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Schiet geheimen
Geweren, pistolen en
revolvers, voor veel
mensen is het iets
onbekends. Ze zien wel
eens een jager lopen of
hebben op de kermis
met een geweer
geschoten. Om iets
meer over geweren en
alles wat er omheen zit,
te weten te komen, zijn
we naar iemand gegaan
die er erg veel verstand
van he eft . Dat is de heer
Schiet, jager en, met als
hobby, sportschutteren
wapentechniek.

Als hobby geweren, dat
komt weinig voor, hoe bent
u er toe gekomen?

De heer Schiet: "Als klein
kind heb ik alt ijd al van
wapens en van militair
vertoon gehouden .Toch heb
ik nooit een militaire
loopbaan gehad. In de oor log
heb ik in het verzet gezeten,
transport en schoonmaken
van wapens; na de oorlog
ben ik nog een poosje bij de
Binnenlandse Strijdkrachten
geweest. Ik wilde wel in
milita ire dienst, maar ik ben
op mijn ogen afgekeurd. In
die tijd verzamelde ik ook al
wapens, maar mijn ouders,
en vooral mijn moeder, was
er heel erg op tegen. Ik had
ze achter in de klerenkast
verstopt, maar ze vond ze
wel en de wapens zijn de
deur uit gegaan" .

Het zou natuurlijk logisch zijn
geweest, dat ik mijn verdere
loopbaan zou zoeken in
wapens, maar aangezien ik
erg techn isch ben, ben ik bij
een com putermaatschappij
gaan werken, en dan de
mechanische kant hiervan.
In 1957 zijn we naar
Gron ingen gekomen. Mijn
hobby was intussen een
beetje in 't slop geraakt,

10e iaargang

maar in 1961 sprak ik met
iemand die werkte bij
Laagspanningsnetten (nu
E.G.D.), die enthousiast
schutter was bij een
schietvereniging . Hij maakte
mij er weer warm voor en in
1961 heb ik mij als lid
aangemeld en in 1962 zat ik
al in het bestuur. Het viel al
gauw op dat ik verstand had
van wapens en alles
daaromheen.
Door leden van de
schie tverenigingen ,
wapenhandelaren en soms
ook de pol itie word ik
regelmat ig geraadpleegd
vanwege de kennis en de
documentatie die ik over
wapens bezit.

dhr. Schiet aan zijn
hobbytafel
foto: Janet Jansen

Maakt u zelf ook geweren?

Nee, het beroep
geweermaker is geheel
uitgestorven. Alle
onderdelen worden in een
fabriek gemaakt en in de
winke l in elkaar gezet.
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Waaruit bestaat een geweer
eigenlijk

Een geweer bestaat grofweg
uit 4 onderdelen: de loop, de
bascu le, de kolf en het
voorhout. Van al deze delen
is de kolf het moeilijkst te
maken, deze moet
aangepast worden aan het
lichaam van de schutter. Dit
is erg specialistisch werk. De
kolf wordt van versch illende
houtsoorten gemaakt en
varieert ook erg in prijs. Eén
van noten hout kost b.v.
f 800,-, maar van Frans
worte lnoten wel f 2000,-. In
de basc ule zitten alle
bewegende onderdelen van
een geweer, o.a, de haan en

slagpen . De loop spreekt
voor zichzelf, en het
voorhout is dat hout wat
onder de loop zit, waarmee
de loop een geheel wordt
met de rest en doet tevens
dienst om de hanen te
spannen .

Vroeger was het goed te zien
of een geweer van een rijke
jager was of van een gewone
jager. Geweren van rijke
jagers werden helemaal
gegraveerd, de loop, de
bascule, het voorhout, zelfs
de schroeven die er in zaten.
Dit zijn prac htige geweren,
die zie je tegenwoordig niet
veel meer. De prijzen van
geweren variëren van
f 1500,- tot 30.000,-.

Kan iedereen lid worden van
een schiet vereniging?

In principe wel ja, maar er
wordt wel een
antecendenten onderzoek
gehouden. Als iemand in
aanraking is geweest met de
politie , en hiermee bedoel ik
niet b.v. rijden door rood licht
of zo, maar echt een emstig
misdrijf, kan hij of zij geen lid
worden. Als men tenminste 1
jaar lid is geweest van de
vereniging, kun je bij de
polit ie een bijzondere
machtiging voor een eigen
wapen aanvragen. Hierop
staan alle wapens die men in
huis heeft. De contröle van
de politie is zeer streng op dit
geb ied. Wat ook niet mag, is
een wapen dat niet op je
machtiging vermeld staat,
zonder meer vervoeren.

Daarvoor moet van de politie
een apart vervoerbew ijs
komen.
Nederland is één van de
strengste landen op dit
gebied, hoewel er hier, naar
men denkt, veel niet
geregistreerde wapens
aanwezig zijn. In Amerika is
dat heel anders,daar staat in
de wet, dat het een recht is
van iedereen om een wapen
te dragen. Dit stamt nog uit
de tijd van oorlogen met de
indianen. Belg ië is ook zo'n
land waar je vrijelijk wapen s



Peuterspeelzaalnieuwtjes
Zandbakperikelen betere oplossingen zijn wij

altijd te vinden.

kunt kopen. Een groot
gedee lte van de stropers
wapens komt daar vandaan.

De grootte van een wapen
wordt aangeduid met
kaliber, wat houdt dit
precies in?

Er zijn twee soorten
geweren, koge l geweren en
hagel geweren. Bij een koge l
geweer is het kaliber de dikte
van de kogel in mmo In
Amerika en Engeland wordt
de dikte uitgedrukt in
duizendste inches. Bij een
hagel geweer wo rdt het
kaliber bepaald door het
aantal loden kogels dat in
een Engelse pond gaat. Het
grootste kaliber bij
hagelgeweren, dat in
Neder land istoegestaan, is
12, dan gaan er dus 12 loden
kogels in een Engelse pond.
Het kleine, gangbare, kaliber
is 20.

Hoeveel jagers en
sportschutters zijn er in
Nederland?

Er zijn plm . 24.000 jagers en
plm . 50.000 sportschutters.
Sommige doen beide en er
zijn er ook een aantal mensen
die via de sportvereniging
naar de jacht gaan. Zelf doe
ik beide , in de
schietvereniging zit ik plm.
26 jaar en jagen doe ik 20
jaar, hoewel tegenwoordig
niet meer zoveel als vroeger .
Ik ben nu echt een mooi weer
jager en het maakt me niet
zoveel uit of ik iets of niets
schiet. Mijn instelling is ook
veranderd , vroeger was het
meer plezierjacht, nu is het
meer beheersjacht en in
toom houden van schadelijk
wild .

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor al uw loon-en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

Lageweg 22 '
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902-1634

Hoe staat uw vrouw er
tegenover?

Mijn vrouw is een felle
tegenstandster van de jacht;
maar ze laat me mijn hobby
wel uitoefenen. Van een
stukje haas houd t ze wel,
maar niet van gevogelte.
Daar heb ik dan andere
liefhebbers voor.

sta of ik schiet
loto: .Ianet Jansen

Nog een laatste vraag, heeft
u ook nog andere hobby 's?

Ja, de militaire wereld trekt
me ook nog steeds. Eenstille
wens is om miniatuur
geschut te bouwen. Dat was
ik 3 jaar geleden , toen ik
ophield met werken, al van
plan, maar de verbouwing
van ons huis kostte veel meer
tijd dan ik verwachtte. Als
donateur van het
legermuseum krijg ik alle
tekeningen om een dergelijk
geschut te kunnen maken. Ik
hoop er binnenkort mee te
kunnen beg innen en zo gaat
een stille wens in vervulling."

Detta V.d. Molen

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt autorijden
leuk en betaalbaar

• Opel Corsa TR GL '85 
CorsaL5 '85

• Opel Kadett 12 N '83 
Kadett 12 S GLS '84 
Kadett 16 5 GL5 + LPG
'84 - Kadett 13 5 auto
maat '82 - Kadett L5 165
diesel '85.
Opel Ascona 16 5 ë-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG '83

• V.W. Golf+LPG '84- V.W.
Golf GTS+ LPG '85

• Ford 5ierra Laser '85
Rondeboslaan 5, Delfzijl
05960-31031, na 18.00 uur

de heer Holt 05967-2929

De zandbak voor de
peuterspeelzaal werd de
laatste tijd onevenredig
vaker bezocht door katten
dan door peuters en
kinderen uit het dorp. Om de
overlast tegen te gaan
worden allerlei maatreg eltjes
bedacht; de meeste tè duur
of tè belemmerend voor
spelende kinderen uit de
buurt. We dachten met een
net vlak over het zand een
oplossing gevonden te
hebben. Jammer genoeg
bleek ook in Thesinge een
vriendelijke oplossing niet
meer mogelijk: al na één dag
had 'men' het nodig
gevon den het net kapot te
maken . Wij zien nu geen
andere mogelijkheid meer
dan een vervelend gazen
deksel. Jammer dat het zo
moest lopen.. .
. . . Voor de vernieler(s) die
alsnog spijt krijgen is f 14.95
de afkoopsom.. . . Voor

"Martje "Sarah" Veldman,
foto: Andrîes van der Meuten

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)

Inschrijven van nieuwe
peuters

Mochten er nog ouders zijn
die hun kind willen
aanmelden, dan kan dat het
beste bij Truus Top ,
Molenw eg 40 (tel. 1293) of
direkt bij de secretaresse
Cobi van der Laan,
Wedmanstr. 10, Ten Boer
(tel. 3441). Zij kunnen u ook
alle gewenste informatie
geven.

Lustrum

Het word t ons toch wel erg
gemakkelijk gemaakt. Koff ie
zetten, koekjes en taart
bakken hoeft u op zaterdag
12 septem ber niet te doe n.
Die dag viert peuterspeelzaal'
"Benjamin" haar eerste
lustrum . Tot dan.

Hans van den Berg

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-l id

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDLER- GARELLI
VESPA- TOMDS - YAMAHA

f ANTlC
o A/Je /(1eutfYl &'I rntXieiIen UIt~
~ 0 vt*>acce'SSClofeS en~.Er'>

o ft"1l8 SilJMCe en 'fJI)iJfal .e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

W eri<pl. ... .. maandag. de geIlel .
dag gesloten.



Notities vanuit een VW·bus turbo...
Met veel getoeter en gezwaai
wendden de drie VW-busjes
de steven richting
Gron ingen. In die beglaasde
broodtrommels waren de 25
kinderen van Boukje Tuin
weggepakt om aan hun
jaarlijkse schoolreis te
beginnen. Deze keer was
Appelscha als do el gekozen.
Uit de ontzettend talrijke
"f raaie" zomerdagen koos de
organisatie donderdag 18
juni. Net zo pet als alle
voorgaande. Maar ja, als
leiding dien je het voorbeeld
te geven . Dus begonnen wij
met goede moed, zoals dat
heet.
In de file voor het
Julianaplein - een vreemde
gewaarwording , want dat
maak ik 's morgens nooit
mee - nutt igde het
luidruchtige volkje haar
eerst e zakje ch ips! Bm. Hoe
krijg je het er door. Om enige
lijn in de kakofonie van
geluiden te brengen besloot
de chauffeur Iddy Munstra en
ondergetekende bijrijder de
jeugdige inzittenden op
kennis van grappige
anekdotes te testen. In
Roden hadden we
vervolgens al tig moppen
aangehoord , waarvan deze
het prim a deed: "Een
jongetje zegt tegen z' n
vriendje: Je hebt een gat in je
hoofd. En dan zegt het
vriendje: Hoe zie je dat? Je
hebtzaagselopje
schouder!" En van die
dingen, ja, d ie brachten ons
goed in de stemming.
Richt ing Veenhu izen, ergens
in een gaaf bos (een modern

en veel gebruikt woord onder
de jeugd) mochten de
kind eren de beentjes
strekken. Appels,
kartonnetjes met sapjes en
koff ie voor de leid ing werd er
genuttigd . Wat konsumeren
we toch een hoop op zo 'n
dag . Daar kun je makkelijk
een filiaal van De Boer mee
vullen! Er was enige
diskussie over waar
Veenhu izen nu precies zou
liggen. Iddy en ik grapten
over een der begeleidende
vaders. Of we nu wel in het
verslag zouden zetten dat hij
deze omgeving als zijn
broekzak kent, of dat dat
missch ien maar beter niet
opgeschr even zou kunnen
worden. En dat we er nog
gewandeld hebben op
enkel e fietspaden, d ie hij er

lekkere hapjes
foto: Ad van Zalk

tijdens zijn "logeerparti j"
heeft aangelegd. We
besloten dat maar niet te
doen.
In Appelscha informeerde
Boukje even naar de
pretparkroute en al hollend
kwam ze die aan de
chauffeurs doorgeven. De
naam juf Boukje werd daarop
spontaan gewijzigd in juf
Buikje. Endat vonden we een
goeie gez ien de blijde
verwachti ng waarin ze
verkeert! Het pretpark is een
attraktie voor kinderen. Het
is er binnen die bepaald e
ruimte en met een vaste
afgesproken plek een
makkie voor de leid ing.
Kinderen komen geregeld
bijeen om over hun
ervaringen te vertellen. De
kermisachtige attrakties

bleken het meest geliefd . En
voor sommige moest je toch
enige schroom van je
afwerpen. Vooral bij die
ge legenheden waarvoor wat
durf was vereist viel juf Sien
door de mand. Haar gegil
deed het gekraai van alle
kinderen verstommen.
Na een uurtje verruilden we
het voornamelijk elektrisch
mechanische vertier voor
een eerlijke zandvlakte met
bos alom . De kinderen
hadden in het geheel geen
moeite met de hun geboden
ruimte. Ook niet met het erg
kille weer met af en toe wat
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Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

Reclame
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9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan28,
telefoon05902-1957
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-----------1
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telefoon 050-410286

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

E. Havenga

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE



Mannen op een eng dakpakje van krijgen.
Maar dan die klok , weer 6 uur
zowat. Ga je eten, samen
op ruimen en dan maar weer
verder met het borduursel.
De lap is wel wat aan de
lichte kant. Leg ik het eerst
maar weer weg. Oscar nog
een tak uit de tuin gehaald , je
praat er wat mee, zit een
poosje op je schoot en dan
maar weer in de kooi. Zo
wordt het weer koffietijd,
'k loop nog even door de
tuin , maar 't is een natte boel.
En zo loopt het tegen twaal
ven. Dus naar bed , welterus
ten Oscar, tot morgen .

Dinsdag, 9 juni

De boel een beetje netjes
gemaakt, koffie gedronken,
wat rabarber uit de tuin
gehaald en wat kruiden voor
de sla en komkommer. Wij
moeten om twaalf uur eten
en dan om 1 uur vertrekken.
Een middag in de week werk
ik bij meneer en mevrouw
Koster (Helpman). Om half
vijf komt Jaap mij weer opha
len. Onderweg schiet mij wel
eens een gedich tje te binnen.
Thuis maar gauw even
opschrijven:
Bij Garmerwolde
zo ver het oog kan reiken
geel. . . koolzaadvelden.
Na het eten nog even door de
tuin. De Margrieten en Libel
le's bij elkaar gelegd, want
vanavond gaan wij naar de
fam. Heemstra, waar we
samen een gezell ige avond
hebben gehad . Thuis even
de nieuwe Libelle 's doorge
keken, en dan naar bed.

Op zaterda g 13 juni werd
begonnen met het herstel
van het dak van ons
dorpshuis "de Leeuw".
Omdat afgesproken was, dat
ik hierover een stukje zou
schrijven, stapte ik op de
fiets en ging een kijkje
nemen. Niet dat ik terzake
deskundig ben, maar ik
hoopte dat dat geen bezwaar
was.
Bij aankomst hield ik acuut
mijn hart vast. Juichend werd
ik begroet door een achtta l
mannen op het dak die
riepen: "Ha, Elisabeth , wat
zitten we hier mooi hè?" Ik
zag alleen maar een
gevaarlijk doorbuigend dak
en een voorgevel die dreigde
om te vallen, maar gelukkig
al was gestut. Bert Buringa
zette achteloos een voet in
de dakgoot, hetgee n zelfs bij
de mannen enige schrik
teweeg bracht, hij trok hem
dan ook schieli jk terug , en
Henk Kappetijn baande zich
een weg naar de zolder door
moeite loos door de nog
resterende bedekking heen
te trappen. Ik kon alleen nog
maar uitbre ngen: "Is het
geen tijd voor koffie of zo,
kunnen jullie niet naar
beneden komen? "
Zo'n angstig kijkend
vrouwspersoon vinden
mannen natuurli jk prac htig
en ze riepen dan ook
opgewekt: "Ach, je moet
maar bedenken, dat het leeft
zolang het beweegt, we
hebben hier lekker veel
houtworm en een prachtig
uitzicht" .Tot mijn voldoening
kwamen ze wel naar
beneden en weer helemaal
zeker van mijzelf kon ik

eindeli jk de intell igente
vragen stellen, die ik geacht
wordt te stellen. Dus: "Hoe
laat zijn jullie begon nen, met
hoeveel werken jullie in totaal
hieraan, is er ook iemand
verantwoordelijk en wat
doen jullie nu eigenlijk?"
Wel, ze waren om 8 uur

foto: JanetJansen

begonnen, in totaal werken
er tw intig vrijw illigers mee,
gedurende 7 weken , Harm
Jan Havenga is
verantwoordel ijk , Edu de
Vries is bouwopzichter, de
heer Wolt zorgt voor het
verven, de heer Leugs voor
het timmeren, alle afval mag
naar Frits Stollinga en alle
ijzerwaren naar Bert Buringa.
Het leek mij een zeer
gedegen organisatie. En wat
gaan ze nu eigenlijk doen?
Het oude dak er vrijwel
helemaal afhalen en dan een
nieuw dak erop. Van een
gedeelte kunnen de pannen
hergeb ruikt worden, maar
het groo tste gedeelte is in
zeer slechte staat en het mag
een wonder heten dat de
zaak niet omgevallen is.

"Maar" , werd mij verzekerd,
"het wordt héél mooi en je
zult je ogen uitk ijken".
Edu meldde nog trots dat er
ook al nieuwe tafels en
blauwe (!) stoelen zijn en ik
moest toegeven, na ze
bewonderd te hebben, dat
het meub ilair in ieder geval al
mooi is. Diep onder de indruk
van de enorme hoeveelheid

werk die deze mannen in hun
vrije t ijd verzetten en met
bewondering voor hun
koelbloedigheid daar in de
hoogte, ben ik weer op de
fiets gestapt vóórdat ze
opn ieuw dat enge dak
opg ingen.

Elisabeth Foeken

Dank...

Hartel ijk bedankt voor
alle kaarten (104 heb ik
geteld) , bloemen en
kadootjes die ik in het
ziekenhuis en thuis heb
gekregen.

Marrit van der Meulen

- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

((RIlIJRTHERm
"Hé Jan, hebben de buren

, nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want door het un~e jeervert-oroceo é vanAllroundLederservice is hun bankstel
weerals nieuw .
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer informatie:
OSO-42420S

~ll 0 [UJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen I Garmerwolde

aquaterm installaties bv
telefoon (O50) 41 32 32

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen



Je doet je gewone dingen en
vandaag is mijn
schoonmoeder jarig, 87 jaar
is ze geworden . Gaan wij op
bezoek vanmiddag. Als de
boel aan de kant is gaan wij
eerst naar Ten Boer. Wat
boodsch appen bij
Storteboom en verder nog
een kadootje en een
bloemetje. Tegen drie uur zijn
we bij mama, er is al visite.
Het was een gezellige
middag. Tegen zes uur zijn
wij weer thuis. Dan moet er
weer brood op tafel, Oscar

Donderdag, 4 juni

in. Tegen vijf uur kwam Jaap
mij weer halen, nog even
praten , gingen wij weer naar
huis en de mensen gingen
een broodje eten.
Thuis de krant doorkijken ,
tegen zes uur samen brood
eten, stukje kaas voor Oscar
(de papegaai), opruim en, de
krant nog even doornemen.
Voor het koffiedrinken nog
even door de tuin en dan zie
ik dat de Judaspenning al
zaad zet. Moest ik aan mevr.
Bouwman denken. Ze was
een keer bij mij, liepen wij ook
in de tuin en zegt ze: "daar
heb je nog brilleglazen". Heb
ik een gedichtje over
gemaakt.
In de tuin, vol zon
"kijk", zegt ze, "bril/eglazen"
de Judaspenning.
En zo wordt het tijd voor
koff ie. Jaap komt binnen,
was nog even bij Jannes
geweest, je pakt nog een
tijdschrift of wat stoppen. D'r
schiet je wat te binnen, even
opschrijven. Je maakt nog
een praatje met Oscar. Dan
naar bed.

Omdat moede r bezoek had
hoefde dat niet, maar ik
mocht ook wel meedoen.
"Nou dan doen we dat toch" .
Mevrouw Rienks kreeg ook
bezoek en zo waren wij een
groepje van plm. 11 man. Je
moest een ballon omhoog
gooien en er dan tegen aan
slaan, zodat het niet op de
grond komt. En met een
strandba l elkaar toegoo ien.
Dat was wel gezellig. De
oudjes hadden er wel plezier

mevr. Schaaphok bij haar bloemen
foto: Janet Jansen

we koff ie drinken. Tegen
elven de koffieboel
opru imen, wat rommelen in
huis, en voor je het weet is
het bijna half twaalf, dus tijd
voor kokkerellen . Dat is
tegen half één klaar,
ondertussen luister je naar
Radio Noord, wat Pelleboer
zegt van het weer, afwassen,
de keuken aan de kant
maken.
En tegen half drie bracht
Jaap mij naar " Innersdijk".

Hieronder kunt u het
dagboek lezen van
Lies Schaaphok·
Smit, geboren op 27·
3·'23 en getrouwd
met Jaap
Schaaphok.Ze
hebben twee
kinderen: Pieter en
Bram. Lies
Schaaphok woont
aan de Rijksweg 7 in
Garmerwolde
("Zevenhuusjes").
Lies is huisvrouwen
daarnaast zeer
creatief bezig (ze
schrijft en schildert
e.a.j, Haar huis is
compleet een
museum, ook de
bloemen-en
kruidentuin zijn zeer
de moeite waard.

Tegen half negen was ik
beneden, het water kookte
bijna, Jaap zet het op als hij
beneden komt. Dan zet ik de
theepot met een beetje heet
water op het lichtje, doe ik
wat lauw water in een kop ,
beetje citroensap erbij , en
dat drinken we iedere
morgen (moet gezond
wezen). Dan maak ik thee, de
kopjes worden klaargezet,
een cracker erbij, en drinken
we samen even gezellig een
kopje thee. Als de post man
vroeg is en er is post bij,
neem ik dat even door.
Dan de theeboel opruimen.
Wassen, aankleden en
haarkammen, de koffie en de

VVoensdag,3 jun i 1987

Dagboek uit Garmerwolde
theekopjes afwassen.Als het Toen ik een poosje bij
goed weer is even door de moeder zat, kwamen er twee
tuin. En dan is het alweer dames van de
koffietijd. Bram geeft zijn activiteitenafdeling, die
duiven en kippen voer en wilden mevr. Smit opha len,
schoon water. Samen gaan om wat spelletjes te doen.

labobaok f:' Metm'nRabo-rekening
zie ik nogwatterug

vanaldieoppas-uren.
Tegenw oord lK l.lal lk m'n

oppasgeld. nel ::0 als m'n
studlelleld. bijschrijve n op m'n
Rabo- rekemng. Zohou Ik een
beeue OOi:op m 'n mkcrnsren en
uugaven

BIlvoorbeeld de be talmge n
voor m'n kamerhuur; mschcc l
rekening. spon vererugmg l.ul lk
autc mansch afschmven

O::!K. ku n lt. .....armeer It
regelmang e inkoms ten heb t, beta al
cheques aanvragen.
En concant geld 15 ook gee n p rob leem.
want de Rabobank IS alfiJd In de buurr en
Ie ben t er sne l aan de beu rt

Rabobank ~
Schrijfmaarbij,schr iiînwr af,
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wil een beetje aandacht ,
opruimen, de krant lezen.
Even door de tu in, wat
bloemetjes plukken voor op
de theetafel , koffie maken ,
de bus is leeg, dus eerst
malen , koff ie dr inken en zo
langzamerhand wordt het
weer tijd om naar bed te
gaan. Osca r even op zijn
kopje krabbelen, een praatje
en dan welterusten, tot
morgen.

Vrijdag, 5 juni

Dat is weer theezetten enz.
De koffieboel en de
theekopjes afwassen, samen
koff iedrinken, voor het eten
zorgen, dan nog eventjes
door de tuin . Samen eten om
plm . half één. De boel weer
opruimen, de keuken aan de
kant maken, nog even de
"Margriet" inkijken. Komt de
buurvrouw er aan, ze had een
cake gebakken en kwam ons
een plakje brengen voor bij
de thee. Vroeg : "wil je ook
een kopje thee
meedrinken? " Ja, dat wilde
ze wel, Bram was ook weer
thuis , naar de stad geweest
voor brood en andere
boodschapjes . Samen thee
gedronken.
Dan is de krant er weer en
verder rommel je wat aan.
Plm. zes uur ga je weer een
bro odje maken , Oscar een
wilgentak uit de tuin halen,
Maria lust er ook wel eentje ,
daar neem ik ook een takje
voor mee, Thona komt er ook
wat schommelend aan, ze
loopt wat moe ilijk (onze
schapen), dan gaan wij eten .
Bram gaat naar zijn vrienden
en zo is het weer koffietijd, de
du ivenhokken sluiten, als
alles binnen is. Loop ik nog

even door de tuin, de krant
nog wat beter lezen en
onderhand loopt het alweer
tegen twaalfen, t ijd om naar
bed te gaan.

Zaterdag, 6 juni

Alles verloopt als andere
morgens, naar Radio Noord
geluiste rd ond er het genot
van een kopje koffie. Bram is
naar Assen vertrokken voor
een optreden. Dus de duiven
en de kippen zijn voor mij.
Twaalf uur weer zorgen dat
er wat eten op tafel komt.
Gebakken aardappelen met
geraspte wortel , ui en
paprika, even een duik in de
tuin voor wat bieslook,
kruizemun t en een
zuringblaadje, dat komt er
over, een scheu tje slafr is.
lekker. Vanillevla met
rabarber toe. Dan weer
afwassen. Als dat klaar is de
duiven en de kippen voeren.
Jaap haalt het Nieuwsblad
van het Noorden. Even
doorkijken, want Piet en Aly
zijn er zo met de kinderen.
Als ze er dan zijn, wordt
Vincent afgezet. De anderen
gaan door naar de stad .
Tegen theet ijd zijn ze er weer.
Vincent gaat met een
schepnetje en zijn emmertje
naar de sloot, voor wat
torretjes om in zijn vijvertje te
doen die we samen maakten
van een oude tobbe.
Zo tegen zessen vertrokken
ze weer naar huis. Het was
een fijne middag. Plm. zeven
uur komt Bram weer thuis.
Hadden een gezell ige dag
gehad. En zo krijgen wij half
negen weer te pakken . Een
kopje koffie maken , wat
lezen en schrijven;
Zon in de vijver

een tobbetje, kikkerdril
als pudding gelei.
Een klein borreltje drinken en
dan weer naar bed . Nog een
babbeltje met Oscar , 't kleed
over zijn koo i, welterusten,
tot morgen.

te Pinksterdag, 7 juni

Net als andere morgens ,
kopje thee , radio Noord,
koffi e drinken. Jaap gaat
spinazie snijden, wij hebben
nog hele mooie in de tu in.
Een klein stukje, veel plezier,
maar we l op verschiet. Een
paar eieren gekookt.
Soldaatjes gebakken , is er
erg lekker bij. Dan is het weer
afwassen. De tuin nog even
door gelopen, een paar
sche rfjes gevonden, mijn
oude gieter een ander
plaatsje gegeven, kreeg ik
ooit eens van mijn vader. Het
is wat groen , 'k wilde het
eerst afboenen , maar toch,
zomaar gelaten. Dan is het
weer theetijd. De bloemen
water gegeven, 6 uur samen
eten.
Bram gaat naar oma, voor
haar verjaardag nog en wij
gaan naar mijn moeder in
"Innersdijk" . Komen wij bij
haar, zitten mijn vriendin en
haar man bij haar, maar ze
ligt al in bed, zij was wat moe,
zei de zuster. Een paar
stoele n aangeschoven, zo
zaten wij gezellig bij elkaar.
Tegen negen uur weer
vertrokken , Klaas en Jel
gingen met ons mee. Koffie
gemaa kt nog een borreltje
gedro nken en voor je het in
de gaten hebt is het twaalf
uur, tijd om te vertrekken
opruimen , naar bed.

2e Pinksterdag, 8 juni

Slecht weer, harde wind en
regen . Toen ik wakker werd
's morgens, hoorde ik het al
aan de auto 's , de banden
zuigen zo, maar hou de moed
er maar in, het zal nog wel
goed komen . Gezellig een
kopje thee drinken, een
beet je stoffen, koffie drinken.
Ik had het gemakkelijk met
het eten koken. Jaap zegt:
"zal ik wat van de Chinees
halen?" ja, doe dat , lekker
toch, ben je uit bij je zelf, een
glaasje wijn erbij. Vergeet je
het slechte weer ". Edwin
belde of wij vanm iddag ook
thuis waren. Ze wilden nog
even komen. Ja hoor! Wij zijn
er wel. Van zijn rugzak was
een riem kapot. Gaat van
school een weekje naar Bel
gië. Hij nam nog wat D.E.
punten mee. Heeft die van
mij gete ld, voor ons reisje de
vo lgende week van de Plat
telandsvrouwen.
Ze hebben een kopje thee
gedronken met een bitter
koekje erbij. Toen ze weer
waren vertrokken heb ik een
boek doorgekeken van oude
merklappen. En toen viel me
ineens wat op . Hé, dacht ik,
zoiets heb ik ook. Die is te
voorschijn gehaald. Het leek
er veel op . Het zijn losse bor
duursels, heel fijn. De letter
doek uit het boek datee rde
uit de eerste helft van de 17e
eeuw. Toen dac ht ik, als je
dat nou eens op een doek
naaide . Ergens moet ik nog
wat hebben. Was ook zo.
Kwam nog een lapje fluweel
tegen, ook maar even apart
gelegd . Kan jonker Vonde
ling van Bovenrijge, een
oude pop, die ik op Boven
rijge gevonden heb, wel een

Uw leverancier en adviseur
op het gebied van sanitair,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. v.d. Veenstraat 24
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Benjamin op stap

regenspetters. Naar
hartelust zwermden groepjes
uiteen en vermaakten zich
met zelf bedachte
roverspelletjes, groeven
kuilen, klommen boompje of
balden er gewoon op los. Tot
slot en welhaast ten
overvloede mochten ze in
plukjes van vier de uitgezette
speurtocht afwerken. Het
doel , de schat (een
stroopwafel, hmm, hmm)
bleek moeilijker te vinden
dan verwacht.
Hierna kregen de kinderen
de gelegenheid om in het
pretpark in de attrakties te
gaan die ze nog niet hadden
gehad . Maar toen werd ook
duidelijk dat we niet de enige
school waren die leerlingen
op een schoolreis aan
dergelijke vermaakcentra
overgeven. En dat hield in:
wachttijden, die we
's morgens nauwelijks
hadden gekend. Zonder
ongelukken begonnen de
onvermoeibaren tenslotte
aan de patat.
Van de terugreis had ik me
voorgesteld enige notities te
kunnen maken , hoe iedereen
het gehad had en zo. Maar
lauw loene. Verder dan wat
waarderingen bij een aantal
kermisattrakties zoa ls: Het
spookhuis was spannend en
ik heb heerlijk gedoken in het
balletjesbad, kwamen ze
niet. Iddy Munstra gooide nl.
roet in het eten. Bij het
uitzoeken van de VW-busjes
had hij 's ochtends op de
eerste rij gestaan, want zo is
hij. De eerste keus bleek een
komfortabel uitgevoerde bus
met een ekstra zware
"TURBO"-motor. Aan dat
surplus aan power konden
de beide andere busjes niet

tippen. Als snel ontspon zich,
op de grote weg Assen
Groningen gekomen, een
kat-en-muis-spelletje. Tot
groot vermaak van de
kinderen. Dat werd dus
onder luid gejoel inhalen en
ingehaald worden, enz, dat
snapt u wel! En probeer dan
maar eens te evalueren.
Mooi niet.
Bij de thui skomst waren de
busjes natuurlijk leeg. Dat is
logisch. Alleen was nu voor
een variant gekozen. In de
Hildebrandstraat stapten de
kinderen uit om via de tuin
van de familie Kiel en het
schoolplein de in spanning
wachtende vaders en
moeders joelend tegemoet
te hollen. Hoezo slecht weer!
Niks van gemerkt. Met dan k
aan mijn chauffeur Iddy.

Ad van Zalk

Opening Jeugdhonk
Ruischerbrug

Op 20 juni zou het jeugdhonk
officieel geopend worden
door de wethouder. Dit kan
niet doorgaan vanw ege een
dubbele afsp raak van hem .
De off iciële opening is nu
gesteld op 19 september.
Het geplande programma
voor de kinderen is wel
doorgegaan.

Maandagenda
De touwtrekwedstrijd tussen
stratenteams zal worden
gehouden op vrijdag 17 juli.
Zoals altijd georganiseerd
door de ver. v.
dorpsbelangen.

Na al een keer te zijn
uitgesteld, kwam het er op
maandagochtend 1 jun i dan
toch van. De peuters van de
speelzaal "Benjamin" gingen
op schoolreis. Met 12
peuters, 9 moeders, juf
Marjon en nog drie kleintjes
vertrokken we om 8.45 uur in
auto 's richting Nienoord
Leek.
Het weer zat bepaald niet
mee, de lucht werd grijzer en
grijzer en in Leek
aangekomen vielen de
eerste regendruppels.
Gelukkig bleef het beperkt
tot een enkele bui. Dit alles
kon de pret echter niet
drukken. Allereerst hebben
we een kijkje in de
kinderboerderij genomen en

de hele groep compleet...
foto: Tineke Werkman

daarna was de speeltuin aan
de beurt. Hier werd door de
ouderen een kop koffie met
heerlijke cake genuttigd en
voor de peuters was er
appelsap met een
chocoladekoekje.
Toen de kleintjes uitgespeeld
waren zijn we onder het
genot van een spekje naar de
ezels gegaan. Voor elke
peuter was er een rondje op
zijn rug. Als klap op de
vuurpij l met z'n allen een ritje
gemaakt in het treintje van
Nienoord. Helaas was het
toen alweer tijd om terug te
gaan, ondanks het niet al te
mooie weer hebben we
allemaal een leuk uitje gehad.

Reina Busscher

GEZIEN ...

tel. 413797
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tel. 146159
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Plateaus worden drempels

in evenwicht foto : Janet Jansen

Gymnastiekuitvoering G'wolde

"Wat nu weer", was mijn
eerste reaktie toen mij
verteld werd dat de GAD.O.
bezwaren heeft tegen de
plateaus aan de
Schutterlaan. De bezwaren
blijken zelfs zóernstig dat de
G.A.D .O. lijn 47 wil opheffen
wanneer de gemeente de
huidige obstakels niet
verandert. Is er net een
uitbreiding van de
dienstregeling en dan krijg je
dit te horen!

Bezwaren Gado

Om hier wat meer van te
begrijpen heb ik telefon isch
kontakt opgenomen met de
G.A.D.O. De heer TIjmans
vertelde mij dat er bij de
gemeente bezwaren waren
gemaakt omdat de reizigers
bij iedere drempel enorm
door elkaar geschud
worden,en dat hun materieel
er sterk onder lijdt. "De
GAD.O. wi l graag dat lijn 47
bli jft rijden , maar dan moet
het trajekt wel berijdbaar
zijn". De plateaus moeten
veranderd worden, en de
wijze waarop is dan erg
belangrijk. Gegevens
hierover heeft de GAD.O.
doorgespeeld aan de
gemeente Ten Boer en ik heb
't idee dat de gemeente er
wel haast achter zet. Het is
de bedoeling dat de hoog te
van de plateaus verlaagd
wordt naar 8 cm. (de huidige
hoogte is 12 cm)".
Over de uitbreiding van de
dienstregeling van lijn 47
werd ook gesproken. "De
mensen moeten goed
beseffen dat dit een proef is

van 3 jaren ". Ten gevolge van
het opheffen van de lijn
Groningen-Appingedam, in
het kader van het lntegro
plan , is er geld vrijgekomen
voor een uitbreiding van lijn
47. Aan de hand van een
lande lijke normering wordt er
ieder [aar naar het
reizigersaantal per bus
gekeken . Uiteindelijk zal dan
na 3 jaar de balans worden
opgemaakt. Het is dus
mogelijk dat er dan diensten
afvallen of bijkomen, de
mense n hebben 't zelf in de
hand . Er wordt regelmatig
geteld door de chauffeur. In
de zomer vaak op een
donderdag, en in november
10 dagen achter elkaar.
Depreciese normer ing voor
de huidige 2-uurs dienst kon
de heer Tijmans mij niet
vertellen; bij benadering
komt het neer op 4 reizigers
in de eerste en laatste bus,
en 8 reizigers in de
tussenliggende bussen.
Vorig jaar lag het
gem iddelde, uitgaande van
de halte aan de Schutt erlaan,
op 21 reizigers rich ting stad
en 22 reizigers richting Ten
Boer.

Wat gaat de gemeente
doen?

Terug naar het onderwerp
"bezwaren G.A.D.O. tegen
de huidige plateaus". Terwij l
ik met dit artikel bezig ben
waren er mensen van de
gemeente bezig om de mijns
inziens lelijke en vervelende
witt e palen te verwijderen.
Op mijn vraag of dit in
verband stond met de eerder

genoemde klac hten van de
G.A.D.O. was het antwoord:
"Ik weet het ook niet
mevrouw, maar het
verwijderen gaat stukken
makkelijker dan het
plaatsen " .
Wethouder Janssen, o.a.
belast met zaken bet reffende
openbare werken, verkeer en
vervoer, kon mij hierover
meer vertellen. De paaltjes
werden verwijderd omdat ze
niet aan het oorspronkelijke
doel (het tegengaan van het
parkeren op de grasstrook)
voldeden, ze stonden in de
weg bij het grasmaaien èn
het was geen fraai gezicht.
Het had dus niets te maken
met de busdienst.
Het is dhr. Janssen bekend
dat van verschillende kanten
al eerder bezwaren zijn geuit
bij de gemeente m.b.t. de
plateaus, o.a. door het

waterschap en de firma
Oudman. Er ligt nu een
ontwerp klaar voor verlaging
tot 8 cm . en een verkorting
van de plateaus. Het worden
dus drempels, waarmee alle
bezwaarden in pr incipe
akkoord gaan. Bij
toestemming van B&Wen de
raad zal een aannemer dit
plan zo mogelijk nog vóór de
zomervakantie realiseren".
Bij het plaatsen van de
huid ige plateaus was de
Schutterlaan een hele week
afgesloten . Dhr. Janssen zal
er bij de aannemer op
aandringen dat de
Schutterlaan bu iten
werktijden om goed
bere ikbaar is. Laten we
hopen dat met deze
verandering dit hoofdstuk
definitief wordt afges loten .

Joanne van der Meulen

\'Iees lI.e\'I·UII\\~
1I \\'cet I.est
\\';.nl·UIII.
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Bestuur v.v. GEO

deelneemster met de meeste
sponsors. Deze werd
gewonnen door Stephan Kiel
uit Garmerwolde. Samen
met Bert Mollema en Jelle
V.d. Veen uit Thesinge waren
deze drie junioren goed voor
bijna f 1.000,-. Namens de
v.v. GEO willen wij allen die
meegewerkt hebben aan dit
voor ons uitstekende
resultaat, nogmaals van
harte bedanken.

Pluc Plaatsman,
Dorpsweg 67,
Garmerwolde
tel: 415400.

Sponsorloop v.v. G.E.O.
De sponsorloop van de v:v.
GEOop 5 juni j.1. is een groot
succes geworden. Op vaak
fanatieke wijze werd door 44,
meest jeugdige, leden ruim
f 4.100,- bijeengelopen.
Een uiterst welkome
aanvulling voor de kas van de
vereniging en met name ook
voor de jeugd zelf, omdat
een belangrijk deel van de
opbrengst aangewend zal
worde n voor jeugdzaken .
Er was een prijs beschikbaar
voor de deelnemer/

Tentoonstelling"oud"-Garmerwolde
De renovatie van Dorpshuis materiaal nodig. Gedacht halen of eventueel nog te
"de Leeuw" is begonnen en wordt aan foto's, dia's films, bekijken. U kunt er overigens
de - off iciële - open ing komt krantenknipsels enz. van verzekerd zijn dat er zeer
in zicht. 19September a.s. Er Vandaar deze oproep. zorgvuldig met uw materiaal
wordt gewerkt aan een Heeft u iets in huis waarvan u omgesprongen zal worden.
feestelijk programma en het denkt dat het bruikbaar zou
leek ons o.a, leuk een kunnen zijn, wilt u dan
tentoonstelling te maken contact met mij opnemen?
over de geschiedenis van Een briefje in de bus is
Garmerwolde. Voor zo'n voldoende. Dan maak ik een
tentoonstelling is allerlei afspraak met u om het op te

Zoals reeds eerder
geschreven is het
openluch tspel dit jaar voor
de grote vakantie en wel op
17 en 18 juli. Opgevoerd
wordt: "OP DE DOLLE
TOER" van Bart Veenstra.
Waar gaat het over?
"Jans Barkhof woont samen
met zijn zoon Geert op een
boerderij. Ze willen eigenlijk
beiden wel een vrouw.
Postbode - Bakker -
Dokter - Buurvrouw

voorzien zowel vader als
zoon van goede raad. Wilt u
weten hoe de strijd verloopt?
Kom dan één van de
avonden kijken. Het wordt
gespeeld door:
Kees Huisman (gastspeler
oud voorzitter van "Wester"),
Dick Groenhagen , Janna
Hazeveld, Hannie Havenga,
Jantje van Weerden, Ton
Werdekker (gastspeler),
Cees Klei, Dienco Bolhuis,
Rensje Werdekker. Regie
Jan Veenstra, Souffleuse Pia
Pops, Grime Jantje van
Weerden. Kaarten en
inlichtingen: Janna
Hazeveld,050-414777.

Openluchtspel
"Wester" 1987

Puzzelrit

R. Dijkema

Op vrijdag 17 juni werd de
puzzelrit weer georganiseerd
door de vereniging van
dorpsbelangen. Het was een
groot succes, 32 deelnemers
deden dit jaar mee. De
meeste auto 's waren met
meer dan 2 personen
bemand, zodat meer dan 100
mensen aan de tocht
deelnamen. De rit was
uitgezet rondom de stad
Groningen en was plm. 73
km. lang. Uit de reakties
bleek, dat men van de mooie
route genoten had. Het ging
dan ook zoveel mogelijk over
binnenwegen , waar velen
nog nooit geweest waren. De
route ging o.a, via
Lutjewolde, Ellerhuizen,
Adorp, Aduard, Hoogkerk,
Roderwolde, Eelde, Haren,
Waterhuizen, Engelbert,
Ruischerbrug, Garmerwolde
naar Thesinge terug.
De puzzel was niet al te
moeilijk dit jaar, dat bleek
ook wel uit het gering aantal
strafpunten dat behaald
werd. Toch gingen een paar
deelnemers volledig de mist
in. De wisselbeker was dit
jaar voor de fam. Hoekstra,
zij reden een foutloze rit. De
tweede plaats moest
gedeeld worden door 4
deelnemers, nl. R. van der
Veen, E. Vaatstra, Joh .
Mollema en R. Koopman. Zij
allen hadden 10 strafpunten.
De poedelprijs was voor de
fam. E. van Huis. Alle
deelnemers ontvangen een
herinneringsmedail le.

Thesinge

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
le l. 050-416501

Winkelcen11Um lewenborg. lel. 415222
Selwerd. lel. 778455
Versmarl<t Korreweg 51-53
Claremaheenl 47
Beyum Oost tel. 421 452



P.J.G.G.Landjugend Flintbeek in Garmerwolde
Zaterdag 13 juni was het dan
weer zover , dat er weer een
groep leden van de
Landjügend uit Flintbeck
naar Garmerwolde kwam,
om hier een weekend lang te
blijven bij leden van de
P.J.G.G. Even voor de
mensen die het nog niet
weten , de P.J.G.G. heeft
namelij k al jaren lang een
uitw isseling met een
jongerenclub uit Duitsland.
Dit vindt altijd plaats in het
Pinksterweekend enhet ene
jaar gaat de P.J.G.G. naar
Duitsland en het andere jaar
komt de Duitse club naar
Garmerwolde. Dat was dus
dit jaar weer het geval.
Zaterdagmiddag kwamen
onze gasten (14 personen)
om 19.00 uur bij dorpshuis
"De Leeuw". Daar werd eerst
koffie gedronken en een
broodje gegeten en natuurlijk
heel wat afgepraat. Nadat de
groep was ingedeeld bij de
gastgezinnen kon iedereen
even doen waar hij of zij zin in
had en kennis maken met de
gastgezinnen.
's Avonds was er bij de

familie Rhooda in
Middelstum een groots
schuurfeest georganiseerd.
Ongeveer een 120 mensen
waren daar aanwez ig. Dat
het gezellig was bleek wel uit
het feit dat, toen om 4 uur
's morge ns de disco er mee
ophie ld en de tap dicht ging,
de meeste mensen nog
aanwezig waren en best nog
wel even door wilden gaan.
Voor de zondag stond op het
programma, bij moo i weer
zwemmen en bij minder mooi
naar de dierentu in in Emmen.
Dat werd dus Emmen .Tegen
een uur of twaalf vertrok een
groep van 32 Duitsers en
P.J.G.G. leden met een
aantal auto's en met
datzelfde aantal zijn we ook
teruggekomen, naar Emmen.
Een zeer geslaagde middag
tussen de olifanten, apen en
vlinders.
Zondagavond was een
dropping/speurtocht
gepland, maar door het
minder moo ie weer werd dat
veranderd in een discotheek
bezoek in Bedum. Ook dit
was weer uiterst gezell ig en

we hebben het zelfs nog voor
elkaar gekregen dat "Fame"
een uur langer open bleef. Na
afloop kon er nog gezellig
doorgefeest worden bij
Willem. Maandagmorgen
was het tijd voo r de
gebru ikelijke "Interland"
Nederland-Duitsland. Het
weer was echter zo slecht
dat het bestuur besloot om
te gaan volleyballen. Dit viel
echter niet zo goed bij de
leden en dus werd er toch
gevoetbald. Nou ja,
voetballen? Het was meer
gezellig praten , gein maken
en ook nog zo af en toe tegen
een bal schoppen. Dit
resulteerde tenslotte in een
6-6 gelijkspel.
Zo dan was het 's middags
weer zover dat er afsche id
moest worden geno men.
Tegen 5 uur verlieten onze
Duitse gasten Garmerwolde
en wij kunnen terugzien op
een zeer geslaagd weekend
wat natuur lijk ook de
bedoeling was!!!

Arjan Hazeveld

StoomDuitjes
OPPAS GEVRAAGD : fami lie van der Molen,
de Dijk 12. tel : 05902-2512

TEKOOP:
Racefiets (8- 12 jaa~ . 1 200.-. K. Koenes.
lageweg 23 . Thesinge. te l: 05902·1721

GEZOCHT:
Ik zoek een éc ht goecl tehuis voor3 Jonge
poesjes van 10 weken oud. Graag bellen na
19.00 uur . tel: 416365. (J. Jansen,
Garmerwotde)

GEVONDEN :
Op de Dorp sweg in Garmerwctde.
op 16-6 · 1987: een zonnebril . Opha len bij:
Leer ee Schuur. L. v.d. veeostraat ze.
Garrnerwolde

TE KOOP:
wande lwage n + zak , boxs pring .
windscherm fiets . kinderbed + stander,
aankleedkussen commode , k inderstoel .
flesse nwar mer. kleur : groen.
Te bevragen 050-414424

TEKOOP:
een handgaz onmaaier in prima staat.
K. J . Groer eveto . O. Rijksweg 10,
Garmerwolde

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Theslnge.Garmerwolde

5 juli:9.30 u. mw.Van Wieren-Mis
ka, Lauwersoog.
14.30 u. dhr. Fraanje van Middel
slum.

12 juli: 9.30 u. dhr. Groen eveld van
Leek.
14.30 u. ds. Hazenberg van
Beetsterzwaag.

19 juli: 9.30 u. ds. Van der Wel van
Assen.
14.30 u. ds. Van Wieren van Leek
(voorber. HA ).

26 jul i: 9.30 u. dr. Broek-R oelofs van
Zuid laren (H.A.).
19.00 u. drs. Elsinga van Spiik
(nabetr. HA).

2 juli: 9.30 u. ds.Van Wijk van Vled
der.
14.30 u. ds. Van Wiik van Vled
der .

Herv. Gemeen te
Thes inge-Gannerwolde

5 juli:Thesinge 9.30 u. dienst voor
bereid en gedaan door gemeen
teleden.

12 juli: Garmerwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg.

19 iuli :Thesinge 9.30 u. dr. H. te Vel
de. Paterswolde.

26 ju li: Garmerwolde 9.30 u. de heer
A. SChuiringa. Zuidhorn.

SLAGTER INTERIEURWOONPlUlER
VOOR VOLOP VERZORGING

Goederen gebracht
In de L. v.d Veenstraat 3
Germewotde
(0504 73045)
worden vnjdagavond
tmus gebracht

Tevens :
5uéde-relnlgit7f).
STOppage en
kledingreparalle.

Goed voor uw goed

In onze zaak presentere n wij u een totaal kollektie
meu be len en wo ning texti el.

Me ubelen
Hebben wij te kust en te keur. Van op wi ndend modern
lot st ijlvol klassiek. Graag staan wij u met raad
en daad terz ijd e.

U ztET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEUR!

~1!!g,~!:,r
stadsweg 63. 9791 kb len boe r betim meringen

Van gordijnen tot ta pij t
Ja . ook hier bieden wij u
een voll edig pakket.
Tapijt en , vit rage s.
gord ijnen, zonwering ,
matrassen. dekbedden ,
enzovoorts. Stuk voor
stuk kwali te itsartikelen
van alo m bekende me rke n.
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