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De pikeur uit Garmerwolde

Dat zijn allemaal stamboek
hengsten en -merries?

Wat gebeurt er met de paar
den die niet geschikt zijn?

Ja, er is een speciale hard
draverij-s tamboek. Een
hengst wordt gekeurd op de
snelheid van zijn kinderen.
Bijvoorbeeld: als de snelheid
van een hengst 1 min. en 21
sec. per kilomter is, dan moe
ten zijn kinderen sneller zijn
dan 1 min. 20 sec. De kinde
ren worden gekeurd als ze 4
jaar zijn. Maar de trainings
methoden worden steeds
beter, de tijden ook steeds
sneller. De top van Nederland
ligt tussen 1.13 en 1.14 per
km. Bij de harddraverij is het
trouwens precies andersom
dan bij de rijpaarden. Vol
gens de regels mag een hard
draver hengst niet bij de weg
komen, je moet dus altijd met
een merrie op stap. Normaal
gaan de hengsten op stap .
Wanneer de hengsten moe
ten draven, wordt er onthef 
fing verleend.

zien of ze talent hebben. Als
ze goed genoeg zijn, dan mo
gen de merries tot hun ne
gende jaar draven en de
hengsten tot 7 à 8 jaar.
Daarna gaan ze de fokkerij in.

Negen van de tien paarden
worden dan verkocht als re
creatiepaard. Op de eilanden
lopen er heel veel. Ze kunnen
niet meer als spr ingpaard ge
bruikt worden, omdat ze al te
oud zijn om nog iets anders
te leren.

U traint elke dag, weer of
geen weer?

Ja, dat is ook echt wel nodig .
Per paard train ik dagelijks
ongeveer 40 minuten op de

dingen geconcentreerd in
Deurne en Ermelo. Dat is de
opleiding wel ten goede ge
komen. Vroeger bleef je 3
jaar bij 1 trainer, tegenwoor
dig loop je stage door het
hele land. De opleiding voor
pikeur duurt 1 jaar en voor
trainer nog 2 jaar.Je moet wel
in het bezit zijn van een
MAVO diploma.

Het aantal hangt af van het
aantal drafbanen in Neder
land. Dan kun je 2 dingen
doen, of in dienst gaan van
een trainer of zelfstandig
gaan werken. Voor dat laat
ste heb ik gekozen. Zelf heb
ik 4 paarden en ik train nog
een aantal van andere eige
naren. Ik fok mijn paarden
ook zelf. Bij ons in de stal
staan een fokmerrie en een 1,
2 en 3-jar ig paard.
Het beleren van een paard
begint pas als ze anderhalf
jaar zijn. Als ze 3 jaar zijn is te

Zijn er veel p ikeurs?

i.:
Johannes Straatman: "Per paard train ik dagelijks ongeveer 40
minuten op de baan naast ons huis " (foto: Henk gemene)

gen met me doen, niet zo
lang, 30 à 40 minuten. Dat is
wel het belangrijkste, veel
trainen, het liefst elke dag.
Dan elke zaterdag op stap
naar de wedstrijden, met veel
succes . Dit heb ik gedaan tot
mijn veertiende jaar. Toen
ben ik overgestapt op een
paard. Mijn zus had een
paard en die durfde er niet op
te rijden. Maar algauw kreeg
ik meer interesse in de hard
draverij .

Moet je een speciale oplei
ding volgen voor pikeur?

Vroeger niet. Op mijn zeven
tiende ben ik van school ge
gaan en bij een trainer gaan
werken. Daar kreeg je eerst
een opleiding voor pikeur. Te
gelijkert ijd volgde ik een cur
sus via de N.D.R. (Neder
landse Draf- en Ruitersport 
vereniging) voor trainer.Alles
werd dus min of meer in de
praktijk geleerd. Tegenwoor
dig zijn alle hippische op lei-

Heeft u zich altijd al tot paar
den aangetrokken gevoeld?

Het is u ongetwijfeld we l
eens opgevallen dat er aan
de Geweideweg een pikeur
aan het draven is. Dan ko 
men er vragen naar boven.
Wie is deze man, is het zijn
hobby of broodwinning?
Om op deze en miss chien
nog andere vragen ant
woord te kunnen geven
maakte ik een interview.

Mijn naam is Johannes
Strootman (voor ingewijden
ongetwijfeld een bekende
naam, D. V.d. M.) en sinds
1979 woon ik met mijn ou
ders in Garmerwolde. Hier
voor hebben we nog in Hel
Ium en in Schildwalde ge
woond . Vanberoep ben ik pi
keur, trainer en hoefsmid . Dit
laatste vooral in de zomer
maanden.

Wie bent u?

Bij ons thuis was er altijd al
liefde voor paarden. Mijn
grootvader was een regelma
tige bezoeker op de renbaan
en als kleine jongen ging ik
vaak mee. Vroeger waren er
nog niet zoveel maneges als
tegenwoordig. Toen we nog
in Schildwo lde woonden was
mijn vader één van de me
deop richters van de pony
club. Op zesjarige leeftijd
ben ik begonnen met rijden
op een pony. Het was ontzet
tend leuk en algauw begon ik
mee te doen aan concour
sen. Eerst in de omgeving, la
ter door het hele land.

Stonden je ouders daar vol
ledig achter?

Ja, het hele gezin was gek
met paarden. Mijn vader ging
elke avond dressuur-oefenin-



Plattelandsvrouwen,
afdeling Garmerwolde

baan naast ons huis. Dit is
een zaagselbaan, omdat dat
zachter is voor het paard. Bo
vendien blijft het langer
droog als het regent , tot 20
mm regen kan er vallen, zon
der dat er wat van te zien is.
Een ander voordee l boven
zand is, dat het niet verdwijnt
in de klei. Dat het rood is,
komt omda t het afkomstig is
van rood hout. Trainen ge
beurt met een zwaardere
sulky dan op de drafbaan.

Is het gewicht van de pikeur
nog van invloed op de snel
heid van het paard?

Nee, een sulky is zodan ig ge
bouwd dat de pikeur zover
mogel ijk naar achteren zit. Er
rust dan heel weinig gewicht
op de bomen . Het is het
zelfde princ ipe als van het
beladen van een kruiwagen.
Doe je alles voorin dan is het
zwaar om te ti llen; zet je de
zware dingen boven het wiel,
dan is het veel lichter.

Op welke banen draaft u
zoal?

Het meest in Wolvega en
Groningen. 's Zomers in Gro
ningen, de baan is 's winters
dicht, omdat er nog geen
baanverlichting is. 's Winters
in Wolvega, dat is een heel
gezellige baan. Iedere zater
dag zijn er coursen . Een
course gaat ongeveer als
volgt: De paarden worden in
klassen ingedeeld. Zo 'n
klasse wordt gevormd door
de som geld die ze gewon
nen hebben in hun leven, bijv.
tussen f 3000,- en f 4000,- .
Zijn er verschillende klassen,
dan krijgen de beste paarden
een handicap, bijv. 40 meter

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,
9 797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902 -2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in om. goed)

achterstand. Het blijft dan al
tijd spannend wie er gaat
winnen.

Waar kom t het prijzengeld
vandaan?

Dat is afkomstig van de tota li
sator, bijv. Ladbroke. Die
moet zoveel procent van het
inleggeld afstaan. Verder zijn
er wel bedr ijven die pr ijzen
beschikbaar stellen zoals de
Gasunie, de NMB enz. Dat
zijn dan extra prijzen.

Is er veel publiek?

In het Stadspark niet zoveel,
in Wolvega wel. Het is leuk
om naar te kijken, maar wat
erbij hoort is gokken. Als je
een bedrag (dat hoeft hele
maal niet veel te zijn, bijv.
f 5,- ) op een bepaald paard
inzet, dan hoop je dat die
wint. Het gevolg is dat je dan
echt meeleeft. Meestal is het
dezelfde groep die overal
komt. Het is echt gezellig om
er met de hele familie naar
toe te gaan.

U bent hoefsmid?

Dat ben ik eigenlijk mede ge
worden om mijn eigen paar
den te bekappen en beslaan.
Paarden die coursen lopen,
krijgen elke week nieuwe ij
zers. Die kunnen tegenwoor
dig koud ondergeslagen wor
den. Verder bekap ik hier in
de buurt paarden.
Tot slot hebben we nog een
aantal video 's bekeken van
coursen in Wolvega. Daar
werd Johannes Strootman 3
maal eerste met Donna Kid.

Delta van der Molen
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Goederen gebracht
In de L v.d Vea7StJOiJt 3
GarmerwokJe.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebmchr

Tevens :
Suéde-reinirJlng.
stoppage en
kledmgreparatle

Goed voor uw goed

Programma 1990-1991

17 oktober: Majoor Boss
hardt van het Leger des Heils
verte lt over haar werk in de
binnenstad van Amsterdam.
30 oktober: Inbreng en ver
koop van planten en stekken .
21 november: De heer Dra
kensteyn, gynaecoloog in
het Delfzicht ziekenhuis, ver
telt over zijn werk .
12 december: Kerstavond
m.m.v. mevrouw M. Bekke
ring-Du iker en het koor.
12 januari: Nijjoarsverziede
m.m.v. "De Boetenbaintjes".
13februari : Jaarvergadering.
20 maart: Weerinformatie
door de heer Jan Pelleboer.
17 april: "Vrouwen denk eer
der aan later" door mevrouw
Rie Lenderink-Thijssen . Voor
deze avond wordt subs idie
aangevraagd via het Vrou
wenprojekt Ten Boer en ze is
toegankelijk voor alle vrou
wen uit de gemeente Ten
Boer.
15 mei: Een kegelavond in Ti
vol i te Siddeburen.

De reiscommissie organi
seert een drietal excursies
naar:
11 oktober: Vegter rolletjes te
Hoogezand .
5 februari: Nieuwsblad van
het Noorden .
26 maart: Kuuroord Nieuwe
schans.

Kursussen:
Handwerkcursussen
Quilten
Zijdeschilderen.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovaç-bd

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDU R - GAREW
VESPA - TOMOS - YAMA HA
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DE VROUWENHAND
IN HET PLATTELAND

Ook zijn we bezig met het op
richten van een leeskring. Er
worden 4 boeken en eventu
eel een gedichtenbundel ge
lezen. Hiervan worden 3 boe
ken onder leiding en 1 boek
met elkaar besproken.

Provinciaal worden ook aller
lei aktiviteiten georgani
seerd, o.a, een lezingen
reeks. Het onderwerp voor
dit seizoen is: Klinische gene
tica.
In de lezingen over:
1. De ethiek rond klinische
genet ica door prof. ten Cate
2. Juridische en politieke as
pecten met betrekking tot kli
nische genetica, door mevr.
mr. A. Heida.
Heeft u belangstelling kom
dan vrijblijvend langs op een
afdelingsavond. Alle
avonden worden gehouden
in dorpshui s "De Leeuw" en
beginnen op 19.45 uur. Voor
inlichtingen: Janna Hazeveld,
tel. 050-4 14 777.

Stoomfluitje

TE KOOP:
- Kano (Wato), herenf iets ,

voetbal schoenen 6-6V2
7'k Tel. 050 -4 16094

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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



Bliedspul in drij bedrieven.

"As de kat van hoes is!"

De uitvoering van Wester rtoto: Henk Hernerie)

Applaus
Aan t end kregen de speuiers
n welverdaind applaus en
ook d'aandere metwaarkers
werden nait vergeten. t Was n
mooi stuk en ze hebben t
goud speuld! Wat vonden joe
van Moeke heur onder
broek? En is joe t ook op
vaaln dat de pomp echt
waarkte?
Zo'n openluchtgebeuren is
toch hal wat aans as n teneel
stuk in n zoal!

Hillie Ramaker-Tepper.

Meulman, dij zoeplap, achter
Moeke aan en loerde Kroeze,
dij niksnut, op heur dochter
(baide deden t om t geld ne
tuurlek). Om Gretha ofgun
stig te moaken dee Mieke of
ze verlaifd worden was op
Peter en Freek, heur vrijer,
mos dat opmoal moar goud 
vinden. En wat er snachts
nait aal gebeu rde!

Dat valt nait mit!
In t leste bedr ief trappaaierde
buurman n bunzei bie zien
kukens: hai haar Petertje dus
veur niks doodschoten! Bie
de femilie Geersen schrok
ken ze zuch röt dou ze Peter
tje rusteg in hoes liggen za
gen te sloapen! t Huil wel in
dat ze mekoar om vergeven
vroagen mozzen en dat vuil
nait met. Gretha en Peter
kwammen der achter dat ze
aigelk roezie om niks moakt
haren en vlogen mekoar in
aarms. Ook Freek en Mieke
warren bliede dat t veurbie
was en grepen elkoar stief
vast. En dij baaide lapswan
zen, Meulman en Kroeze,
stonden der lekker noast.
Wat n kat joe nait aal te doun
moaken kin!

Roezie

Deurdat buurman t laand nou
ook nait kreeg, konden de
veurberaaidsels veur t feest
nait deurgoan. Sekom t haile
dörp was tegen heur en der
kwamme n dij oavend din ook
gain klanten bie heur in
kroug: ze zatten mit n kander
in n aandere kroug te be
roadsloagen . Moar Moeke
huil vout bie stuk en ook buur
man gaf gain vingerbred tou.
Tussen de bedrieven deur zat

ter haren verkeren, moar kre
gen dou ook roezie. Om Pe
ter te pesten, smeerde
Grehta wat om Kroeze, de
belastendeskundige (Dick
Groenhagen). tou . Peter wol
dij kirrel met zien stadse frat
sen wel doodkieken!

haar hom soavends om
twaalf uur nog zain: dou ze
heur scheet in hoes hoald
haar. Ze haar nog met Peter
proat. Welke Peter?
Dou kwam men buurman
Kappen (Eitje van Huis) en
zien zeun Peter (Simon Span
ninga) der aan. Ze haren n
zak, met n dooie kat derin bie
zuch. Buurman haar Petertje
doodschoten omdat e zien
kukens opvreten haar. Veur
elke dooie kuken wol e f 5,
hebben. Moeke was in ale
stoaten en aisde f 100,- veur
heur laive Petertje. Heur
laand kreeg e ook nait meer:
zai dee gain zoaken met n
moordenoar. Ze zol hom wel
leren, ze muik der n recht
zoak van! Meulman (Kees
Klei) mos dagvoarden veur
heur opstellen. Gretha en Pe-

Dit joar zol topenluchtspel
holden worden op vrijdag
31 augustus en zoaterdag 1
september. t Was de haile
week al mooi weer, dus dat
leek goud. Moar oetgere
kend vrijdagmiddag begon
het te plenzen. t Was dulek:
t openluchtspel kon nait
deurgoan! Aanderdoags
was t weer oardeg op
kloard en n hal bult mensen
bennen der dij oavend vot
mor op of togen. t Wer din
ook meer as vol , der rnoz
zen zelfs nog stoulen bie
zet worden! De twijde oa
vend , vrijdag 7 september,
ben ik der hen west. t Wer
dij oavend nait hal daal vol ,
mor wat wil je ook: de ma in
sten warren d'eerste oa
vend der ja al hen goan!

Kat vat

Moeke Katrien (Hannie Ha
venga) luip overaal te zuiken
noar heur kat Petertje.Ze kon
hom naargens vinden.
Opains klonk der n schot. . .
wat zol dat wezen? Heur
maid Mieke (Aaltje Dreise),
heur dochter Gretha (Catha
rina Veenstra) en heur knecht
Freek (Simon van Weerden)
werden ain veur ain optrom
meid. Wanneer haren ze Pe
ter veur t lest zain? Gretha

Om haalf negen wer t spul
opend deur Janna Hazeveld.
Ze wees ons netuurlek nog
even op t mooie decor, dat
heur man Carel mokt haar.
Doarnoa begunte t stuk.

GEZIEN ...
HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 
Telefoon 050-4161 35

Gratis op maat

GRATIS BEZORGING........--.,..--

• 1e kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tulnhout, kap.1en

VRIJBUJVEND PRIJSOPGAVE

<fat u IJ l] Vos Optiek meer brrl
kri jg t voor uw geld .
Gro te keu ze .n ui terst he
taalbate mont uren van
de bek ende m elk en
m et be trouwbare

MIDDELBERT
050416263

Installaliebeäijf

Fa. W. KOOI & Zn.

GAS-WATER
ELECTRA

ENGELBERT
Q5().-41 621 7



Oh, ze zijn toch normaal!

Het gezin Wessels (toto: Ancnes v.o. Meulen)

hield me veel met kerkmuziek
bezig en studeerde theologie
aan de Theologische Hoge
school in Apeldoorn . In mijn
t ijd waren daar plm. 80 stu
denten, één van die tachtig
was Beppie." Ze leerden me
kaar op zang kennen. Jan
leidde nl. de cantorij van de
Hogeschool.

Van pastoraal medewerker
tot dominee.

Het werk in de gemeente
doen ze samen, hoewel Jan

Tijdens zijn studie al werd
Jan Wessels vanuit Thesinge
benaderd om parttime pas
toraal medewerker te wor
den. Hij kreeg de status van
ouderling, maar dan is er on
verwachts voor de gemeente
toch een kans om eeen dom i
nee te kunnen beroepen:
plm. 40 leden van de Gerefor
meerde kerk uit Middelstum
willen zich aansluiten bij de
Chr. Gereformeerde kerk te
Thesinge en plm. 20 mensen
uit Ten Post komen er ook bij,
zodat de gemeente thans uit
236 zielen bestaat (waarvan
73 uit het eigen dorp, de rest
o.a. uit Lutjewolde, Ten Boer,
Bedum, Lellens, Stedum en
Zandeweer). De bevest iging
en intrede van ds. Wessels
vindt plaats op een snikhete
zondag in juli (7 juli 1989), uit
ruimteoverwegingen in het
Gereformeerd kerkgebouw
in de Kerkst raat. Wat me uit
die dienst vooral is bijgeble
ven -naast de hitte- is het
krachtige zangvolumevan de
gemeente.

Het kerke werk.

den van mensen, koos ik die
stud ie en natuurlijk ook om
meer van de bijbel te weten
en eruit te leven. Ik heb ook
mijn aantekening gods dienst
+ didaktiek behaald." Ze heb
ben beiden hun kandidaa ts
en zijn nu nog bezig voor het
doctoraal examen, Jan koos
als hoofdvak het Nieuwe Tes
tament, Beppie het Oude
Testament.

Wessels-Schuur-Beppie
man.

Elisabeth Johanna Schuur
man werd op 11-8-1962 in
Utrec ht geboren; haar vader
was dominee van de Neder
lands Gereformeerde kerk.
Na haar gymnasium oplei
ding in Haarlem ging ook zij
theologie studere n in Apel
doorn. "Vooral vanwege de
pastorale kant, het begelei-

Ds. Wessels

Jan Cornelis Wessels werd
op 29-11-1960 in Middelhar
nis (Zuid-Holland!!) geboren ,
als zoon van een tuinder.
"Vanaf mijn vroegste jeugd
wilde ik al dominee worden.
Ik bezoc ht het atheneum,

zelfstandig kon beroepe n
(Delfzijl, waarmee men vroe
ger samenging, had zich net
zelfstand ig verklaard) moes
ten ze op zoek naar een kan
didaat die verder wilde stu
deren en wat werk in de ge
meente verrichten.
Zo kwamen Jan en Beppie
Wessels met hun zoontje Pa
ter in april '87 naar Thesinge.
Hun tweede zoontje Rik werd
hier in december '88 gebo
ren.

De Chr. Gereformeerde kerk
in Thesinge .

Deze uitspraak van Beppie
Wessels leek me een prima
t itel voo r dit verhaal. Aan
het eind van het interview
met Ds. en mevrouw Wes
seis, dat tot dusver hoofd
zakelijk over kerk en geloof
ging, kwamen we te spre
ken over hobbies en kinde
ren en toen zei ze: " zet dat
er alstublieft ook in, dan
weten de mensen tenmi n
ste dat we toch normaal
zijn."
Nou ze bleken heel nor
maal: behoorlijk stoute kin
deren, een gezellige pasge
verfde kamer met bijpas
sende rommel van het net
verbouwd zijn en niks geen
dominee-achtig gedoe.
(wat dat dan ook moge zijn)

In "50 jaar Chr. Gerefor
meerde kerk Thesinge" (het
boek is mede samengesteld
door ds. Wessels) valt te le
zen dat op 9 mei 1940de offi
ciele erkenning van de Chr.
Gereformeerde kerk vanThe
singe door de overheid
plaats vond. In 1949 werd er
een pastorie gebouwd een in
1954 kwam het kerkgebou w
annex verenigingsgebouw
tot stand .
Van '67 - '73 was ds. Boertjes
er predikant en van '77 - '85
ds. Hardeman (thans werk
zaam in Brazilië) Na het ver
trek van ds. Hardeman zocht
de kerkeraad een opvolger,
maar omdat ze vanwege het
aantal zielen (plm. 160) niet

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Bel voor een afspraak
Dhr. J . Arends
tel. 050-416202

Rabobank Ten Boer e.o .
kantoor Garmerwolde

Rabobaok ~
geldengoederaad



natuurlijk het echte predi
kantswerk doet. Elke zondag
zijn er vier diensten, twee in
Thesinge en twee in de
Dorpskerk van Westerwijt 
werd, waarvan Ds. Wessels
er 3 vervuld. Deze kerk wordt
gehuurd van de "Stichting
Oude Groninger kerken". Er
zijn plm. 50 catechisanten;
deze taak doen Jan en Bep
pie samen, evenals het club
werk, de jeugdvereniging
wordt door Bepp ie geleid en
sinds twee jaar is er ook een
mannenvereniging.
Het gemeentelijk opbo uw
werk, in Jan's ogen een zeer

belangrijk facet (om het ge
meente zijn ook door de
week te kunnen beleven) is in
een streekgemeente , zoals
Thesinge nu is, natuurlijk
moeizamer dan toen men
nog een dorpsgemeente
was. Dit opbouwwerk doen
ze ook samen (zoals b.v. de
gesprekskringen). Op zon
dagmiddag is er nu ook een
zondagschool opgezet o.l.v,
een zestal leidsters.

Hobbies en andere bezighe
den.

Jan is een verwoed knutse-

laar aan zijn huis en aan zijn
auto, daarnaast een compu 
terfreak. De muziek neemt
ook een belangrijke plaats in
zijn leven in: hij speelt orgel
en viool en dirigeert. In een
dienst is het wel eens voorge
komen dat hij zowel preekte ,
het koor dirigeerde of het or
gel moest bespelen. Handig
zo'n dom inee die van alle
markten thuis is!

Beppie houdt van lezen, ze
handwerkt graag en naait de
kleding voor de kinderen. Ze
zit in het schoolbestuur van
de Chr. basisschool in The-

singe en daarnaast is ze nog
met haar studie bezig.

Tot slot.

De kinderen komen binnen ,
het is al na zessen. We bekij
ken nog snel de verbouwing
in en achter de kerk: een ver
gaderlokaal erbij en meer
ruimte in de kerk. Bovendien
is het interieur opgeknapt,
het geheel heeft een knusse
sfeer; hier wordt vast met ple
zier gekerkt. In elk geval wen
sen we dat ds. Wessels en
zijn Chr. Gereformeerde ge
meente toe.

Tineke Werkman.

Uitslag tuinkeuring Thesinge

Jan Zijlstra en Krijn Nandema openen het "Damsterhoukje" Ifoto:
Geert Paps)

1e prijs: J. van Drie, Thesin
gerweg 17 ; S. Oudman, Mo
lenweg 26; W. Plijter, Bakker
straat 3; H. Dijk, Kapelstraat
16; J. Suur, De Dijk 15; Mevr.
Joling, Schutterlaan 34; J.
Koenes, Lageweg 23 .
2e prijs: W. Louwerse, The
singerweg 15; A. Kol, Molen-

weg 28 ; H. van Zanten, Bak
kerstraat 5; mevr. Kalkwiek,
H. Ridderple in 7; D. van der
Ree, De Dijk 20 ; mevr. van
Huis, Schutterlaan 19.
3e prijs: J. van Zanten, Mo
lenweg 45; G. de Boer, Kerk
straat 3; G. Oudman, Schut
terlaan 44 .

Opening nieuwe speeltuin

"Damsterhoukje"
Vrijdag 29 juni j.l. is de laatste de twee jongste kleuters van
schoo ldag van de Openbare de o.b.s., Jan Zij lstra en Krijn
Basisschool afgeslo ten met Mandema, de opening van
de opening van de nieuwe de nieuwe speeltuin verricht.
speeltuin aan de Oude Rijks- Zij deden dit door het naam-
weg te Garmerwolde. Onder bordje "Damsterha ukje" te
een stralende zon voerden onthullen (zie foto). De ope-
de leerlingen van de o.b.s. ning van de speeltuin is voor
een mini-playbackshow op. een belangrijk deel tot stand
Na de finale van deze show gekomen dankzij subs idies
nam burgemeester A. Sybe- van de gemeente Ten Boer
sma het woord. De burge- en van de sticht ing Jantje Be-
meester gaf aan dat na lange ton .
t ijd eindelijk de opening De speeltu incommissie van
plaats kon vinden. de Vereniging Dorpsbelan-
Hij zegde toe dat er met de gen Garmerwolde zal nu ver-
gemeente op den duur over- dere aktie ondernemen om
legd kon worden over een het Damsterhoukje verder in
eventuele uitbreiding van de te richten. Bovendien zal
speeltu in. Wat het onder- deze comm issie het achter-
houd betreft is de gemeente stallig onderhoud van de
verantwoordelijk voor het speeltuin aan de W.F. Hilde-
maaien van het veld; voor het brandstraat op zich nemen.
verdere onderhoud wordt
een beroep gedaan op zelf- Namens de speeltuincom-
werkzaamheid van de bewo- missie,
ners, aldus de heer Sybe-
sma. Vervolgens werd door Jos Mocking.

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?
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Met toeters en bellen erop af!

Wie zijn de mensen die een groot deel van hun vrije tijd op
offeren voor het blussen van brand, hulpverlening bij onge
val/en en het geven van voorlichting op scholen? Met deze
mensen worden de leden van de vrijwillige brandweer van
Ten Boer bedoeld.
De commandant, Piet de Vries, gee ft nadere uitleg hoe al 
les reilt en zeilt.

De commandant Piet de Vries, vrijwillige brandweer Ten Boer

Hoe lang bestaat de vrijwil
lige brandweer?

Vroeger had elk dorp z'n ei
gen brandweer, maar dat
werd een te dure zaak, want
het materieel moest natuur
lijk opt imaal zijn. Mensen wa
ren er altijd genoeg en het
enige wat je moest kunnen
was een brand blussen.
In 1953 is dit allemaal veran
derd . Toen kwam er per ge
meente één korps. De eisen
om erbij te komen werden
ook verzwaard . Vroeger
werd je gewoon bij de huis
arts gekeurd, tegenwoordig
gebeurt dit in het ziekenhuis.

Wie kan erbij kom en?

In principe iedereen tussen
de 18 en 55 jaar die gezond
van lijf en leden is en een be
hoor lijke dosis spanning kan
verdragen. Maar, er zijn nog
een aantal beperkingen. Men
moet zowel overdag als 's
avonds binnen 3 minuten bij
de kazerne kunnen zijn. Bo
vendien moet de wer kgever à
la minute vr ij willen en kun
nen geven. Verder moet er
een cursus gevolgd worden
die 2 jaar duurt. Men is dan
brandwacht 2e klasse. Bo
vendien moet er een cursus
perslucht gevolgd worden.

Is er genoeg animo voor?

Tot nog toe wel. Momentee l
is er één vakature. Maar het
word t moeilijker. Mensen uit
de buitendorpen komen niet
in aanmerking, die kunnen
zonder verkeersovertredin
gen niet binnen 3 min. hier
zijn. En van de mensen die in
Ten Boer wonen, werken de
meesten in de stad, dus dat
is ook te ver weg.

Hoe is de werkkring van het
huidige korps?

Een aantal is in dienst van de
gemeente en verder allerlei
beroepen zoals schilder, tim
merman, enz. Naar rangen
en standen wordt niet geke
ken.

Hoeveel mensen telt het
korps?

We zijn in totaal met 14 man.
Het bestaat alleen uit man
nen, hoewel vrouwen zich
ook kunnen melden. Maar
dat is nog niet gebeurd.

Als er een alarm komt, wat
geb eurt er dan?

Wanneer er een alarm komt
gaan we er altijd op af. Bin
nen 3 min. zijn hier zes men-

sen aanwezig. die allen via de
pieper, die 24 uur gedragen
wordt, opgeroepen zijn. In de
garage worden de burgerkIe
ren uitgegooid en kleed men
zich snel om. Iedere man
heeft zijn eigen klerenkast.
Dan gaat de eerste auto met
6 man weg en wacht de hulp
auto op de rest van de men
sen en volgt dan. Er zijn 2 au
to 's, een blusauto en een
hulpverleningsauto . Bij
brand gaat de blusauto het
eerst weg en bij hulpverle
ning de reddingsauto met 4
mensen erin. De reddings
auto wordt vooral ingezet bij
auto-ongelukken. Het be
langrijkste apparaat is dan
ook de schaar om snel een
auto te kunnen openkn ippen.

Hoe vaak moet Uuitrukken?

Gemiddeld zo'n 10 à 15 keer
per jaar, Maar de laatste jaren
is het accent meer verlegd
naar hulpverlening. Brand
komt niet erg vaak meer voor.
Maar het blussen ervan is
een stuk ingewikkelder ge
worden . Bijvoorbeeld: vroe
ger, als er een huis in brand
stond , sloeg je een ruit in en
zette de spuit erop. Tegen
woordig probeer je zoveel
mogelijk van binnen uit te
blussen, Dat houdt wel in dat
je alleen maar met perslucht
de woning mag betreden.
Door koelkasten en ander
kunststof materiaal wat te
genwoordig in de meeste hui
zen aanwezig is kunnen er

((RIlIJRTHERm
- Centrale verwanning
- Sanitaire instalIaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Neet Want door het unieke leerver1-proced é van Allroun d Leo erservrce is hun ban kste l
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gassen ontstaan die bij ina
deming gevaar kunnen op le
veren. Een brandweerman
moet altijd zo handelen dat
z'n eigen leven geen gevaar
loopt.

Is er vaak vals alarm?

Dat is van te voren niet te
checken, wij krijgen de mel
ding van de centrale meldka
mer in Groningen, te berei
ken via het bekende 06-11
nummer, en gaan er dan met
groot alarm op af. Het ge
beurt wel dat de mensen van
een beginnend brandje in pa
niek raken, de brandweer
bellen en het dan zelf blus
sen. Dan zijn we voor niks ge
komen.

Bent U dan niet " flauw"?

Nee hoor, het kan voor het
zelfde geld wel ernst ig ge
weest zijn. Bovendien is er
dan ook weer geoefend , hoe
snel we kunnen uitrukken .
Daarnaast wordt er 1 keer
per maand een grote oefe
ning gehouden. Die vinden
steeds op andere lokaties
plaats. Elk dorp wordt repel
matig bezocht en als plaats
van handeling kiezen we aan
wezige bedrijven uit. Dit
heeft als voordeel , mocht er
echt brand komen, dan zijn
we op bekend terrein.

Is er overal water om te blus
sen ?

Tja, dat ligt er een beetje aan.
Als er een kleine brand is dan
redden we het met de blus
auto. Deze heeft een water
tank van 800 liter. Verder zijn
er overal in de dorpen brand-

kranen die allemaal in kaart
gebracht zijn en om de 2 jaar
gecontroleerd worden. Men
sen die buiten de dorpen wo
nen hoeven echter niet onge
rust te zijn dat zij van water
uit de sloot afhankelijk zijn.
Als er aan die weg woonhui
zen staan, dan zitten er in het
weiland dat er tegenover ligt
brandkranen . Er is echter één
weg in de gemeente waar
zich geen brandkranen be
vinden. Dat is de Bovenrijger
weg. Hier staan alleen boer
derijen. De grachten hierom
heen dienen als waterreser
voir. Het is dus van het groot
ste belang om ze goed
schoon te houden!
Maar niet alle branden mo
gen met water geblust wor
den. Bij schoorsteenbranden
is dit zelfs af te raden, de
schoors teen knapt dan gega
randeerd. Het beste is om de
zuurstofaanvoer af te sluiten,
het dooft dan vanzelf.

Hoe is de staat van het ma
terieel ?

Nou, dat is zonder meer
prima te noemen. Er is één
man, monteur bij de gemeen
te, die het materieelwekelijks
onderhoud. De blusauto is 17
jaar en heeft 6500 km. gelo
pen. De 2e auto , gekocht van
de gemeente Gaasterland, is
21 jaar oud. Die hebben we
zelf helemaal omgebouwd.
Volgens de inspectie is een
auto in 15 jaar afgeschreven.
Maar de auto 's worden elk
jaar APK-gekeurd én door de
brandweer gekeurd.

Heeft U ook last van de be
zuin igingen?

Nee, de gemeente heeft be
sloten dat de brandweer
blijft. Daar wordt geld voor
vrij gehouden. Bovendien
zijn de omliggende korpsen
hier te ver vandaan om snel
ter plaatse te kunnen zijn.

Heeft U naast brandweer
man zijn nog andere hob
by 's?

Hoewel dit veel tijd kost , heb
ik nog genoeg tijd over om
mijn tweede hobby, zingen bij
het mannenkoor, te beoefe
nen. Daar beleef ik ontzet
tend veel plezier aan. Het is
een ontspannende hobby en
dat is brandweerman zijn niet
altijd.

Dett a van der Molen

Opening
speelterrein
Thesinge

Na5 jaar is het dan gelukt om
een plekje te vinden waar
onze jongere jeugd kan spe
len. Mooi midden in het dorp .
Dit moet gevierd worden . Dit
doen wij tijdens de open ing
op zaterdag 29 september
1990 . Dorpsbelangen organi
seert deze opening in nauwe
samenwerk ing met het per
soneel en de ouders van de
school. Op dezelfde zater
dag is dan ook de jaarlijkse
Floralia in de Til. De opening
is om 14.30 uur. Onze
nieuwe burgemeester zal
ook deelnemen aan deze of
ficiële opening .
Op de Floralia worden naast
de gebruikelijke attrac ties
ook spullen verkocht die

vroeger in schoo l werden ge
bruikt.

Avond over
Vluchtelingen

Alweer een tijdje geleden. op
26 april, was er in de basis
school "De Til" een avond
over vluchtelingen, georgan i
seerd door de Wereldwinkel.
Drie vertegenwoordigers van
de Werkgroep Vluchtelingen
uit TenBoer waren aanwezig:
Dhr.Steenbeek , Mw. van Put
ten en Mw. Vonk. Helaas was
de opkomst niet zo groot ; dat
werd mede veroorzaakt door
het feit dat er die avond een
kerkvergadering was.
Na een algemene inleiding
over de Werkgroep Vluchte
lingen werd er uitgebreid in
gegaan op de juridische pro
cedures waarmee vluchtelin
gen te maken krijgen. Daarna
werd er een video vertoo nd
over de opvang en het verblijf
van vluchtelingen op Schip
hol. Na nog wat vragen over
en weer bleek dat we zeker
nog niet uitgepraat waren en
besloten we opnieuw een
avond te organiseren.
Inmiddels hebben we 11 ok
tober gepland voor een
tweede avond over vluchte
lingen. Op deze avond zal
met name verteld worden
over de begeleiding van de
Somaliërs inTenBoer.De eer
ste avond was zeer interes
sant en de tweede avond zal
dat zeker ook zijn, dus tot
ziens op 11 oktober, 20.00
uur in de basisschool " De
Til " .

Sjanie de Raad

\'Iees Ine\'I·UII"~
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Het is een tijdrovende hobby!
Het havo-5 scholier zijn met
veel huiswerk en daarbij op
zaterdag een krantenwijk
maakten dat Gor bij de ge
meente het verzoek indiende
om ook op zondag te mogen
draaien. Hoewel dit verzoek
al in mei werd gedaan is er
nog steeds geen toestem
ming verleend.
Waarom vroegen wij ons als
redactie af, neemt de besluit 
vorming over deze kwestie
zoveel tijd in beslag? Wij de
den een vragenrondje.
Gor Gerkes: "De moeilijkheid
is dat er een voor mij ondui 
delijk aantal mensen op te
gen is dat de molen op zon
dag draait. Waarschijnlijk is
men er niet van op de hoogte
dat ik bij mijn verzoek aan B
en W ook mijn bereidheid
heb kenbaar gemaakt om re
kening te houden met de
kerkdiensten. Ik zou bijvoor
beeld vanaf een kwartier
vóór tot een kwartier na de
kerkdienst de molen stil te
kunnen zet ten en de deuren
sluiten."

tijklessen die Gor geeft aan
een leerling-mo lenaar. De
Germania is dus ook instruc
tiemolen.

Verzoek

Dorpsbelangen

Het bestuur van de Vereni
ging van Dorpsbelangen
heeft negatief advies uitge
bracht aan B en W ten aan
zien van het openstellen van
de molen op zondag. "Wij
moeten in deze kwestie de
mening van een minderheid
respecteren", aldus de voor-

Publiek

nu middels een tijdschake
laar vanaf 20.45 tot 21.30 uur
in het licht te pronken. Met
geleende vlaggetjes aan de
wieken is dit een feestelijk ge
zicht! Ook heb ik plannen om
de maalstenen te (laten) re
pareren zodat de molen weer
maalvaardig is."

"Het ontmoeten van mensen
op de molen vind ik erg leuk.
Hoe meer, hoe beter want
zo'n monument verdient het
om bezichtigd te worden. Ik
vertel en toon ook graag hoe
alles in z'n werk gaat." Op za
terdagochtend zijn de deu
ren voor het pub liek gesloten
vanwege de theorie- en prak-

Cor Gerkes draait de Germania in de g oede win·
drichting (foto : Andrle s v.d . Meulen)

Wat is er voor hem zo bijzon
der aan deze molen? "Deze
molen is prachtig gerestau
reerd en hij draait geruisloos .
Ik vind de historie van de mo
len heel interessant. Je werkt
in een 2 eeuwen oud monu
ment. Het binnenwerk ziet er
ook erg mooi uit en aldoende
bedenk je van alles om het zo
gezellig mogelijk te maken.
Op de eerste verdieping ver
koop ik vokorenmeel, panne
koekmix en Veendammer
mosterd. Van deze op
brengst en van de 1. 5,- die ik
per uur dat de molen draait
ontvang, worden onder
houds- en reperatiemateria
len gekocht. Onlangs werd
hiervan ook een schijnwerper
aangeschaft. De molen staat

Schijnwerper op Germania.,

Opleiding

Historie

In ons juli nummer stond
op de "foto van de maand"
Cor Gerkes, de vrijwillige
molenaar van de Thesinger
molen, Germania. Sinds
mei j.l. is hij door de ge
meente Ten Boer aange
steld als 2e molenaar naast
de heer Luit Oomkes. Dit
viel samen met het behalen
van zijn examen voor vrij
willige molenaar. Vanaf zijn
16e jaar volgde hij de oplei
ding die uitgaat van het Na
tionale Gilde van Vrijwillige
Molenaars. Volgend jaar
maart mag hij op de jaar
vergadering van het gilde
zijn diploma in ontvangst
nemen. De gildespeld is al
in zijn bezit.

Inmidde ls is hij helemaal ido
laat van de Thesinger molen.

De theorie- en praktijkl essen
kreeg Gor van de heer Ber
nard Dijk op de molen van
Vierhuizen. De theorie is zeer
uitgebreid. Gor laat mij het
studiepakket zien wat han
delt over types molens en
hun funct ie. De techn ische
kant van het funktioneren van
een molen wordt tot in de fi
nesses bestudeerd en daar
naast al even omvangrijk het
vak weerkunde. De praktijk
bestaat uit 200 uur mee
draaien op zoveel mogelijk
verschillende types molens
in alle jaargetijden. Zo
doende kwam Gor 3 jaar ge
leden als leerling bij de heer
Oomkes terecht.

AANNEMERSBEDR IJF
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"A ch te r Thesinge" zet zich schrap (Ioto , M.... . . O,;e)

Trouwtrekken Thesinge

- er nog 2 deelnemers moe
ten komen om de compu
tercursus van de P.8.C. in
Garmerwolde door te la
ten gaan?

- U zich nog op kunt geven
bij Tineke Werkman (tel.
422989)?

- de cursus dan half oktober
kan starten?

- er op zatcrdag3 november
een bluesavond georgani 
seerd wordt?

- deze zal plaatsvinden in
dorpshu is "de Leeuw"
m.m.v. the messin'
Blues?

Wist-U-dat

Oude Rijksweg-Rijksweg:
1ste prijs: fam. Ganzeveld,
Oude Rijksweg 25; 2e prijs:
tarn. Munneke, Oude Rijks
weg 3.
Dorpsweg: 1ste prijs: fam.
Wolt , Dorpsweg 25; 2e prijs:
fam. De Vries, Dorpsweg 51.
L. van der Veenstraat: 1ste
prijs: fam. Flokstra, L. van der
Veenstraat 13; 2e prijs: fam.
Fokkema, L. van der Veen
straat 10.
W.F. Hildebrandstraat: 1ste
prijs: fam. Welling, w.F. Hilde
brandstraat 22; 2e prijs:
mevr. Pops-Krayema, w.F.
Hildebrandstraat 15.
Lageweg-Stadsweg: 1ste
prijs: fam. Van der Bergh, La
geweg 1; 2e prijs: fam. Groe
neveld, Lageweg 5.
Grasdijkweg-Geweide
weg-Eemkanaal Nz: 1ste
prijs: fam. Van Zanten, Ge
weideweg 2; 2e prijs : fam.
Havenga, Grasdijkweg 10.

Garmerwolde
tuinkeuring

Truus Top

bewerken met de hak om een
steviger houvast te krijgen.
Flink wat magnesium aan de
handen en de laatste man/
vrouw met het touw stevig
om de middel geslagen. Er
deden 8 heren- en 6 dames
teams mee. Vanwege het
slechte weer werd er gestre
den in poules en was het dus
niet zo dat iedere ploeg el
kaar ontmoette.
Bij de dames bleek het team
van "Achter Thesinge" over
duide lijk de sterkste. Tweede
werd "het Dorp" terwijl de
"Molenweg" als derde ein
digde. Spannend was het
voor "de Kerkstraat" die
nogal wat weerstand kreeg
van vooral "de Molenweg"
(2e) en "Achter-Thesinge"
(3e). Als vanouds bleek de
"Kerkstraat" de sterkste.
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Regenjassen, paraplu's en
een drassig trapveldje ter ge
legenheid van de traditionele
touwtrekwedstrijd tussen
stratenteams op vrijdag 31
augustus. Toch was er nog
heel wat publ iek op de been.
Het wordt steeds professio
neler rond deze act iviteit,
georgan iseerd door de Ver
eniging van Dorpsbelangen.
Stevige militaire kistjes in
plaats van glibberen op rub
berlaarzen en eerst de grond

Inspanning

Mocht hij een aannbieding
krijgen van een andere molen
die meer aansluit bij zijn vrije
tijd dan zal hij met pijn in
't hart daarvoor kiezen. Of de
Germania dan weer een mo
lenaar kan vinden betwi jfelt
Cor ten zeerste. En dat zou
wel eens het begin van het
einde van de Thesinger mo
len kunnen betekenen, want
een molen, die te weinig
draait, komt om.

Truus Top

Cor Gerkes wacht in span
ning de beslissing van B en
W af. Inmiddels is hij ook aan
gesteld op de Langelandster
molen als 2e molenaar. Deze
molen draait wel op zondag
maar het type molen spreekt
hem minder aan. Hij houdt
meer van graanmolens dan
van watermolens.

De heer Hund, adj. directeur
gemeentewerken die het be
heer heeft over de molen: "Ik
zal mijn uiterste best doen
om deze enthousiaste en ak
tieve molenaar ter wille te
zijn.. Je stelt op zondag veel
meer mensen in de gelegen
heid de molen te bezoeken
en het voorstel van Cor Ger
kes vind ik heel redelijk."

De heer Van der Laan, wet
houder: "Deze kwestie zal
binnenkort met de fract ies
besproken worden. Op korte
termijn ie er een beslissing te
verwachten ."

zitter, de heer Peter Heide
ma.

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood vvordt natuur/ljk
gebakken door

Winkelcentrum lewenborg. t ... . 415222
Seiwet'd tel . 778455

Claremah-.l 47
Beyum Oost. tel. 421462
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Foto van de maand

De hooibulten va n H. v.d, Woude (folo: B••'ho TopI
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Truus To p. Metha Nijkamp.
Luc ie Kol-Slachter.

Eind- redakt ie Gannerwo lde :
Tineke Werkman -Uitham.
Dorpsweg 73 , te l. 050-422989.
(t ijdelijk)

Eind- redakt ie Thes inge : I

Joanne V.d. Meulen. Scbuttertaan 25.
tel. 05902-3544.

Lay -out: Metha Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Ad ministr at ie: Peta Jurj ens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde ,
tel. 050-41 6094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d . bank 815949.

Abo nnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steed s vóór het
2e weekeinde van de maand .
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Gereformeerde kerk
Thes ing e ·Garme rwolde

7 okt: 9.30 u. ds . Mulder, Aduard;
14.30 u. dr. Broek Roelofs, Pa
terswolde

14 okt: 9.30 u. ds. Jan s. Groningen;
14.30 u. ds . de Groot. Hoog e
zand

21 okt : 9.30 u.dr. Broek Roefols, Pa
terswolde (voorber. H.A.): 14.30
u. ds . Baarlink. Onderdendam

28 okt : 9.30 u. ds . van Wieren . leek
(HA); 14.30 u.ds . Raven , Bedum
(nabe trachting)

eh•. Gere'. Kerk
Thesinge

7 okt : 10.30 u. ds. D. A. Brienen;
14.30 u . ds. J. C. Wessels

14 okt: 10 .30 u. ds. M. Oost ing;
14.30 u. ds. M. Oos ting

21 okt : 9 .00 u. ds. J . C. Wesse ls;
14.30 u. P. J. Den Hartog

28 okt : 10.30 u. d s. J . C. Wesse ls;
14.30 u. d s. J. C. Wessels

4 nov : 9.00 u. ds. J. C. Wessels;
14.30 u. Leesdi enst

Herv. Gemeente
Garme rwolde-Thesinge

7 okt: Thesinge 10.00 u. ds . P. J. de
Bruijn . Groningen

14 okt: Garmer wo lde 10.00 u. cand.
mw. J. Seldenrath, Groningen

21 okt: Thesinge 10.00 u. prot. dr. W.
Nijenhuis, Haren

28 okt: Gar merwolde 10.00 u. ds. C.
de Vries- Batenburg, oo gstd ienst

Kerkdiensten

Schoorsteenveegb edrij f

ROELBUS

S choorste envegen

V erkoop sch o o rstee n k ap pen

S choors teeninspectie

Verwij dere n va n n esten

Fiets 'em d 'r over

Spellen wedstrijd

1. club Salomo; 2. club Ons
Vrolijk Geloof; 3. Platt elands
vrouwen .

1. Gert Groothott ; 2. Bart op
den Kelder; 3. Geert Hoek
stra.

stuks, 39 cm.
De grootste vis: 1e prijs, Nico
Karsijns, 21 cm; 2e pr ijs ,
Christiaan Balkema 19 cm;
3e prijs, Robin de Vries, 16
cm.

GARMERWOLDE
KANO enBOOr

VERHUUR

ook voor groepen

Viswedstrijd

Totale lengte van de gevan
gen vissen: 1e prijs , Wouter
Suur, 7 stuks, 68 cm; 2e prijs ,
Nico Karsijns, 3 stuks, 54 cm;
3e prijs, Sake Heidema, 4

Het Gereformeerd Jeugd 
werk organiseerde in The
singe een aantal activiteiten
in de eerste week van sep
tember.

Uitslagen
va n de Startweek

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.B. Dudman
Thesinge
Tel.05902-1 321,Thesinge

Dorpsweg 55
Garmerwolde
050- 416252

Erkend bij gasbedrij f en
brandwee r

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer


