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Cees Klei in het oranje-zonnetje

Het moment is daar, dhr. Siebesma spelt dhr. Klei de onder
scheiding op fot o: H. van O'Jken

Volkomen verrast was Gees
Klei toen bleek dat hij de zil
veren eremedaille, verbon
den aan de Orde van Oranje
Nasau, ontving uit handen
van burgemeester Siebe
sma.

Geheim

Rederijkerkamer "Wester"
had ook erg veel moeite
gedaan om ln het geheim
deze verrassing voor te
bereiden. De uitreiking van
het lintje zou op 29 april
plaatsvinden, de dag van de
lintjesregen. Dat is een nor
male werkdag. Hoe nu het
publiek en familie om Gees
heen te krijgen? Want zoiets
verhoogt alleen maar de
feestvreugde.

Oplossing

Als oplossing werd bedacht
de leden van de toneelver
eniging naar het dorpshuis
"de Leeuw" te lokken onder
het mom van een zeer

.belangrijke vergadering.
Deze vergadering zou gaan
over een enquête, waarin de
toneelvereniging zou praten
over de problemen die een
dergelijke vereniging heeft
en hoe ze hun toneelwerk
doen. Pas aan de vooravond
werd aan de leden het eigen
lijke doel van hun komst
meegedeeld en uiteraard niet
aan Gees Klei.

Toneelspelen

De dag van de vergadering,
29 april, zat "Wester" dus
heel "serieus" te vergaderen
in de grote zaal van de Leeuw
en werden de familie van
Gees Klei, de burgemeester
en zijn vrouwen de pers ver
zameld in de kleine zaal. In
optocht gingen zij naar de

grote zaal. Zo'n vereniging
kan natuurlijk toneelspelen.
Gees Klei had nog steeds
niets in de gaten. Hij voelde
wel nattigheid toen hij zijn
familie zag, maar dan denk je
toch niet aan een eremedail
le.

Burgemeester

De burgemeester nam het
woord en iedereen zat ter
sluiks naar Gees te kijken om
te zien of hij zou begrijpen,
dat alles alleen maarom hem
draaide. Dhr. Siebesma ver
telde heel ontspannen dat dit
een plezierige bijeenkomst
was, dat sommige mensen
een voortrekkersrol vervuI
len, als trekpaarden, en al
hun vrije tijd aan een hobby

geven zonder op geld of
roem uit te zijn. "En één van
die mensen is Gees Klei".
Deze ging helemaal ver
baasd opstaan om zich te
melden.
Dhr. Siebesma verhaalde dat
Gees op 4 januari 1987 veer
tig jaar actief lid was van

"Wester", waarvan 20 jaar
bestuurslid , 17 jaar penning
meester en 2 jaar vice-voor
zitter. "Geweldig zo'n inzet"
"Ook het Openluchttheater,
dat steeds meer bekendheid
krijgt, is zo'n succes gewor
den mede dankzij de enorme
inspanningen vanGees Klei."

Aap uit de mouw

Toen pas ging de burge
meester over op het eigen
lijke doel van zijn komst en
kwam de aap uit de mouw.
''Vanwege dit unieke jubi
leum heeft Hare Majesteit de
Koningin op 15 april 1988,
per koninklijk besluit 13,
besloten, dat aan Gees Klei
de zilveren eremedaille, ver-

. bonden aan de Orde van

Oranje Nassau, uitgereikt zal
worden." Bij deze woorden
speldde Dhr. Siebesma de
medaille op de linkerborst
van Dhr Klei.
Iedereen applaudiseerde en
keek nieuwsgierig naar Gees
Klei. Hij was volledig over
rompeld en zei dan ook: "Ik

sta perplex, ik wist hier niets
van, het is fantastisch geor
ganiseerd, ik ben verbaasd,
dat het zo geheim gehouden
is en heel erg bedankt!
Nadat Dienco Bolhuis
namens "Wester" nog een
woordje gesproken had,
kreeg iedereen een drankje
aangeboden. Gees kon zich
een beetje van de verbazing
herstellen en de felicitaties in
ontvangst nemen.

Tijdens dit genoeglijk
samenzijn vroeg ik me af
hoe de toekenning van een
medaille in zijn werk gaat.
Ik stapte dus op Dhr. Sie
besma af om te vragen of
hij mij dat kon uitleggen, tij
dens deze bijeenkomst of
op een tijdstip dat hem
beter uitkwam, want per
slot van rekening was het
offic iële gedeeelte voorbij.
Maar Dhr. Siebesma vond
de vraag t kennelijk wel
.interessant voo r iedereen,
want hij ging weer staan en
vroeg nogmaals het woord.

Hoe zo 'n medaille toegewe
zen wordt?

"Ik heb een brief ontvangen
waarin de levensloop van
Dhr. Klei beschreven stond
en waarin werd uitgelegd
waarom "Wester" dacht, dat
Dhr. Klei een onderscheiding
zou moeten krijgen. Als
zoiets gebeurt, dan ga ik kij
ken om wat voor iemand het
gaat. Is het iemand die zich
heeft ingezet voor eigen glo
rie of omdat hij iets voor
anderen wil betekenen? Gij
fert hij zichzelf weg? Wat is
zijn instelling, zijn inborst?
Links en rechts ga ik dan
informeren en zo onstaat
langzaam een beeld. Ook kijk
ik of zo'n man (hier interrum
peert mevr. Siebesma "of
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Detta v.d, Molen

deren komen eerlijk voor
hun mening uit) om te
gaan. De kinderen hebben
genoten van o.a. dieren
van balonnen maken, tou
wen doorkn ippen en zon
der knopen weer aanelkaar
maken enz.
Daarna werd er een video
van André van Duin
gedraaid met o.a. "The ani
mal crackers". Ontzettend
leuk.
In de pauze werden er pan
nekoeken versierd met
smarties, hagelslag, drop
en jam. Er waren hele leuke
gezichten bij. Na het ver
sieren werden ze smakelijk
opgegeten. Na de pauze
werd het tweede gedeelte
van de video gedraaid.
Geboeid en doodstil zaten
alle kinderen tot half zes te
kijken. 's Avonds was het
de beurt aan de oudere
garde met een ouderwets
oranjebal. Hiervoor was
helaas niet zo erg veel
belangstelling, maar gezel
lig was het wel. Er werd tot
in de kleine uurtjes
gedanst.

Goed vooruw goed

Tevens :
Suéde-reiniging.
stoppage en
kledmgreparal1f!.

Goederen gebracht
In de L. v. d Vee'7StJaal 3
GarmerwokJe.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebrachr

Het pannekoeken-versieren 1010 : .Janet Jansen.

Elk jaar, in het begin van
februari , staat het Oranje
comité voor een moeilijke
beslissing :"Moeten we nu
een binnen- of een buiten
gebeuren organiseren?"
Om op zeker te spelen
werd er gekozen voor een
binnengebeuren .
Wat het weer aanging een
slechte keuze, wat het pro
gramma aanging een zeer
juiste.
Tegen drieën 's middags
kwamen de kinderen in
grote getale opzetten om
van Robert Blake, een nog
jonge goochelaar , te gaan
genieten. Hij wist uitste
kend met het moeilijkste
publiek dat er bestaat (kin-

lijk van de omvang van het
probleem zullen wij dan
mogelijk tot aktie overgaan.
Graag uw reakties voor 1
sept. 1988 schriftelijk indie
nen bij het sekretariaat van
de ver. Dorpsbelangen, p/a
Geesje Santing, Oude Rijks
weg 2, Garmerwolde .

Koninginne
dag
Garmerwolde

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
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JAN WOLTop de receptie
van het jubilerende GEO
een gouden speld van de
K.N.V.B. kreeg uitgereikt
omdat hij 40 jaar consul is
geweest?

N.a.v. de parkeergelegenhe
den aan de Oude Rijksweg
i.v.m. Dorpshuis de Leeuw
heeft dorpsbelangen kontakt
opgenomen met de Stichting
Dorpshuis. Schriftelijk liet
men ons weten dat inhet ver
leden reeds parkeerverbo
den zijn voorgelegd aan de
Gemeente Ten Boer doch
steeds met negatief resul
taat. In plaats van een par
keerverbod stelt de Stichting
voor om een voorstel te doen
tot het aanleggen van een
aantal parkeerhavens, bijv.
op de strook grond waar
voorheen de sloot heeft gelo
pen. De vereniging Dorpsbe
langen heeft dit punt op de
voorjaarsverg. opnieuw aan
de orde gesteld. Om de men
sen, die niet in de gelegen
heid waren om onze verga
dering te bezoeken, toch de
mogelijkheid te geven te rea
geren, komen wij hier d.m.v .
deze oproep op terug. Wij
willen graag weten hoeveel
mensen deze overlast erva
ren en hoe vaak doet deze
overlast zich voor. Afhanke-

JAN STAR voor deze
ondersche iding al twee
maal werd gefeliciteerd?

Laatste woord

Elisabeth Foeken

De Langelandster molen
draait! We hopen in ons vol
gend nummer een vraagge
sprek met de molenaar af te
drukken toto: Andries v.d. Meulen

vrouw!" en Dhr. Siebesma
corrigeert zichzelf snel) of
vrouw de onderscheiding
verdient wegens een baan of
een hobby. AI deze gege
vens, plus een bewijs van
goed gedrag, stuur ik naar de
comm issaris van de konin
gin, die zich weer houdt aan
de richtlijnen van het parla
ment. In dit geval (toneelver
eniging) heeft Dhr. Vonhoff
een aanbevelingsbrief naar
de minister van WVC
geschreven. Elke minister
kan een aantal onderschei
dingen geven. Hij moet dus
kiezen en ook of het "zll
ver,goud,ridder, of officier"
wordt. Eind maart heb ik een
brief + ondersche iding ont
vangen, heel geheim, want
mijn ambtenaren wisten van
niets. Daarna heb ik aan
Janna Hazeveld gevraagd
hoe we Dhr. Klei om de tuin
konden leiden. Via Janna is
alles dus onopvallend in
scene gezet".

Na de uitleg van de burge
meester - en het was heel
interessant dit nu eens pre
cies te horen - vroeg Cees
Klei nog een keer het woord .
"Ik was totaal van de kaart,
maar het heeft me enorm
veel genoegen gedaan. Ik
doe het toneelspelen nog
altijd met veel plezier, al
werkt het geheugen wat tra
ger. Ik geef een rondje voor
alle aanwezigen."



V.l.n.r. de dames Thedinga, Havenga, Bouwman en Star;
bestuur" Klank en Beweging " foto: .Janet Jansen.

Een uit de vele ...

Andere activiteiten

Wie haar man liefheeft, laat
hem thuis

Elk jaar houdt de groep open
huis, warbij een ieder kennis
kan maken met de volks
dansgroep "Klank en Bewe
ging".
Daarnaast is er jaarlijks in de
provincie Drenthe een grote
volksdansfestiviteit met
groepen uit alle streken. Dit
gaat uit van de Drentse Plat
telandsvrouwen. Ook de
groep uit Garmerwolde
danst daar. Thans starten ze
ook in de pronvincie Gronin
gen een zelfde jaarlijkse acti
viteit.
een andere vaste jaarlijkse
gebeurtenis is de instuif van
een aantal groepen uit de
provinveie, te weten Thesin
ge, Oldehove, Haren, Hark
stede en Garmerwolde, als
afsluiting van het danssei
zoen.
Sinds drie jaar danst de

ontvangt de volksdansgroep
een subsidie. Men komt hier
voor in aanmerking, omdat
de helft van de leden ouder is
dan 50 jaar.

Op de vraag waarom er geen
mannen meedansen, kreeg
ik o.a. bovenstaande als ant
woord. Er hebben zich een
voudigweg geen mannen
opgegeven. Wellicht ligt dat
aan de stugge Groningse
aard, die weinig neigt tot
dansen of zijn de heren mis
schien ook te verlegen? De
dames wisten het niet, maar
bij paardansen spetenze zelf
voor heer in bijpassende
kostuums en dat vinden ze
totaal geen probleem.

Financiën

De leden betalen f 5,00 con
tributie per maand. Tevens
sparen ze f 3,00 per maand
voor nieuwe schoenen, dit
doen ze al twee jaar. Ook

Dekleding die de dames dra
gen tijdens het dansen heb
ben ze zelf genaaid. De
groep heeft 2 kostuums en
treedt soms ook op in oude
klederdrachten. Dat is ook
het geval op de ouderenmid
dag in de feestweek, waar ze
om half drie een voorstelling
geven.

kusman en de boanopste
ker", en Nederlandse dansen
zoals de Valeta, de Kruis
polka en de Spaanse wals.
Maar ook een uitgebreid bui
tenlands reportoire beheer
sen de dames: Joegoslavi
sche, Israëlische, Engelse,
Amerikaanse, Turkse, Griek
se, Mexicaanse en Russi
sche volksdansen.
Kostuums

Activiteiten

Soort dansen

Men danst typische Gronin
ger dansen zoals de "Drie-

In mevrouw Bijmolt, die de
leiding geeft aan de groep,
heeft de vereniging een zeer
actief leidster gevonden.
Men danst elke maandag
middag van 14.00 uur tot
15.15 uur in dorpshuis "de
Leeuw". "De Unie" moest al
na één seizoen wegens ruim
tegebrek verlaten worden.
De leidster kiest het reper
toire en neemt de muziek op
de band mee naar de lessen.
De lessen bestaan uit het
oefenen van oude dansen en
het spontaan dansen van
een verzoeknummer. AI met
al heeft men in de loop van
deze 8 jaar dat men bestaat
een uitgebreid repertoire
opgebouwd.

In Poznan in Polen weet men
van het bestaan van de
volksdansgroep uit Garmer
wolde; enkele dames van
"Klank en Beweging" dan
sten daar namelijk, terwijl
Poolse dansers ook hier
kwamen volksdansen ter
gelegenheid van een uitwis
seling.
Als de groep als zo ver in het
buitenland bekend is, wordt
het natuurlijk ook tijd dat wij
de schijnwerpers eens op "
Klank en Beweging" zetten.

Volksdansgroep "Klank en
Beweging" .

050-416051GARMERWOLDE

Inruil en financiering mogelijk

HETJUISTE ADRES VOOR:

- onderhoud en reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ieder merk auto
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WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H. Dudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge

We hebben genoten van de
sfeer in dit stuk door sterk
toneelspel zoals de schitte
rende mimiek op stille
momenten. Ik denk dan aan
de scène tussen Hilleie en
Gerriet met zijn mooi-weer
praatje. " Ook de gebaren
waren heel sprekend; een
handenwringende Trientje
op de achtergrond als Pa
Geerzengoa in dub io staat
over het al dan niet afwijz en
van zijn dochter. De stemver
heffing en; Geerzengoa was
dunkt mij aan het eind van de
Molenweg te horen! Ook de
houd ing van de spelers; Hillie
in reistenue die er bij staat als
een geslagen hondje, haar
gesnotter klonk ook levens-

Het derde bedri jf speelt zich
anderhalf jaar later af. Hillie is
gescheiden en komt .terug
met haar zoon die al voor de
scheiding is geboren. Het
kind is vernoemd naar haar
vader en is dus Hinderk
Geerzengoa junior. Senior
denkt er niet over haar weer
in zijn huis toe te laten, maar
knecht Steven (Edward Oud
man) doet hem op aandoen
lijke wijze van gedachten ver
anderen. "Wat veurbie is, is
west" zijn woorden die zijn
baas al eerder heeft laten val
len en Steven vindt dat die nu
ook van toepassing zijn. Alle
partijen verzoenen zich met
elkaar en aan het eind ziet het
er naar uit dat boererizeun
Gerriet vader wordt van Hin
'derk Geerzengoa junior!

zak aan want hij wil er geen
politi ezaak van maken . Zijn
dochter moet er voor straf
maar zelf achter komen wat
voor vlees ze in de kuip heeft.

"sterk toneelspel"

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

echte
Groenteman

i ~1

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

foto: Andries v.d. Meulen.

In het tweede bedri jf horen
we dat de vrijerij van Hillie en
Willem uit is. Dat denkt Hin
derk Geerzengoa tenminste
omdat hij bij navraag naar
Willem's gangen ontdekt dat
hij gain beste is. Maar ja,
liefde is blind hè. Willem krijgt
een andere baan in Amster
dam en Hillie gaat met hem
mee. Voor hun vert rek haalt
Willem nog wel even de kluis
van de melkfabriek leeg. Dit
feit wordt ontdekt door Evert
West hoes (Roelf Jansen), de
vader van Gerriet. Geerzen
goa vult de schade uit eloen

alle partijen met elkaar aan
de praat te houden. Wat
speelt Janny Rutgers dit
knap en wat een enorme rol,
ze is nauwelijks van het
tonee l af geweest! Met zo'n
nieuwe speelster mag
W.WK tevreden zijn!

Wat veurbie is, is west

HOUT , PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prilzen

GRATIS BEZOR GING-----

• Ie kwall1el1
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor : Ijzerwaren, verf ,

keukens, tu lnhout, kasten

YRU BLLIVENO PRIJSOPGAVE

Jan Mollema kondigde het
stuk aan voor een volle zaal
in het Trefpunt. Hij heeft dit
jaar voor het eerst de regie
gedaan van dit toneelstuk
dat geschreven is door Jan
Zijl. In drie bedrijven speelt
het verhaal zich af in de huis
kamer van boer Geerzanqoa
(Roelf Koopman) die tevens
voorz itter is van de coöpera
tieve melkfabriek. Zijn zuster
Trientje (Janny Rutgers)
woont bij hem in en hij heeft
maar één dochter, Hillie
(Coby van Huis). De dochter
is in de huwb are leeft ijd en is
verliefd op een zekere Willem
Kroakman (Kor van Zanten)
die bouholder is op de melk
fabr iek. Dat geeft problemen
want Pa Geerzengoa had
een andere partij op het oog
en wel Gerriet Westhoes
(Bert Ridder), een boeren 
zeun. Zo'n koa le beukholder
is te min voor zijn dochter.
Tan Trientje probeert steeds

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6· 8 - Ru ischerbrug •
Telefoon 050-4 16135

Gr atis op maat

"Je mag wel een zakdoek
meenenen", waarsc huwde
men mij toen ik naar de
tweede voorstelling van
toneelverenig ing W.WK
ging. Tijdens hun eerste uit
voering op 30 apr il sch ijnt
een deel van het publ iek een
traantje weggepinkt te heb
ben. Het is mij ontgaan of dat
op 7 mei ook het geval was ,
er werd eigenli jk vrij veel
gelachen . Iemand had zelfs
nog de slappe lach, en dat
werkt zeer aanste lijk. Hèt
verhaal gaf hier geen aanlei
ding toe, wèl onze bekende
dorpsgenoten die in hun erg
serieuze rol soms op je lach
spieren werkten.

Waarom volksdansen?

Wat trekt de dam es in het
volksdansen?
Mevrouw Star heeft haar hele
leven al van dansen gehou
den, maar omdat haar man
deze liefde niet deelt, heeft
ze het in volksdansen
gezocht. Mevrouw Havenga
doet het vanwege het plezier
in bewegen. Omdat gymnas
tiek en zwemmen toen nog
niet mogelijk was in Garmer 
wolde , werd het volksdan
sen. Mevrouw Bouwman
deed vroeger al graag oefe
ningen op muziek tijdens de
gymnastieklessen op school.
Ze houdt ook erg van volks 
dansmuziek. Zij is dus eigen
lijk via de muziek bij het
volksdansen gekomen.
Mevrouw Thedinga deed
vroeger al aan volksdansen
bij P.J.G. Ze doet het ook
vooral om de ontspanning en
de gezelligheid. Als u zich
herkent in een van deze
mot ieven wordt dan lid van
"Klank en Beweging". U zult
er vast geen spijt van krijgen .

De Rederijkerskamer "Wes
ter" voert op 15 en 16 juli a.s.
weer een open luchtspelop,
in het openl uchttheater aan
de Geweideweg 11.
De voorstelling begint beide
avonden om 20.30 uur. Bij
slecht weer worden de voor
stellingen verschoven naar
19 en 20 juli.
Opgevoerd wo rdt: "' t Oale
mot eerst op " van Henk Kar
stens. Inlichtingen en kaarten
bij : Janna Hazeveld , tel. 050
414777.

Tineke Werkman

groep in Roden in de Alexan
derhoeve voor gehandicap
ten. Ook gaan ze geregeld
dansen in Bloemhof. Andere
plaatsen in de provincie Gro
ningen hebben ze ook
bezocht, zo dansten ze in
Talrnahuls en in Beatrixoord,
in Erasmusheem in Haren en
in Appingedam. Zelfs een
weekend op Schiermonni
koog brach ten ze dansend
door.
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Behandelingopafspraak

05902·2418G.N.Schutteflaan21,Thesinge

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

DROGI!n"ERIJ·PIlRFUMERIE · REFORM·SCHOONHEIIlSSALON

WINKELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON Q50..410608.

Wegens plaatsgebrek konden wij in het vorig nummer geen
foto's plaatsen van de beide heren mollenvangers. Bij deze
alsnog. Boven dhr. Schoonveld, onder dhr. Huis foto' s: .Janet Jan

sen.

Tips grotendeels ont leend
aan MILIEUSPAREND HUIS
HOUDEN van de Stichting
Natuur en Milieu, Doner
straat 17, 3511 KB Utrecht.

Janna Hazeveld.

hardt het lichaam bovendien.
5. Wasverzachter is een ver
vuiler.
6. Chemisch toilet ? Gebruik
vloeistoffen op basis van for
maline, die zijn niet zo agres
sief als de meeste andere.
7. Men kan proberen steeds
minder afval te produceren.
Daartoe bv. verpakk ing wei
geren; ook verpakking (naar
stomerij b.v., naar de bakker)
en boodschappentas mee
nemen naar de winkel.
8. Tuin- en keukenafval (on
gekookt) op de compos
thoop.
9. Een oven gebruikt 4 maal
zoveel energie als één gasp it.
10. Gordijnen niet vóór de
radiatoren, maar achter
langs. Als dit niet kan, dan
opspelden. Dit geeft een
ongedachte bespar ing en
behaaglijkheid.
11. Haal boodschappen bij
voorkeur op de fiets of met
de bus; niet met de auto.
12. Stikstof-oxyden en zwa
vel-oxyden (uit auto's, ook
uit diesel-auto 's) veroorza
ken zure regen.
13. Electriciteit is niet zo'n
schone energiebron. Lam
pen uit helpt dus. Ook de
moderne T.L.-buis kan er
tegen steeds aan- en uitge
daan te worden.

de details was heel duidel ijk
zichtbaar . Is dit voor een deel
te danken aan de nieuwe
regisseur? Een staande ova
tie voor spelers, regisseur
Jan Mollema, souffleur Kees
van Zanten en grimeuze Ida
Oomkes was dik verdiend!

Truus Top

Toneelvereniging W.W.K. foto : Andriès v.d . Meulen.

Onder leiding van mevrouw
M. van der Veen-Ensing, van
het Milieu-Kwartet discus
sieerden de Plattelandsvrou
wen uit Garmerwolde over
het milieu. Wat is het Milieu:
Kwartet? Een groep vrouwen
uit 4 vrouwenorganisaties
t.w . de Nederlandse Vereni
ging van Huisvrouwen, de
Nederlandse Bond van Plat
telandsvrouwen, het Katho
lieke Vrouwengilde en de
Christe lijke Bond van Platte
landsvrouwen, die zich bezig
houden met het milieu o.a.
door het geven van lezingen.
Het Mil ieu-Kwartet heeft dus
niks te maken met een kwar
tetspel.
In de pauze deelde mevrouw
v.d, Veen stellingen uit, waar
over gediscussieerd werd .
Ook gaf zij tips voor milieu
sparend huishouden.
1. Houd de stand van gas- ,
elektriciteit- en watermeter
bij. (b.v. 1 keer per week).
2. Eis individuele gasmeters
bij blokverwarming. (geeft
enorme besparing)
3. Onbewerkt voedsel is
gezond en heeft minder
energie gevraagd dan
bewerkt.
4. Probeer wat minder te
wassen . Alleen bij heel vuil
goed voorwassen. Over
weeg minder vaak of lang te
douch en. Met koud water
wasen maakt ook schoon en

echt. Evert Westhos . die
voortd urend op het puntje
van zijn stoel zit. De arrogan
tie van Willem, het bakvis
achtige van Maarchie (Saskia
Vaatstra) en de simpelheid
van Steven. En voortdurend
Trientje als de ware rots in de
brand ing. De aandacht voor

Plattelandsvrouwen
Garmerwolde
~n het milieu



Detta-v.d. Molen

Koninginnedag-optocht van " de Til" - Thesinge. Links Gert
"de goochelaar" foto boven: Joep de Bree, foto links: Andries v.d. Meuten.

Wordt de school nu wel of
niet verbouwd? Dat is een
vraag die vele mensen
bezig houdt en allerlei §lpe
culaties tot gevolg heeft.
Het is alsvolgt: In eerste
instantie is er een aanvraag
ingediend voor verb~u

wing. Er werd een tekemng
gemaakt. Dit alles werd
opgestuurd naar de des
betreffende instanties. Er
was voor een bedrag van
f 500.000,- aangevraagd.
In 1989 zou dan de gestart
kunnen worden.

O.R.S. Garmerwolde
d? Doch de aanvraag voorverbouw . verbouw is niet gehono-

reerd, er is alleen geld,
f 200.000,- toegezegd
voor de nieuwbouw van de
kleuterschool. Dit gebeurt
wel in 1989. De nieuwe
kleuterschool wordt aande
zuidkant van de school
gebouwd.
Het onderhoud van de
school gaat wel door ,maar
wanneer hiermee begon
nen wordt is nog niet dui
delijk. Als er wijzigingen in
de plannen komen houden
we u op de hoogte.

Truus Top.

Verloren:

Op Koninginnedag heb ik
mijn GEO-shirt op het sport
veld in Thesinge laten liggen.
Indien gevonden, dan graag
terugbezorgen aan Almer
Top, Molenweg 40.

KONINGINNE.middag
Th . Overzet, 2. Liesanna Hofste-eSlnge de, 3. Caroline Kits. De prij-

zen konden in café Molen
zicht in ontvangst genomen
worden. Er zijn deze middag
heelwat mensenen kinderen
naar het sportveld gekomen
om aktief of passief vermaakt
te worden en dus heeft het
Oranjecommitee haar (of
zijn?) doel, volksvermaak,
weer bereikt.

Het middagprogramma werd
verzorgd door het u reeds
bekende Oranjecommitee
(zie ons vorige nummer). Er
waren drie onderdelen. Aller
eerst een vossejacht. In het
dorp stonden verspreid 5
posten waar de deelnemers
een letter kregen. Van deze 5
letters moest een woord
gevormd worden en dat
woord was, hoe kan het ook
anders. SLUMP! Verder lie
pen er 3 vossen door het
dorp die herkenbaar waren
aan uiterlijke onreqelrnatiq
heden zoals verschillende
schoenen of sokken en der
gelijke. Dit moest door de
deelnemer opgemerkt wor
den en zo'n vos werd dan
meegevoerd naar het sport
veld. Winnaar werd Fokko
Oudman, tweede 8ert Mol
lema en derde Erik Vegter.
Voor paren was er vervol
gens een hindernisspel. Door
damesgebrek werden er ook
een aantal heren aan elkaar
gekoppe ld. Er moest
gekleed, gefietst, ringgesto
ken, geparkeerd(!) en geklau
terd worden. De laatste
meters werden zaklopend
afgelegd. De ailerbehendig
sten waren: 1. Jacob Rit
sema en Petra ApolI; 2. dhr.
Sneek en Marjan Zijl; 3. Ren
ger de Vries en Monica
Zuidema. Ook de tradit ionele
stoelendans ontbrak niet
evenals de bijbehorende
muziek. Ook hiervan nu nog
eens de uitslag:
Heren: 1. Erwin van Zanten,
2. Jelle V.d. Veen, 3. Menno
Ritsema. Dames: 1. Jolanda

GEZIEN...
dal u bij Vo s Op tiek mee r brrl
krijgt voor uw geld.
Grote keuze in uiterst be
laaibare mo ntu ren van
de bekende merken
met be trouwbare
qa ranne en
service

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN
showroom: openingstijden:
Rode Weeshuisstraat 8-1 ma. Vm vr. van 13.00-18.00 uur
(naast Vendorama) donderdags van 10.00-21.00 uur

zaterdags van 10.00-17.00 uur
werkplaats: Grasdijkweg 8

Garmerwolde
050-417517

Specialist in ladenkasten, keuze uit ± 300!! standaardma-
ten , h
Verder:bedden,hoogslapers, stapelbedden, buro s. ang-
en legkasten,
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-combinatiesysteern.

EIGEN WERKPLAATS DOETKWALITEIT EN
BETAALBAARHElD SAMENGAAN!
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Intpressie GEO·feestdag
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foto 1 :Oe nieuw benoemde ereleden van Verdienste; v.l.n.r.
(boven): T. Ganzeveldsr. (I.v,V.); S. Veringa (erelid); T.de Vries
(I.v.V.); A. Steenhuis (I.v.V.); R. Veenstra sr. (I.v.V.); (onder): J.
Wigboldus (erelid); H. ten Gate (I. v.V.)
fo to 2: De jongste GEO'ers met Jo han Tukker
foto 3: Een GEO- "keeper" in volle aktie
foto 4: De moeders van de F-junioren voldaan en tevreden na

de wedstrijd tegen hun pupillen
foto 5: Luit Wierenga was uiteraard ook van de partij
foto 6: Johan Tukker heeft het moeilijk!
foto 7: Een spelmoment uit de wedstrijd F-junioren tegen hun
"moeders"
foto 8: B-junioren gekoncentreerd bezig!
foto 9: aktie! toto's : Anc nes v.c. Mevlen

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf - glas " behang 
klompen - laarzen"

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

Installatiebeäijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
05041 6263

ENGELBE RT
()5(}-4 16217

GAS -WATER
ELECTRA

Dorpshuis "de Leeuw "

Voor uw :

BRUItOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

- Bemiddelin g 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 (gooI.
door de Ned . Fed . van
Makelaars in onr. goed)



"Een lelijke eend
met spierballen"
oftewel de
autotrekwedstrijden
van de P.J.G.G.
De P.J.G.G. organiseert dit
jaar op zaterdag 2 juli (dus
een week nà de feestweek)
autotrekwedstrijden op het
terrein van de heer Stol
Iinga bij de nieuwbouw.
Voor Garrnerwolde een
totaal nieuw evenement,
een idee dat overgenomen
is van de Katholieke Platte
lands Jongeren te Hoog
land bij Amersfoort, die
ook de zware trekbak zuI
len leveren. Het gehele fes
tijn wordt gesponsord door
verschillende bedrijven
o.a. ook uit Garmerwolde.
fY'Je noemen geen namen.)
Timen Dolfijn, de voorzitter
van P.J.G.G., legt me uit
wat autotrek is: Op een
baan van 14 bij 100 m. trekt
een oude (omgebouwde)
auto met trekhaak een
zware sleepwagen (trek
bak) voort . Na honderd
meter trekken (als je ten
minste zover komt) gaat
ook de tijd meetellen. Alle
types auto's mogen mee
doen, zelfs een lelijke eend
met spierballen . of een
ander vreemd gevaarte,
mits ze aan de wedstr ijd
regelementen voldoen. Die
zijn bij Timen verkrijgbaar.
Als u mee wilt doen kunt u
zich nog tot 2 juni (dus een
maand voordien) bij hem
opgeven. Er is geen
inschrijfgeld verschuldigd.
Het programma ziet er als
volgt uit:

1. Standaardklasse (ge
wone auto's)
a. max. 1000 kg.
b. max. 1500 kg.
2. Vierwiel stan
daardklasse Oeeps, ter
reinwagens e.d.)
a. max. 11 00 kg.
3. Speciale klasse (Ameri
kaanse wagens o.a.)
a. max. 1100 kg.
b. max. 1800 kg.
4. Autocrossklasse
a. max. 1000 kg. incl.
bestuurder.

Na afloop prijsuitrijking (er
zijn geldprijzen te winnen)
in "de Leeuw". Hoe laat dit
is valt nog moeilijk te zeg
gen omdat het aantal deel
nemers nog niet bekend is.
Vermoedelijk tussen 21 en
22 uur. Na afloop feest in
"de Leeuw" (met muziek).
Gezien het unieke karakter
van deze wedstrijden (ze
worden slechts op weinig
plaatsen in Nederland
georganiseerd) verwacht
de P.J.G.G. u allen.
Tot de 2e juli!

Tineke Werkman

Kindergym.
uitvoering 1988

Op 4 juli a.s. wordt het kin
dergymjaar afgesloten,
d.w.v. een open les met een
feestelijk tintje. Vanaf plm.

15.45 uur bent u (ouders,
opa's en oma's, belangstel
lenden) van harte welkom in
de gymzaal te Garmerwolde.

Namens de kindergym,
Giny Kiel, Wies v.d, Molen,
Margot v. Zalk.

Touwtrekken
in de Feestweek

De vereniging Dorpsbelan
gen organiseert op woens
dag 22 juni touwtrekwedstrij
den. Iedereen vanaf 16 jaar
kan hier aan mee doen, ver
enigingen, straten etc. Een
team moet bestaan uit 3
dames en 3 heren. Inschrijf
formulieren + reglementen
zijn verkrijgbaar bij Henri
Veninga, WF Hildebrand
straat 43. Inschrijven kan tot
15 juni.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
The.lnge.G .....e rwo lde

29 mei: 9.30 u. drs. mevr. Schel
tens-Ritsema van Glimmen
2.30 u. ds. Scheltens van Glim
men

5 juni: 9.30 u. ds. Procee van The
singe
2.30 u. drs. Oldenhuis van Kol
lum (Jeugddienst)

12 juni: ds. Jans van Groningen
2.30 drs. van der Wel van Wets
inge-Sauwerd

19 iuni: 9.30 u. ds. Procee van The
singe
2.30 u. ds. Procee van Thesinge

26 iuni: 's morgens nog niet bekend.
19.00 u. drs. de Vries van Emmen

Herv. Geme e nt e
Garm erwolde.Th e . inge

jl1ili: 9.30 u. ds. C. de Vries
Batenburg

12 [uni: 9.30 u. prof. dr. A.F.J. Klijn.
Haren

19 juni: 9.30 u. ds. N. Engerts. Gro
ningen

26 juni: 9.30 u. ds. de Vries-Baten
burg. avondmaal

23 mei: 9.30 u. drs. de Haan van
Ezinge

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Delta v.d. Molen.
Janet Jansen (fotograa~, Tineke
Werkman.

Redaktie Thesinge:
Andries v.d. Moolen (fotograa~ ,

Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Joep de Bree,
Chrétien Schouteten.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken.
L. v.d, Veenstraat 2,
tel . 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
Chrétien Schouteten . Lageweg 26.
tel. 05902-2086.

Lay-out: Gonnie Pater

Administratie: Peta Ju~ens,

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

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

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

GEO Receptie
Vrijdagavond 7 mei hield
het jarige GEO een recep
tie. Er werden verschei
dene toespraken gehou
den, o.a. door de voorzitter
Henk Klunder, een
afgevaardigde van de
K.N.V.B., die een vlag aan
bood, wethouder H. Jans
sen van Ten Boer. De heer
J. Wolt kreeg een gouden
speld van de K.N.V.B. Hij is
40 jaar aktief binnen het
voetbalgebeuren en con
sul van GEO.
De "Harmonie" bracht een
aubade aan de jarige. Veel
mensen uit het dorp en de
omgeving bezochten de
receptie.

Detta V.d. Molen.
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Ik zeg, jebank moet
binnen fietsbereik zijn...

Inderdaad . Geld moetu~\ .
bij de hand hebben. Betalingen \

moet u even kunnen regelen. # \... . ' ..'
En daarom moet uw bank . ...... " ';,.- '

dicht in de buurt zijn.
Naar de

Rabobank A
hoeft u niet ver te A'
fietsen. . . .

Rabobank~
Binnen fietsbereik.


