roelf Stol-"Altijd is Kort jakje, als
canon- kwam daarentegen
ekstra goed uit de verf. De
nieuwe tro mpetters earin en Rei
nier Buringa waren toen over hun
plankenkoorts heen. Wat wil je
ook : spannend zo'n eerste keer.

Halverwege het tweede optre
den van het korps waren er vier
jub ilarissen aan de beurt. De wat
erg losjes uit de pols sprekende
Klaas Pestman bracht hulde aan
de koperen Harmonieërs Petra
Blink, zeer gewaardeerd om het
serieuze spel op diverse instru
menten, Kees Koster, voo ral ook
bedankt voor het immer leiden
der tombola en de scheidende
Geert Koster (wie vervangt hem
op de xylofoon). Een zilveren
speld was er voor Kees van del
Woude, die 25 jaar had volge
maakt. De heer Kooi deed dat
zelfde nog eens over namens de
Konink lijke Nederlandse Federa
tie van muziekverenigingen.
Toen het corps hun laatste stuk
ter gehore bracht, werd het
publiek verrast door een klucht
met in de hoofdrol , wie anders
dan, Piet van Zanten, die met
een brommer de zaal inreed . Als
dirigent van der Fluitt zou hij wel
even orde op zaken komen stel
len, want wat zij speelden was
immers net of je 25 katt 'n met de
steert omhoog trokk'n!

Winkelcentrum Lewenborg. tel . 415222
Selwerd. tel . 778455
Versmarl<t Korreweg 51-53
Claremaheerd 47
Beyum Oost tel. 421452

Voor de pauze

Het korps mocht de avond star
ten. Het publiek kreeg netjes
tekst en uitleg over onder meer
tijdstip en plaats van herkomst
en komponist der muziek. Mij als
niet-kenner sprak een selekt ie uit
muziek van Elvis Presley aan,
eigenl ijk alleen om de herken
baarheid. Naast Engelse koraal
muziek en een stuk van Händel
in barokstijl onders treept dat de
veelzijd igheid van het repertoire.
De jonge enthousiaste Bert Bak
ker leidde vervo lgens de drum
band, uitsluitend jonge mensen,
die snel en pittig, strak en melo
disch hun vijf numm ers afwerk
ten. Een kontrast met de keuze
van de wat zware muziek van het
korps. Er waren nogal wat jonge
ren rondom de 10 jaar in de zaal.
Hun toenemende nervositeit
b leek te maken te hebben met
het volgende optreden. Ze vorm
den nl. voor een belangrijk deel
de leerlingendrumband. Bert

Over de uitvoering
van de "Harmonie"

De Muziekvereniging "Har·
monie" trakteerde ons 7
maartjl. opeen (te) overla·
den programma. Achteraf
was duidelijk waarom in
Café de Leeuw de ope
ningsmars alom 19.30 uur
was gepland. In zijn epe
ningswoord stelde voorzit·
ter Pestman de nieuwe
dirigent van het korps
voor: De heer Dijkstra, vee·
houder van beroep, die een
moeilijke beginfase heeft
doorgemaakt. Hij was na
een herniaoperatie pas
kort weer op de been. Ver·
der hoopte hij het officiële
gedeelte voor 12.00 uur af
te ronden, maar dat bleek
al snel een veel te optimis.
tisch beeld.

Enthousiasme naar een climax



"De Spettershow" van de Til te Thesinge "
foto; Andries van der M eulen

Ouderavond

Welkom bij de Spettershow, de
enige echte Knettershow
U krijgt hem helemaal kado, die
grandioze Spettershow.
Dat wordt weer ~chen.. . Dat
wordt weer spannen. . .
Dat wordt weer gieren van de
pret.
U zult weer genieten van uw
favorieten,
Dus dames , heren opge let!

De argeloze wandelaar, die
's avonds op vrijdag de 27e
februari over de Kerkst raat wan
delde, zal even vreemd hebben
opgekeken bij het horen van het
bovenstaande, met veel elan
gezongen lied, dat vanuit het
"Trefpunt" scheen te komen .
Gewoonlijk klinken vanuit het
centrum toch wat andere, meer
ingetogen klanken! Word t hier in
Thesinge een t.v-show opgeno
men? Is het Hilversumse quizen 
spektakel in ons do rp neerge
streken? Toch eens even binne n
kijken . . .
Ja, warempel! Op het toneel
staat een qui z-master à la Willem
Ruis. Er zijn t.v.-technici; een
kameraman, geluidsmensen e.d .
Er lopen meisjes met bord jes
"applaus" . Het zaaltje zit stamp
vol mensen, geestdrift ig publiek.
Half verborgen achter de toneel
gordijnen zit onmiskenbaar de
regisse ur: hij geeft aanwijzingen,
bedient allerlei knoppen en. . . hij
lijkt verdacht veel op meester
Smid van de basisschool "de
Til"!

Trouwens, die quizmaster -Wil
lem Krul geheten - is dat niet
Michiel van den Oever? Ja dus!
Nu wordt alles snel duidelijk. Het
gaat hierom de jaarlijksetoneel
uitvoering/ ouderavond van de
"Til"! De groepen 4 tlm 8 voeren
een musical op. Het stuk heet de
"Spettershow". Het verhaal gaat
overeen school - in dit geval dus
de "Til" - die meedoet aan een

"De Til"

t.v .-quiz. Talloze sketches wor
den door de kindere n gespeeld
zoals de "sc hoolspot" , waarin de
kinderen hun eigen school en
dorp aanprijzen; een quiz waar
uit moet blijken hoe slagvaa rd ig
en intelligent men wel niet is in
Thesinge (dat viel niet tegen) en
een schi tte rende modeshow.
Eén en ander wordt vlot en op
een geheel eigentijdse wijze aan
elkaar gepraat door de spelleider
Willem Krul. Het stuk is een uit
gave van "Jingo Music" en
bewe rkt door Piet Smid. De
voorbereidingen zijn al vóór de

kerstvakantie begon nen. Onder
leiding van Piet Smid , de "juffen"
Karin en Hidda en met gro te
steun van Greet Veenkamp wer
den de diverse onderdelen inge
studeerd en werden tijdens de
kreat ieve middagen op school
de kostuums gemaakt. Hoewel
Piet Smid in zijn openi ngswoord
vermeldt dat hier en daar de
griep zijn tol heeft geëist is daar
tijdens de opvoering niet veel
van te merken. Wel is het erg
jammer dat juf Hidda uitgere
kend nu door diezelfde griep
geveld is en de show moet mis
sen.

De tekst van het openingslied
wordt volledig waargemaakt: het
is een grandioze spettershow.
Alle kinderen doen vreselijk hun
best om er iets moo is van te
maken. Iedereen lijkt ook echt te
genieten, voora l als de eerste
zenuwen weggeëbt zijn. Het
resultaat mag er dan ook zijn: alle
aanwez igen (ouders, fam ilie en
bekenden) hebben een prima
avond . Als je ziet hoe de kinde
ren helemaal opgaan in hun
optreden, hoe ze ervan genieten
en met welk enthousiasme ze
hun rollen spelen , is dat alleen al
een genot om naar te kijken.

Tijdens één van de pauzes wordt
de modeshow gehouden. Ver-

zorgd door mode huis "M aison
de Thesinge" en gepresenteerd
door "Charmaine" (Anelies Kits)
worden de diverse kreaties
geshowed: Edje Kringloop; Tar
zan Bertje; Abdoelah Hupsakee;
Jantje Apart; Dora Hippiek; Pina
Kolada; Floppy Disk en Floortj e
Bellefleur zijn slechts enkele
voorbeelden van de wel 25 ver
schi llende ontwerpen. Te zien is
dat er erg veel werk verzet is!
Jamm er dat de prach tige kos
tuums maar een half uurtje echt
gedragen kunnen worden!
Tijdens één van de andere pau
zes begint het publiek enigszins

onrustig op de stoelen te schui
ven als het door begint te krijgen
dat thans een gevreesd onder
deel nadert: het spe l waarbij de
ouders moeten meedoen. Piet
Smid, ook niet van gisteren,
heeft dit onderdeel expres in de
pauze gep land omdat in voor
gaande jaren, als het spel na
afloop plaatsvo nd, de aanwezi 
gen niet wisten hoe snel ze het
pand moesten verlaten,bang als
men was voo r een publiek hun
"kunsten" te verto nen. Kom nou,
ouders,neem een voorbeeld aan
de kinderen! Kijk eens hoe zij
zich helemaal geven!
Onder leiding van Karin wo rdt
een quiz gehou den waar in vier
ouders op hun beu rt hun kennis
en spitsvo ndigheden mogen
bewijzen. Dit lukt heel aard ig.Tot
slot mogen alle kinderen (ook
van de andere groepen) mee
doen in een afs luitend zing- en
dansnummer. Dat doen ze dan
ook met overgave. "Blij als een
bij" wo rdt een wervele nde show,
overtuigend neergezet. AI met al
een zeer geslaag de avond. Voor
de kinderen niet alleen ontspa n
ning, ze zijn ook eens met iets
anders bezig, leren ook hier een
hoop van. Heel wat ouders zullen
onwillekeurig terugdenken aan
hun eigen lagere-schooltijd. Wat
een versc hil'

Hulde aan het onderw ijzend per
soneel en Greet voor hun grote
inzet. De grootste eer komt
natuurl ijk de kinderen zelf toe
voor hun enthousiaste inzet. Als
enige kritisc he noot zou ik wi llen
opmerken dat de hele show wel
èrg in het teken van de t.v . stond.
De t.v. , die toch al een (te) gro te
rol speelt in de vorming van kin
deren van nu. Met de keuze van
een musical als deze, met zijn
vele op de t.v . geënte onderde
len loop je de kans om onbew ust
dit t.v . "gebeuren" nog eens
extra te bevestigen. Ondanks
deze kritische noot, onbetw ist
een zeer ges laagde avond!

een ouder.

Automatisch sparen...
een goed recept.

Rabobaok ~

\ ,\\
\



C.P.B. Thesinge vierde 25-jarig bestaan Gezondheidszorg
thuis

Onze meubels
Eind-redakt ie Garmerwolde:
Elisabeth Schuli ng,
L. v.d. Veenstraat 2,
te l. 050-416355 .

De Vereniging Het Groene Kruis
organiseert een voorlichtings
middag over :
"goede voeding als je oud er
wordt".
Deze middag wordt verzorgd
door Monique Bos , diëtiste bij
Het Groene Kruis .
Tijd: maandag 6 april 1987
van 2 tot 4 uur.
Plaats : het Groene Kruis
gebouw, Blinkerdlaan 2, Ten
Boer.
Voor vervoer kan gezorgd wor
den;
belt u dan vóór 1 april naar Mevr.
Westeneng , te l. 05902-1880.
U bent van harte welkom! De
toegang is grati s.

Adm inistrati e: Peta Ju~ens,

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

Abo nnementsgeld f 17.50 p.j.

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

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Elisabeth Schul ing, Delta V.d. Molen,
Janet Jansen (totoqraaf), Tineke
Werkma n.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
And ries v.d . Meulen, (totoqraaf),
Joanne v.d. Me ulen,
Truus Top, Ad v. Zalk,
Cratien Schouteten.

Dit jaar worden er op 30 april
twee feesten gevierd nl. de ver
jaardag van de koningin en het
50 jarig huwelijks feest van prins
Bernhard en prinses Ju liana. Het
Oranjecomité wil er ook dit jaar
weer een gezellige feestdag van
maken. Voor kinderen van 4 tot
15 jaar is er een spelletjesmid
dag georganiseerd . Voor elke
leeft ijdsgroep zijn er spelletjes,
zoals computerspelletjes voor
de oudere kindere n.
Vanaf 5 uur spee lt het trio "Silver
Sound" uit Leek gezellige
muziek. U kunt dan gezellig een
borreltje komen drinken of een
dansje maken. Als het weer mee
werkt komt er een spannende
pannekoekenrace op de Oude
Rijksweg . Om dit alles te kunnen
bekostigen wordt er in april een
huis aan huis collecte gehouden.

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

Het Oranjecomite:

Ko ninginne dag
Garmerwo lde

- de muziekvereniging 'Harmo
nie' dringend verlegen zit om
een volwassen lid dat met veel
enthousiasme de mars-xylo
foon bij de drumband kan of
wil leren bespelen. De repeti
ties zijn op maandagavond.
De sekretaris van de vereni
ging, dhr. E. D. Post (W.F. Hil
debrandstraat 29, 9798 PH
Garmerwol de, tel. 050
416079), geeft bij belangstel
ling gaarne de gevraagde
inlichtin gen .

Wist U dat:

Hoekstra-De Jong , die voor deze
gelegenhe id als "Koning in"
qekleed ging.

De dames die gehuldigd werden
zijn: Mevr. Bouwman, mevr. Dijk
stra, mevr. Elema-Bus, mevr.
Entjes-N ijburg, mevr. van Hem
men-Jonker, mevr. Klimp
Bouwsema, mevr. Oudman
Holtm an, mevr. Ritsema-de
Regt. mevr. Schutter, mevr.
Schutte r-Berghuis, mevr. Jan
sen-Bakker, mevr. Bus-D ijkema.

foto: Andnes v.d . Meulen

Stoomfluitjes
VERMIST:
- grijs/zwart gestreept e poes:

2 jaar oud, middelgroot:
naam: Sadie
(spreek uit: Sed ie).
Reakties: tel. 05902-3627

GEVRAAGD:
- Ik zou graag kinderoppas

lij n in Garmerwolde.
Lokke Schuling,
tel: 050- 416355

van de verenig ing met voor
drachten en samenspraakjes.
Tevens was er een koud buffet
dat er pracht ig uitzag en was
klaargemaakt door dames van
de vereniging . Het was een suc
ces.
Twaalf dames werde n gehul
digd, vanwege het feit dat ze
sinds de op richting als lid staan
ingeschreven; 1 werd gehuldigd
alsoudste lid. Namens de C.P.B.
kregen ze een herinnerings
Iepeltje, aangeboden door Mevr.

mogen
•gezien

worden!

De vrouwenraad organiseert
regelmatig gezellige avonden
voor de bejaarden. Dit jaar gin
gen we naar Ten Post; in zaal
't Holt werd een blijspel van Bart
Veenstra opgevoerd, getiteld:
"Rel door de Gasbel". Eveneens
was er, op 12 maart, in het Buur
hoes te Ten Boer een musical
met als titel "Poesje Mauw, Katje
Grauw"; dit werd gespeeld door
leden van de N.C.v .B. uit Ten
Boer. Het waren goed bezochte
en gezellige avonde n.

"De koningin met haar gevolg "

slagter
telefoon 05902-1383 mteneurverzorqmq
stadsweg 63. 9791 kb ten boer betimmerÎngen

De 37 leden tellende C.P.B.
afdeling Thesinge vierde din s
dag 24/2 haar 25-ja rig bestaan
in "Ons Trefpunt" te Thesinge.
Twee leden van de Chr istelij ke
Platlelandsvrouwen Bond speel 
den Thomasvoar en Pieternel,
gestoken in klederdracht, waarin
de gebeurtenissen van de afge
lope n 25 jaar aan bod kwame n.
In dichtv orm werd ingegaan op
bijvoo rbeeld de talrijke reisjes en
excursies, die in het verleden zijn
gemaakt. Ook waren er dames

Vro u w e n ra a d



Een uit de vele .
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SHOPPYlAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . C...~V8l1 51ochtlllllr1

Winkelcentrum L.ewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

KAOO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

extra op de voorgrond; hij kwam
er tenslotte ook om te 'proaten' ,
en dan duurde een boompje- en
daardoor de avond- wel eens
wat langer (wat doo r de één wel
en door de ander minder op prijs
werd gesteld) .

Veel prijzen

Per avond is er voo r de beste 10/
12 deelnemers een pr ijsje; een
kip, een koek en dat soort din
gen. Deze worden gekocht van
de bijdrage van alle kaarters op
die avond . Iedereen betaalt 1
gulden voor een avond en een
kwartje voor elk verloren
boo mpje. Jan Sump houdt in een
boek alle uitslagen bij en kan aan
het eind van het jaar ook zeggen
wie de beste kaarter van het sei
zoen is geworden; deze krijgt
een beker en voor de nummers
twee en drie is er een standaard.
Op de laatste zaterdag van de
maand januari vindt de jaarver
gade ring plaats en daarna wordt
er ook nog gekaart; op die avond
is er voor iedereen (ook de niet
aanwezigen) een mooie prijs ten
bedrage van ongeveer f 10,
(het bedrag van de kontributie).
Het komt er op neer dat eigen iijk
alle geld op gaat aan prijzen; er
moeten alleen wat kontan ten in
de kas blijven voor het evt. plaat
sen van een rouwadvertent ie of
een presentje bij geboorte of
trouwen.

Grote tevredenheid

Jan Slump vertelt ons dat alles
naar volle tevre denheid van een
ieder verloopt. Dat blijkt ook wel
uit het feit dat het huidige
bestuur al zeker zo'n 10 jaar 'zit' ;
men wordt elke keer weer herko
zen. Er is dan ook geen enkele
reden om dingen te gaan veran
deren ; nieuwe leden zijn welkom ,
maar men zit er nu niet echt op te
wachten. En wat betreft dat
stemmen over de toelating van
nieuwe leden : Jan kan zich niet
herinneren dat er wel eens
iemand is afgestemd.

Joanne v.d. Meulen
Kees Faber

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VE RGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Voor uw :

Oude Rijksweg 6
Gamnerwolde

een gegeven moment niet meer
zo goed , waardoor de vereniging
zich ging beperken tot het orga 
niseren van de eigen kaartavon
den op de zaterdag.
Op die avond wordt er geklaver
jast met de troef op tafel en niet
in de hand (of dat nu Amster
dams of Rotterdams is werd niet
helemaal du idelijk); vroege r werd
er ook wel gekruisjast, maar daar
is men op een gegeven moment
mee gestopt. In klaverjassen zit
toch meer.

Niet met het mes op tafel

Hoewel niemand verpl icht is om
te komen zijn er toch elke avond
zo' n 25 leden ; mannen en vrou
wen, van 20 tot 90 jaar en niet
alleen uit Thesinge, maar ook uit
bijv. Hoogezand, Tynaarlo, Wol
tersum, Bedum, enz. Er wo rden
4 boompjes ('16 maal geven ')
gespee ld, die per stuk ongeveer
drie kwartier duren. Na een
boompje word je door middel
van het lot aan een andere part 
ner gekoppeld. Als het onge luk
kig uitkomt kun je weleens een
boompje aan de kant moeten zit
ten, maar meestal wo rdt er op
het laatste moment nog wel
ergens een liefhebber gevonden.
Er wordt serieus gekaart , maar
zeker niet met het mes op tafel.
Echte prijsjagers passen dan
ook niet zo goed in de sfeer; de
gezelligheid staat bij alle deelne
mers hoog in het vaandel.
Natuurlijk vind t iedereen het leuk
om zo hoog mogelijk op het bord
te komen , maar dit streven leidt
gelukkig zelden tot ruzies. Toen
opa Ridd er nog meedeed kwam
de gezell igheid wel eens wat

foto: Andnes vander MaulenEen deel van de prijzen

dhr. v.d. Werf; leden: mevr.
Zuidema en dhr. Ten Cate.
Aantal leden: ongeveer
35.
Kontributie: f t 0,- per
jaar en een kleine bijd rage
per speelavond.
Aktiviteiten: elke laatste
zaterdagavond van de
maand worden er vier
'boompjes' geklaverjast.
Plaats/tijd: café 'Molen
zicht' in Thesinge, van 20.00
uur tot ongeveer 24.00 uur.
Lid worden?: iedereen kan
een keer komen meedoen,
waarna door de aanwezige
leden wordt gestemd over
het al of niet toe laten van het
adspiran t- lid .

Een lange historie

De vereniging is nu zo 'n 35 jaar
oud . In de vroege vijft iger jaren
stonden o.a. meester V.d. Molen
en opa Ridder aan de wieg van
deze club . Er werd toen ook al
elke maand gespee ld; om en om
in het toenmalige café van
Schipper (Kapelstraat 1) en het
huidige café 'Molenzicht' , dat
toendertijd gerund werd door de
Waay. Op het moment dat de
familie Dijkem a in het café aan
de Molen weg kwam werd elke
keer daar gespeeld .
Vroeger werd er ook wel eens
meV tegen andere do rpen
gespeeld; men ging dan naar
Engelbert , Harkstede of Lage
land! Hamw eg of zij kwamen
hier. De volle pr ijzenkast in café
'Molenzicht' is het tastbare
bewijs van een suksesvol optre
den van Thesinge in deze tus
sen-dorpen-kamp . Het liep op

ve rf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

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

Oude Rijksw eg 9
Gamnerwolde
050-4 16425

E. Havenga

Informatie over socie·
teit 'Eendra cht'

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Een nieuwe rubriek
Onder de tite l EEN UIT DE
VELE... kunt u de komende tijd
korte stukjes lezen over het rijke
verenig ingsleven in onze dorpen
(weet u dat er zowe l in Thesinge
als Garmerwolde meer dan 25
verenig ingen zijn). Het zijn infor
matieve stuk jes, bedoeld om een
beeld te geven van het reilen en
zeilen van zo' n vereniging: wat
doen ze, hoe kun je lid worden,
hoevee l kost het , wie zitten in het
bestuur, hoe gaat het er toe, enz.
We willen met deze rubriek
voo ral de minder op de voor
grond tredende verenigingen
eens onder de aandacht bren
gen . Aan de andere kant hopen
we óók dat door deze rubriek het
verenigingsleven in toenemende
mate de weg weet te vinden naar
de Garmer & Thesinger Express
voor het openbaar maken van
akt iviteiten , plannen, vergade 
ringen, enz.

Societeit 'Eendracht ' uit The
singe

bestuur: voorz itter dhr.
Slump ; sekretaresse mevr.
Kampen; penningmees ter :

Bij het horen van de naam
'Eendracht' zullen niet veel
Thesingers denken aan
een societeit, maar aan
een kaartclub met die
naam. 'Ee ndrac ht ' staat
immers geschreven boven
die mooie houten ranglijst
van de beste klaverjassers
in café 'Molenzicht'l? Alle·
maal waar, maar Jan
Slump, al sinds jaar en ·dag
voorzitter van 'Eendra cht'
verzekert ons dat het een
societeit is; dat daar altijd
gekaart wordt doet daar
niets aan af.



Een terugblik met gemengde gevoelens
Dacht u ook niet: wat is die
natuur toch wreed . Wat jaren
lang zijn gang kon gaan , wat
jaren de gelegenhe id kreeg te
groe ien en zich te vormen zoals
u het goed en mooi vond in uw
tuin, dat wordt in één etmaal
afgebroken. Komt dat allemaal
wel weer goed? Werd u in die
bewuste nacht van 1 op 2 maart
öók wakker van het breken der
takken. boom kruinen, ja hele
bome n zelfs, die door de storm
als lucifertjes afknapten onde r
het gewicht van die verwoes
tende ijzelkoek . Een spe ling van
die onberekenbare natuu r.
Bij de eerste vluchtige aanblik
overviel mij een gevoel van
ongeloof: Wat gebeu rt er.
Daarna één van mac hteloze
woede, die, omdat er geen str ijd
tegen viel te voeren, snel het veld
ruimde voo r een tr ieste gelaten
heid . Had u ook dat nare gevoel
bij het zien van die verminkte
populieren en onthoofde berken.
Een uniek gebeuren, dat wel.
Want laat ik eerl ijkzijn. De tranen
die ik liet voor mijn pep pels ,
elzen. abelen en berken, maak-

Maandagenda

3 april:
Oud papie r aktie van de
'Harmonie' .
Garmerwolde

6 april:
Middag over 'goede voeding
als je ouder wordt' ;
Groe ne Kruis gebouw
Ten Boer; aanvang 14.00 uur,
toegang gratis.

9 april:
Gemeenteavond in de
Hervormde Kerk
van Garmerwolde;
thema: solidarite it .
zuivere koffie,
een kwes tie van smaak .

Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

,'''1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen

ten ook bij mij snel plaats voor
grote verwondering. Wat werd
het mooi de dag erna. De hele
wereld leek in ijs gego ten en wat
glinsterde alles schitterend in die
overvloedige zon!
Ont luikende knoppen zomaar in
ijs verpak t, ijspegels in alle for
maten . Sprookjesachtige tafere
len. Dat moes t vereeuw igd wor
den. En iederee n was met foto
toestellen in de weer om deze
gedenkwaa rdige winteruitsm ij
ter vast te leggen. Dit natuurek
ses past zeker in het rijt je van
andere extreme gebeurtenissen.
Kent u ze ook nog: de november
storm van '72, de trop ische en
lange, hete zomer van '76 en die
sneeuwravage van '79 . En wat
volgt. . .
Een bewijs dat de natuur wreed
kan zijn , ja genadeloos, maar
onmiddellijk daarop voor een
betoverende were ld kan zorgen,
moet deze pagina bew ijzen.
Vaak zal men nog zeggen: Herin
ner je je nog de winter van '87,
die aanhield tot ver in maart.. .

Ad van Zalk

13 apr il:
Maandelijkse schrijfavo nd
van Amn esty international
in 't Buurhoes,
aanvang 19.30 uur.

17 apri l:
Noten schieten , P.J.G.G.
Garmerwolde.

25 apri l:
Maandelijkse kaartavond
"Eendracht" 20.00 uur
café Molenzicht

28 april :
De CPB heeft deze avond
vanaf 19.30 uur de heer
Velde te gast , direkteur
van 'Bloemhof' ; zoals altijd in
het 'Trefpu nt.

30 apr il:
Viering Koninginnedag
in 'de Leeuw'.

HOUT. PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1e kwa liteit
• Ruime sortering
* Goede service
• ook voo r: ijzerwaren, verf,

keukens, tuinhout, kasten

VRIJBlUVEND PRIJSOPGAVE

GRATIS BEZOR GING_..----.....
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Telefoon 050-416135
Gratis op maat

foto: Andrie s v.c. Meuten

Ingezonden

Donderdag 9 april wordt er een
gemeente-avond gehouden in
de Leerkamer te Garmerwo lde.
Naast informatie over het
gemeente-werk, de financiën en
de plannen voor de komende
tijd, zal een deel van de avond
besteed worden aan: solidariteit,
zuivere kolf ie, een kwes tie van
smaak . Solidaridad , een organi
satie die zich inzet voor Latijns
Amerika heeft een actie op touw
gezet voor de werkers in de kof
fie-verbouw in Latijns Amerika.
De voorlicht ing zal o.a. in spel
vorm gegeven worden. Het
belooft dus een gezellige en leer
zame avond te worden. Aanvang
20.00 uur precies. sluiting rond
22.00 uur. Ieder wordt van harte
uitgen odigd voor deze avond.

Hervormde Gemeente Garmer
wo lde-Thesinge

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thp.singe-Garmerwolde

5 apr il: 9.30 uur dr. Luiks
uit Vries
14.30 uur ds . Stuursma
van Burum

12 april: 9.30 uur ds. Raven
van Haren
14.30 uur ds. Deelstra
van Oldehove

17 apr il: 9.30 uur dr.
van Oeveren van Leek
(Goede Vrijdag)

19 april: 9.30 uur
ds. Nagelkerke van Haren.
(Eerste Paasdag)
14.30 uur ds . Overeem
van Haren

20 april: 9.30 uur
drs. Oldenhuis van Kollum.
(Tweede Paasdag)

26 april: 9.30 uur
drs. Kramer van Zuid wolde
14.30 uur drs. Poelman
van Damwoude

Herv. Gemeente
Thesinge-Garmerwolde

5 april: Garmerwolde 10.00 uur
dienst voorbereid en gedaan
door gemeenteleden

12 april: Thesinge 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

17 april: Thesinge 19.30 uur ds.
C. de Vries-Batenburg ,
avondmaal

19 april: Garmerwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg,
m.m.v. zondagsschool

20 april: Thesinge 9.30
uur welkom in
gereformeerde kerk

26 april : Thesinge 10.00 uur
ds. S. Lanser, Holwierde


