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Vurige samenwerking tussen
jong en oud...
Pasen kent een aantal tradities, zoals eieren zoeken
en eten, noten schieten en
het bekende paasvuur. Dit
laatste is in Garmerwolde
een bijna jaarlijks gebeuren, dat meestal plaats
vindt op het land van de
Door
fam.
Werkman.
omstandigheden, er liepen
schapen, kon het op die
plek geen doorgang vinden
dit jaar.

kon worden, was er gelijk een
goed begin voor het vuur.
Aldus werd besloten de stapel op Derk Konings toen
(tuin) te maken. (Vroeger
stond daar het huis van Derk
Koning, het wordt nog altijd
Derk
Konings
toen
genoemd).

Maar Iwema had een beter
plan. Hij voorzag moeilijkheden om de wagen over de til
over het Damsterdiep te
duwen. Het zou een hele sjor
worden. Bovendien moest
steeds de drukke provinciale
weg overgestoken worden.
Dat was ook niet zonder

anderhalf week verzameld
met veel enthousiasme van
beide kanten. De jongens
staken al hun vrije tijd erin en
Iwema deed het ook met het
grootste plezier. Hij had er tijd
genoeg voor, omdat het
werken op de boerderij
wegens gezondheidsredenen toch afgelopen was.
Bank

Bij de familie Hoekstra werd

Wat nu?

De initiatiefnemers van het
paasvuur, te weten Harmen
Schuur, Stefan Kiel en Jan
Groenhagen gingen op zoek
naar een andere plaats. Ze
vroegen Jan Veenstra of het
op zijn land, het stuk aan de
Stadsweg, mocht gebeuren.
Dat was in orde, maar de
natuur gooide roet in het
eten. Het land werd bewoond
door een zwanen familie die
zich zeer agressief opste lde.
Ze lieten niemand toe op het
land.
Wederom de vraag "wat nu"?
Garrnerwolde is qua oppervlakte een redelijk groot
dorp , het bestaat niet alleen
uit de Dorpsweg + zijstraten
en de Oude Rijksweg. Verder
achteruit bevindt zich het
Fledderbos, dat er ook nog
bijhoort. Hier was nog ruimte
en ze kwamen terecht bij
boer Iwema. Het zou dan
plaatsvinden op een stuk
land naast de kassen van
Veenstra, mits deze er geen
bezwaar tegen had i.v.m. zijn
kassen. Het lag er ver
genoeg van af, de plaats was
gevonden.
Maar later zagen ze nog een
betere plaats. Langs de kant
van de weg naar boer Iwema
zagen ze oud riet liggen. Als
de stapel hierop gebouwd

Het ontsteken van het Paasvuur in Garmerwolde ttot o: Henk Reme nie)
Vervoer

Nu het verzamelen van het
hout nog. Er was hout
genoeg, want veel mensen
waren al driftig aan het
snoeien geweest. Alleen het
moest vervoerd worden over
een redelijk grote afstand.
Dat was met een klein karretje haast niet te doen.
Daarom dachten de jongens,
misschien kunnen we wel
een wagen lenen van Iwema,
hetgeen ook gebeurde.
De wagen zou door Iwema
tot aan de postbussen
gebracht worden en vandaar
zouden ze hem zelf verder
duwen.

gevaar.
Hij stelde de jongens voor
dat hij zelf de wagen naar de
boerderij van Bus zou brengen, vandaar konden ze zichzelf dan wel redden. Als de
wagen vol was, dan konden
ze hem wel bellen, dan zou hij
de wagen wel weer ophalen.
Dat was afgesproken.
Tijd

Iwema dacht dat het met één
of twee wagens vol wel afgelopen zou zijn, maar dat viel
tegen. De jongens waren erg
fanatiek en er was veel hout
bij de mensen. In totaal is er

een oude bank opgehaald.
Deze kwam goed van pas,
als zitplaats op de wagen.
Toen de houtbult opgebouwd was, werd de bank er
boven op gezet. De bedoeling was om nu nog een pop
te maken die Deetman voorstelde. De pop zou op de
bank gezet worden en mee
verbranden. Maar er werd
roet in het eten gegooid door
één of meerdere mensen.
Hoewel ver achteruit in het
land: de bank werd meegenomen voor eigen gebruik.
Maar ondanks deze tegenvaller was er hout genoeg.
Jansen bracht nog twee

Zwemtrainingen
Boer"

Dhr. Iwema in werkuitrusting foto : Henk Aemenie)

vrachtauto's en uit Bedum
kwam ook nog een auto met
hout.
Vertraging

Om half negen tweede paasdag zou het vuur dan aangestoken worden . Er was veel
publieke
belangstelling ,
maar zoals bij de meeste
grote evenementen, trad ook
hier vertraging op .
Normaal wordt de melk door
de Domo 's maandagnachts
opgehaald, maar net toevallig deze keer kwamen ze om
half negen. Maar om negen
uur ging het dan toch gebeuren. Met behulp van 50 liter
dieselolie kostte het Jan
Veenstra geen moeite om de
houtstapel aan te steken.
Gedurende 2'h uur heeft het
paasvuur gebrand, zonder
gevaar voor de omliggende
boerde rijen dankzij de gunstigewind.
Waardering

Beide part ijen hebben de
samenwerking erg op prijs

gesteld. De jongens hebben
Iwema verrast met een
kadootje voor de hulp die hij
hun geboden heeft. En
Iwema vond het erg prettig
om te helpen. Normaal staat
hij wat buiten het dorpsg ebeuren omdat hij zo achteraf
woont.
De jongere garde kent hij
helemaal niet meer, dat is nu
anders geworden , de jongens komen nog regelmatig
op de boerder ij. Dat is erg
gezellig.
Detta wd . Molen

Voor kinderen die geboren
zijn na 1 januari 1980 en in
het bezit van dip loma A is
het mogelijk om tijdelijk in
een aparte groep te trainen op de zaterdagmorgen van tien uur tot half elf
in het zwembad "de Blinkerd" in Ten Boer. Wij starten hiermee op 13 mei en
gaan door tot 1 juli. De
kosten zijn heel laag voor 8
lessen, namelijk f 10,-.
Kom dus kijken en doe
mee!!!
Oudere kinderen
zijn
natuurlijk ook van harte
welkom.
Wij
trainen
zomers op de dinsdagavond en zaterdagmorgen. Het winterseizoen op
de zaterdagmorgen in het
Helperbad in Groningen.
Het doel van de zwemtrainingen zijn het aanleren
van verschillende zwemslagen. Verder doen we
mee aa-i de recreatieve
wedstrijden
van
de
K.N.Z.B.
Je mag 2x mee trainen
voor je besluit om lid te
worden.

- Bemiddeling bij aanen verkoop van:

*
*
*
*

woonhuizen
boerderijtjes
bedrijfspanden
agrarisch O.G.

- Verzorging van hypotheken 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
Makelaarsin onr. goed)

Ten

Kosten: f 90,- per jaar,
alleen
zomertraining
f 50,-. Opgave of informatie bij Ellie Slagter, Herepad 15, Ten Boer, tel. 2803
of bij Riet de Vries, Jan Zijlstraat 8, Ten Post, tel.
2919.
Hartelijke groeten en
graag tot ziens bij de
zwemclub.

55-Plus a vond
vrouwenraad
Thesinge
De vrouwenraad van Thesinge organiseert op 10
mei een gezellige avond
voor
55-plussers . De
volksdansgroep uit Thesinge treedt dan op , en
verder komt er nog een
verrassing. . . De volksdansgroep wil dan de
dorpsgenoten laten zien
wat ze donderdagsmiddags allemaal geleerd
hebben.
De avond wordt gehouden
in "Ons Trefpunt " en
begint om half acht.

Berichten van de Plattelandsvrouwen afdeling Thesinge
De Christelijke Plattelandsvrouwen
Bond
(C.P.B.) vergadert iedere
maand in "Ons Trefpunt".
Ook 21 maart hadden we
weer een vergadering,
daar werden ons geweldig
veel tru ien geshowd , door
twee dames van "De Breinaald" uit Winsum.
De meeste truien waren
met de hand gebreid, en

van verschillende kleuren
en garens. Ook werd ons
nog verteld hoe we ze op
de beste manier konden
wassen. Het was een
mooie en leerzame avond.
Op 18 april is de laatste
vergadering van dit seizoen; cand . Wessels uit
Thesinge komt dan spreken over het thema "geloofsopvoeding in deze

Motor of
bromfiets

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge
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Noordhof
Bovag-Iid

Goederen gebracht
In de L v. a Vee-7Straat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens .-

Goed voor uw goed

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Levering van alle soorten
rijwielen . motoren.
bromfietsen
ZU NDA PP- KREIDLER-GAREW
VESPA - TDMOS - YAMAHA

FANTC

o

Suéde-reimglng.
stoppage en
kledmgreparalie.

tijd".
Op 25 april gaan we met
elkaar een dag op reis, en
in mei gaan we naar de zuivelkeuken in Groningen,
waar ons verteld zal worden wat je allemaal met
een magnetronoven kunt
doen.
Wie in het volgend seizoen
lid wil worden van de
C.P.B. isvan harte welkom.
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E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-4 16425

Garmerwolde, maart
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Geachte abonnee,

Verleng uw post-abonnement op de G.T.EXPRESS door v66r
15 april

f

'1.7 , S'cl

te storten bij de RABO-BANK te

Ten Boer, t.g.v. rek. no. 32. 07. 05. 749
giro van de banks 81 59 49.

Bij voorbaat onze dank,

Peta Jurjens
L.v.d.Veenstraat 15

9798 PK

Garmerwolde.

Uitslag
kleurwedstrijd
Zomerzegels
3-4-5-6 jaar: 1. Oscar Smit ;
2. Oven Hoekstra, Haily
Hoekst ra eerv. vermelding,
Alexander ter Veer eerv. vermelding, J. P. Schaat sberg
eerv. vermelding.
7-8-9 jaar: 1. Sietse Vliem; 2.
Sophie Buringa, Marian Flokstra eerv. vermelding, MadeIon Kiel eerv. vermelding,
Joost ter Veer eerv. vermelding.
10-11 -12 jaar: 1. Menne
Vliem; 2. Reinier Bur inga,

Rhoda Schu ling eerv.vermelding , Carin Buringa eerv. vermelding.
U kunt tl m 31 mei zomerpostzegels,
kaarten
en
geschen kart ikelen
kop en.
Een derde deel van de omzet
van de kaarten en geschenkartikelen is bestemd voor de
aanschaf van een tost i-apparaat voor het do rpshuis. Voor
informatie, bestellingen enz.
kunt u zich wenden tot: Etty
Bouwman, Dorpsweg 4, tel.
050-416503 of Janna Hazeveld, WF. Hildebrandstraat
35 , tel. 050 -4 14777.
Janna Hazeveld

Projectkoppeling
m et Niger
De werkgroep ontwikkelingssamenwer king in Ten Boer is
druk bezig met de voorb ereidingen voor de off iciële start
van de samenwerking met
Niger. Het is de bedoeling om
op zaterdag 24 juni met een
grote manifestatie de bewoners van de gemeente uitgebreid kennis te laten maken
met het dorp Filengué in het
Afrikaanse Niger.
De manifestatie wordt zo
mogelijk geopend door de
minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Bukman. Er is in elk geval een
Afrikaanse markt met muziek
en Afrikaanse versnaperingen. Films en video's moeten
de bewoners van Ten Boer
een indruk geven van het
leven en werken in Niger. De
projectkoppeling met Niger

is vooral bedoeld om het
wederz ijds begr ip tussen
mensen in de derde wereld
en in Nederland te bevorderen. De inzameling van geld
komt op de tweede plaats.
De werkgroep in Ten Boer
houdt zich dan ook vooral
met voorlichtende activ iteiten bezig.
In Bedum houdt de WO.B.
zich ook met een project in
Niger bezig. Samenwerki ng
tussen de groepen in Bedum
en Ten Boer is dan ook niet
uitgesloten. De WO.B. heeft
inmiddels
al
kontakten
gehad met de werkgroep uit
Ten Boer.
Nadere inlichtingen bij Roelof Bosm a, p/a Gemeentehuis Ten Boer, H. Westerstraat 24, 9791 CT Ten Boer,
tel. 059 02-2755 of bij Gerard
Stout, Meeuwstraat 16, 9791
GE Ten Boer, tel. 059 02-

2542 .

--+------Waterrecreatie
kano's .
Garmerwolde

Prijsuitreiking van de kleurwedstrijd, gehouden t.g. v. de verkoop van Zomerzegels in het Dorpshuis van Garmerwolde (toto:
Hook Remenie)

Vreemde
vangst!!!
Nog steeds geen winter, dus
dacht de heer J. Star uit Garmerwolde, laat me eens gaan
snoekvissen in het Damsterdiep.
Na een klein snoekje te hebben gevangen vond J. Star
het toch wat fris en wreef
zich eens flink in de handen.
Star wreef echter wat te stijf
en z'n trouwring viel in het

water. Nou daar sta je dan, je
ring nog nakijkend. Van een
hark en wat gaas een schepnet gemaakt, en samen met
de heer M. Blink zoeken . Na
een ochtend en een halve
middag te hebben gezocht
kwam de ring eindelijk boven
water.
De heer J. Star weet nu; voortaan bij koud weer handschoenen dragen!

GEZIEN ...

Een visser

Groningen heeft vele mooie
maren en andere waterwegen. Voor veel mensen is er
een drempel deze per kano
te bekijken en te bevaren.
Sinds kort is er ook een comfortabeler manier.
De familie Stollinga heeft
twee bocars aangesc haft
voor de verhuur. Mogelijk
komt hier nog een huifboot
bij. Het voordee l van een
bocar is, dat je per auto naar
je favoriete plekje kunt rijden
om daar wat rond te varen.
Maar wat gebeurt er nu met
het casco dat nog op het erf
staat bij de familie Sto llinga?
Dit casco zal te zijner tijd
omgebouwd worden en dienen als stallingplaats voor de

De familie Stollinga hoopt, en
iedereen met hen, op een
mooie zomer.
Detta v.d. Molen

Stoomfluitjes
TE KOOP
- Sierdu iven. K. Jansen ,
Geweideweg 11, Garmerwol de
TE HUUR
- Heftruck,
graanvijzel,
transportband.
Jansen
Transport, Garmerwolde,
tel. 050-416365
- Verhuizen? Bestelauto te
huur, met of zonder chauffeur. Jansen Transport,
Garmerwolde, tel. 050-

416365.

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

•
•
•
•

I a kwallIall
Ruime sorter ing
Goede service
ook voor : Ijzerwar en, vert,
keuke ns, tu lnbcut, ka. ten

VRIJBLIJV END PRIJSOPGAVE

-

GRATI S BEZOR G ING
...-.

HOUTMARKT
NIJOAM
Woldweg 6-8 • Ruischerb rug •
Telefoon 050 ·416135
Grat is op maat

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

Handelsonderneming

A. Buringa
L. v.d. Veenstraat 24
9798 PL Garmerwolde
tel.: 050-416049
Alle leveringen via
de erkende handel.
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Tevens aanhanger tehuu~

De Harmonie op volle toeren
Dirigent Menno Dijkstra
vertelt:

"Iets over jezelf vertellen was
de opdracht van de krant!
Een moeilijke opdracht waar
ik wel even over na moest
denken. AI heel jong kwam ik
in aanraking met "muziek" en

in de matrozen kapel. Na
diensttijd kreeg ik de kans
om veehouder te worden wat
ik met beide handen aangreep. Dat gaf ruimte om in
de avonduren je hobby uit te
oefenen nl. als instructeur bij
diverse drumbands. Toen
kreeg ik het gevoel, hier sta ik

Menno Dijkstra, dirigent

"korpsen". Mijn vader was nl.
één van de medeoprichters
van het plaatselijk muziekkorps, en dan wordt er thuis
geprobeerd ook je kinderen
daar warm voor te krijgen.
Dat lukte aardig, terwijl ik
orgelles had, mocht ik als 9jarige mijn kunsten op de
kleine trom botv ieren.
Vanafdie tijd ben ik altijd met
muziek bezig geweest, maar
vanwege de schoolopleid ing,
R.H.L.S., was er geen tijd
voor gerichte diploma studie.
Na de leraren-opleiding
gevolgd te hebben moest ik
in militaire dienst. Daar
speelde ik 24 maanden mee

(fot o: Henk Remenie)

eigenlijk zonder opleiding les
te geven, en omdat het lesgeven toch in het bloed bleek te
zitten , ben ik gaan studeren.
Eerst de nodige vooropleiding - A.B.C.D. diploma.
Daarna het instructeurs
diploma, met aantekening
tamboermaitre, dit alles voor
de drummers.
Als het mooi gaat wil je meer,
aan de muziekschool te Hoogezand startte een opleiding
dirigent Ha-Fa-Bra.
Welgemoed gingen 15 cursisten van start, maar de
opleiding duurde 3.5 jaar en
bleek bijzonder pittig. Dat
bleek wel door het aantal

afvallers. Gelukkig mocht ik
met nog 2 medecursisten het
diploma in ontvangst nemen.
De rest was afgehaakt of
gezakt. En dan wil je graag je
kennis overbrengen!
In de loop der jaren had ik
natuurlijk al de nodige praktijk ervaring opgedaan bij
muziek- en showkorpsen,
die ik onder mijn leiding had
gehad. Ook daar heb ik de
leerlingen begeleid en voor
diploma's opgeleid, maar dat
betrof meestal een kleiner
aantal.
In Garmerwolde kreeg ik van
het bestuur de ruimte om met
een gerichte opleiding te
beginnen, wat al de verwachte diploma 's opleverde.
Ook zijn we.al twee jaar met
een groot aantal leden naar
het
solistenconcours
geweest, wat ook de nodige
voorbereidingen vergt, maar
veel voldoening geeft.
Met jeugd omgaan en

werken heb ik altijd geweldig
mooi gevonden, ze zijn eerlijk
en spontaan, en deze jeugd
stimuleert de hele vereniging. Als dan ook nog het
bestuur voor de volle 100%
achter je staat kan het geheel .
niet stuk.
Als je naast je leerlingen gaat
staan, en ze niet het gevoel
geeft dat je boven ze staat en
alles beter weet, kun je
samen veel bereiken. Dit
geldt ook voor je oudere
korps- en drumbandleden,
dus gaan we door!!!"
Roelf Sto l vertelt:
"Ruim dert ig jaren geleden
ben ik lid geworden van de
muziekvereniging. Hoe en
waarom, dat weet ik niet zo
meer, maar enfin, je kreeg
een instrument in huis.
Het was een oude bedeukte
geelkoperen althoorn waar ik
met veel kracht en inspanning mijn eerste kreten op
produceerde . Schijnbaar zat
er wel wat goeds in die kreten, want na drie maanden
intensieve studie onder des-
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Roeit Stol in aktie bij het opleiden van de leerlingen

(toto: Henk

Remenie)

SPAR
AANNEM ERSBEDRIJF

is ook voor U
dichtbij

H.J.
Ticheldo bben 7 - Ten Boer
Telefoon 14 15

nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11

GARMERWOLOE
lel. 0 50-416501

kundige leiding van de heer
Bergsma, toen dirigent van
de muziekvereniging en
trombonist bij wat toen
G.O.v. was en nu N.F.O. is,
moest ik na de les blijven. om
voor de leden van de vereniging mijn vorderingen te
laten horen.
Het leek hun onmogelijk in
zo'n korte tijd , maar ik moest
nog diezelfde zomer mee
naar het concours.
Als je nou denkt dat musiceren toen op z'n "janboerenfluitjes" ging, dan heb je het
mis. Harmon ie speelde toen
des tijds in de ere-afdelingfanfare en op mijn eerste
concours werd het stuk La
gazza ladra van Rossini ten
gehore
gebracht.
Niet
gering ! Na een paar jaar op
de althoorn gespeeld te hebben, kreeg ik een gloednieuw
instrument, een corhoorn.
Lang heb ik daar niet op
gespeeld want er kwam in
het orkest behoefte aan een
eerste
bariton,
en zo
belandde ik op de plaats
waar ik tot op heden zit.
Inmiddels had ik nog een
andere funktie toebedeeld
gekregen, en wel het helpen
van leerlingen.
Diverse figuren zijn toen bij
mij thuis geweest, dat wil
zeggen bij mijn ouders. Wij
gingen dan in de bakkerij zitten toeteren . Dat stoorde niet
zo. En zo gingen de jaren
voorbij.
Gelukkig voor de muziekvereniging en ook voor mij, ben
ik in 1967 met Greetje
getrouwd want toen kwamen
de leerlingen op Dorpsweg
nr. 40. Lang heeft het helpen
van leerlingen toen niet meer
geduurd , want inmiddels
was er een dirigent die nogal

aktief was op dat terrein: de
heer Bontsema. Helaas is hij
in 1983overleden.
.
In de loop der tijd had zich
een andere aktiv iteit aangediend: de Alpenjagers , in het
leven geroepen voor het
grote feest van 50 jaren Harmonie. Na het feest is het
groepje blijven bestaan en
met wat schuiven in de bezetting, na een paar bedankjes
van leden, werd ik gevraagd
voor de muzikale leiding van
de kapel. Met de muziekvereniging ging het op een gegeven moment wat minder

toen onder mijn leiding. Ook
heb ik een paar weken als
dirigent gefungeerd. Gelukkig was er snel een nieuwe
dirigent gevonden, te weten
de heer M. Dijkstra, maar
door drukke werkzaamheden had hij zo vroeg op de
avond geen tijd voor de leerlingen.
Dus bleef ik die taak behouden. Wel een hele taak iedere
donderdag zo tegen halfzes
aanwezig zijn. Maar toch wel
leuk, vooral als het een
aktieve leerling is, wat lang
niet bij ieder het geval is.

Optreden drumband inclusief jeugdleden uitvoering 1989 Itoto:
Henk Remenie}

goed, wat betreft de leerlingen.
Een groots cheepse aktie
werd op touw gezet, waarin
vooral de heer A. Mulder zijn
steentje heeft bijgedr agen.
Bij de school in Garmerwolde meldde zich een grote
groep leerlingen, zowel bij de
drumband als bij de muziek.
Prachtig!
Maar nu werd het moeilijk; na
moeilijkheden met de toen malige dirigent, is deze
bedankt en Harmonie zat op
dat moment zonder. De leerlingen van het korps kwamen

Enfin de zaak draaide weer,
maar net zoals het met alles
gaat, nieuwe problemen
dienden zich aan.
Dijkstra werd ziek en de
Kerstnachtd ienst en de jaarlijkse uitvoering stonden
voor de deur. Dus mocht ik
weer dirigent spelen. Kerstliederen repeteren en een
programma voor de uitvoering instuderen. Een week
voor de uitvoering was Dijkstra weer aanwezig en zo
stond hij op de grote avond
toch nog voor het korps op
het pod ium {wat ik ergens

niet leuk vond).
Een orkest leiden vind ik
mooi, je kunt dan je eigen
opvatting er in leggen. Om
dat wat meer te kunnen
doe n, heb ik toendertijd de
funktie aangenomen als
kapelmeeste r
van
een
orkest , bestaande uit 20 personen, ergens in Friesland.
Jammer voor Dijkstra, dat hij,
om
gezondheidsredenen,
zijn dagelijkse werkzaamheden op een laag pitje moest
zetten, maar daardoor kreeg
de man meer tijd voor de
muziek.
Momenteel is het zo geregeld
dat leerlingen, als ze eenmaal het niveau hebben. in
aanmerking te komen om
een diploma te behalen, ze
dan door hem worden overgenomen en daarvoor worden opgeleid .
Zo speelt de muziek in ons
gezin een dagelijkse rol. Ook
mijn twee doch ters, Reinette
en Tetdy, zijn wat dat betreft
aktief en spelen in diverse
orkesten hun partijtje. Om
van mijn aanstaande schoonzoon nog maar niet te spreken.
Meerdere kapellen hebben in
de loop der tijd kontakt met
mij gezocht. Maar helaas, je
moet ook nog zoiets als
werken".
Solistenconcours
11 maart 1989
Na een aantal maanden
intensief repeteren, onder
begeleiding van onze dirigent, de heer M. Dijkstra en
af en toe de heer J.
Hamersma op piano, togen
op 11 maart een 14-tal solisten van "Harmonie" naar
Grijpskerk om daar deel te
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Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
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FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel.

050416413

Federatieve diploma's

De lyra speelsters Jeanet Feenstra, Atty Ebeling , Gerda Kalk

nemen aan het jaarlijkse
solistenconcours, georganiseerd door de K.N.F. afdeling
Groningen.
Het is aardig te vermelden
dat op zaterdag ruim 1/3 van
het aantal deelnemers leden
van "Harmon ie" Garmerwolde waren.
De resultaten waren redelijk
succesvol. Sijke Bekkema
behaalde het hoogste dagresultaat: Zij speelde in de
eerste afdeling en behaalde
met 52 punten een eerste
prijs. Verder waren de resultaten als volgt:
Reinier Buringa 3e atd., 46
pnt., 2e prijs; Carin Buringa
3e afd., 45 pnt, 2e prijs: Leonie Schuur 3e afd., 45 '1.1 pnt.,
2e prijs: Pieter Pestman 3e
afd., 42 pnt., 2e prijs: René
van Steinvoorn 3e afd., 48
pnt., 1e prijs: Mark Huiskes
3e afd., 44 pnt., 2e prijs:
Petra en Ina Blink introduktie
afd. 42 pnt, 2e prijs; Rolf Jurjens 2e afd., 49 pnt., 1e prijs:
Peter Havenga 2e afd., 44'h
pnt., 2e prijs: Matth ijs Welling
2e afd., 45 pnt., 2e prijs:
Antje Havenga 1e afd., 45
pnt., 2e prijs: Jan Havenga 1e
afd., 46 pnt., 2e prijs.
De meeste van deze solisten

zijn ook weer opgetreden op
onze jaarlijkse muziekuitvoering 18maart jl.
De muziekvereniging "Harmonie" telt op dit moment 62
leden, daarvan heeft het
korps 12 leerlingen en de
drumband 10 leerlingen.
Doordat de vereniging zelf
voor de opleidingen moet
zorgen en de subsid ies van
de gemeente alsmaar minder
worden is het voor de vereniging niet gemakkelijk om
alles draaiende te houden.

De gemeente Ten Boer ligt in
het z.g. "grijze gebied" d.w.z.
dat de leden van de drie
muziekverenigingen in deze
gemeente niet de mogelijkheid hebben via een muziekschool de verschillende
diploma's (A Vm 0) te behalen.
Wel bestaat dan de mogelijkheid, dat verenigingen een
opleiding aanvragen via het
Groningen Opleidingsinstituut (G.O.I.). Per cursusplaats is echter een minimum
aantal cursisten vereist, dat
voor "Harmonie" Garmerwolde niet haalbaar is.
DirigenVinstructeur M. Dijkstra doceert vanaf 1987 met
veel succes de cursisten van
"Harmonie" .
De examens, afgenomen
door bevoegde examinatoren, worden dit jaar gehouden op zaterdag 24 juni te
Uithuizen.

E. D. Post

Wilma Tammeling

Jeroen Reinders, Tineke Hogenberg, Jemkje Bekkema (toto : Henk

De Rabobank kent 2 vormen
van automatisch sparen:
met vaste óf met wisselende
maandbedragen.
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

~

Op de voorjaarsvergadering
van 27-2-1989 werd de
nieuwe gids van Garmerwolde gepresenteerd. Naast
vele
positieve
reakties
bereikten ons ook berichten
dat de gids niet helemaal
kompleet was. Met name bij
de middenstand ontbraken
een aantal bedrijven. Wij hebben gemeend dat we
ondanks de kleine oplage
met deze aanvullingen niet
op de volgende uitgave moeten wachten .
Er is een inlegvel gemaakt
voor deze aanvullingen die u
kunt verkrijgen bij Dorpshuis
"De Leeuw" of bij Geesje
Santing, Oude Rijksweg 2,
tel. 413303.
Voor mensen die nog geen
gids hebben, u kunt de gids
kopen vor f 2,- op de bovenstaande adressen.
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

Openluchtconcert
De Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer organiseert:
- ter gelegenheid van koninginnedag (29 april) een
openluchtconcert m.m.v.
"de Volharding". Als het
weer het toelaat vindt dit
plaats aan de vijver in Ten
Boer,
Reddingiusstraat.
Tijd: 20.30-21.30 uur.
- Op 26 mei een optreden
van het Gronings Kamerkoor in de kloosterkerk te
Ten Boer. Aanvang 20.00
uur, entree f 7,50: voor de
leden van de cult. ver.

f

Remenie)

Automatisch sparen... \
een goed recept. .

Rabobaok

Gids van
Garmerwolde

Voor automatische
spaarders.

6,50.

Jaarvergadering Ver. v. Dorps
belangen Thesinge

I

I

25 Personen bezochten de
jaarvergadering op 17 maart.
Uit het jaarverslag bleek, dat
er door het bestuur weer heel
wat werk verricht was in het
afgelop en jaar. Een punt nl.
de
afwijzing
van
de
gemeente een verkeersspiegel te plaatsen aan de Molenweg op de hoek bij de Chr.
Geref. Kerk leverde nogal wat
kritiek op .
De verkeerscommissie was
van mening dat dit niet het
verwachte effect oplevert.
Aangezien ons door de
gemeente verzekerd is dat
deze commissie goed functioneert, nemen we aan dat
hun standpu nt juist is. Maar
het blijft een gevaarlijke
situatie op de Molenweg.
Uit het verslag van de penningmeester bleek , dat er
een batig saldo was. De
heren K. Faber en K. Kol hadden de kas nagezien en in
orde bevonden. Voor K.
Faber werd de heer A. Sibma
gekozen in de kascommissie.
Mevr. W. Boer-Oijkstra en de
heer W. Zijlema waren aan de
beurt af te trede n in het
bestu ur. Mevr. Boer was herkiesbaar en werd dan ook
herkozen. De heer Zijlema
had zich niet weer herkiesbaar gesteld en stapte na 9
jaar uit het bestuur. In die 9
jaar heeft hij zich voor 100%
ingezet voor de vereniging en
voor het dorp . De heer P. Heidema (Jr.) werd met grote
meerder heid gekozen en zal
het voorzitt erschap dus overnemen. Op de eerstvolgende
bestuursvergadering zal offi -

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

cieel afscheid genomen worden van de heer W. Zijlema.
Onze jaarlijkse activ iteiten
zullen weer doo rgang vinden.
Het
Oranjecomité
heeft
gevraagd de touwtrekwedstrijd tussen de stratenteams
op 29 apr il (koninginnedag)
te houden. We willen dit wel
organi seren als alle straten er
achter staan. Met de captains zal hierover contact
opge nomen worden.
Ook willen we dit jaar weer
iets voor de jeugd organiseren.
De heer Sybenga zag graag
dat we de gemeente vragen
het plaatsnaambord te verplaatsen naar het eind van de
Molenweg. De aanwoners
zouden zich dan meer bij het
dorp betrokken voelen en er
zou dan ook minder hard
gereden worde n. Dan zou er
op de Bovenrijgerweg ook
een
plaatsnaambord
geplaatst moeten worden.
Mevr. de Boom zou graag
zien dat er een bordje met
Molenweg erop geplaats t
wordt op het transformatorhuisje tegenover de Bovenrijgerweg . Voor vreemden is
het soms moei lijk te bepalen
op welke weg men komt
vanaf de Bovenrijge. De heer
H. Vegter vond het raadzaam
dat er een bord gep laatst
wordt op de hoek Molenweg/
Thesingerweg, welke aangeeft dat er een bocht komt.
Het vorig jaar zijn er mensen
rechtdoor gereden en in de
sloot beland.
Na het officiële gedeelte
hield de heer Bakker uit Hark-

stede een lezing met dia's
over molens die er in onze
omgeving staan of gestaan
hebben . Dit was heel interessant. Er waren pracht ige
dia's bij ook nog van hele
oude molens . Ook onze
prachtige molens ontbraken
niet.
Het bestuur

Zoek
Ik ben mijn nieuwe blanke
houten stepje kwijt.
Wie heeft hem meegenomen? Usa Mocking, L. v.d.
Veenstraat 1, tel. 418451 .

Ook dit jaar willen we in het
kader van dodenherdenking
op 4 mei een korte dienst
houden in de Thesinger kerk.
In woord, lied en gebed staan
we stil bij wat terreur en
mach t voor verschrikkelijke
gevolgen heeft gehad en wat .
moed en eensgezindheid tot
stand kan brengen. De herdenking begint om half ac ht
en duurt tot even over acht.
Kerkeraad
hervorm de
gemeente
Garmerwolde-Thesinge

5 april Boomplantdag. De kinderen uit de klas van meester
Dick plantten een aantal boompjes bij de nieuwbouw aan de
Hildebrandtstraat in Garmerwolde (foto: Henk Reme ne)
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Ingezonden

R. v.d, Woude

voor al uw
KOEIENENSCHAPEN

BLOEMKWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Garmerwolde 050-416280

Biedt een
voJledig
assortiment
voor
uw tuin

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen

• behandeling rotkreupel
• horenszagen
• stieren ringen

LEVERIN G EN REPARATIE

L.M.B. Dudman

Thesinge

Tel. 05902-1321, Thesinge

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
WINSUM: 05951·3619

Van aap · noot · mies
Schrijven kan vrijwel iedereen, het alfabet wordt op de
lagere school nog altijd degelijk aangeleerd. Wat men
daarna met die kennis doet is
heel wat anders. Sommige
mensen spitten liever tien
keer de tuin om dan dat ze
één brief schrijven, anderen
houden van geen van beide
bezigheden. Er zijn ook mensen die van schrijven hun
hobby en beroep maken. En
dat is niet alleen een kwestie
van aanleg, maar vooral van
hard werken en jezelf steeds
meer ontwikkelen. Steeds
weer proberen je gedachten
helder op papier te krijgen en
dan wel zo boeiend dat
andere mensen dat willen
lezen.
Er wordt wel gezegd dat
ieder mens in staat is één
boek te schr ijven. Zoveel
ideeën of ervaringen heb je
wel. Als je méér boeken kunt
schrijven mag je jezelf een
schrijver noemen.
Nu had de culturele vereniging in Ten Boer op 17 maart
jl. twee schrijvers uitgenodigd om iets over hun schrijven en zichzelf te vertellen.
Het waren schrijvers die hier
uit de omgeving komen
namelijk Annel ies Jorna uit
Thesinge en Remeo Ekkers
uit Zuidhorn . Annelies schrijft
proza en Remco schrijft poëzie. Vóór de pauze spraken
ze over jeugd-literatuur en na
de pauze over volwassenenliteratuur. Er zat aardig wat
publiek in de bib liotheek van
Ten Boer.

Annelies legde uit dat uitgevers soms een thema bedenken en aan tien schrijvers vragen daarover te schr ijven.
Deze verhalen verschijnen
dan in de zogenaamde "10
maal bundels". Uit één van
deze bundels (10 keer vriend-

tot literatuur
kinderen maar nadat hij er
enkele had voorgelezen vond
ik toch dat hij er goed in
slaagde
aantrekkelijke
gedichten voor kinderen te
maken. Ik zal u een voorbeeld geven uit zijn bundel:
Haringen in sneeuw.

Annelies Jorna en Remco Ekkers (foto: Ancnes van der Meu'''')

schap) las Annelies het verhaal "sneeuwduinen" voor,
dat ze geschreven heeft naar
aanleiding van het dikke pak
sneeuw dat in het begin 1979
hier gevallen is.
Ik moet zeggen dat het heerlijk was om voorgelezen te
worden, dat is al zo lang niet
gebeurd. Iedereen zat ademloos te luisteren, zo nu en dan
grinnikend om onverwachte
zinswendingen. In haar
jeugd-literatuur richt Annelies zich op kinderen van
ongeveer 11, 12 jaar oud,
maar ook volwassenen kunnen ervan genieten, bleek
maar weer eens.
Remco vertelde dat gedichten niet eenvoudig zijn voor

Goudvinken
Een heel klein omeletje
kun je bakken van eitjes
van de goudvink, maar als
j e het niet doet, komen er
na twee weken broeden vijf
vogeltj es
uit de struiken en na nog
eens
veertien dagen, vliegen ze uit
compleet met pootjes, oogjes, snavels

Ze wegen minder dan een
gouden lepel
maar ze kunnen ademhalen
voedsel zoeken, heel moo i
vliegen
en later een nestje bouwen
van fijne takjes en mossen
doo rw even met donkere wortels.

"Hé Jan , hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

«RIIIJRTHERm

Nee' Want door het unieke leerverf-procedé van Allround l ederservice is hun bankstel

weerals nieuw.
Duur? Nee . zeker niet In verhOuding met de aanschafprijs . Bel voer meer informatie:
050-42 4205
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SERVICE
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Centrale verwanning
Sanitaire installaties
Loodgieterswerken
SeIVice en onderhoud

aq uathe rm installaties bv
telefoon (050) 41 3232
Oude Rïksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde

Op de vraag uit het publiek of
je om te schrijven een goed
geheugen moet hebben antwoordde Annelies, dat ze
inderdaad kan schrijven
omdat ze zo'n goed geheugen heeft maar zei Remco
dat hij juist alles opschreef
omdat hij zo'n slecht geheugen heeft. Ze gaven allebei
toe dat in schrijven een
zekere vorm van exhibitionisme zit, veel van jezelf stop
je in je verhalen.
Beiden vonden ook dat een
verhaal/gedicht in wezen
zichzelf schrijft. Als je er aan ,
begint weet je meestal niet
hoe het zich zal ontwikkelen,
wat er uiteindelijk uit je eigen ,
pen blijkt te rollen. In principe
kun je van ieder thema literatuur voor kinderen of volwassenen maken.
Op papier kun je vorm geven
aan je fantasie, je liefde voor
taal uiten, en al die gevoelens
die ergens in je rondzweven
onder woorden trachten te
brengen. In tegenstelling tot
poëzie voor kinderen zit in
poëzie voor volwassenen
geen humor. Maar op zo'n
avond kun je, aldus Remco,
veel uitleggen over je beweegredenen om een bepaald
gedicht te schrijven. Soms
zijn die beweegredenen niet
duidelijk of zoals Remco het
uitdrukt: "eskaders gedichten zoeken hun dichter".
Toch denk ik dat er meer bij
komt kijken dan een gedicht
alleen maar "uit de lucht plukken".
In de pauze bestond er nog
de mogelijkheid werk van de

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

schr ijvers te kopen en daar
werd gretig gebruik van
gemaakt. Annelies en Remco
signeerden de boeken die
net gekocht waren.
Liefde voor lezen is iets dat
ontwikkeld moet worden.
Daarom is jeugd -lite ratuur
belangrijk. Als je dan volwassen geworden bent heb je
niet alleen plezier in lezen
maar ook in zo'n avond die je
al je dagelijkse beslommeringen eens even doet vergeten
en je laat wegdromen bij de
fantasieën van andere mensen.

Ton'eelavond
P.J.G.
Garmerwolde
Op zaterdagavond 8 april
jl. had de P.J.G.G. haar jaarlijkse toneelavond . Om 8
uur werd de avond
geopend, daarna werd het
ton eelstuk "In ieder badje
een ander schatje" opgevoerd. Het stuk bestond
uit drie bedrijven en werd
opgevoerd voor plm . 80
man publiek .
In het toneelstuk speelden
mee: Sytze Doornb os,

Johan Havenga, ua UIJKema,
Hettie
Grashuis,
Simone Simon ides, Margreet Wiekel, Simon Spanninga en Jannette Ganzeveld.
Na afloop werd er nog een
tombola gehouden en
werd het officiële gedeelte
afgeslot en. Daarna werd
er nog uitvoerig gedanst
op muziek van Atlantic. Er
kan teruggekeken worden
op een zeer geslaagde
toneelavond
van
de
P.J.G.G.
Albert Havenga

Elisabeth Foeken

Braderie 1989
Ook dit jaar wordt er tijdens
de Feestweek weer een braderie gehouden , op vrijd ag
30 juni van lZ00 uur tot 21.00
uur, in de L. v.d. Veenstraat en
de w.F. Hildebrandstraat.
Het is de bedoeling dat er
I
deze keer naast de brader ie
, ook een kunstmarkt en een
kleindierenmarkt zal worden
gehouden. Wilt u aan deze
evenementen
meedoen,
kunt u kontakt opnemen met
Janna Hazeveld, tel. 05041477Z
Janna Hazeveld

Aankondiging
Algemene ledenvergadering op maandag 1 mei
van de RABO-BANK TEN
BOER e.o. in het Dorps huis de Leeuw, aanvang
20.00 uur.

Toneeluitvoering van PJG
(foto : Henk Hemeniel

Spellencircuit
in de feestweek
Woensdag 28 juni 1989organiseren wij in het kader van
de feestweek een sportieve
avond. Deze avond zal
bestaan uit een spellencircuit
waarin ploegen tegen elkaar
strijden. We hebben een aantal spelen uitgezocht die ook
in een zeskamp gespeeld
worden.

De ploegen moeten bestaan
uit drie dames, drie heren en
een coach. De ploegen kunnen geformeerd worden uit
een vereniging, straat , vrienden, etc. Informeer alvast in
uw omgeving wie belangstelling heeft om mee te doen
aan deze sportieve avond.
Nadere aankondiging volgt in
de volgende G & T express.
De feestweekkommissie

I-Mei viering
Ten Boer
Op maandag 1 mei organiseert het l-mei comité Ten
Boer, in samenwerk ing met
de Culturele Vereniging, voor
alle
inwoners
van
de
gemeente in het Buurhoes in
Ten Boer de volgende fest iviteiten :
's middags: van 14.00 tot
16.00 uur een progr amma
voor ouderen , waarbij ook
belangstellenden
welkom
zijn.
- Zingen met het gelegenhelds-t mei-koor.
- De beroemde film van
Joris Ivens, get iteld : "Wij
stikken in het graan" . De
film brengt het immense
inpolderingswerk van de
Noordoostpolder in de
dert iger jaren in beeld : en
geeft een krit isch beeld
van het toen al falende
landbouwbeleid.
's avonds: Aanvang 20.00
uur met zang van het I-meikoor.
- S. Langedijk, burgemeester van Leek zal spreken
over het thema: Macht.
- Het SOK-theater brengt
een produktie, getiteld:
"Diepe Kledder ".
- De avond wordt afgesloten met muziek en gelegenheid tot dansen.
Voor zowel de middag- als de
avond-bijeenkomsten
kan
voor vervoer gezorgd worden; hiervoor dient u enkele
dagen tevoren rond 18.00 uur
te bellen: tel. 05902-23731
1731 .
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Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE
verf - glas - behang klompen - laarzen -

Inslallatiebeäijf

WINKELCENTRUM lEWEN80RG GRONINGEN

TELEFOON ()5()..410608.

Fa. W. KOOI & Zn.
Schoonheidssalon

MIDDELBERT
050-416263
ENGELBERT
050-41 621 7

9797PCThesinge,
G. N. Schutterlaan 28,

telefoon 05902-1957

GAS-WATER
ELECTRA

"ANIC"

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd in behandeling van acné
(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandelirtg op afspraak

05902-241 8G.N. Schuttertaan 21, Thesinge

Jaarfeest Club

Tussen Kunst en Kitsch,
Dorpsweg Garmerwolde (foto:
Henk Remenie)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Dett a v.d. Molen,
Henk Remerie (totoqraatl , Tineke
Werkman.
Redaktie Thesinge:
Andr ies v.d. Meulen (fotograa~ ,
Joa nne v.d. Meulen,
Truus Top , Joep de Bree,
Chrétien Schout eten, Metha
kamp, Lucie Kol-Sl achter.

Nij-

Eind-redaktie Garmervvolde:
Elisabeth Foeken,
L. v.d. Veenst raat 2,
tel. 050-4 t 6355.
Eind-redaktie Thesinge:
Chrétien Schouteten, Lageweg 26 ,
tel. 05902-2086 .
Lay-o ut : Gonnie Pater
Tekeningen: Ad van Zalk
Admi nistratie: Peta Jurjens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwo lde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwol de,
rek.nr.32.07.05.749
giro V.d. bank 916938.
Abonnementsge ld f 17.50 p.j.
Kopij inleveren: steeds vóór het
2e wee keinde van de maand .

Wist u dat?
Als u met kraaltjes wilt
leren breien, kunt u tel.
05902-1634 bellen
- Muziekver. Juliana op 29
april 's middags weer z'n
ronde door het dorp maakt
Muziekver. Juliana op 19
mei een Bazar houdt in
"Ons Trefpunt"
dat er eindelijk een slijtlaag
op de Til is aangebracht
- de berm opgeknapt is aan
de G.N. Schutterlaan
- 2 ooievaars gezien zijn aan
de Grasdijkweg
de fotografen even gebeld
werden, ze dat zeer op
prijs stelden
de peuterspeelzaal op
zoek is naar een 2-zitsbankje
het fijn zou zijn als u dat
gratis gaf (tel. 059023627).

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker

TEUN MEINDERTSMA
Winke lcen1Jum t.-lborg. tel. 4 15222

Selwerd. tel. 778465
Clare~47

Beyum

Oost. tIll. 421462

Nu was het dan eindelijk
zover, vrijdagavond om half
acht begon de Mengelmousshow. De Mengelmousshow
werd geheel verzorgd door
de clubs 14- en 17-(ons vrolijk
geloof). De clubs hadden
allemaal
tv-programma 's
nagedaan misschien een
beetje anders dan op televisie, tussen de stukjes door
werden er door clubleden
artiesten geplaybacked. We
begonnen met de koppelkwis, dit leek een beetje op
'Op goed geluk' het werd
gepresenteerd door Annelies
Kits. Bij de koppelkwis waren
er drie jongens en drie meisjes, door een paar vragen te
stellen aan de meisjes kozen
de jongens elk één van de
drie meisjes uit, zij bleven de
hele avond bij elkaar en
deden dan mee met de spelletjes.
Na de koppel kwis kwam
'First Meet' dit werd gepresenteerd door Johan Oomkes. First Meet leek wel een
beetje op de honeymoonkwis. Het eerste spelletje van
First Meet was het raden van
een onbekende persoon. De
koppels, die elkaar bij de
koppelkwis hadden gekozen, stelden deze persoon
vragen. Ik moet trouwens
nog even opmerken dat de
koppels er schitte rend uitzagen, de meisjes in een prachtige bruidsjur k en de jongens
waren precies bruidegommen. Wie was nou de onbekende persoon? Het was:
Corrie van der Veen.
Het tweede spelletje van First
Meet was 'Het bekende
bruidspaar ': Stoffer en Willie
Havinga. Zij vertelden elk hun
verhaal hoe ze bij elkaar
gekomen waren, de koppels
moesten het raden. Koppel C
(Lourien en Geert) vielen af.
Na First Meet kwam " Kun je
het of kun je het niet" dit leek
wel een beetje op "Wedden
dat", en werd gepresenteerd
door Sander de Boom.
Na dat spel viel er nog een
koppel af n.1. koppel A (Janet
en Arend). Dus koppel B
bleef over voor het laatste
spel: het 10 minuten spel dat
werd gepresenteerd door
Lettie de Boom.
Het laatste koppel moest bij
dit spel 9 opdrachten in 10
minuten uitvoeren. Als ze dit
binnen 10 min. konden doen
kregen ze een reis. Ze haalden het binnen 10 min. dus ze

hadden de reis.
De reis ging naar de boerderij
van Ritsema.
Na dit spel was de Mengelmous show afgelopen, het
was een hele leuke avond, ik
hoop dat de mensen ook net
zo genoten hebben als ik. Dit
was de Mengelmous show.
door Liesanne Hofstede

Tui nkeuring
De tuinkeuring zal dit jaar,
zoals is besloten op de voorjaarsvergadering jl., op een
andere manier plaatsvinden.
Niet alleen uw tuin wordt
gekeurd, doch er wordt
gekeurd op de volgende criteria, die alle evenredig meetellen bij de eindbeoordeling :
de tuin
- netheid rond huis en dak
- algemeen aanzicht
Er zal dus drie maal gekeurd
worden;
voorjaar-zomernajaar door drie onathankelllke, kundige keurmeesters.
Op de najaarsvergadering
van dorpsbelangen Garmerwolde zullen de prijswinnaars bekend gemaakt worden,
Sukses, bestuur Dorpsbelangen

Kerkd iensten
Gereformeerde kerk

Thesinge-Garmerwolde
30 april: 9.30 u. drs. Pastoor, Leek;
14.30 u. drs. Lijesen, Balk
4 mei: 9.30 u. drs. de Vries, Marum
7 mei: 9.30 u. dr. Broek-Roelofs,
Paterswolde; 14.30 u. dr. van
Oeveren, Leek
14 mei: 9.30 u . ds. Jans, Gronin gen ;
14.30 u. ds . Raven, Bedum
15 mei: 9.30 u . ds. Wiinja, Diever
21 mei: 9.30 u. ds. de Jong , Coevord en; 14.30 u. ds. van Wieren,
Leek
28 mei: 9.30 u. Cand . Hoekstra,
Emmen; 19.00 u. drs . Oldenh uis,
Kollum (Grunneger da inst)
He rv. G emeente
Ga rmerwolde-Th e . lnge
4 mei: Thesinge 9.30 u. welkom in
gereformeerde kerk
4 mei: Thesinge 19.30 u. dodenherdenking
7 mei: Garme rwolde 9.30 u. ds. C.
de Vries-Batenburg, m .m.v. zondag sschool
14 mei: Thesinge 9.30 u. ds . C. de
Vries-Baten burg
21 mei: Garmerwolde 9.30 u. cand .
U. Tjall inga, Gron ingen
28 mei: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Bat enburg

