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De feestdriedaagse
Wie spelen dat klaar? En hoe?

Pia Pops en Jos Mock ing als dorpsomroepers. Start feestdrie
daagse. (folo: Henk Remene)

Het is vakantieperiode. Ie
de reen is de feestdrie
daagse van Garmerwolde
alweer te boven. Op het
moment van het schrijven
van dit stuk voo r de G&T
zijn de organisatoren nog
aan het bijkomen. Maa r ze
kijken voldaan terug op de
feestdriedaagse 1992,
merkte ik. En te recht.

Wie zit ten erachter?
Een heleboel mensen. Met
de spil heb ik gesproken. En
daarmee doe l ik op JOS
MOCKING, PIA POPS en
HENRI VENINGA. Zij vor
men met elkaar het dagelijks
bestuur van de feestcommis
sie. En die commissie is weer
een onderdeel van de Vereni
ging van Dorpsbelangen.
waarvan JAN WIGBOLDUS
voorzitter is. JOS. PIA EN
HENRI vormen samen met
JAN WIGBOLDUS, GEESJE
SANTING en CATHERINA
VEENSTRA het bestuur van
Dorpsbelangen Garmerwol
de. Geesje is daar de secre
taresse, HENRI is penning
meester, ook van de feest
commissie. JOS EN PIA heb
ben twee jaar geleden taken
van JAN en GEESJE overge
nomen. JOS doet het voorzit
terschap en PIA het secreta
riaat van de feestcommissie.

Alledrie hadden al vaker
meegeorgan iseerd aan de
feestweek , als afgevaardigde
van één van de vele vereni
gingen, die Garmerwolde rijk
is. HENRI komt uit het dorp,
PIA woont er al 24 jaar en
heeft er Gronings geleerd,
JOS dateert uit 1987, wat Gar
merwolde betreft tenminste.
Allen hebben een verleden
waarin verenigingen en tune-

ties een rol spelen. Funct ies
die hen op het lijf geschreven
lijken te zijn. Zo is JOS niet ie
mand die je over het hoofd
ziet, iemand met duidelijk
overzicht: een uitgelezen
voorzitter. PIA vindt zichzelf
een regelkont, wil graag we
ten wie wat doet en legt dat
met genoegen vast voor de
anderen: een geboren secre
taresse. HENRIzegt de naam
te hebben een "zuinigerd" te
zijn, zit op de pennin- gen:
goed geraden , een penning
meester dus.

Groepsgebeuren

Als je met ze praat wordt al
snel duidelijk dat de feest
weekorganisatie een groeps
gebeuren is. Hoe meer zielen

hoe meer vreugd, meer
ideeën, minder werk per per
soon. En dat met elkaar
maakt het meedoen in de
feestweekcommissie aan
trekkelijk.

Hoe kom je aan die men 
sen ?

Tja, dat loopt vanzelf. De ver
enigingen in het dorp (dat zijn
er nogal wat) met aktieve le
den worden in het najaar aan
geschreven (door PIA) om 1 à
2 mensen af te vaardigen in
de feestweekcommissie. Op
andere manieren en in de
G&T wordt aangekondigd
wanneer de eerste feest
weekvergadering weer ge
houden zal worden in Dorps
huis De Leeuw. Ook niet- ver-

eniginggebonden mensen
die zich bij het gebeuren be
trokken voelen, kunnen daar
komen. Dan wordt een
nieuwe commissie samenge
steld , waarbij JOS en PIA en
HENRI de dagelijkse bestuur
staken hebben en houden.
Denieuw gevormde comm is
sie (dit jaar 20 personen, zie
namenlijst) begint dan te
brainstormen over de nieuwe
feestweek. Geschikte data
worden bepaald. En hoe lang
het feest zal duren.

Feestweek of Driedaagse
<Tien jaar lang is er een feest
week georganiseerd. Na het
jubileumjaar 1990 heeft de
comm issie gekozen voor drie
dagen. Men vond het andere
te veel worden. En dit lijkt
prima te bevallen. AI waren
de aktiviteiten nu eigenlijk
over vier dagen verspreid.

Uitgangspunt

Uitgangspunt voor de com
missie is "het organiseren
van een aantal aktiviteiten
voor het hele dorp ", voor
jong en oud dus. Streven
naar een divers aanbod,
georganiseerd door veel en
enthousiaste mensen, ver
deeld over vele groepjes. Die
formule werkt goed. De com
missieleden zijn niet gebon
den aan de aktiviteiten van
de vereniging waar ze zelf lid
van zijn. Ze kunnen van alles
bedenken, als het maar haal
baar is en past in het totaal
plan, dat er wat evenwichtig
uit moet gaan zien.

En het moet uiteraard betaal
baar zijn. Met een budget van
3 à 4000 gulden kun je niet al
te gekke sprongen maken.



Kinder-doe-morgen. Mandy Kappe/ijn. Willeke Tichgelaar en
Monica van den Bos. ttoto: Honk Remer ;el

Dat-geld moet ook nog bin
nen komen. Dat houdt
HENRI goed in de gaten.

Vaste patronen en personen

In de loop der jaren zijn er na
tuurl ijk wat vaste programma
onderdelen ontstaan. Vaak
gekoppeld aan bepaalde
mensen en aan een bepaald
dagdee l. Denk bijvoorbeeld
aan de braderie . Wie brade
rie zegt in die organisatiekrin
gen zegt gelijk JANNA (Haze
veld). Zo is ook de morgen of
middag voor de jeugd zo
langzamerhand onlosmake
lijk verbonden met de naam
van L1ESKE (Mandema) en
CHRISTIEN (Munstra). Heb
ben ze het over WILMA (Tam
meling) dan hoor je de mu
ziek al komen.

lets minder persoonlijk maar
onontbeerlijk is de steun van
de Rabobank, die het pro
grammaboekje kosteloos
drukt. En dat boekje is door
de adverteerders weer een
bron van inkomsten. naast
de loterij in het voorjaar.

De 55+ middag wordt stevast
georganiseerd door de Vrou
wenraad op donderdagmid
dag. De organisatie van de
slotavond neemt het bestuur
van de Vereniging van Dorps
belangen zelf op zich, even
als het bemannen van hun ei
gen kraam op de braderie.
Maar ook al lijkt er al heel wat
vast te liggen , er is nog veel
meer wat bedacht en vooral
ook gedaan moet worden.
En die hele planning wordt
met elkaar gemaakt. Taken
verdeeld. En dan draait het.
"Hoeven we allen af en toe
nog keer permaand bij elkaar
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Goed voor uw goed

te komen om te horen of alles
goed gaat. En dat '5 gezellig ",
zegt Jos.

Dat niet alles zo van een leien
dakje hoeft te gaan. hoor je
later pas, in tweede instanti e.
Hadden ze een mooie topper
in gedachten. veel voorwerk
verricht, blijkt het uiteindelijk
niet te kunnen. Of .. er staat
een aktiviteit gepland waar
voor men zich moet aanmel
den van te voren .. en die aan
meld ing vlot niet. Daar weten
leden van de commissie wel
raad mee: jij doet even dit, als
jij even dat , en jij gaat naar
die, jij pept ze daar op. ik zal
wel zo .. en zie. een dave
rende deelname is het ge
volg. Of het nou om touwtrek
kers gaat of om adverteer
ders, het raderwerk heeft

Motor of
bromfiets
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Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.
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maar een zetje nodig en het
draait. JaS, PIA en HENRI
zijn dan ook dik tevreden
over de inzet en deelname
van zovelen. PIA is blij dat het
voorbij is, vooral ook omdat
het (weer) goed verlopen is:
" Want die spanning zit er wel
in hè? Lig ik daar '5 nachts te
malen: Zou het wel goed
gaan? Als het slecht weer
wordt .... Komt het program
maboekje wel op tijd? Stel
dat de bende van Baf/o Bill
niet komt ! We zijn uitver
kocht! Kunnen ze er wel in?
Simon, zegt het, maar
toch... "

Ze mag dan blij zijn dat het
voorbij is, dat er nu even rust
is. maar in september start ze
vrolijk het spektakel op
nieuw.

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

vert - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. SChuttertaan 28 .
telefoon05902-1957

Verbazing

In het gesprek met Ja S
kwam zo terloops ook het
aantal leden van Dorpsbelan
gen ter sprake. Als nieuwe
ling in het dorp was ik al wel
eens naar zo'n vergader ing
geweest. Een bomvolle zaal,
veel ouderen en veel "oudere
jonge ren". Ik dacht dat wij
ook lid waren. Maar mijn
naam prijkt niet op de leden
lijst. Wel blijkt mijn echt ge
noot vermeld te staan op die
lijst. Dat verklaart gelijk dat er
maar 160namen op de leden
lijst staan van de Vereniging
Dorpsbelangen! Terwijl Gar
merwalde 616 dorpsbewo
ners heeft volgens recente
navraag bij de gemeente Ten
Boer (Zouden ze die ene
kleine Wigboldus al wel mee
geteld hebben?). Er zijn dus
nog een heleboe l personen
in het dorp die Dorpsbelan
gen met hun persoonlijk lid
maatschap kunnen steunen.
Ik ook.

Els Knol-Licht

De Feestweekcommissie
1992 bestaat uit:
JaS MOCKING, PIA pa ps ,
HENRI VENINGA. JANNA
HAZEVELD. WIES VAN DER
MOLEN, WILMA TAMME
L1NG, SIMON SPANNINGA,
ELTJE VAN HUIS, ALBERT
HAVENGA, JOOP DE HAAN,
L1ESKE MANDEMA. KRIS
TIEN MUNSTRA, ANNEKE
KATTENBERG, JOHAN HA
VENGA. DINA TIGGELAAR.
FRITS STOLLENGA, HER
MAN TEBBES, RINA TEB
BES, JANNIE SIBMA EN
KOR GANZEVELD.
Zij hebben in septem ber nog
een gezellige opheffings bij
eenkomst voor de boeg,
waar ze kunnen napraten
over "hun" Feestdriedaagse.

* heb een hekel aan sehoo~

zwemmen.
Ik vind er niks aan.
Het water is zo koud.
Ik heb een hekel aan school
zwemmen.
Ik doe mijn oren dicht.
Ik wordt verdrietig.
Ik heb een hekel aan school
zwemmen.
Ik vind er niks aan.

Miriam.



Winn aars touwtrekken. 11010: Els Knol}

Leuke middag

Vrouwenraad:
Boodschappenmand: Jan
van Huis
Boodschappenmand voor
kinderen: Moniek de Vries

Straatmuzikanten:
1. Jannette Ganzeveld, Cor
rine Spaan e.a.
2. Douwe Tichgelaar
3. Dhr. B. Elzer

Kerkdiensten her
vormde gemeente Gar
merwolde-Thesinge
2 aug. 11 .00 uur ds . Kempenaar. geza
men!. dienst geret. kerk Thesinge
9 aug. Garmerwolde 9.30 uur prof.
Klijn, Haren
16 aug. Thesinge 9.30 uur ds. C. de
Vries -Batenburg
23 aug. Garmerwo lde 9.30 uur ds. C.
de Vries-Ba tenburg
30 aug. Thesinge 9.30 uur ds. C. de
Vries-Batenburg

Puzzel programmaboekje:
1. A. Steenhuis-Brink
2. G. Bus
3. Wilma Tammeling

Touwtrekken:
Heren:
1. Jägermeister 1
2. Landbouw
3. w.r: Hildebrandstraat
vrouwen:
1. GEO
2. Jägermeister
3. P.J.G.G.

Kanoën:
1. Matthiijs Reinders
2. Frans Munstra
3. Rob Reinders

Paalklimmen:
1. Michie l V.d. Oever

Feestdriedaagse
H. Pleiter, H. Huiskes. 51pnt.
2. H. Oosterhuis, Bert Harms
50 pnt.
3. H. v.d. Veen 49 pnt.

Paars
mijn knuffeltje
in mijn bed.
ik slaap er graag mee.
prikt in mijn bil.
ik gil het uit.
nu is het verhaaltje uit.

Diederik.

Uitslagen
Auto-oriënteringsrit
1. Johan Mollema
2. Fam. H. Havenga
3. Henk Kappet ijn en Jan v.d.
Tuuk
Poedelprijs: de heren Rit
sema en Tichgelaar.

Braderie:
GEO Doelschieten:
1. Maarten Ypey
2. na loting Arend Koenes
junioren
na loting:
1. Michael Darius
2. Sake Heidema

Braderie:
Schieten "De Buurtschut
ters"
1. René Terpstra, dhr. v.Zwol,

Willy Wortel:
1. Han Mandema
2. Ronaid Bouwman
3. Wibout Hofstede
Plattelandsvrouwen:
Crazy quilt: Mevrouw Bus

P.J.G.G.
Ballenbak:
1. Christien Munst ra
2. Anita V.d. Werf
3. Jacob Arends

N.H. Kerk
Boodschappenmand: Antje
Noordhof
Tafellaken: Ds. de Vries

smaak. Ze werden afgew is
seld door mevr. Annie v. Dij
ken, die op zeer humorist i
sche wijze enige voordrach
ten uit haar eigen werk, geti
teld Gain Aalmenak, ten ge
hore bracht. Ze deed dit voor
t reffelijk en de lachspieren
kwamen dan ook goed los.
Het publiek heeft er echt van
genoten. Aan het eind van de
middag bedankte mevr. Tine
v.d. Goot de dames voor hun
optreden , en de dames van
deVro uwen raad van Garmer
wolde voor de goede keus en
organisatie. Kortom, een
zeer geslaagde middag.

Fenny Thedinga

De lange bordrij is zo lang.
Dat is zo stom.
De lange bordrij is zo lang.
Ik zet gewoon door.
De lange bordrij is zo lang.
Dat is niet leuk.

Merith .

Ter gelegenheid van de feest
dr iedaagse te Garmerwolde,
organiseerde de Vrouwen
raad traditiegetrouw een ge
zellige middag voor de 55
plussers , op donderdag 2 ju
li, in dorpshuis De Leeuw.
Mevr. Tine v.d. Goot kon een
volle zaal welkom heten, en
speciaa l De Spieksters Wich
ter en mevr. Annie v. Dijken
Hooghuis. die waren uitgeno
digd om deze middag te ver
zorgen.

Dit bleek een goede keus te
zijn geweest , want De Spiek
ster Wichter vielen met hun
zang (een Gronings reperto i
re) bij het publiek zeer in de

Aan leeswerk want dan moe ten I
wij lesjes maken.
Want dat vind ik niet leuk.
Want dan krijg ik zere handen .
Aan leeswerk want dan moeten
wij lesjes maken.
Want dat vind ik niet leuk.

Mieke.

\i

Wigboldstraat 6. 979 1CR Ten Boer
Te le roon (OS902) 2 1SI
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Optreden van de bende van Ba flo BiIJ. (foto : Henk Herrenel

Feest met Ballo Bill

voering van het toneelstuk
van de bovenbouw, waarvan
de première reeds in de
Stadsschouwburg te Gronin
gen plaatsgevonden had.
Het door de kinderen zelf ge
schreven sprookje werd na
de enthousiaste opvoering
met een flink applaus door
de aanwezigen beloond.

Dat het project goed 'aange
slagen' is, mag blijken uit de
creativiteit van de kinderen;
ook deze keer in de krant
weer een (kleine) bloemle
zing van hun zelfgemaakte
gedichten.
In de volgende krant kunt u
nog meer fraaie verzen ver
wachten.Na de pauze volgde de op-

De belangstelling was groot,
het Trefpunt bijna te klein. De
kleuter-muizentrein opende
de avond, waarna met vaart
de mooiste gedichten -deels
eigen werk- voorgedrage n
werden.

Op donderdag 2 juli organi
seerde basisschool De Til
als afsluiting van het poë
zie-project een ouder
avond, waaraan werd mee
gewerkt door alle leerl in
gen van de school. Er was
een 'poët isch opt reden'
van de kleuters en groep
3,4 en 5, terwijl groep 6,7 en
8 een toneelstuk opvoerde .

Afsluiting
poëzie- projekt

Kolderieke sketches door de
"Bajo's" afgewisse ld met gei
nige en mooie liedjes door
Baflo Bill (Peter de Haan),
Alina Kiers en Jos Bakker. Tot
slot scandeerde de zaal: Wie
von't mooi, wie von't mooi!
en mocht het publiek nog na
genieten van drie toeg iften.
Dolle pret dus in Garmer
wolde met vervolgens de
voetjes van de vloer bij mu
ziek door "The Brothers". Tot
in de kleine uurtjes heeft men
het 3-daagse feest 1992 uit
geluid.

INTERPOLIS
PRIVEPAKKET®

Drie uitstekende verzekeringen
in één pakket

In een afgeladen zaal van
dorpsh uis De Leeuw in Gar
merwolde verkende Jos Bak
ker van De Bende van Baflo
Bill vóóraf zijn publiek: hij
was op zoek naar het echt
paar dat model kon zijn voor
hun act. Jan en Greet, een ju
bilerend stel met schoenen
zaak van 12,5 jaar, werden
gevonden en de show kon
beginnen. Voortdurend nam
het gelukkige paar felicitat ies
in ontvangst van het volledig
aan hen opged ragen feest
programma.

Aan sprakelijkheidsverzekering
InboedeVwoonhuisverzekerin g

Autoverzekerin g

A fslu i ting poëzie-project. (toto: Ma"}' Braker)

Interpol is heel t voor u de • •• • • •• re:.
d rie mees t voo rkomen de ••••::. : :::•• •••••e.e. .•......
verzekeringsvormen voo r • • • : : ··::::r::········· ii::::::::::.
particulieren gecombinee rd • •• • :::::::::::::: ::• •: . : : ••••::::::::::: :::
in één pakket Zodat ••••••• ••••• •• • ••••• ••••••• •• ••
I ,. U uw •••• er:::::::::: :.i ... :.: :::::::::r
verzekeringen on der • •• ••• _:::::::..• •• • _: _:..: ••:_: ..: ••: •• : : _:
kun t brengen op •• ••• •••• •• • •• ••• :::. : •••:.. : i..: i..:..: iE-·
één vertrouwd •• •• ••• .:.: . : :••••••••:..:.:: : •• : • •: : :
adr es en tegelij kert i jd -,: . : : .:: :..:••: ::.:.:.:
kunt profite ren ~an de voord~len die ::::••••••••••••: : : : : . :::: ::.:.:.:
het In terpo lis Priv épakket u bied t . .:::::::::::::: ::::::::::.

U geniet nameli jk van lagepre- r···:::::::::::::::r··:
mies en een verbe terde dekking en i::::::::::::::::::::::::
pakt bovendien 10 % EXT RA :::r·················::::
KORTI NG op uw au toverzekering. • .

Uw Rabobank vertelt u graag alles over het In terpolis Privépa kker en
rekent samen met u ÛWvoordeel uit .

Paars.
mijn trui.
morgen trek ik hem aan.
ik vind hem heel mooi.
Blij.

Liesanne.

Motor rijden

Motor rijden.
Wanneer ik naar de stad toe ga.
Of er een mooie winkel is.
Motor rijden.
Omdat je er iets kan beleven.
Met mijn neef.
Motor rijden.
Wanneer ik naar de stad toe ga.

Erik Werdekker.

Een kat in het bed.
hij kom t eruit.
speelt met een flui t.
dan flui t hij het gedichtje uit.

Thijs.

Paard rijden

Op een paard rijden.
Op zondag en zaterdag.
Erop rijden.
Op een paard te rijden.
Omdat ik paarden aardig vind.
Met Annelies.
Op een paard te rijden.
Op zondag en zaterdag.

Haily Hoekstra.



Vijfkamp wordt groot
spektakel

Puzzelrit Thesinge

Laatste peuterdag met juf Jannette, haar opvolgster is Heina
van Zanten -Heidema. (to to : Teunis Ton)

den het trajekt al 5 keer gere
den en deden dit vlak voor
aanvang nogmaals. Dit bleek
nuttig te zijn want een deel
van de geplande weg bleek
afgezet te zijn, zodat er nog
aanpassingen nod ig waren.
De uitslag was: 1e Henk en
Anita Blaauw met 5 strafpun 
ten, een gedeelde 2e en 3e
plaats voor Reinder en
Froukje van der Veen en Gor
en Greet Veenkamp met ie
der 10strafpunten.

Op vrijdagavond 19 juni
meldden zich 19 auto 's met
gemiddeld 4 inzitte nden voor
de oriënteringsrit voor auto' s
en motoren. Het bestuur van
Dorpsbelangen had een toe
ristische route uitgezet over
kleine binnenwegen, van on
geveer 65 km. Het grootste
deel werd gereden in de ge
meente Slochteren. Uit
plaatsnamenborden moest
een woord gevonden wor
den. De organisatoren had-

Pesten vind ik leuk
AI lag ik in een deuk.

Robert Ganzeveld.

In het gezellige openlucht 
theater aan de Geweideweg
genieten al jaren veel men
sen van pracht ig toneel, spe
ciaal bewerkt voor een schit
terend natuurlijk decor.

Rederijkerskamer Wester
(sinds 1864) speelt op 21 en
22 augustus het openlucht
spel 'Taptemeuje (gekke
Mie)' in Garmerwolde.

Openluchtspe l

De prijsuitreiking in Molen
zicht vindt plaats om onge
veer half tien.

spelcircu its), voor een ge
luidsinstallatie, prijzen (!) en
voor de puntentelling. De al
gehele leiding is in handen
van Jan Mollema (tevens
scheidsrechter) en Peter Hei
dema.

Niemand hoeft overigens die
avond aardappels te schillen,
want de patatwagen zal pa
raat staan.

Als u wilt meegenieten kunt u
kaarten bestellen à f 7,50 bij
Rederijkerskamer Wester, pi
a Janna Hazeveld, tel. 050
414777.

Op de avond van vrijdag 4
september (in geval van
slecht weer: één week la
ter) zal Thesinge daveren
van de krachtmetingen: er
wordt vanaf half zeven op
het sportveldje een heuse
vijfkamp georganiseerd
voor j ong en oud.

Vijf wijken (1 . Schutteriaani
Lageweg , 2. Molenwegl
Kerkstraat , 3. Achter-The
singe/Boven rijger, 4. Dorp en
5. Dijk/Singel/gedeelte
Schutterlaan) verzorgen elk
een spelc ircuit dat door de
deelnemende teams (ook
weer per wijk) binnen een be
paalde tijd moet worden af
gelegd. En dat zal heel wat
spanning en hilarite it te
weegbrengen. Eén van de
spelcircuits bestaat bijvoor
beeld uit een modderbak
zoekwedstrijd annex skiloop.
Bij een volgend spel is het de
bedoeling dat de deelnemers
in een zeer ingewikkelde es
tafette-race een zakje eieren
héél over moeten krijgen. En
wat dacht u van een tien me
ter lange hindern isbaan die
achteruit lopend moet wor
den afgelegd?

Het leuke is dat zowel kinde
ren als volwassenen en jon
geren meedoen - en natuur
lijk dat iedereen die niet mee
doet, aan de kant staat om
aan te moedigen.

Dorpsbelangen zorgt voor
verlichting bij de molen (die is
opgenomen in één van de

SOUND VIDEO SHOP
KLEURENTELEVISIE VIDEO HIFI AUDIO

Voor goede service en voorlichting

- Wij leveren snel

- installeren bij u thuis

- eigen technische dienst

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

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

echte
Groenteman

·;;(1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Florakade82
050-127546

Begin Damsterdiep
Bij Oostersluis Oude Rijksweg 6

Garrnerwolde

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



Weinig slaap op Schier
De openbare basisschool
Gar merwolde organi
seerde een schoolreisje
naar Schiermonnikoog.
Valparti jen, veel fietsen,
weinig slapen...... zie hier
het kleurrijke verslag.

Maan dag

's Maandags 15 juni vertrok
ken de groepen 6,7 en 8 naar
Lauwersoog. In Lauwersoog
aangekomen, misten we een
auto. Daarin zaten Jannie
Friezema, Detta v.d. Molen.
Margreet Friezema, Sophie
Buringa en Marian Flokstra.
Ze waren te laat, dus ze
moesten de boot van half 2
nemen. Ze moesten 4 uur
wachten.

Ondertus sen waren de an
dere kinderen in het kam
peerhuis aangekomen. We
haalden de anderen van de
boot en gingen naar het be
zoekerscentrum toe. Daar
hebben we dia's gezien en
vragen gemaakt. Daarna
mochten we zelf weten wat
we gingen doen. Een paar
gingen het dorp in en een
paar t.v. kijken en nog een
paar gingen naar de zee toe.

Vallen en verdwalen

Toen moest iedereen terug
naar de boerderij om te eten.
We aten macaroni (gore,
vindt Elleke) met uien. We
kregen als toet je: bruine vla,
gele vla en yoghurt. Sietze,
Bram, Hilde en Madeion
moesten afwassen. De
meesten gingen toen het
dorp in. Eerst was Sophie ge-

vallen en daarna Margreet.
Om 11 uur begonnen we met
een strandwandeling. Toen
liepen we ook nog door de
duinen en toen waren we ook
nog verdwaald. En even later
kwamen we op een fietspad
terecht. Ook kwamen we een
andere school tegen en toen
wisten we dat we goed lie
pen. We liepen in de richting
van de vuurtoren. Na een
poos lopen kwamen we in
het dorp aan en liepen in de
richt ing van de boerderij.

Maar niet heus

Toen we in de boerderij aan
kwamen was het 12 uur. Ie
dereen was heel moe. We
gingen meteen in bed (maar
niet heus), want de jongens
die apart op een kamer slie
pen (behalve Rob, Maurice.
Roei, Johan, meester en
Henk) kwamen steeds bij
ons. Ook was de deur van de
jongens een paar keer dicht
gevallen en moest Sietze die
open maken met een bezem
steel. Toen om half 3 sliep ie
dereen wel.

Dinsdag

We gingen om 9 uur ontb ij
ten. We moesten ook een
lunchpakket maken voor die
dag. We gingen 's morgens
op de fiets naar de Berken
pias. Geke en Wies gingen
om 1 uur weg, want Geke
moest de Hamrik bezoeken.
En toen gingen er nog een
paar zwemmen. Er was ook
nog een speurtocht voor een
andere schoo l. Daar gingen
er nog een paar kijken, Chris-

tien, Detta en Sophie gingen
naar de kampeerboerderij
om de denne-appels weg te
brengen, die we gezocht
hadden voor het kampvuur.

Harde wind

De anderen gingen met
meester en Henk naar het
strand om hout bij elkaar te
sprokke len voor het kamp
vuur. Marcel, Maurice, Joost
Willem en Frans hadden een
denneboom gevonden en
sleepten het mee naar de
stookplaats, maar die was
heel wat verder weg! (bij paal
3.6 en wij waren bij paal 6 on
geveer). Later kwamen Sop
hie, Christien en Delta. Toen
hebben we nog wat schelpen
gezocht en toen zijn we Mar
cel, Maurice. Joost- Willem
en Frans gaan ophalen. Toen
gingen we kijken waar de
werkplaats was. Het was
dicht bij de duinen. En het
waaide toen vrij hard. Toen
hebben we besloten om
geen kampvuur te houden.

Hééllaat

Christien, Detta, Sietze en EI
leke zijn nog even naar het
bezoekerscentrum gegaan
om een paar boekjes met
fietsroutes te halen. 's
Avonds wisten we eerst niets
te doen. Daarna gingen we
een speurtocht op de fiets
maken. (die stond ook in dat
boekje). Sietze, Marian, Hil
de, Elleke en Henk waren op
den duur verkeerd gereden,
toen zijn ze gewoon doorge
fietst en kwamen uiteindelijk
als eerste bij de kampeer-

boerderij aan (ze hadden
maar 7 vragen gemaakt).
Toen de anderen aankwa
men zeiden Sietze, Marian,
Elleke, Hilde en Henk: Wat
zijn jullie laat, zeg! Die kwa
men om 10 uur. Sietze, Ma
rian, Elleke, Hilde en Henk
waren een half uur te vroeg
aangekomen. De laatste
groep kwam pas om half 11
aan. Daarna kregen we
warme chocomel en een
zakje chips . Om half 1 gingen
we ons omkleden en gingen
we nog wat kletsen. Om half
2 sliepen sommigen al. Er
waren ook nog een paar kin
deren die om half 3 gingen
slapen.

Woensdag

's Woensdagmorgens kwa
men Geke en Wies om 8 uur
weer terug bij de kampeer
boerderij. Iedereen lag toen
nog te slapen. Later werden
we wakker. Toen gingen we
ons wassen en aankleden.
Daarna gingen we ontbijten.
Na het ontb ijt moesten we de
keuken, slaapruimte, was
ruimte en de to iletten
schoonmaken. Toen dat
klaar was gingen we fietsen
over het eiland Schiermonni
koog. We zijn naar een ge
biedje gegaan waar vogels
veel broeden. Daar was een
fazanthaan, die at zo uit je
hand. Toen we door dat stuk
gelopen hadden, gingen we
weer verder fietsen. Toenzijn
we naar een klein haventje
geweest. Daar moesten 2 bo
ten aanleggen. Toen we dat
gezien hadden, gingen we

WASMI'CHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct I!!
Repareert bij u thuis
of in de werl(plaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(swJ g .130 B1,

GRONIIi.IGEN
tel. OSO - 419791

InstallatiebeQijf

fa. W . KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
~-416217

GAS-WATER
ELECTRA

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* alummium zonneschermen * aluminiu m laloezle ên* verticale jaloeziein* terrasschermen * houten markiezen * rolgordijnen * rollUiken * terras
. overkappingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijg baar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open : 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856



Workshop Jazzzangnaar het dorpje Schiermonni
koog. Daar gingen we souve
niers kopen. Daarna zijn we
patat gaan eten bij de snack
bar.

Zeehonden

Toen we dat op hadden, gin
gen we naar de kampeer
boerderij om onze bagage op
te halen. Toen fietsten we
met onze bagage en al naar
de boot toe , om half 7 vertrok
de boot naar Lauwersoog.
We hebben op de terugweg
nog een paar zeehonden op
zandbanken gezien. Aan
komst Lauwersoog om half
8. Om even voor half 9 waren
we bij de school aangeko
men. Het was een leuke
schoo lreis.

Sietze, Geke en Elleke.

Vanaf half septembe r zal in
Thesinge een workshop jazz
zang gegeven worden onder
leiding van Mieke Bom, o.a.
zangeres van de New Metro
nome Big Band, en dit jaar af
studerend in de studier ich
ting zang, lichte muziek, aan
het Groninger Conservato
rium.

De workshop is bedoe ld voor
mensen die graag zingen, be
langstelling hebben voor
jazz, maar nog niet veel erva-

ring hebben in dit genre. De
deelnemers/neemsters hoe
ven geen noten te kunnen le
zen. Tijdens de workshop zal
aandacht worden besteed
aan: zangtechniek, improvi
satie en interpretatie.

Er komen zowel koorstuk ken
als solostukken aan bod . Als
afsluiting van de workshop
zal, in overleg met de deelne
mers/neemsters, een pre
sentatie gehouden worden
op een nadere te bepalen

, tijdstip en lokatie.

Het minimum aantal deelne
mers/neemsters is 8, het ma
ximum 15. De kosten bedra
gen f 115,-. De workshop
wordt gegeven op 12 maan
dagavonden, van 19.30 tot
22.00 uur. Er zal rekening ge
houden worden met schoo l
vakanties. Nadere inlichtin
gen en opgave bij: Nellian Dij
kema, Bovenrijgerweg 19 in
Thesinge, telefoon: 05902
1731.

Gevonden
Mapje met 3 foto's, t.n.v.
Aalfs, bij de fietsenstalling
Dorpsweg, Garmerwolde t.o.
boerderi j Spanninga.
Douwe Tichgelaar,
w.F. Hildebrandstraat 24,
Garmerwolde
tel.: 050 - 421615

Wist U dat:

...Aukje Grootho ff op de bra
derie van slager Veenstra
(Ruischerbrug) een koeke
pan heeft gewonnen?

... het jaarlijkse touw1rekken
in Thesinge gepland is op 18
september?

Volgende maand in de G&T: een artikel over de droogte in Garmerwolde en Thesinge. Op de
foto (van Henk Remerie) de sproei-installatie van Van den Berg.
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- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor
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Voor al uw:
Bedden, Kasten , Tafels enz .,
in blankhout en loogkleur.

Rac efiet s . Merk: Ero ba. M aat 58.
Kleur: blauw/wit.
Vraagprijs : f 375.-. M et 2 splin
te rnieuw e A IR-B b innenbanden .
Tel.: 05902-2689.

Te koop

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens .
Delta v .d. Molen. Henl<Remerie
(fotograaf, tel. 050-4 19630), Tiny
Srnit , Hillie Ramaker-Tepper. Sjaak
Teunis, Ton Werdel<l<er. Els Kno l.

Reaakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902 
3723),
Elisabeth Totenaar.
Jo anne v.d. Meulen,
Truus Top. Metha Nijl<amp,
Lucie Kol-Slachter,
Marry Braker.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
T1ny Smit, Dorp sweg 36,
tel. 050-417178

Eind-redaktie Thesinge:
Jeanne v.d. Meulen. SchuIt erIaan 25.
tel. 05902-3544.

Lay-out: Luc ie Kol- Slachter.
Metha Nijkamp

Administrati e: Peta Jurjens.
L. v.d. Veenstraat 15.
9798 PK Garme rwol de.
tel. 050- 416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d, bank 815949 .

Abonnementsg eld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 20
augustus 19.00 uur.

REDAKTIE
ADRESSEN

",et Grenen Meubel Pakhuis

In Garrelsweer

Jan.

ber met de aktiviteiten?
4 september de volgende
G&T verschijnt?
we benieuwd zijn welke
copy op tijd van de vereni
ging binnen is?
Jos het papiertje met de
uitslagen van de feest
week onmid dellijk ver
scheurd heeft na de be
kendmaking op de feest
avond?
die uitslagen dankzij Jan
na'S speurwerk alsnog ge
publiceerd kunnen wor
den?

Wist U dat:

de G&T er mede is om al
het werk wat in het "on
zichtbare" gebeurt door
dorpsgenoten. zichtbaar
te maken? Aangezien ook
G&T-Ieden ziende blind
zijn, mag u ons gerust
even "t ippen.
dit ook geldt voor dorps 
belangen en veel vereni
gingen? Weet u welke
sporten je in Garmerwolde
kunt bedrijven en of en
wanneer je een "proef"
mee mag doen? Wanneer
ze weer starten in septem-

Het jaarlijkse uitstapje van de middenstand (en medewerkers) uit Thesinge. (foto: de busch auffeur)

Op sch ool.
Dat vind ik stom .
Ik wil van school af.
Op schoo l.
Dan zeg ik: bah. bah.
Maar ik doe het niet.
Opsehool.
Dat vind ik stom.

Foto v.d, maand
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GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
G armerwolde

050- 41 6252

Openingstijden: vrijdag 10 tot 21 uur
zaterdag 10 tot 16 uur

Stadsweg 93, te Garrelsweer, 05967-2017

WINK ËLCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON Q50...41060B.


