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Dierenarts P. W. Pastoor in zijn spreekkamer. (foto : T;ny Smitl

Geen oog dicht

spreekkamer staat een com
puter,waarmee niet alleen de
boekhouding wordt bijge
houden . Ook allerlei pro
gramma's voor veehouders
worden hier uitgeprobeerd.
'Veehouderij is mijn grote
hobby,' verklaart Piet Pas
too r. ' Ik zou best boer willen
worden . Maar dat zal wel een
droom blijven. Mijn broer
heeft het ouderlijke boeren
bedrijf overgenomen. Voor
twee personen was er niet
voldoende plaats. Ik heb
voor diergeneeskunde geko
zen. Maar ik blijf gek op
mooie koeien en schapen. Ik
houd ook nauw contact met
veehouders en de veehoude
rij. Niet alleen omdat het veel
met mijn werk te maken heeft
maar omdat ik er veel voor
voel. Dan wil je ook op de
hoogte blijven met de nieuw
ste ontwikkeli ngen op dit ge
bied.'

's Ochtends tussen acht en
negen staat de telefoon bij
Pastoor roodgloeiend. Dan
komen de telefoontjes bin
nen voor visites en consults.
Daarna wordt het werk tus
sen de vier dierenartsen ver
deeld. Om beurten is één van
de mannen paraat voor
spoedgevallen. De ochtend
en een deel van de middag
worden besteed aan het af
leggen van visites. In de ove
rige tijd doet de één opera 
ties, de ander spreekuur en
weer een administrat ie of uit
gebreidere bedrijfsbezoe
ken. Pastoor houdt zelf twee
maal per week spreekuur.
Havenga en Weitenbeg daar
entegen staan twee maal per
dag in hun spreekuur klaar
voor huisdieren en hun bazen
en bazinnen. 'Het is bijzonder
prettig met meer mensen in

van de dierenarts inschake
len wanneer dat nodig is.
Maar op een gegeven mo
ment zal hij kosten en baten
afwegen . Als hij steeds weer
dierenartshulp en genees
middelen nodig heeft en de
kans op herstel gering is, zal
hij ervoor kiezen afstand te
doen van zijn dier. Dat is bij
kleine huisdieren heel an
ders . Mensen zijn erg ge
hecht aan hun huisdier en
hebben er vaak alles voor
over om het dier weer gezond
te krijgen, soms koste wat
het kost. Je moet als dieren
arts dus niet alleen goed met
dieren om kunnen gaan, je
moet minstens zo goed met
hun bazen overweg kunnen.

Gek op mooie koeien

Van de vier dierenartsen is
Pastoor degene die zich met
het management van de
praktijk bezighoudt. In zijn

rige opleiding aan de Univer
siteit van Utrecht , faculteit
diergeneeskunde, de enige
plaats in Nederland waar je
voor dierenarts kunt worden
opge leid. Pastoor had geen
speciale reden om voor het
vak van dierenarts te kiezen;
't leek hem leuk. 'Maar je
weet niet goed waar je voor I

kiest,' vult hij aan. ,Dingen
zijn soms heel anders dan je
denkt, maar het is mij niet te
gen gevallen.,
Naast de opleiding heb je als
dierenarts een aantal vaar
digheden nod ig. Piet Pas
toor: 'Je moet in een praktijk
als de onze goed met vee
kunnen omgaan. Daarnaast
moet je inzicht hebben in het
boerenbedrijf. Je moet goed
weten dat koeien en varkens
voor een veehouder z'n mid
delen van bestaan zijn. Hij
moet ervan leven. Hij zal ze
ker proberen zijn dieren goed
te verzorgen en ook de hulp

Twintig jaar dierenarts
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Sinds novembe r 1971 heeft
de heer FNoI. Pastoor een
dierenartspraktijk in Ten
Boer. Begonnen als assis
tent van dierenarts Heie is
de praktijk in die twintig
jaar uitgegroeid tot een be
drijf waar in nu vier dieren
artsen emplooi vinden.
Naast Pastoor zijn dat A.
Weitenberg in Harkstede
en B. Havenga en T. Wester
hout in Appingedam . In dit
art ikel een gesprek met
Piet Pastoor, dierenarts in
hart en nieren.

Om dierenarts te kunnen
worden is een VWO-diploma
nodig en daarna een zesja-

Met baas overweg kunnen

De dierenartspraktijk strekt
zich uit langs het Damster
diep, van Groningen tot aan
de Fiemel (Termunten), van
Middelstum tot aan het
Schildmeer. De klantenkring
van Pastoor en zijn collega 's
bestaat voor het grootste
deel (85%) uit veehouders .
Iedere veehouder is vrij om te

.kiezen welke dierenarts hij
voor zijn dieren wil inschake
len. Alleen Havenga en Wei
tenberg hebben een praktijk
aan huis, waar met name
kleine huisdieren kunnen
worden behandeld. Piet Pas
toor : "Kleine huisdieren-ge
neeskunde lijkt erg veel op
geneeskunde bij mensen.
Dierenartsen zijn zich ook
steeds meer aan het speciali
seren. Toen ik studeerde was
er niet de mogelijkheid je te
specialiseren in kleine huis
dierengeneeskunde of in be
drijfsdiergeneeskunde. Dat
kan tegenwoordig wel. Ook
kan men zich specialiseren.
Zo legt Havenga zich binnen
onze praktijk toe op botbe
handelingen.



de praktijk te werken,' legt
Pastoor uit. 'Vroeger werkte
men in zijn eentje. Soms nam
je een middag vrij en dan
vroeg je een collega voor je
waar te nemen. Maar 's
avonds moest je weer van
zes tot na twaalven werken.
En in ons beroep weet je
nooit van te voren of je opge
roepen zult worden of niet.
Soms gebeurde het dat als je
net was gaan slapen, de tele
foon ging en je de rest van de
nacht geen oog meer dicht
deed. Met meer mensen in
de praktijk kun je het werk be
ter verdelen, zodat je elkaar
ook kunt ontlasten . Dat heb
je ook nod ig nu veel mensen
veel meer dan vroeger een
beroep op je doen. Mijn voor
ganger Heide kon zijn prak
tijk alleen doen. Dat is nu
bijna niet meer mogelijk.'

Imago van dierenarts

Bij kleine huisdieren ligt de
behandeling door de dieren
arts vooral op het gebied van
preventie: voorkomen dat
een dier ziek wordt. Daarvoor
zijn allerlei inentingspro
gramma's. Verder komen
huidk lachten veel voor bij
kleine huisdieren. Op dit ge
bied is er nog erg veel onbe
kend. Er is dan ook nog heel
veel onderzoek nod ig om al
lerlei ziektes die een dieren
arts in zijn praktijk tegenkomt
goed te kunnen behandelen.
Verkeersslachtoffers komt
Pastoor niet zo veel tegen.
Die worden vaak bij Weiten
berg gebracht, omdat die
binnen het gebied van de die
renambulance valt. De be
handeling van grote huisdie
ren en bedrijfsdieren bestaat
voor een groot deel ook uit
preventie en verder veel gy
naecologie. Want voortplan
ting is voor veel diereneige
naren erg belangrijk. Verder
worden uierklachten behan
deld en klachten aan benen
en poten, bijvoorbeeld wan
neer een dier kreupel is. Voe
ding begint ook binnen de
diergeneeskunde steeds be
langrijker te worden . 'Als je

het zo opsomt, klinkt het vak
van dierenarts heel vriende
lijk,' geeft Pastoor aan. 'Maar
het imago van de dierenarts
is toch niet zo posit ief. Veel
dierenartsen gaan samen
met vee- en stalhouders
soms heel erg ver. Denk maar
aan de clenbuterol-affaires,
waarbij dierenartsen dieren
met verboden geneesmidde
len behandelen. Ik sta op het
standpunt met de kennis uit
de diergeneeskunde het on
derste uit de kan te halen,
zonder daarbij het dier tekort
te doen. Dat laatste vind ik
erg belangrijk.'

Onderzoek en erfelijke aan
leg

De technische mogelijkhe
den bij kleine huisdieren zijn
erg groot. Er is daar een ont
wikkeling te zien zoals die
ook bij de geneeskunde is:
eerstelijns bedrijven (de huis
arts) en tweedelijns bedrijven
(de specialist in het zieken
huis). Er zijn verschillende
dierenartsenpraktijken in Ne
derland die zich hebben ge
specialiseerd en waar pro
bleemgevallen uit alle hoe
ken van het land naar toe
gaan. Bij de grote huisdieren
is een andere ontwikkeling te
zien. De praktijken die zich
veelal met deze groep dieren
bezighouden , kunnen nog
iets groeien door goede kos
tenbewaking. In de praktijk
betekent dat: betere dien
sten verlenen tegen lagere
kosten. Pastoor: 'Als prakti
cus heb je geen invloed op
de ontwikke lingen die o.a.
met wetensc happel ijk onder
zoek mogelijk zijn. De ont
dekkingen op het gebied van
de erfelijkheid , DNA-onder
zoek, klonen en embryo
transplantatie hebben zeker
gevolg voor de dierenarts in
de praktijk. Maar het duurt al
tijd erg lang voor nieuwe ont
dekkingen bij ons in de dage
lijkse prakt ijk kunnen worden
toegepast. Men is nu bezig
met onderzoek naar het be
palen van het geslacht nog
voordat de bevruchting heeft

.Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

plaatsgevonde n. Dit staat
nog in de kinderschoenen,
maar roept al wel allerlei vra
gen op. Want technieken die
op dieren kunnen worden
toegepast, zijn ook vrij een
voudig op mensen toepas
baar. Ik heb veel interesse
voor dit soort ontwikkelin
gen. Waar we voorzich tig
mee moeten zijn is het ingrij
pen in natuurli jke processen .
Bij veranderingen in erfelijke
aanleg is vooraf niet te zien
wat de gevolgen zullen zijn.
Er zijn mensen die dit soort
onderzoek willen verbieden.
Maar ik ben bang dat het dan
in het geniep wordt gedaan.
Dat vind ik veel kwalijker,
want dan kun je niet meer in
de gaten houden wat er ge
beurt. 't Is beter het openlijk
te doen, dan is het ook te
controleren.

Exotische dieren

Honden, katten, koeien,
schapen en paarden zijn de
meest voorkomende dieren
in een dierenartsenpraktijk.
Op het spreekuur komen er
ook wel eens mensen met
tropische vogels of dieren die
in Nederland in het wild voor
komen. 'Laatst bracht ie
mand een houtduif met een
schotwond in de borst, 'ver
telt Pastoor. 'Veel van dit
soort slachtoffers wordt door
de natuur zelf opgeruimd.
Het wild verwijdert zelf ge
wonde of dode dieren.'
Maar Pastoor komt soms ook
wel een vreemde eenden in
de bijt tegen: 'Er was een
man die erg begaan was met
aapjes. Hij had zijn hele huis
verbouwd en aangepast aan
die diertjes. In één kamer had
hij zelfs een klimaatinstallatie

Motor of
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W llfkplaBts 's maandag. de gehele
dag geslotan.

aangebracht. Na een aantal
jaren kreeg hij ziekte binnen
de groep apen en uiteinde lijk
is de hele familie uitgestor
ven. Ons land is ten ene male
ongeschikt voor dit soor t die
ren. Wanneer iemand een
huisdier wil hebben, moet hij
zich eerst beraden alvorens
tot aanschaf over te gaan.
Want de verzorging vraagt
veel. Niet alleen tijd en geld
maar ook zorgvuldigheid en
aandacht. Als je eenmaal een
dier hebt, moet je er ook
goed voor zorgen. Een dier
kan heel anders uitpakken
dan je je had voorgeste ld.
Honden passen zich heel
goed aan hun baas aan. Dat
is heel anders met een vos.
Dat klinkt wel heel apart,
maar je redt het niet met zo'n
dier. Het is gewoon niet ge
schikt om als huisdier te hou
den. Vaak moet het uiteinde
lijk óf naar een asiel óf afge
maakt. Dus: bezint eer ge be
gint.'

Naar het Oostblok

Twintig jaar dierenarts zijn is
al een hele tijd . Pastoor blijft
in ieder geval door gaan tot
de pensioengerechtigde
leeft ijd: 'Of tot ik er eerder bij
neerval.' voegt hij eraan toe .
'Toch zou ik tussendoor ook
wel even iets anders willen
doen. Wat mij bijzonder trekt
is Rusland en de Oostblok
landen. Ik zou daar wel een
jaar naar toe willen om een
project op het gebied van de
veehouderij te begeleiden. In
Nederland heb ik de ligbo 
xenstal zien komen. Alle aan
loopproblemen heb ik daarb ij
meegemaakt. Daar zou ik het
een en ander mee willen
doen.'

Tiny Smit

L s . merij ter Veer
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Goederen gebracht
In de L. v. d Veenstraat 3
Garmervvolde.
(050-4 130'15)
worden vnjdagavond
thUiS gebracht.

Tevens :
Suéde-relnlgmg.
stoppage en
kledi!Jgrepara1le.

Goed voor uw goed



Dominees echtpaar neemt afscheid. (toto: Jeurus Ton)

Afscheid van ds. dans en
familie De Boom

Noast'n laifde

J . Westerhof-Niemeijer,
Thais'n

Veur 'n week of wat, kwam 'k
aap 'n mooie dag van
Gaarm'wol. En dicht bie
Thais'n begon 't bie veurrad
wat te tikk'n. Nou 'k zag niks,
en maar weer vèdder. Nou 't
duurde nait laank, toun wis 'k
't al wel: 'n lekke baand. Oei
jongens, 't was net of 'k zo
omkiepte, want 't was veur
baand. Maar 't ging goud, en
mitain heurde ik wat jongelu,
dei daar gazellig bie mekaar
zat'n. 'k Docht, dei mok'
maar eeb' n vroag'n, hou 'k er
mit aan mol.
Nou dat zeed'n ze mie hal
gauw: wie moak'n hom wel
eeb'n en mit 'n oog'nblikje
wis'k ook dat 't er 'n dikke
spieker van zo'n 5 cm ien
zeed'n har. Ze haar'n hom
maar gauw ien sloot gooit,
dat von'k wel schane. 'k Haar
hom oapbu rg' n, aas souve
nir.
En ondertuss'n dat zai dei
baand mouk' n kreeg ik van
de gastvrauw 'n schaaltje mit
lekkers.
Nou vien ie ook nait , den ken
e nog wel 'n lekke baand
hemm'n.
't Duurde nait laank veur dat
ik weer vedder tuf'n kon. Nog
wel bedankt jongens heur. 'k
Was 't er hal blied mil.

Stoomfluitje

GEVRAAGD
- modellen voor de oplei

ding haarverzorging.
Gerda Dikkema, tel. 050
416051.

Uitslag Tuinkeur ing
Thesinge '91
In Thesinge: Thesingerweg:
1e prijs no. 15: W v. Beesten/
W Lauwerse. Mo/enweg: 1e
na 26: S. Oudman; 2e na 3:
W. Oomkes; 3e na 28: B. Kol.
Bakkerstraat: 1e na 5: H. v.
Zanten; 2e na 11: E. Ridder;
3e na 9: J . Koopman . Het
dorp: 1e Kapelstraat 16: Ha
ving Dijk; 2e Kapelstraat 8: A.
Pleiter; 3e Kapelstraat 14: Th.
v. Dijken. De Dijk: 1e na 17: A.
Kol; 2e na 15: J . Suur. Schut
ter/aan: 1e na 16: J. Beh
rendt; 2e na 9: F. Oudman; 3e
na 44: K. Oudman. Lageweg:
1e no. 23: J. Koenes; 2e
Schutterlaan 43: M. Wierin
ga.

/n Garmerwo/de:

Grasd ijkweg /Geweideweg/
Eemskanaal
1ste prijs: familie Arends
2de prijs : familie Kattenberg
Oude Rijksweg/Rijksweg/Ze
venhuisjes
1ste prijs: familie H.J. Ha
vinga
2de prijs : familie Thie
Stadsweg/Lageweg
1ste prijs: famil ie Huisman
Een tweede prijs is niet toe
gekend .
Dorpsweg
1ste prijs : familie Walt
2de prijs: mevrouw Heeres
WF.Hildebrandstraat
1ste prijs ; familie Van Huis
2de pr ijs: mevrouw Paps
L. van der Veenstraat
1ste prijs: familie Van Steenis
2de prijs : famil ie Schuur
Grote tuinen zijn apart ge
keurd. Daarbij viel de eerste
pr ijs op de tuin van de familie
Kappetijn aan de Dorpsweg.
De tweede prijs ging naar de
familie H. Havinga aan de
Grasd ijkweg .

punt' heeft beheerd. In ver
band met een verandering
van werkkri ng van haar man
en de daarbij komende ver
huizing naar Nijmegen, was
zij niet langer in staat dit werk
voor t te zetten . Voor ds . Jans
is nog geen opvolger gevon
den. De familie Huisman
heeft de taak van de familie
overgenomen.
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Echtpaar de Boom neem t afscheid in het Trefpunt. (toto. TeurnsTon )

De gereformeerde kerk van
Thesinge heeft op zondag 22
september afscheid geno
men van twee belangrijke
personen uit hun midden . In
de eerste plaats is dat ds.
Jans, die een baan als pred i
kant in de stad Groningen
heeft aanvaard. Daarnaast
werd ook afscheid genomen
van mevrouw De Boom, die
jarenlang het gebouw'Tref-

SChildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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

ENGELBERT
050--416217

MIDDELBERT
050416263

InstaUatiebeäijf

Fa. W . KOOI & Zn.

GAS-WATER
EUECTRA

- plantaardige endierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

BeI1an<!elingopafspraak

05902-2418 G.N . Schulterlaan21 ,Thesinge

D
WIN KËlCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TEL Ef OON 050....'0508.

DROGI STERlJ-Pf\RFUMERIE - REFORM-SlCIKM>N1IEID6SALON



Braakliggende akkers dienen goed doel..•

Rederijkerskamer 'Wester'

Braakliggend boerenland,
langs de Rijksweg. (toto: HenkRe

meriel

Een aantal akkers van akker
bouwer J. Spanninga langs
de Rijksweg hebben dit jaar
volledig braak gelegen. In to
taal heeft de heer Spanninga
circa 50% van zijn bedrijf
braak liggen, omdat hij daar
voor een interessante premie
ontvangt. Hoewel er veel na
delen zijn te noemen van
braaklegging, bleek deze
maand dat juist deze akkers
langs de Rijksweg een
nieuwe invulling kregen.
Doordat de sloten tussen de
Rijksweg en het land van
Spanninga waren gegraven,
ontstonden er gevaarlijke

scheuren in het wegdek van
het fietspad naast de Rijks
weg. Op een aantal plaatsen
zakte zelfs het fietspad weg.
Over het braakliggende land
van Spanninga wordt nu
zand aangevoerd om de
sloot tussen land en weg te
dempen. De Provinciale Wa
terstaat hoopt daarmee de
verzakking te stoppen en het
fietspad weer te kunnen her
stellen.
De schade aan de akkers van
de heer Spanninga valt erg
mee. Waar braaklegging al
niet goed voor kan zijn....

De repetities voor de zaaIuit
voering zijn reeds weer be
gonnen. Op 14 december
a.s . wordt het stuk "DRIE
KRIMINELE ZUSTERS", een
klucht in drie bedr ijven, ge-

Caribische
muziek in
Garmerwolde

Op zaterdag 9 november
heersen in dorpshuis 'De
Leeuw' trop ische sferen. Op
die avond is daar Caribische

Mosterd na de maaltijd. (toto: muziek te horen van de band
HenkRemene) 'After Midnight '. Aanvang

22.30 uur, entree f. 7,50. Kaar
ten zijn te bestellen bij G.
Santing (050-413303) en J.
Flokstra (050-416750).

schreven door Fred Vonk, op
gevoerd in dorpshuis "De
Leeuw". Vanaf begin decem
ber kunt u kaarten bestellen
bij: Janna Hazeveld, tel. 050
414777.

Weggevlogen
pauw

Tijdens de repetit ies van het
openluchtspel is een pauw
van de familieJansen wegge
vlogen en tot op heden niet
teruggekeerd. Mocht er ie
mand zijn die weet waar het
beest zich bevindt , wil hij/zij
dan contact opnemen met K.
Jansen, tel. 050-416365.
Bij voorbaat dank!

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweç 6·8 • Ruischerb rug 
Telefoon 050-416135

Gratis op maat

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

keukens, tuinhout, kaaIen

VRUB~NO PRWSOPGAVE

HOUT, PlAATJoIIATERIAAL
voor zeer scherpe pri Jzen

GRAT IS BEZORGING...--=:1:'"

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct !I!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijltsweg 130 B1,
GROI\IINGEN .

tel. 050-,· 419791-,

-:
d dt u h ij V os Opuek fllf'f'l IJrl l
kflJgt voor uw g eld
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de bekt~ll dl-' m erken
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qatanne e n
serv ree

GEZIEN ...

Dat u voor een de skundig
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Frda Erkend
(H lII sb e; oek op a/spraak }

VOS OPTIEK\iAUDIO
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Muziek, modelbouwen meer van dat moois

De poppen van Marja van Kuilenburg tijdens de creatieve tour
in Thesinge. troto: Marion Vu;jsl)

Wie op 28 september voor
het eerst door Thesinge zou
zijn gelopen , zou zijn ogen
hebben uitgekeken. Kinde
ren en volwassenen met een
folder in de hand... "Ben jij al
bij de konijnen geweest? "
"Nee, maar we gaan eerst
naar de vogels aan de Molen
weg." "Heb je al de schilderij
enexpositie in de school ge
zien?" "Ja en die werkstuk
ken van de kinderen zijn ook
hardsti kke leuk." "En wat had
Nynke Hofstra een leuke
schelpententoonstelling in
huis hè?"
Bijen, stoven, de muziekver
eniging, alles was er die och
tend te beluisteren en te be
kijken.
En na een pauze ging de
speurtocht weer verder. Ster
ren kijken, synthesizermu
ziek beluisteren, schilderijen,
foto's, borduurwerk, een

complete poppententoon
stelling, kalligrafie, model
bouw, pergamano ...iedereen
was enthousiast. Dat kwam
ook omdat de mensen die
hun hobbies lieten zien er
werk en zorg aan hadden be-

steed.
Terwijl veel mensen 's mid
dags heerlijk in de zon kris
kras door het dorp liepen,
was er in de N.H.-kerk een
workshop toneel van toneel
groep De Rijge. Aan het eind

van de middag , ongeveer 4
uur, kon iedereen naar de
presentatie van deze work
shop komen kijken.
Namens de initiatiefnemers
van de dag werd iedereen die
er aan mee had gewerkt be
dankt. En namens Dorpsbe
langen bedankte Peter Hei
dema de organisatoren voor
de goede organisatie.
Daarna kon men onder het
genot van een drankje luiste
ren naar het mooie orgelspel
van Bertus Kol.
Nu al heeft de initiat iefgroep
mensen gehoord, die ach
teraf óók hun hobbies wel
hadden willen laten zien. Dus
nog steeds veelonontdekt
talent in Thesinge!
Wie weet , over een paar jaar
een herhaling?

Irene Plaatsman

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,

afdeling Garmerwolde
Op 11 september j.1. werd het
seizoen '91-'92 geopend met
een lezing en dia's over de
kerkuil door de heer Johan
de Jong uit Ureterp. De heer
de Jong is bioloog en maakt
een studie van kerkuilen. Hij
vertelde op zeer boeiende
wijze en liet prachtige dia's
zien.
Op 8 oktober organiseerde
de reiscommissie een excur
sie naar het kleinste museum
van Nederland nl. het Strijk ij
zermuseum in Noordbroek.

Ook zeer de moeite waard.
Het programma ziet er verder
als volgt uit:
30 oktober: een gezamen
lijke avond met de afdelingen
Ten Boer en Ten Post. Me
vrouw Hennie Teunissen laat
dan zien hoe zij haute cou
ture maakt van gedragen kle
ding.
6 november: mevrouw J.
Staal-v.d. Meulen vertelt over
haar werk als logopediste, in
het bijzonder over afasie.
14 november: een excursie

naar het casino.
De avonden beginnen om
19.45 uur en worden gehou
den in dorpshuis "De
Leeuw".
De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen is een
vereniging waarvan iedere
vrouw lid kan worden . De
bond telt in de provincie Gro
ningen bijna 7.000 leden, ver
spreid over 71 afdelingen en
werkt aan vorming en ontwik
keling van vrouwen, zowel op
educatief als creatief gebied

en zorgt voor toerusting van
vrouwen om persoonlijk
maatschappelijk actief te
worden .
Mocht u belangstelling heb
ben voor onze vereniging,
dan kunt u contact opnemen
met: Janna Hazeveld, presi
dente van de afd. Garmer
wolde, tel. 050-414777. Ter
kennismaking mag u twee af
delingsavonden vrijblijvend
bezoeken.

Janna Hazeveld

Rabobank
RendementRekening:

hoge rente en altijd
geld beschikbaar

Spaartegoed meer dan f 10.000.-? Neem dan een
Rabobank Rendement Rekening: een hoge rente en
toch f 25.000.- contant en zonder kosten opneem
baar (elk kwartaal).

Rente: 10%,
Loop even binnen af bel voor een afspraak
RABO BANK TEN BOE R EN OMST R.

ka ntoor Garm er wold e 050 - ~ 16 2 0 2

ka ntoo r The si ng e 05902 -1 753

Rabobank r:J
Meerbankvoorjegeld



Kinderdisco: 'Rappen in de schuur'

Kinderdisco in Thesinge. 11010: TeurusToni

Thesinge is een nieuwe tra
ditie ri jker: de kinderdisco.
AI tweemaal hebben kinde
ren to t een jaar of twaalf de
dansvloer opgezocht.
Waar? In een schuur. Waar
om? 'Als kind kun je niet
naar een echte disco.
Daarom organiseren wij
het zelf. '
Dat zegt Steven van den
Oever (11), die een poosje
geleden op het idee kwam
om een echte lichtinstalla
ti e te lenen, stereo-appara
tuur bij elkaar te scharrelen
en samen met z'n vr ienden
de alle reerste echte kinder
disco te houde n in de
schuur van zijn ouders . De
'direct ie' bestaat inmiddels
uit een hele club: Bert van
Houten (9), Klaas Mollema
(11), Duncan van Rijssel (9).
Robin de Vries en Martijn
Suur zijn niet aanwezig bij
het interview, maar die ho
ren er ook nog bij.

De eerste disco was een
enorm succes.
'Er kwamen wel 35 kinderen',
vertelt Steven. "Ze moesten
drinken meenemen en we
hadden heel veel chips . De
meisjes bleven eerst maar op
de bank zitten. Pas na een
tijdje wilden ze ook wel dan
sen. Iedereen kon ook ver
zoeknumme rs aanvragen.
Het was wel jammer dat mijn
platenspe ler het niet zo goed
deed en we hadden een paar
ongelukjes, want Mart in ver
slikte zich in de chips en
Klaas stootte heel hard z'n
knie. We hebben ook iemand
die lastig werd naar buiten
gestuurd , want we zijn heel

massage
reflexzöne

therapie

streng. Om half tien of tien
uur was het afgelopen. En op
school vroegen ze daarna al
lemaal: wanneer doen jullie
het wéér?"

Halve frikandeJ

Die volgende keer liet niet
lang op zich wachten. Veer
tien dagen later al werd de
tweede kinderdisco gehou
den, nu in de schuur bij Bert
van Houten. Door de concur
rentie van Fiets 'rn d'r over 
dat werd net allemaal opge
bouwd - waren er wat minder
kinderen.
Bert van Houten: 'Iedereen
moest vijftig cent entree be
talen. We hadden echte con
sumptiebonnen voor vijfen
twintig cent. Daar kon je drin
ken voor krijgen of een halve
frikandel. De chips waren
gratis'.
'De schuur was heel moo i ge
maakt, met gekleurde lam-

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 - 418610

pen en met doeken voor de
ramen. We hadden tafels
neergezet voor de discjoc
key. Om half tien was het af
gelopen . We haddden vijftien
gulden verdiend . Daar kun
nen we bijvoorbeeld lampen
voor kopen.'

Geen Madonna

Wat voor muziek draaien jul
lie?
Klaas Mollema hoeft niet
lang over zijn antwoord na te
denken. 'Rap, natuurlijk.'
zegt hij meteen. 'En heel
soms een rustiger liedje. De
meisjes vroegen om Ma
donna of zoiets, maar die
hadden we niet.'
Wie draait de platen?
'Dat doen we allemaal wel
een beetje, maar Robin de
Vries het meest. Hij is de
discjockey. Hij kan het heel
goed en hij heeft verstand
van stereo.'

• SANITAIR en
CV HANDEL

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

Dansen

Duncan van Rijsseldoet even
vóór hoe je op rap moet dan
sen. Hij zegt: 'Soms moet je
hard schreeuwen, als je iets
wilt zeggen. Dat is juist wel
leuk.'
En de meisjes?
Die moeten méér dansen,
vinden de heren.
Zouden jullie een disco hou
den als er helemaal géén
meisjes kwamen?
'Ja hoor: zegt Duncan.
'Nou nee: zegt Steven. 'Want
die horen er wel bij.'

In ieder geval staat één ding
vast: de derde kinderdisco
komt eraan. Want het is 'hart
stikke leuk'.

Elisabeth Tolenaar.

Feestweek
Garmerwolde
1992

Het ligt in de bedoelin g ook in
1992 weer een feestweek of
feestdr iedaagse te organise
ren. Wij nodigen een ieder uit
die hieraan mee te werken
en/of leuke ideeën heeft ,
voor onze vergadering op
maandag 25 november om
20.00 uur in dorpshuis 'De
Leeuw' .

Namens commissie Feest
week P. Pops-Smitt enberg
(050-416587).

Auto-enMotorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20,Ten Boer
Tel.: 05902-1 905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining per computer



Startweek 1991 Thesinge

Georganiseerd door het
Gereformee rd Jeugdwerk
Thesinge/Garmerwolde in
de week van 18-22 septem 
ber.
Woensdagmiddag: Een ge
zellige kinderfilmmiddag in
'de Til' .
Woensdagavond: Viswed
strijd in het Thesinger Maar.
Uitslag: meeste vis, 1e prijs
Wietse Bijma (5 stuks-52
cm); 2e prijs Pieter Bijma (5
stuks-38 cm); grootste vis:
1e prijs Mieke Zijl (18cm); 2e
prijs Sake Heidema (14 cm);
3e prijs Robin de Vries (13,5
cm).
Vrijdagavond: 'Fiets em d'r
over ' . Cor van Zanten, Gert
Groothoff, Wim v.d. Veen vie
len in de prijzen, vele anderen
in het water. Mart ijn Suur ver
momde zich als punker en
verdiende hiermee de origi
naliteitsprijs.
Zaterdagmorgen: Vrijmarkt
in het dörp van Thesinge. Ca.
15, vooral jeugdige markt
kooplu i, deden goede zaken

over een stralende najaars
zon.
Zaterdagmiddag: Kanoën
doo r de leden en leidster van
club Salomo (12-16 jr.) Er
werd gevaren door het Dam
sterdiep in kano's, gehuurd
bij de fa. Stollenga, Garmer
wolde.
Zondagavond: In de Gerefor
meerde kerk werd als afslui
t ing van de startweek een
jeugdd ienst gehouden ,
waarin drs. Sheltens-Rit
sema preekte over het thema
'prijs je rijk' , de GJV het litur
gische gedeelte verzorgde
en 'New Image' uit Hooge
zand + dhr. Weessies uit Be
dum het muzikale gedeelte
voor hun rekening namen. Na
afloop kon men in 'Ons Tref
punt' nog even napraten over
deze dienst, onder het genot
van een kopje koffie gezet
door de nieuwe beheerders ,
de fam. P. Huisman .

De Jeugdraad .

"A/ex Mol/ema fietst hem erin ", rtot o: Tennis Ton)

Garmerwolder kerk in de s chijnwe rp e rs ?
Rond kerst 1990 was de kerk
van Garmerwolde aan de bui
tenkant prachtig verlicht.
Aanleiding voor de heer J.
van Dijk om plannen te ma
ken de kerk permanent in de
schijnwerpers te zetten. Voor
de aanschaf van de beno
digde apparatu ur heeft hij
een vijfentw intigtal inwoners
van Garmerwolde voor spon
soring bereid gevonden.

Echter, voor de elektriciteits
rekening moest nog een op
lossing gevonden worden .

Fonds

Op gezamenlijk init iatief van
de Hervormde Gemeente en
de Vereniging van Dorpsbe
langen Garmerwolde ont
stond het plan om hiervoor
een fonds in het leven te roe-

pen. Het Fonds Buitenver
lichting Kerk Garmerwolde
heeft voor de eerste jaren vol
doende aan een bedrag van
f. 1.600,- om voor de verlich
ting van de kerk garant te
staan.

Verloting

Geprobeerd wordt dit be
drag bijeen te brengen door

middel van een verloting . In
oktober en november wor
den deze loten verkocht. Er
zijn in totaal 2.000 loten, pr ijs
per lot f 1,-. Bij een verloting
horen pr ijzen, zo ook bij de
ze: een waardebon van
f 200,-, één van f 100,- en
een buitenlamp als derde
prijs. De trekking vindt plaats
op 13 december om 20.30
uur in Kerkhörn te Garmer-

((RIlIJRTHERm
- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties
~ Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

aquaterm installatiesbv
telefoon (050) 413232

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Want door het unieke leervert-procec évan Allround l ederservice IS hun bank stel
weer als nieuw .
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer mform ane :
050-424205

~ll 0 ~J[Q)

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Vervolg van een droom die
werkelijkheid werd

wolde. Wanneer de verloting
een succes word t, kan Gar
merwolde ook bij nacht met
haar prach tige kerk pronken .
Dat is voor elke rechtgeaarde
Garmerwolder toch vol
doende stimulans een flink
aantal loten te kopen.

Jantje Beton

In de derde week van novem
ber gaat de Peuterspeelzaal
ook dit jaar collecteren voor
Jantje Beton in de dorpen
Thesinge, Garmerwolde, Ten
Boer en Sint Annen.
Jantje Beton, het nationale
jeugdfonds, stelt geld be
schikbaar voor diverse voor
zieningen en projekten voor
kinderen. 't Kwet ternest, de
speeltuin bij de school van
Thesinge is er mede geko
men doo r financiële steun
van Jantje Beton.
De helft van de opbrengst
van deze collecte komt recht
streeks ten goede aan onze
peuterspeelzaal.

Joanna van der Meulen

Stoomfluitje

TE KOOP
- 2 kinderfietsen, Ift. 4-7 jr.

en 6-9 jr.Tel. 050-4 16051
Fongers damesfiets f 135;
Kettier roeitrainer f 125,-;
1 wandelwagen f 50,-;
Elek. orgel. vr.pr ijs f 750 ,
, Philips spelcom puter
f 65,-. Tel. 05902-2689.

In het vorige nummer van
de G&T Express deed Leo
nie Schuur versl ag van
haar re is door Indonesi ë,
op weg naar de zeven 
t iende Were ld Jamboree in
Korea. Het verslag ein 
d igde me t de aankomst op
een kampeer terrein bij de
Borobudur-tempel. Hoe
één en ande r verder ver
liep, kunt u lezen in di t ver
volg.

Deze dag zou weer zeer leuk
worden , want we gingen op
audiëntie bij de gouveneur.
Deze was in een grote zaal
zonder muren met de meeste
ministers van Indonesië.
Hierna gingen we naar het
Kraton , het paleis van de sul
tan van Yogyakarta. Hier kre
gen we eerst een rondleid ing.
Om half twaalf werden de an
dere toer isten uit het paleis
gestuurd. Wij bleven voor
een lunch met de sultan. De
lunch was ontzettend heet,
vooral voor degenen die
dachten dat de groene pe
pers boontjes waren. Na de
lunch kreeg ons contingent
een cadeau van de sultan
aangeboden. Dit was een
foto van zijn kroning als sul
tan, ongeveer een jaar gele
den. Na de cadeaut jesuitrei
king gingen vier prinsessen
voor ons dansen. Zij werden
begeleid door het Gamelan
orkest van de sultan. Deze
prinsessen mogen alleen

I voor koninklijke gasten en

staats hoofden dansen. En
voor ons dus.
's Middags ben ik samen met
een vriendin de stad inge
gaan waar we voor weinig
geld veel dingen hebben ge
kocht. Je kon het zo duur of
goedkoop maken als je zelf
wi lde, want een vaste prijs
bestond in de kraampjes
niet. Ook hebben we een ritje
in een fietstaxi, een becak ,
gemaakt naar een bat ikfa
briek.

Jakarta

De volgende ochtend moes
ten we alom 3.30 uur op
staan omdat we de trein van
6.00 uur moesten hebben
voor de reis van Yogyakarta
terug naar Jakarta . Maar we
moesten wel alom 4.30 uur
weg want het was ongeveer
nog een uur rijden naar het
station. Het station was lelijk
en het stonk. We reisden eer
ste klas en die was heel luxe.
De stoe len waren heel ruim
en je kon ze draaien zodat je
pal voor het raam kwam te
zitten. Er was ook t.v. en er
werden Indonesische kran
ten uitge reikt , waar onze con
tingentsleider instond. Het
landschap waar we door
heen reden was bezaaid met
palmbomen, rijstvelden en er
stonden hier en daar huisjes .
Om ongeveer 16.30 uiur kwa
men we op het Gerakan Pra
rnuka nationaal bureau in Ja
karta aan. Hier werden we 's
avonds aan onze gastgezin-

nen meegegeven. Ik zat sa
men met nog twee meisjes bij
een mevrouw die een klein
huisje had midden in Jakarta.
Voordat we gingen eten wi lde
ze eerst nog even de Bold en
de Beautiful zien. Die hebben
wij dus ook gezien. We aten
aardappels die ze spec iaal
voor ons had laten kopen
door haar twee dienstmeis
jes.
De volgende dag zijn we na
het ontbi jt , dat voor ons be
stond uit brood en hageltjes,
door Jakarta gaan rijden met
de neef van die mevrouw in
zijn auto. We zijn in de edchte
winkelcentra en een super
markt die ongeveer net zo
klein zijn als in Nederland ge
weest en hebben geluncht in
de Me Donaids. Dat was heel
lekker, na zeven dagen rijst
en kip . 's Avonds zijn we met
die neef en een vriend van
hem naar Eartquake, een dis
cotheek, geweest waar we
met nog wat andere scouts
hadden afgesp roken.

Cibubur

Na het verblijf in het gastge
zin zijn we nog twee dagen in
Cibubur geweest. Daar wa
ren we gehuisvest in een
jeugdherberg. Vandaaruit
hebben we Taman Mini Indo
nesia Indah (park van het
mooie Indonesië in minia
tuur) bezoch t. Een soort Ma
duro dam. De laatste dag
hebben we onze bagage al
vast ingepakt, want dat

K. l A NSEN TRANSPOR TBEDRIJF
VERV OER VAN LOSGESTORT E GOEDEREN

GE ISO I.EERDE ON Dl:Rl OSSERS

" II' PERS
PAl I.ETVE RVOI:R
VERHU IZ INGI-!'

GE WE IDE W[(. I1
97981".\ G ARMERWO I.DE IGR .1

TEL 050-416 ,65

~ ~-
~ Slager 1l1l'

J. FEENSTRA
Rijksweg 145 - Ruischerbrug

Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OP de markt in Ten Boer



De heer Kreuze bij zijn schapen. Itoto: Hook Hemene]

Optreden Eemsmondsingers. (toto : Hook Remerie)

Hallu lu,

Zoas ie werschienlek wel wai
ten het iesverainen "Presto"
oet Gaarrnwol mor laifst 112
1/2 joar bestaan. Om dat te
fieren was der op zotterdag
28 september n feestoavend
in "de Leeuw". Mooi man!!!
De Eemsmondsingers oet
Delfsiel haren der echt lol in; t
plezaaier stróálde der of! t
Duurde din ook nait laank of
ze haren de halle zoal met: t
volk klapte, zong en deinde
dat het n lust was. Aan t eind
kregen ze zulfs n stoand ap
plaus! Zo n groep mag nog
ais terug kommen!
Noa afloop kon der danst
worden op meziek van "de
Zerero's". Ook daar wer
goud gebruuk van mokt.
Aal met aal was het n hart
steke gezellege oavend ,
zunde dat er nait meer volk
was. t Bestuu r van "Presto"
begr ipt er niks van: "Dij le
den, dij der t haardst op aan
drongen hemmen om n fees
toavend te hollen, bennen
der nao nait! " Zollen ze - zoas
de Eemsmond-singers doch 
ten - met n rötgang veurbie
scheuveld weden? (Presto
betaikent vlug in de meziek).
Mor ale gekhaid op n stokje,
zo ken t netuurlijk nait !As wie
willen dat Gaarrnw ól n leven
teg dörp blift, mot er meer
volk op zukke oavends kom
men!

Hillie Roamokker-Tepper.

Tot kiek!

prem ieram van dit jaar zijn
een kroon op het werk dat
deze hobby van hem vergt.

- Gevraagd, hulp in de huis
houding voor twee à drie
uur per week. Karin van
den Berg/Peter Hoppen
brouwers, 05902-3323.

Stoomfluitje

de enige in het Noorden van
Nederland .
Schapen fokken is voor J .
Kreuze een uit de hand gelo
pen hobby. Hij is met een
paar schapen begonnen op
een klein hoekje land dat
overschoot bij de bouw van
de stadswijk 'Lewenborg'.
Van lieverlede kreeg hij
steeds meer dieren en ging
over op stamboekschapen.
De keurram van 1990 en de

Premieram
in Noorddijk

moest 's middags al naar het
vliegveld. Overto llige bagage
(souveniers) hebben we per
zeepost naar huis gestuurd.
's Avonds kwamen de gast
gezinnen nog even langs. Op
2 augustus werden we om
kwart voor vijf doo r zeer ner
veuze leiding gewekt, want
het vliegtu ig naar Korea ging
toch eerder dan de vorige
avond was verteld. Binnen
een kwartier zat het hele con
tingent in de bussen.
Na een heel vermoeiende en
indrukwekkende reis over
Java die ik nooit meer zal ver
geten vervo lgden we onze
reis naar Korea, het land van
de ochtendkalmte.

De heer J. Kreuze aan de
Noorddijkerweg is de geluk
kige eigenaar van de enige
ram die dit jaar in de prov in
cie Groningen premieram is
geworden. Deze Tesselse
ram kocht de heer Kreuze vo
rig jaar in Purmerend. Dit
voorjaar heeft de Tuinman
ram, genoemd naar de fok
ker, verschillende nakomelin 
gen gekregen . Deze nakome
lingen waren zo goed dat de
ram afgelopen augustus in
aanmerk ing kwam voor de ti
tel 'premieram'. Dit betekent
dat de ram goede eigen
schappen doorgeeft aan zijn
nakomelingen en daarmee
het ras verbetert. Wanneer
de nakomelingen van ko
mend voorjaar weer zo goed
zijn, word t de ram voorgedra
gen voor de t itel 'keurram'.
De heer Kreuze heeft in 1990
ook al een keurram gehad,

Schoorsteenveegbedrijf

HOELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspectie

Verwijderen van n e st en

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor al uw
KOEIENEN SCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962



Ballon landt door windstilte in 't Klunder. ttoto : Teurns Toni

Foto van de maand Het gerucht gaat dat een
a-capella-koor hen zal be
geleiden. Aanvang: 20.30
uur. Entree: f 7,50, voor
CVgTB leden f 5,-.
bij de pompoenwedstrijd
in Ten Boer op vrijdag 11
oktober de heren J. Leugs
en G. Bouwman uit Gar
merwolde niet in de prijzen
zijn gevallen, ook al had
hun pompoen een omtrek
van 135cm?

- er bij de middenstand in
Ten Boer een tweetal ac
ties waren die door de
Handelsvereniging van
Ten Boer waren georgani
seerd: een puzzelactie in
de etalages en een kijk
dooswedstrijd?

Kopij inleveren: steeds vóór het
2e weekeinde van de maa nd .

Redakt ie Garm erwolde:
caret Hazeveld , Peta Jurjens,
Delta v.d . Molen, Henk Remerie
(fotog raaf), Tiny Smit, Hillie Ramaker
Tepper, Sjaak Teunis, Ton Werdek
ker.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf),
Elisabeth Totenaar.
Joann e v.d . Meuten.
Tru us To p. Meth a Nijkamp.
Luc ie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Tiny Smit , Dorpsweg 36.
tel. 050 -417178

Eind-red akt ie Thesinge :
Joanne v.d . Meulen , Schutterlaan 25 ,
tel. 05902-3544.

Lay-ou t: Lucie Kol-Slachter , Metha
Nijkamp

Tekeningen : Ad van Zalk

Ad ministratie: Peta Ju~ens ,

L v.d. Veenstraat 15,
979 8 PK Garme rwolde.
tel. 050-4 16094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07 .05.749
giro v.d . bank 815949 .

REDAKTIE
ADRESSEN

Wist U dat:

op zat erdag 9 november
de tenorsaxofonist Johan
Huizing met zijn Nono
Septet naar de Klooster
kerk in Thesinge komt? Dit
jazzoptreden begint om
21.00. Entree: f 7,50 en
f 5,- voor CVgTB leden.

- op zaterdag 16 novem
ber Ad van Zalk en Henk
Reinders hun zoveelste
bluesavond organiseren
in dorpshu is de Leeuw?
Aanvang: 22.00. Entree:
f 6,-. De band R&B Ra
vers (zeg: Aar en Bioe
Reevers) is een band, die
garant staat voor een ste
vige, swingende rhythm &
blues, met eigen nummers
en covers van o.a. Buddy
Guy, B.B. King speelt deze
band op dampende wijze
iedere zaal plat. De band
leden zijn Harry Jansen
(vocals, leadguitar), Eddy
Meijer (vocals, key
boards), Hilbrand Wie
renga (tenor/alto sax), Jel
mer Dijkstra (basguitar,
contrabas) edn Gus Bol
den (drums).
op dinsdag 19 november
de CPB Thesinge een
creatieve avond organi
seert? Sjoukje Steenbeek
laat u kennismaken met
Pergamano. Plaats: 't
Trefpunt , aanvang: 19.30
uur.
op zaterdag 23 novem
ber de CVgTB hun jaar
lijkse 'café- avond' organi
seert in De Witte Brug te
Woltersum. Het Groninger
echtpaar Arie en Aaltje zal
deze avond met hun
smartlap pen en hun vaak
ongevraagde commen
taar komen opluisteren.

Ge ref. kerk The s inge /Ga nne r.
wolde

3 november 9 .30 uur ds . Feenstra.
Zevenhuizen. 14.30 uur drs. v.
Wijk, Winsum

6 november 19.30 uur dh r. den
Hollander. Feerwerd (dankdag)

10 novem ber 9.30 uur ds. Jans,
Groningen (voo rbe r, HA ). 14.30
uur ds. Edelman . Bedu m

17 november 9.30 uur ds . van Wie
ren. Leek (H.A.). 14.30 uur dhr.
Dijkstra. Gascettemqveense
mond (nabetr. H.A.)

He r vo rmde Geme ente
Garm e r wolde -The slng e

3 november Thesing e 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenb urg. oogst
dienst

10 november Garmerwolde 10.00
prof. dr. H. te Velde. Paterswolde

17 novem ber Thesinge tO.OO uur ds.
C. de Vries -Batenbu rg

24 november Garmerwolde 10.00
uur ds. C. de Vries- Batenburg.
avondmaal
december Thesinge 9.30 uur ge
zameohike d ienst . gere f. kerk
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