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.Start Sponsorloop in het kader van de vluchtelingenweek. (toto:

Teunis Ton)

Geen moment
gedacht: Ik stop

Deze haiku (een japanse
dichtvorm) werd tijdens de
lesmarathon voor vluchte
lingen door één van de
deelnemers gemaakt.
Deze lesmarathon werd
georganiseerd door het ac
tiecomité Wereldvluchte
lingen GarmerwoldelThe
singe in de schoolbanken
van "de Til". Aanvang: vrij
dag 15 februari 20.00 uur.
Eind: zaterdag 16 februari
12.00 uur.
Dit initiatief werd een gran
dioos succes: de op
brengst ± f 6100,- was fe
nomenaal hoog en de sfeer
geweldig goed. Een unieke
bijna met geen pen te be
schrijven ervaring. Twee
deelnemers, Aly Pepping
en Ton Heuvelmans heb
ben toch de pen ter hand
genomen om hun indruk
ken op papier te zetten.
Hieronder hun verhaal.
Voor de jeugd was er op za
terdag een sponsorloop. In
drie kwartier liepen 60
schoolkinderen een be
drag van ± f 3500,- bij el
kaar. Ook hier een gewel
dige inzet en stralende ge
zichtjes. Een herinnering in
de vorm van een vaantje
met tekst "Sponsorloop
voor Vluchtelingen" was
verdiend.

Om 8 uur vrijdagavond zit
ten we met 26 deelnemers
in de schoolbanken om de
komende 16 uur per lesuur
samen bijna f 6100,- op te
brengen voor de vluchtelin
gen. Dat we tegelijkertijd
iets kunnen leren over poë
zie of zijde-schilderen én
dat het bovendien vast heel
gezellig zal worden, maakt
de uitdaging nog aantrek
kelijker.

20.00 uur; 26 leerlingen

Jan Borkent van de Werk-

14e iaargang

groep Vluchtelingen en één
van de Somaliërs die sinds 1
1/2 jaar in Ten Boer woont,
maken duidelijk waarvoor we
hier zitten . Er zijn zo'n 15mil
joen "officiële" vluchtelingen
op de wereld. Tel daarbij de
genen die niet binnen de VN
omschrijving vallen omdat ze
geen vast "land van her
komst" hebben (zoals de Pa
lestijnen in het Midden Oos
ten) dan kom je op een totaal
van plm. 40 miljoen vluchte
lingen.

februari 1991

Na deze inleiding doen we
een namenspel onder leiding
van Peta Jurjens. Voor Pa
chisi en Wari, twee spelen uit
India en Afrika is geen tijd
meer. We' krijgen de spelre
gels om ze thuis te kunnen
spelen.

21.00 uur; 29 leerlingen

Jan van Dijk: Etrusken en Ro
meinen. Aan het eind van de
les zullen dia's vertoond wor
den, maar "als er niet opgelet
wordt, gaan de dia 's niet

door ", stelt onze leraar.
De Etrusken zijn een volk dat
leefde in de streek in Italië die
nu Toscane heet. De les be
str ijkt de periode van plm.
600 v. Chr. tot 1450n. Chr. In
sneltreinvaart komen oorlo
gen, volksverhuizingen en
ondergangen van rijken aan
de orde.
De dia's (iazeker] worden in
verband met de tijd in nog
grotere vaart vertoond. 1000
Jaar in 50 minuten is een hele
kluif ; we haasten ons naar de
koffie om op verhaal te ko
men.

22.00 uur; 29 leerlingen

Bertho Top: Gymnastiek. Op
twee leerlingen na (waarvan
één, zoals het hoort, een
briefje van haar moeder bij
zich heeft) volgt de klas een
parcours van oefeningen. Te
gen het eind van de les teke
nen de verschillen in conditie
zich pijnlijk scherp af. Later
zal blijken dat een goeie of
slechte conditie weinig zegt
over het wel of niet kunnen
volhouden van de marathon.

23.00 uur; 30 leerlingen

Reint Jurjens: Poëzie. Over
het thema vluchtelingen ma
ken we elfen (gedichtjes van
5 regels, in totaal 11 woor
den) en haiku's (3 regels van
5-7-5 lettergrepen). Een van
de resultaten:

vluchteling
door geweld
op drift geraakt
en in angst gevangen
berooid

Na de les zit Gert de Boer
klaar met een grote pan kip
pesoep . De verzorging is
voortreffelijk. Dankzij de mid
denstand uit Thesinge en
Garmerwolde, worden we
goed voorzien van broodjes,
koeken, fruit, soep, kroket
ten, saucijsebroodjes en fr is-



drank. En elke pauze zijn de
kopjes weer schoon en de
koff ie- en theepotten gevuld.

24.00 uur; 28 leerlingen

Theo de Wit: Milieubeleid.
Hoe kun je mensen en bedrij
ven aansporen tot milieu
vriendelijker gedrag? We Ie
ren: door dwang, door te mo
tiveren, door beloning, door
het scheppen van voorwaar
den, gekombineerd met
voorlichting. Een voorbeeld:
windenergie wordt rendabel
bij een gasprijs van 75 cent.
De overheid kan bedrijven
dus motiveren tot het gebruik
van windenergie door de
gasprijs te verhogen. Nog
een voorbeeld: de gemeente
verstrekt chemoboxen voor
klein chemisch afval (voor
waarden scheppen); een
aantal mensen in de klas
weet echter niet hoe je het
ding open moet krijgen
(slechte voorlichting) .
We kunnen de les op onszelf
betrekken: het goede doel
motiveert ons, de sponsors
belonen ons, de goede voor
waarden (gezelligheid, goed
te eten en te drinken) houden
ons op de been, dus waarom
zouden we dit geen 16 uur
volhouden?

1.00 uur; 27 leerlingen

Betsy Buringa: Spreekwoor
den en Gezegden. Zo'n 70
spreekwoordnen passeren
de revue. "De aanhouder
wint" is er niet bij (of is dat
een gezegde?

2.00 uur; 27 leerlingen

Kees Faber: spel. Spanning
en beweging in een soort

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 gemeentegarantie.

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

diefje met verlos door het
hele gebouw. Van de donker
ste hoeken op zolder tot on
der de stoelen in het docen
tenkamertje is de spanning
te snijden.

3.00 uur; 26 leerlingen

Andries van der Meulen: ge
barentaal. Een video waarop
een dove een verhaal vertelt
maakt duidelijk hoe het is als
je de taal van de ander niet
kent: we begrijpen er erg wei
nig van. Met het handalfabet
(eenmanier van communice
ren die door doven vaak ge
bruikt wordt om namen en
moeilijke woorden te spellen)
leren we onze namen zeg
gen.

4.00 uur; 26 leerlingen

Ton Heuvelmans: muziek.
Fragmenten muziek uit de
middeleeuwen, van Mozart
en uit deze eeuw (blues, Sex
Pistols) laten horen dat het
'vieze lied' altijd een belang
rijke, doch weinig erkende
plaats in de muziek heeft in
genomen. Omdat de grens
tussen luisteren en slapen op
dit uur voor een aantal erg
klein bleek te zijn, kwamen
we al snel bij het aktieve deel
van deze les: het instuderen
van de canon Bona Nox van
Mozart. Een stuk dat uiter
aard past in het genrevan het
vieze lied. Belangstellende
Mozart-Iiefhebbers kunnen
bij Ton terecht om het resul
taat op de band te horen.

5.00 uur; 25 leerlingen

Teunis Ton: weerkunde. Na
de aktieve inspanningen van
de vorige lessen begint de

Motor of
bromfiets
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w ert<plaBts 's rnaandogs de gehele
dag gesloten.

vermoeidheid toe te slaan.
Teun vertelt over de aanko
mende dooi, legt meege
brachte weerkaarten uit
maar bij veel leerlingen
heerst een zware depressie
die gepaard gaat met een
dichte mist. Enige regen uit
een bloemenspuit moet ver
helpen dat een leerling door
slaap wordt overmand.

6.00 uur; 24 leerlingen

Chrétien Schouteten: oorlog.
Greet Veenkamp: handvaar
digheid. De eerste keuzevak
ken. Ik ga naar de les over
oorlog. We spelen een Capi
tool-achtige diskussie,
waarna een wetenschapper,
een direkteur van een chemi
sche fabriek, een generaal,
een vredesaktivist en een pa
cifistische politicu s zich be
zighouden met de vraag of
een regering van een gefin-

L 'r: ter Veer
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Goederen gebracht
in de L. v.d Veens1Ja313
Gornewotde
(OS0-41 304Sj
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
5uéde-relnigmg.
stoppage en
kledmgrepara/le.

Goed voor uw goed

geerd land over moet gaan
tot de aanschaf van chemi
sche wapens. Een aktuele
diskussie, waarover volgens
mij(nrol als pacifist ische poli
tica) het laatste woord nog
lang niet gesproken is.

7.00 uur; 24 leerlingen

Henk Busscher: je tanden
Haye van den Oever: handle
zen. De les over handlezen
wordt ingeluid door 'Good
Morning' van de Beatles.
Daarna bekijken we nieuws
gierig onze eigen en elkaars
handen, tijdens de uitleg van
Haye. Hoewel benadrukt
wordt dat slechts een zeerer
varenhandlezer in staat is de
betekenis van een lange
duim, een smalle hand, een
hoge muis of een diepe le
venslijn te duiden, verlaten
we aan het eind van de les
het lokaal met de handen in
de zakken.

leren is afzien. ttoto : Perry de Raad)

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutter\aan 28 ,
telefoon 05902-1957



een buurtgenoot van vor
strekt onbesproken gedrag
kwam om half vier thuis (al
leen!). Even verderop stopte
een donkere Mercedes vlak
vóór mij; door de felle verlich
ting kon ik geen inzitte nden
gewaar worden. Even later
trok hij langzaam op en ver
dween uit het dorp . Op de
brug kwam een onverlichte
fietser mij met duizelingwek
kende vaart achterop ge
f ietst. Niet groetend flitste hij
voorb ij. Wat had dat te bete
kenen? Wat gebeurde hier al
lemaal?

Van verre was de schoo l dui
delijk te zien: badend in het
licht en met de woorden Les
marathon voor de Vluchtelin
gen in enorme letters voor de
ramen. Bij binnenkomst viel

" Slapen ze allemaa/?"

roosterd om van vier tot vijf
uur in de nacht een les te
verzorgen. Opblijven had
geen zin , dan maar vroeg
op en later er weer in.

Wat buiten opviel was dat het
dooide . Dat kwam als een
schok. Wekenlang had alles
in het teken gestaan van
vorst en sneeuw, de schaat
sen vlijmscherp onder hand
bereik. Nu ineens was de
felle kou weg, het dooide en
er viel een smerig motregen
tje. Ik begaf mij midden op de
weg om in deze doodstille
nacht op het schoonge
doo ide wegdek te kunnen
wandelen. Dat had je ge
dacht! Ik was nauwelijks bui
ten of de eerste auto dwong
mij het drassige voetpad op:

r.

Tentoonstelling van gemaakte werkstukken als afsluiting van
de Afrika-weken op de 0.8.5. te Garmerwolde. Bram van Zalk ,
Frans Munstra en Jolijn Mandema. (foto: Henk Berneriet

" Wat gebeurt hier alle
maal?"

Aly Pepping.

Pc:. .])1: tot'A l 'E
op'bRE\.IGc:.T '1 '";)

5\\ .Yb'2 I Lp .

Zwaiterig
Het opstaan is niet het erg
ste. Het buitenkomen is
pas vreemd. Of de wekker
nu om drie uur of om zeven
uur gaat, in beide gevallen
dringt alles pas tot je door
als je buiten bent. In dit ge
val ging ik op dit goddeloos
vroege uur de straat op om
mijn bijdrage te leveren
aan de lesmarathon in de
Til in Thesinge. Ik was inge-

dansen ze ondanks, of juist
dankzij de vermoeidheid
moeiteloos en hardop tellend
een-twee-drie-vier-stap.

Kinderen, verwanten en an
dere belangstellenden zijn in
middels toegestroomd om
het slot van de marathon
mee te maken.
Om 12.00 uur zit het er op.
Het resultaat:
een hoop geld voor de vluch
telingen, 24 (incl. onze cate
ringman) door slaap gete
kende gezichten en een op
perbeste stemming.
Vooraf dacht ik: "hardstikke
leuk, maar hoe hou ik het
vol?" Uiteindelijk is het vooral
de goeie sfeer geweest die
gemaakt heeft dat het zelfs
niet bij me opgekmomen is
om er voor twaalven mee te
stoppen.

" Het zit erop!"

11.00 uur; 23 leerlingen

10.00 uur; 23 leerlingen

9.00 uur; 23 leerlingen

8.00 uur; 24 leerlingen

Mieke Welling: origami.
Winnie Strijbos: zijdeschilde
ren. Bij de origamiles leren
we stapje voor stapje een
kraanvogel te vouwen. De
preciese uitleg van Mieke
kan echter niet voorkomen
dat er hier en daar een reiger
ontstaat.

Dick Groenhagen: taalspel
letjes. VNDNDNDGDMKN?
Inderdaad : van de nood een
deugd maken. Koene kna
pen? Jazeker: pannekoeken.
Een adder in het gras? Goed
zo, een tuinslang. Met deze
woordpuzzels laten we onze
hersens alvast warm lopen
voor de volgende les.

Liesbeth Hofstra: volksdan
sen. Met het eind in zicht zijn
we in een zeer uitgelaten
stemming. Een Roemeense
dans, de tango, de suzanna
en wederom de tango, we

Irene v. d. Wal en Pluc Plaats
man: hersengymnastiek. Na
dat een paar leerlingen door
Pluc met water zijn opgefr ist,
begint de quiz. De stemming
zit er goed in, de spanning
stijgt. De str ijdende partijen
spelen een nek aan nek race,
maar ja, slechts één groep
kan de sterkste zijn. Dat zijn
wij. Dan hadden ze maar niet
moeten zeggen dat Arnold
Schwarzenegger opperbe
velhebber van het Ameri
kaanse leger is. De stand is
106-99.

GEZIEN ...
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Ton Werdekker.

den, knipperbollen en even
tueel een snelheidsbeper
king het verkeer tot grotere
voorzichtigheid willen ma
nen.
De provincie stelt zich op het
standpunt dat een en ander
af moet hangen van de toe
komstige ontwikkelingen
rondom deze op- en afrit. De
verkeersveiligheid is iets wat
niet zou passen binnen het
kader van de hinderwet, im
mers het gaat hier over het
wegnemen van eventuele
hinder welke door de toe
name van het vrachtverkeer
zou kunnen ontstaan.
Er blijven dus nog steeds ver
keersveiligheidsproblemen
m.b.t. de S17 bestaan. Met
name het oversteek pro
bleem, waarvoor de gelijkna
mige kommissie kansen zag,
zal in de toekomst nog heel
wat moeite en inspanning
kosten. Het is dus zaak de
vinger aan de pols te blijven
houden en in te blijven spelen
op toekomst ige ontwikkelin
gen.

Het voorstel om aan het
einde van de Oude Rijksweg
de "lus" te openen voor het
vrachtverkeer van en naar de
waterzuivering (zie G&T ja
nuari). stuitte op weinig of
geen weerstand. De provin
cie is van plan om in het voor
jaar 1991 met de werkzaam
heden te beginnen. Deverga
dering zette met name enige
vraagtekens bij de beheers
baarheid van de verkeers
stroom welke gebruik blijft
maken van de Oude Rijks
weg.
Echter de voorstellen van de
Rijkspo litie met betrekking
tot het signaleren en beveili
gen van de S17 zijn niet door
de provincie overgenomen.
De Rijkspolitie is niet blij met
de nieuwe situat ie en zou
door het plaatsen van bor-

Verkeersproblematiek
opgelost?

!n het kader van de hinder
wet procedure waterzuive
ring Garmerwolde konden
de belangstellenden op 24
januari [J, kennis nemen
van en zich uitspreken over
het voorstel van de provin
cie .

TonHeuvelmans.

goed, er worden goedmoe
dige grapjes gemaakt. Debe
reidheid om mee te doen is
groot, terw ijl ik een niet ge
ringe prestatie van hen eis:
het instuderen van een ca
non van Mozart. Na mijn les
volgt weer een verfrissende
pauze: er worden tandenbor
stels en kauwgummi's te
voorschijn gehaald, dropzak
ken gaan rond. Als ik de
nacht weer inga staan in de
buitenlucht twee deelnemers
een versterkend sjekkie te ro
ken, terwijl ze een regel uit
mijn canon neuriën. Die red
den het wel.
Zeven uur later ga ik naar de
afloop kijken. Ik tref de groep
in ongewijzigde samenstel
ling in het gebouw aan. Men
volksdanst. Wat een presta
tie! De stank is nu vrijwel on
dragelijk geworden: zwaaren
zurig. "Zwaiterig", zoals één
van de deelnemers de atmo
sfeer omschrijft. Maar de ge
zichten staan op triomfante
lijk, hoe grauwen gehavend
sommigen er ook bijlopen.
De 16uur zijn volbracht. Er is
ruim 6000 gulden bij elkaar
gesponsord.

mij de stilte op. Op enkele
krakende en reutelende ba
byfoons na was het doodstil.
Was ik wel aan het goede
adres? Werd hier al acht uur
lang aan zo'n dertig mensen
lesgegeven? Sliepen ze alle
maal? Hoe moest ik ze weer
wakker krijgen? Later bleek
dat Andries van der Meulen
in dat uur onderricht gaf in
het dovenalfabet. En daarbij
is het doorgaans de bedoe
ling dat je zwijgt, vandaar.
Om tien voor vier loopt les nr.
aaf. De menigte komt het lo
kaal uit voor een pauze van
10 minuten: een kop koff ie,
een broodje, een sigaret, een
plas. Slechts enkelen zijn ge
tekend door de lange zit.
Over het algemeen staan de
gezichten vrolijk en opge
wekt. Dat is geen geringe
prestatie als je beseft dat ze
op dit moment een volledige
werkdag van a uur achter de
rug hebben. Het vooruitzicht
van nog eens auur boezemt
blijkbaar niemand angst in.

Goedmoedige sfeer
Ook later in het lokaal, tijdens
mijn les, blijkt iedereen at
tent. Ondanks de sterke
meur in de klas is de sfeer

.r-
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t Hé Poepelepee

Ondanks het schaatsfes
tijn buiten, wa ren er toch
nog ongeveer 30 kinderen,
afgelopen woensdag, in
het Buurhoes aanwezig om
te genieten van de toneel
voorstelling "Hé Poepele
pee" , gespeeld door thea
tergroep "Waark".

De voorstelling, georgani
seerd door de Cult.Ver. gem.
Ten Boer. werd in het Gro
nings gespeeld voor kinde
ren van 10-15 jaar. Het was
een vrolijke voorstelling over
een jongen die zijn ouders
het huis uitpestte en op zoek
ging naar het nieuwe.
Twee tienjarigen doen hun
verhaal:

Hé Poepelepee.

We zaten met 29 kinderen in
het buurhoes. Het toneelstuk
werd in het Gronings gespro
ken, maar het was wel ge
makkelijk te verstaan. Het
ging over een jongen en die
heette Pieter en hij had ook
een pop die heette Bonkie
(met een heel leuk stem
metje). In dat huis was het ei
gen een bende, want ieder
een schreeuwde er door el
kaar. Toen het echt te gek

werd, stapten de ouders op.
Tante Trutje ontvoerde
"oma". Dus toen waren Pie
ter en Bonkie alleen en gin
gen ze die avond naar de pin
up club kijken. Maar "oma"
kon ontsnappen van Trutje.
Later kwamen hun ouders
ook nog terug en toen was al
les weer goed voor elkaar.

Jorien Mulder
Marike Lutgerhorst

Klein voorbeejdje. . ,l,UT CVERZEt::ER ~~C
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Rabopolis
Aangename kennismaking.
De naam zegt het al: Rabopolissen hebben alles te
maken met de Raboba nk.
Dat biedt u de volgen de voor delen:
- met uw belangen kan beter rekening gehouden

worden. omda t de Raboban k de verzekerings - R.
voo rwaa rden mede vaststelt abooolis

- u betaalt niet te veel- Lage prem ies dus!
- de schade-afwikkeling is snel en goed.
Kortom: de Rabopolis staa t borg voo r
verzekeringskwa liteit !-'\ede dankzij de
deskundige adviezen e n uitste kende service
van de ba nk-in-uw-buurt,

/
Rabobank ~

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

r= n Boer en o~5 l r .



Braderie 1991

Presto

Toertocht op het Damsterdiep. (foto : Henk Remene)

Pestman, Hennie Stollenga.
Hardrijderij leden. 15 deel
nemers. Mannen: 1. Henk
Reinders; 2. Arnold Stollen
ga; 3. Jan Dolfijn. Dames: 1.
Hennie Reinders; 2. Coby
Pestman; 3. Annet Ramaker.
Prikslee wedstrijd leden.
Mannen 16 deelnemers: 1.
Jannes Wieringa; 2. Bert
Leegte; 3. Pieter Pestman; 4.
Harm Jan Havinga. Dames
10 deelnemers: 1. Marjan
Havinga; 2. HennieReinders;
3. Wilma Tammeling.
Toertocht Garmerwolde
Garrelsweer 25 km; Garmer
wolde-Gar relsweer-Appin
gedam 40 km. (120 deelne
mers).
Toertocht over 8, 1E', 24, 32
en 50 km. Deelnemers 127.

Uitslagen
wedstrijden
Presto

Wedstrijd voo r kinde ren
van leden "IJsclub Presto".
19 deelnemers. Groep I:
Japke Hartog; 2 . Gert v. Zan
ten. Groep 1/: Boukje Zijlstra,
Helie Hoeks tra. Wolter Har
togoGroep 11/: Matthijs Rein
ders, Jeroen Reinders, Frans
Munstra. Groep IV: Harmen
Schuur, Arnout Jurjens,
Klaas Verbree.
Estafette leden. 12 deelne
mers. 1. Henk Stollenga, Jan
Veenstra, Coby Pestman; 2.
Ronaid Bouwman, Arnold
Stollenga, Catharina Veen
stra; 3. Abel Mulder, Pieter

weet u iemand met een leuke
hobby, geeft u dat dan door
aan de braderiecommissie
p.a. Janna Hazeveld, W. F.
Hiddebrandst raat 35, Gar
merwolde, tel. 050-414777.

Het Bestuur.

en de heren Spanninga en
Van Huis zorgen ervoor dat u
de scheuren in de ijsvloer ziet
en dus op een veilige manier
uw tochtje kunt maken.
Ook bij het organiseren van
een toertocht hebben we
buiten het bestuur medewer
kers nodig om de diverse
controleposten te kunnen
bemannen. Gelukkig doen
we nooit tevergeefs een be
roep Of) mevr. Ebeling en de
heren Munneke en Reinders.
De genoemde personen
doen dit allemaal pro deo.
Mevrouw, mijne heren, na
mens het bestuur hartelijk
dank hiervoor!!
De "eend" brengt vanzelf wel
de nodige kosten met zich
mee: denkt u maar eens aan
de benzine, olie, soms een
nieuwe accu of rubberstrip,
enz. Wanneer nog meer
mensen lid worden van
"Presto", dan wordt het voor
het bestuur nog gemakkelij
ker om voor u, schaatsers,
een fijne ijsvloer neer te leg
gen. U kunt zich te allen tijde
opgeven bij dhr. G. Bouw
man, Dorpsweg 4 te Garmer
wolde.

De afge lopen veertien da
gen had het bestuur van de
ijsvereniging "Presto" uit
Gannerwolde de handen
vol om tal van aktiviteiten
te organiseren op het Dam
sterdiep.

Zowel voor de jeugd als voor
volwassenen werden diverse
wedstrijden en toertoch ten
gehouden, waarbij de deel
name uit het dorp (m.u.v. de
priksleewedstrijd) vaak erg
tegenviel. Veel mensen, die
toch regelmatig op het Dam
sterdiep schaatsen, zijn niet
eens lid van de vereniging,
terwij l de prijs voor een lid
maatschap toch geen pro
bleem behoeft te zijn (f 5,50
per gezin incl. kinderen tot 16
jaar). Misschien komt dit ook,
omdat men niet op de hoogte
is/was van de vereniging.
Wel hoor je van alle kanten,
dat de baan er zo mooi door
ligt tussen Ten Boer en Rui
scherbrug. Deze baan wordt
schoongemaakt met de
sneeuwruimervan Presto, de
trouwe "eend", die bij
schaatsweer van stal wordt
gehaald. Dhr. van Dijken en
dhr. J. Spanninga krijgen het
ding altijd weer aan de praat

Op vrijdag 7 juni a.s. wordt
weer de jaarlijkse braderie
gehouden. Evenals voor
gaande jaren wordt er ook
weer een kunst en hobby
markt georganiseerd.
Heeft u een leuke hobby of

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
L. V.D. VEENSTRAAT24
9798 PL GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 41861 0

Auto- en Motorrijschool

K, J. Vriesema

Wigboldstraat20,TenBoer
Tel.:05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentra ining per computer

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Rê"pareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijksw'Jg 130 81,

GRONINGEN
tel. 050 - 419791



Johan Suur schittert in VlOD-voorstelling

VIOD bijeen in de pauze voor een uitverkocht "Molenzicht". (foto :

Teunis Ton)

Dat Johan Suur kon toneel
spe len wist natuurlijk ie
dere Thesinger al. Hij
speelt tenslotte al jaren
met verve prominente rol
len in de jaarlijkse uitvoe 
ringen van VIOD; ook zij n
optredens in enkele Shake
peare-s tukken zij n niet on
opg emerkt gebleven. In het
stuk RENOVATIE, dat VIOD
deze keer op de planken
bracht, heeft hij zijn klasse
weer eens bewezen.

Onder de plak

Een klassiek thema deze
keer. {KIoas (gespeeld door
Johan Suur), een verlegen
jongen, die onder de plak zit
van zijn moeder (een prach
tige rol van Roelie Dijkema),
maar langzamerhand uit zijn
schulp kruipt. Een tweetal
dames wil hem daar wel bij
helpen: Petra,een winkeliers
dochter (fr ijn Dijkstra) en
haar nicht Ellie (Hennie Rein
ders). Vooral nicht Ellie kan er
wat van; ze komt uit de stad
en weet dus wat er te koop is.
Ze ziet wel wat in die slome
Kloas, maar dan moet er wel
wat gebeuren.

Prachtige slotscene

De kermis wordt aangegre
pen om Kloas te renoveren
zoals ze dat noemen. Dat be
tekent op de eerste plaats
dat hij vlotte kleren aangeme
ten krijgt; daarbij speelt ver
tegenwoord iger Jansen
(door Jan Slump mooi gety
peerd) een hoogst dubieuze
rol. Het aankleden van Kloas
ziet deze sjaggeraar vooral

als een mogelijkheid om van
zijn onverkoopbare spullen af
te komen. Maar de renovatie
houdt vooral in dat Kloas op
de kermis bier leert drinken in
plaats van limonade. Met
name de scène's die volgen
op de thuiskomst van Kloas
en Ellie zijn hoogst vermake
lijk. Johan Suur weet met
subtiele handgebaren en een
prachtige mimiek een dron
ken jongeling neer te zetten,
die menig bezoeker niet
gauw zal vergeten. Een
prachtige slotscene laat zien
hoe Kloas door zijn jamme
rende moeder in een kruiwa
gen wordt afgevoerd.

Gekissebis

Het stuk speelt zich voorna
melijk af in de keuken van het

winkeliers-echtpaar Jop en
Mien Stopgoarn, dat door
Harry en Greet Blokzijl over
tuigend wordt neergezet.
Grappig om te zien dat we
hier te maken hebben met
een stel dat elkaar eens niet
in de haren zit, zoals dat in
blijspelen nogal eens het ge
val wil zijn. Wel is er op zijn
tijd tussen Stopgoarn en zijn
knecht Ger (Joop Blaauw)
wat gekissebis, maar uitein
delijk vinden ze elkaar wel.
Vooral als het erom gaat om
de vrouw van de veearts een
hak te zetten. Het komt hele
maal goed als dochter Petra
op de kermis, naast de reno
vatie van Kloas, tijd heeft ge
vonden om te vallen op deze
knecht. Petra met Ger en Ellie
met Kloas; eind goed al
goed .

Kontact met het publiek

Een stuk dat prima past in de
traditie van VIOD. De tweede
voorstelling liep, naar verluid,
wat minder goed dan de eer
ste. Vooral in het eerste be
drijf bleef het kontakt met het
publiek wat koeltjes. Het is
moeilijk te zeggen waar dat
aan lag. Despelers gaven zelf
aan dat zebehoor lijk gespan
nen waren omdat het de eer
ste keer zo goed ging; en het
publiek had hoge verwach
tingen. Dan wordt het ook
wel erg moeilijk om een per
fecte voorstelling neer te zet
ten. Desalniett emin weer een
avond met kostelijk vermaak
door de overvolle zaal.

Kees Faber.

verzorgd e voeten
komen verder

ingegroeide nage ls
eettvorm ing

likdoorns

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

vooraluw
KOEIEN ENSCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwolde:050-424962

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Want coo- het unieke reev ert-o-oced é van Al lrou nd Lederservice 1$ hun bankstel
weer als nieuw .
Ouur? Nee . zeker niet In verhOuding met de aanschafprijs . Bel voor meer informatie:
050·424205

~ll 0 [M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

voor voetanamnese
massage

reflexzöne
therapie

Marleen Osse nt juk
Dorp.weg 18
Garmerwolde
050-418468



IJsvereniging "De Scheuvel". Thesinge

Jan Slump als scheidsrechter bij estafette op de schaats. (fot o:

Teunis Ton)

"Zo' n mooie ijsvloer zon
der scheuren hebben we
op de ijsbaan van Thesinge
in jaren niet gehad! Compli
menten aan Roelf Jansen,
de ijsmeester.

Door de lange vorstperiode
werd er volop gebruik ge
maakt van de nieuwe verlich
t ing die de vereniging in de
herfst heeft aangeschaft. De
kostenpost van f. 1700,- voor
deze verstralers heeft heel
wat schaatsplezier opgele
verd. Helaas zullen de oude
lampen op palen verdwi jnen.
Deze nostalgische aanblik
moet het afleggen tegen de
praktische bezwaren voor de
eigenaar van dit stuk land",
aldus bestuurslid Wim Ritse
ma.
De "keetbazen" Fred Rit
sema en Trieneke Schuppert
hebben flink wat koek en zo
pie verstrekt in een heerlijk
verwar md keetje waar men
zittend op strobalen weer
even op temperatuur kon ko
men. Op maandagavond 11
februari telde Wim Ritsema
6f- mensen op de ijsbaan.
Het sneeuwvrij houden van
de baan kostt e heel wat man
kracht. Men miste Klaas Sla
ger, de baanveger. De gemo
toriseerde veger kan niet
doo r iedereen bed iend wor
den en dus namen leden van
"de Scheuvel" bij toerbeurt
een snipperdag. Zodoende
kon er tot op het laatst in de
krokusvakantie geschaatst
worden.
Het wedstrijdprogramma be
stond uit 3 onderdelen. Op
donderdag 7 februari werden

de estafettewedstrijden ge
houden. Ondanks de gure
kou was er een grote op
komst. De uitslag was als
volgt:
1. Fokko Oudman - Petra Bus
- Kees ten Cate
2. Wim Holtman - Karin van
der Veen - Fred Ritsema
3 . Bert Balkema - Wim Rit
sema - Anita Fraiqain
In de krokusvakantie met

stralend winterweer waren
de schoolkinderen aan de
beurt. Verdeeld in 6 groepen
streden zij onder grote pu
blieke belangstelling om het
hardst.
kleuters:
1. Sylvia Westra; 2. Marijke
van Zanten; 3. Diederik Top
en Minke Ridder.
groep 3 en 4 meisjes:
1. Lotte Nijmeijer; 2. Nanda

Steenbeek; 3. Lotte van den
Berg.
groep 3 en 4 jongens:
1. Christiaan Balkema; 2.
Menko Ridder; 3, Gerhardus
Steenbeek.
groep 5 en 6 meisjes en [on
gens:
1. Rob Reinders; 2. Ruth Nij
meijer; 3. Theo Sneek
groep 7 en 8 jongens:
1. Matthijs Reinders; 2. René
Blokzijl; 3. Anne Ridder.
Voor iedere deelnemer was
er tot slot chocolademelk en
een warm worstje .
Totslot het priksleeën op het
Maar. Dit om de ijsvloer op de
ijsbaan niet te beschadigen .
Ook hier een recordaantal
deelnemers (74) en heel veel
publiek.
De verlicht ing was verplaatst
en "First Move" zorgde voor
muziek. Ook snert en choco
mel werden flink verkocht.
De uitslag was:
meisjes 12 t1m 16 jaar:
1. Carolien Kits; 2. Sandra
van Zwol; 3. Jeanet Joling.
jongens 12 t1m 16 jaar:
1. Adriaan van Zwol; 2. Alex
Mollema; 3. Wim Holtman.
dames 16+:
1. Liesbeth Hofstra; 2. Petra
ApolI; 3. Reina Busscher.
heren 16+:
1. Stoffer van der Veen; 2.
Menno Ritsema; 3. Edward
Oudman.
Veteranen 5D+ (8 deelne
mers)
1. Roelf Jansen; 2. Jan Derk
Slachter; 3. Rieks Vegter.
Verrijkt met 15 nieuwe leden
kijkt de vereniging uit naar de
volgende vorstperiode.

Truus Top.

- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

aquathenn installatiesbv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

,'lees Ine"I·••II"~
1I "'eet lIest
"';UII·UIII.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst

Iedere woensdag Gehaktdag.

J . FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischertrug
Tel. 050-416413



Tbaisn, wie vient mooi!! Kaartclub zoekt
nieuwe leden

Op zomervakantie in Duits
land het afgelopen jaar ont
stond het idee "We maken
een sticker, zodat wij op
plaatsen waar we geweest
zijn iets van onszelf kunnen
achterlaten". Dit vertelt Fred
Ritsema uit Thesinge. Hij is
net weer thuis uit militaire
dienst en werkt nu als verte
genwoordiger voor de mos
terdmakerij in Eenrum.
Het idee werd uitgewerkt op
de computer door KeesApol,
die tekenaar van beroep is.
Het aanzicht op het dorp van
uit Klunder heeft hij abstrakt
weergegeven. Eerlijkheids
halve vermeit hij gekeken te
hebben naar de tekening die
Ad van Zalk maakte voor het
briefpapier dat ten bate van
de G&T werd verkocht.
De dorpsgeest zit er bij beide
heren sterk in. Beiden zijn ak
tief in het dorpsleven en alle
bei voorzitter van een jeugd
vereniging, Fred van de gere
formeerde en Kees van de
chr. geref. jongerenvereni
ging. Binnen beide verenigin
gen heerst een hechte sfeer.

Kees Apoll en Fred Ritsema,
de makers van de inmiddels
bekende sticker. (foto : Jeunis Toni

Het idee werd enthousiast
ontvangen om het dorp waar
men trots op is te promoten.
Het ontwerp ging naar de
drukker die 1000 stuks le
verde waarvan er tot nu toe
300 zijn verkocht. De ver
kooppunten zijn: Hofstede,
Mollema, café Molenzicht en
de molen Germania. Veel au
to's, disco's, café's zijn al ge
stickerd en zelfs op het
hoofdstat ion in Groningen zit
er een op de deur.
Er zijn veel positieve reakties
gekomen, waardoor Fred nu
zit te broeden op een vol
gend projekt. Lijkt het U ook

niet wat om met z'n allen in
zomerse T-shirts met op
druk: Thaisn, wie vient mooi!!
op vakantie te gaan? Nog
even wachten, ze komen er
aan.

Truus Top

Internationale
Vrouwendag

Vrouwenprojekt gemeente
Ten Boer heeft in het kader
van de internationale Vrou
wendag het VROUWENKA
BARET ZIJDELINGS uitge
nodigd.

Zijdelings is een groep vrou
wen die samen met het pu
bliek kijkt naar de dingen om
ons heen.
Zonder politieke keuze maar
met een vrouwenvisie die ze
wil uitdragen.
Een vrouwenvisie op zaken
die in het dagelijks leven
voorkomen en ook op ak
tuele gebeurtenissen.
Wanneer: vrijdag 8 maart
Waar: Buurhoes te TenBoer
Aanvang: 20.00 uur.

Uitslagen Kaartclub
..de Soos" februari '91

1. Simon Veninga 6956 pun
ten; 2. Tinie Mulder 6643; 3.
Joke Vliem 6446; 4. Aaltje
Reinders 6390; 5. Kees Wie
renga 6349. Nieuwe leden
van harte welkom. Elke 1e
zaterdagavond van de
maand bij Dorpshuis "de
Leeuw". Aanvang 19.30 uur.

Tijdens de jaarvergadering
van kaartclub De Eendracht
op 26 januari in Thesinge is
de heer J.Slump herkozen
als voorzitter. Bestuurslid
J.v.d.Werf was niet herkies
baar en wordt opgevolgd
door mevrouw G.v.d.Veen
v.d.Werf. Mevrouw S. Hoving
wordt het nieuwe kasacom
missielid.
De kaartkampioen van 1990
werd H.Blokzijl met 53387
punten. Tweede en derde
werden mevrouw A. ter
Heide met 52992 punten en
A. ten Cate met 52307 pun
ten.
Na het offic iële gedeelte
werd er gekaart om mooie
prijzen. Ieder lid kreeg die
avond een prijs. Hiermee is
ook de nieuwe competitie
van start gegaan.
De Thesinger kaartclub kan
nog nieuwe leden gebruiken.
Ook mensen van buiten The
singe zijn welkom. Wie be
langstelling heeft , kan zich
aanmelden bij J.Slump, Bak
kerstraat 13in Thesinge, tele
foon 05902-2876. Er wordt
gekaart op de laatste zater
dag van de maand in café
Molenzicht. Van de 12 wed
strijden tellen er 8 mee voor
het kampioenschap. U mag
dus een wedstrijd missen.
Het zijn altijd gezellige
avonden en er wordt niet met
het mes op tafel gespeeld.
Dus geef u op als lid.

Roelie Dijkema.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vefbouw en
onderlloud

oude rijksweg 11
GARME RW OLDE
tel. 050-416501

VERHUIZEN?
Bestelauto te huur:

met of zonder chauffeur
bij:

dANSEN
TRANSPORT

GARMERWOLDE
050-416365



Janna Hazeveld.

- Wie heeft zondag 3 fe
bruari j.1. mijn schaatsen
meegenomen vanaf de
sloot tussen de Geweide
weg en de Grasdijkweg.
Graag terug bezorgen bij
Trijn Arends, Grasdijkweg
25.

GEVONDEN:
- Een dameshorloge in The

singe. Inl.: Schutterlaan
33 , tel. 1634.

Eind-redakt ie Thesinge:
Joanne v.d . Meu len. Schulterlaan 25 ,.
tel. 05902-3544 .

Lay-out: Luc ie Kol-Slach ter . Metha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van zalk

Adm inistrat ie: Peta Juriens,
L. v.d , Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde .
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05 .749
giro V.d. bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kop ij inleveren : steeds vóó r het
2e weekeinde van de maand.

Redaktie Garmerwolde :
Carel Hazeveld , Peta Jurjens.
Delt a v.d. Mole n, Henk Remerie
(totoqraafl, Tineke Werkm an-Uitham ,
Tiny Smit. Hillie Ramaker-Tepper,
Sjaak Teunis, Ton Werd ekker.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (totoqraaf) .
Elisabeth Telenaar.
Joan ne V.d. Meulen.
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
TIneke Werk man-Uitham.
Dorp sweg 73. tel. 050 -42 2989 .
(t ijdelijk)

Stoomfluitjes

REDAKTIE
ADRESSEN

Janna Hazeveld.

ter aan de Geweideweg. Uit
wijkdata 30 en 31 augustus.
De zaaluitvoering is op zater
dag 14 december in dorps
huis "De Leeuw".
Op 27 apri l is er een gezellige
avond voor de leden en op 5
mei is de jaarlijkse fietstocht
gepland.

Landbouwvereniging. Spre
ker is dan de heer Jan PelIe
boer.
Op 17 april wordt een avond
georganiseerd met als the
ma: "VROUWEN DENK EER
DER AAN LATER" o.l.v. me
vrouw Rie Lenderink-Thijs
sen uit Oosterhesselen. De
volgende zaken zullen o.m.
aan de orde komen:
- pensioenvoorzieningen

voor vrouwen
- 1990 maatregel
- vak verzorging moet
- gezondheid
- wonen
Er is subsidie aangevraagd
via het Vrouwenprojekt Ten
Boer. De avond is dus toe
gankelijk voor alle vrouwen
uit de gemeente Ten Boer.
"HOE ZORGEN WE NU, DAT
HET STRAKS LEUK IS"
AANVANG 19.45 uur
PLAATS: dorpshuis "De
Leeuw"

Jaarvergadering
Plattelandsvrouwen,
afd. Garmerwolde.

Jaarvergadering Rederijkerskamer

'WESTER"

Op woensdag 13 februari
heeft de Nederlandse Bond
van Plattelandsvrouwen
haar jaarvergadering ge
houden.

Voor de 2 aftredende be
stuursleden werden geen
nieuwe leden gekozen, om
dat er geen kandidaten wa
ren en een vrije verkiezing
ook niets opleverde. Het be
stuur zal proberen om dit
probleem op te lossen.
De volgende bijeenkomst is
op 20 maart samen met de

Op donderdag 14 februari
heeft Rederijkerskamer
"WESTER" haar jaarvergade
ring gehouden.
Dick Groenhagen en Janna
Hazeveld werden met alge
mene stemmen herkozen als
voorzitter en secretaresse.
Op 23 en 24 augustus wordt
een openluchtspel opge
voerd in het openluchtt hea-

DROGISTERlJ ·I'JUlFUJIIERIE·ftEFORM·8CBOONHEIII8SALON

WINKELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-41D508 .

Cursus
ziekenverzorging
thuis

De Vereniging Het Groene
Kruis Ten Boer organiseert
een cursus Ziekenverzorging
thuis. Vooral voorhuisqeno
ten van een zieke kan deze
cursus nuttig zijn. Onderwer
pen die aan de orde komen
zijn o.a.:
- de verzorging van een

zieke thuis
- praktische wenken voor

bed opmaken , wassen, t il
len enz.

- gebruik maken van mate-
riaal bij de verzorging.

Data: de donderdagen 7,1 4,
21 en 28 maart.
Tijd: steeds van 19.30 tot
plm. 21.30 uur.
Plaats: Het Groene Kruisge
bouw, Blinkerdlaan 2, Ten
Boer.

De cursus wordt begeleid
door een wijkverpleegkun
dige en een wijkziekenver
zorgende. Aan deelname zijn
geen kosten verbonden. U
kunt zich opgeven vóór 1
maart bij de wijkverpleeg
kundige dagelijks van 12.30
tot 13.30 uur, tel. 05902
1575.

uw brood word: natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Winkelcentrum Lewenbo<g. t ... . 415222
Selwerd. t .... 778465

Clarernat-d 47
B.......m Oost. tel . 421452

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonnescherm en * aluminiu m jaloeziee n * vert ical e la loe zlein* terrassch erm en * houten markiezen * rolgordijnen * reuerken * terr as
overkap pinge n

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

WesterfJaven 4 - Groningen

050-122856



Foto van de maand

Oproep bestuursfunctie

Het was een drukte van belang op het Damsterdiep. Ifoto: Henk Re

marie)

Kerkdiensten Geref.
Kerk
Thesinge/Garmer-
wolde

3 maart: 9.30 u. drs. SCheltens,
Glimmen: 14.30 u. ds. Raven. Be
dum

10 maart: 9.30 en 14.30 u. ds. van
Wijk. Vledder

13 maart: 19.30 u. dr. Broek-Roelots,
Pal erswolde (biddag)

17 maart: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen: 14.30 u. ds. Meier, Uithuizen

24 maart: 9.30 u. ds. van Egmond.
Middelstum: 14.30 u. ds. de Jong,
Coevorden

29 maart: 19.30 u. mr. Bouwman,
Eelde (Goede Vrijdag)

31 maart: 9.30 u. mevr. Siepel-Bos,
Wildervank: 14.30 u. ds. Feenstra,
Zevenhuizen

1 april: 10.00 u. dr. van Oeveren,
Steenwijk m.m.v. zangkoor (2e
paasdag)

Kerkdiensten Her-
vormde
Gemeente Garmer·
wolde-
Thesinge

3 maart: Thesinge 10.00 u. ds. P. J.
de Bruyn. Groningen

10 maart: Gannerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg

17 maart: Thesinge 10.00 u. ds. C. de
Vries-Batenburg

24 maart: Garmerwolde 10.00 u.
cand. mw. J. Seldenrath, Gronin
gen

29 maart: Thesinge 19.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg. avondmaal

31 maart: Gannerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg. m.m.v.
zondagsschool en eigen koor.

Kerkdiensten Chr. Ge
ref.
Kerk Thesinge

3 maart: 9.00 en 14.30 u. ds. J. C.
Wessels

10 maart: 10.30 u. ds. J. C. Wessels;
14.30 u. ds. S. Otten

13 maart: 19.30 u. ds . J. C. Wessels
17 maart: 9.00 u. ds. J. C. Wessels:

14.30 u. ds. J. Bosch
24 maart: 10.30 u. ds. J. C. Wessels:

14.30 u. ds J. P1anl inga
29 maart: 19.30 u. ds. J. C. Wessels
31 maart: 9.00 en 14.30 u. ds. J. C.

Wessels
1 april: 9.30 u. zangdienst (2e paas

dag)

king met de gemeente en
de Provinciale Bibliotheek
Centrale te Groningen.

Het Bestuur.

Inlichtingen kunt U verkrijgen
bij :
Mevr. B. Wienke de Blécourt,
Secretariaat, en/of tel.
05902-2231
Mevr. L.C. Zwarts-Smits, tel.
05902-3635
U kunt zich schriftelijk aan
melden bij: Mevr. B. Wienke
de Blécourt, Groene Zoom
25, Ten Boer 9791 BA,
vóór 12 maart a.s ,

In het bestuur van de Sti ch
t ing Openbare Bibliotheek
te Ten Boe r is een tussen
tijdse vacature ontstaan.
Wij roepen geïnteresseer
den op om zich voor deze
bestuursfunctie beschik
baar te stellen.
Van een bestuursl id word t
verwacht dat zij/hij

liefst bestuurlijke ervaring
heeft opgedaan bij andere
organisat iesinstel lingen;
betrokkenheid heeft met
het bibliotheekwerk of zich
daarvoor wil interesseren;
positief staat tegenover
bestuurl ijke samenwer-

ROELBUS

Erken d bij gasbedrijFen
brandweer

SchoorsteeRwegen

Verkoop schoorsteenkappen

S c hoors teeninspe c ti e

V erwijderen van n e sten

Schoorsteenv eegb edrijf

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.


