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Er valt iets te vieren in Garmerwolde

Kos tbare toeters

In de zeventig jaren van haar
bestaan heeft Harmonie het
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De dorsmachine, één van de foto's op de tentoonstelling t.g.v.
1aa-jarige landbouwvereniging. (foto: H. v.d. Klei)

beide verenigingen niet zo- nodige meegemaakt. De ge-
veel overeenkomsten. leidelijke groei van het leden-
Harmon ie heeft als doel om tal had tot gevolg dat het in-
feestelijke momenten in het strumentarium ook moest
dorpsleven met muziek op te worden uitgebreid. Alle in-
luisteren. Zo is Harmonie ook strumenten werden en wor-
ontstaan. Vóór 1923 was er den nog steeds door de ver-
een groepje inwoners die wel eniging aangeschaft en in
voor wat ' lawaai' wilden zor- bruikleen gegeven aan de
gen als er iets in het dorp te spelers . Wanneer de muziek-
doen was. Dat groeide in vereniging volledig door de
1923uit tot de opr ichting van straten van Garmerwo lde
de muziekvereniging Harmo- loopt, gaat daar zo'n
nie. De naam is wat mislei- f 200.000,- alleen al aan in-
dend , want Harmon ie is geen strumenten voorb ij. Een
harmonie in de betekenis van grote bas kost al gauw
muziekgezelschap met kope- f 17.000,-, een beetje een
ren en houten blaasinstru- bügel f 2.500,-; het zijn kost-
menten met slagwerk. Har- bare toeters.
monie is een fanfareorkest In de oorlogsjaren moesten
met drumband en kapel. de koperblaasinstrumenten

verborgen worden , omdat
alle koper door de bezetter in
beslag werd genomen. Na de
oor log kwamen uit hooiber
gen en kolenhokken ver-

Wat Jawaai

Verder zitten er tussen de

landbouwers waren lid.
De Landbouwvereniging is
een standsorgani satie die de
belangen van de agrarische
beroepsgroep behartigt, ook
binnen de grotere landelijke
landbouworganisaties. De le
den waren en zijn afkomstig
uit de boerenstand of heb
ben daarmee een heel duide
lijke band. Door het unieke
karakter van de muziekver
eniging kwam het in vroeger
jaren voor dat tijdens de
oogst, vlak voor een optre
den, iedereen zijn muziekin
strument meenam om tijdens
de pauze met elkaar nog
even te oefenen. En dat
brengt muziekvereniging en
landbouwvereniging even
heel dicht bij elkaar.

Muziek met de oogst

In Garmerwolde is in de
maand april niet alleen ko
ninginnedag gevierd. Er
waren nog twee gedenk
waardige gebeurtenissen:
het 100-jarig bestaan de
Landbouwvereniging Gar
merwolde en omstreken en
het 70-jarig jubileum van
muziekvereniging Harmo
nie . Reden genoeg voor de
G&T-express om met beide
verenigingen eens in het
verleden te duiken. En toch
ook een blik op de toe
komst te werpen.

Met muziek door de jaren
heen viert de muziekvereni
ging Harmonie met eigen
muziek, voorzien van een
toe lichting door mevrouw
Welling haar 70-jarig bestaan
in dorpshuis De Leeuw op
vrijdag 17 april. Met de vrije
entree maakt de vereniging
het mogelijk dat iedere mu
ziekliefhebber de avond kan
bezoeken.
De Landbouwvereniging her
denkt bijna twee weken later,
op dond erdag 29 apri l, haar
eeuwfeest met een optreden
van het Cabaret der Lage
Landen uit Broek in Water
land. Voor beide verenigin
gen een mijlpaal, voor beide
verenigingen een moment
om met de leden stil te staan
bij hun eigen organisatie.

Het opmerkelijke van de mu
ziekvereniging is dat ieder
een er lid van kon (en kan)
worden en dat ook was. Er is
geen huis in Garmerwolde of
er woont wel een (oud-)Iid
van deze vereniging. Voor
veel andere dorpen in de pro
vincie Groningen gold de mu
ziekvereniging als de arbei
dersmuziekvereniging. Dat
was niet het geval in Garmer
wolde; ook middenstand en



scheidene instrumenten
weer tevoorschijn.

Tomatenrood jasje

De muziekvereniging is niet
alleen in het bezit van kost
bare instrumenten, ook de
uniformen vertegenwoordi
gen een aanzienlijk bedrag.
Sinds 1969 heeft Harmonie
een eigen uniform met
zwarte broek en tomaten
rood jasje. In 1923werd er in
burger gelopen met een un
iforme pet. Daarna was het
een wit overhemd met zwart
vlinderdasje en epauletten.
Het uniform was er niet zo
maar. Daarvoor is indertijd
een actiecomité in het leven
geroepen door de heer K.
Pestman, geassisteerd door
mevrouw Van der Werf, de
echtgenote van de toenma
lige huisarts, en nog enkele
dorpsgenoten. Met dubbel
tjes en kwartjes is in het dorp
en wijde omstreken het be
drag verzameld om de eerste
uniformen te kunnen aan
schaffen.
Alle leden hebben een eigen
uniform dat zij ook onderhou
den. De reserve kleding
hangt in de kast bij de familie
Post aan de W.F. Hildebrand
straat. De heer Post is 25 jaar
bestuurslid geweest. 'Wan
neer er weer een mars in het
vooruitzicht is,' vertelt de
heer Post, 'dan komt de kleer
maker bij ons aan huis. Ieder
die wat te ver- of herstellen
heeft aan zijn uniform, komt
dan langs, zodat we weer
piekfijn op pad kunnen.'
De heer Post houdt de mode
in Parijs nauwlettend in de
gaten: 'We hebben nog sta
pels vandie korte rokjes in de
kast liggen die in de zestiger
en zeventiger jaren werden
gedragen,' geeft hij aan.
'Daar kunnen we nu niets
meer mee, of de mode moet
weer aanzienlijk korter wor
den.'

Topsport

Wekelijks oefenen de blazers
van Harmonie op de maan
dagavond in de sportzaal , op
de donderdagavond is de
beurt aan de drumband, de
kapel (deAlpenjagers)oefent
op de zondagochtend. Be
ginnende spelers krijgen één
maal per week les van de diri
gent. Ze worden in de gele
genheid gesteld hun A- di
ploma te halenop kosten van
de vereniging. Verdere diplo
ma's zijn met een eigen bij-

drage ook via de vereniging
te regelen. Maar een diploma
is uiteraard niet verplicht.
Veel doorgewinterde spelers
van Harmonie hebben geen
diploma maar spelen als de
beste. 'Je moet er ook een
beetje gek van zijn,' vindt R.
Stol, bestuurlid van Harmo
nie. Alleen oefenen op een
kamertje vindt hij niet de
leukste kant van het spelen,
alhoewel regelmatig stude
ren toch een belangrijk on
derdeel is van het lid zijn van
de muziekvereniging. 'Veel
mensen denken dat weke
lijks samen spelen vol
doende is om de kwaliteit
van het spel van Harmonie te
houden. Maar als je met el
kaar echt vooruit wilt , dan zul
je ook thuis regelmatig je in
strument tevoorschijn moe
ten halen,' geeft hij aan.
'Maar het spelen tijdens een
optreden blijft toch het
mooist. Het is prachtig om
aan een zaal vol publiek te
merken dat je ze mee krijgt.
Dat geeft heel veel voldoe
ning. Trouwens, zo'n mars
ronde door Garmerwolde
kun je rustig beschouwen als
topsport. Je bent ruim een
uur onderweg en met name
voor de grotere instruments
pelers is het een hele sjor. '

Vaandel en mascotte

Tijdens het 50-jarig bestaan
heeft Harmonie haar vaandel
uitgereikt gekregen. Dit
vaandel is ontworpen en ge
maakt door de eigen leden.
Er zijn heel veel avonden aan
knutsel- en naaiwerk verstre
ken voordat de vereniging
fier haar vaandel kon dragen.
Op dezelfde jubileumbijeen
komst waarop het vaandel
officieel werd overhandigd,
kreeg het toenmalige be
stuur ook een mascotte uit
gereikt: een dwerggeitje, dat
liefdevol bij de familie Ha
venga onderdak kreeg. Van
zowel het 50-jarig als het 60-

jarig jubileum heeft het be
stuur een boekwerk samen
gesteld, waarin pracht ige fo
to's zijn opgenomen.

Boerderijenboek

Niet alleen het bestuur van
de muziekvereniging houdt
zich bezig met een boek. De
Landbouwvereniging is de
laatste twee jaren zeer inten
sief betrokken bij het tot
stand komen van het boerde
rijenboek van de gemeenten
Ten Boer en Overschild. In dit
boek zal alle informatie over
boerder ijen in deze gemeen
ten worden verzameld. Twee
geschiedkundigen geven
daarbij ondersteuning. Op
het Rijksarchief en via het Ka
daster worden zoveel moge
lijk gegevens verzameld. Het
ligt in de bedoeling dat eind
1994begin 1995 het boek ge
reed zal zijn.
Het tot stand komen van het
boerderijenboek is één van
de belangrijkste redenen,
naast uiteraard de contacten
van agrariërs onderling,
waarom de Landbouwvereni
ging van Garmerwolde nog
blijft voortbestaan . Erblijft nu
een stimulans om het boek te
voltooien. De investeringen
van de laatste jaren zouden
anders voor niets zijn ge
weest.

Breed perspectief

Uit de notulen en jaarversla
gen van de afgelopen 100
jaar blijkt dat de Landbouw
verenigingeen belangrijke or
ganisatie was in de dorpsge
meenschap. Landbouw
werd in breed perspectief ge
zien; het ging ook om so
ciaal-maatschappelijke voor
zieningen. Zo heeft de Land
bouwvereniging een Onder
linge Ziekenfonds voor arbei
ders opgericht in 1896. Op
aandrang van de vereniging
werden in 1905de tollen inde
gemeente afgeschaft. Er

De Harmonie vroeger.

werd een boerenleenbank
(1917) opgericht en de vesti
ging van een postkantoor
(1939) werd bewerkstelligd.
In 1929 werd gestart met de
verbreding van de Dorpsweg
die in 1930 werd voltooid .
Niet alleen agrariërs waren
lid, in de beginjaren werden
ook het hoofd der school en
de huisarts op de ledenlijst
aangetroffen.
Ook in lezingen en inleidin
gen was de Landbouwver
eniging breed georiënteerd.
Er waren sprekers over de
meest uiteenlopende onder
werpen: wat kan een werkge
ver doen om werkloosheid te
voorkomen, zijn zonlicht en
ventilatie onmisbaar voor ge
zonde woningen, het verple
gen van zieken en begraven
van overledenen enzovoort.

Meer 'boerenzaken'

Uiteraard kwamen er ook
meer 'boerenzaken' aan de
orde: barometer en weers
voorspelling, machinaal
zaaien of breedwerpig, voor
en nadelen van jaloezieën ter
vervanging van molenzeilen,
bemesting met kunstmest,
het hebben van een gemeen
schappelijke stier ter dekking
en nog veel meer van dit
soort onderwerpen. Het
laatstgenoemde geeft aan
dat de vereniging ook in ge
zamenlijkheid materialen
aanschafte. Zo werd geza
menlijk zaaigoed ingekocht,
er werd een paardenverzeke
ring opgericht (1896), er wer
den proefvelden aangelegd,
een Combertoestel om de
zuurgraad van de grond te
meten werd aangeschaft, de
vereniging verschafte zich
een veeverlosapparaat en
een kunstmeststrooier die te
gen een geringe vergoeding
door de leden kon worden
gebruikt.
Verder werden er aandelen
gekocht van de Coöpera
tieve Stokartonfabriek en de
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G or rner wo.de

Noord-Nederlandse Coöpe
ratieve Kunstmestfabriek. In
1923 werd in Garmerwolde
voor het eerst een stieren
keuring gehouden , die nog
vele jaren daarna werd her
haald.

Een grotere kring

De Landbouwveren iging kan
terugkijken op een kleurrijk
en act ief verleden, dat zeer
nauw betrokken was op het
dorpsleven. Dat die banden
ruimer werden met de tijd,
had ook de nod ige gevolgen
voor de Landbouwvereni
ging. In een eerder artikel in
de G&T-express is al eens
aangegeven dat door een
reorganisatie binnen de land
bouworganisaties de afde
ling Garmerwolde zal moe
ten opgaan in een grotere
'kring' het Centraal Weidege
bied. Deze kring omvat in to
taal zes gemeenten en is het
orgaan waarmee politiek in
vloed kan worden uitgeoe
fend. Verschillende leden van
de Landbouwvereniging zijn
overgegaan naar de kring.
Toch blijven zij ook nog hun
plaatselijke landbouwvereni
ging ondersteunen. Met
name om als agrariërs onder
ling in het dorp nog wat con
tact te houden.

Nog een toekomst?

Voor de toekomst ziet de
Landbouwvereniging zich
met name een rol toebedeeld
als init iator van een nieuwe
vereniging binnen de ge
meente Ten Boer die op ge
meentelijk niveau de ge
sprekspartner wil zijn met de
gemeenteli jke overheid. Het
bestuur,de heren H. Bruining

(secretaris), A. Havenga
(voorzi tter), S. Spanninga
(vice-voorzitter), S. van Weer
den (bestuurslid) en J. Wie
ringa penningmeester), heeft
contact gezocht met alle
boerenorganisaties in de ge
meente om zich aan te slui
ten bij de nieuwe vereniging.
A. Havenga ziet het belang
van deze vereniging heel dui
delijk: 'Veel van de landelijke
wetgeving wordt bij de ge
meentes neergelegd om na
der in te vullen en ook uit te
voeren. Bijvoorbeeld wetge
ving op het gebied van milieu
en waterschappen. Het is
voor de agrariërs van belang
dat de gemeente duidelijk
weet wat onze mogelijkhe
den en belangen zijn. Om dat
via de nieuwe kring te doen,
is niet verstandig , Daarvoor
is die te groot. In de komende
weken verwachten wij van de
andere verenigingen een
reactie op ons voorstel. '

En ook toekomstmuziek?

Het bestuur van de muziek
vereniging bestaat uit de da
mes C. Feenstra (bestuurs
lid), R. Stol (secretaresse) en
W. Tammeling (penning
meester) en de heren T. Al
berda (bestuurslid) H. Ha
venga (voorzitter), A. Mulder
(bestuurslid) en R. Stol (be
stuurslid). Dit bestuur verga
dert tweemaandelijks en
heeft als belangrijkste zorg
voor de komende jaren de
vereniging in stand te hou
den. Het ledental is de laatste
jaren zienderoge achteru it
gelopend. Er zijn momenteel
nog circa 30 leden; te weinig
om echt sprake te zijn van
een bloeiende vereniging.
Dit baart het bestuur zorgen.
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Veel jonge leden zijn afge
vloeid omdat ze andere be
zigheden kregen. Ook oude
ren haken geleidelijk aan af.
Een kleine vaste kern zorgt
ervoor dat de vereniging nog
blijft bestaan. Het bestuur wil
in eerste instantie zorgen dat
wat nu rest ook blijft bestaan.
Het instrument mag niet in de

Braderie

De braderievan de Feestdrie
daagse word t gehouden op
vrijdag 2 juli aanstaande .
Mensen die een leuke hobby
hebben en dit graag eens wil
len laten zien, kunnen zich
opgeven bij Janna Hazeveld,
tel. 050 - 4 14777. Ook wordt
er weer een kindermarkt ge
houden.

Janna Hazeveld

GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor gro epen

Dorpsweg 55
Gar mcr wolde
050 - 416252

70 jaar Harmonie. (to to : Hook Remer ie)

kast komen te staan. Dat is in
het verleden te veel gebeurd.
Het bestuur vraagt iedereen
die vroeger wel eens heeft
gespeeld , om het eens op
nieuw te proberen . Want de
muziek moet , hoe dan ook , in
het dorp blijven.

TinySmit

Wist u dat...
- Toneelvereniging WWK

op 1 en op 8 mei in Het
Trefpunt in Thesinge op
zoek gaat naar grootva
ders "schat" en dat hieruit
een avond vol verwikkelin
gen volgt?

- en dat mevrouw J. Hof
stede-Kol (tel. 1957) de
kaarten verkoopt?

Schoorsteenveegb edrij f

ROELBUS

Schoorsteenveg en

V erkoop scho orsteenkappe n

Schoorste enin s pectie

Verwijderen va n nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer



Paastradities in Garmerwolde

Eieren zoeken op 2e paasdag in Garmerwolde. Catharina
Veenstrageeft uitleg. (fo to: Henk Remehe)

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood vvordt natuur/ijk
gebakken door

Ooit gehoord van de Fled
derbosscherwisselbokaal
club? Deze club bestaat uit
een actieve groep bewo
ners van de Grasdijkweg,
te weten de families
Arends, Hoekstra, Katten
berg en Veenstra. Ruim
twee jaar geleden staken
zij de koppen bij elkaar en
besloten op Tweede Paas
dag iets te organiseren
voor de bewoners van de
Grasdijkweg. Omdat dit
groepje bij nader inzien wel
erg klein bleek te zijn, na
men ze de Geweideweg en
de Oude Rijksweg er ook
maar bij. Nog een schepje
er bovenop en ... het hele
dorp werd gevraagd.

Nu al weer voor de derde
keer zijn ze erin geslaagd om
een gezellige Paasmaandag
voor groot en klein te organi
seren. Deze keer met onder
steuning van Geesje Santing
en Eitje van Huis.

Eieren zoeken

Op het land van de families
Arends en Veenstra liggen
200 hardgekookte en be
schilderde eieren her en der
verstopt. Rond half tien zijn
er 50 kinderen aanwezig. Ze
worden in drie leeftijdsgroe
pen verdeeld: peuters. kleu
ters en ouderen (groep 3 tot
en met 8). De peuters weten
nog niet zo goed wat er aan
de hand is, maar met wat
hulp van vader en moeder ra
ken de meegebrachte tasjes
en mandjes toch aardig vol.
De kleuters zijn duidelijk ge
motiveerder en zoeken vol

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.

overgave; het valt echt nog
niet mee om de eieren te vin
den! De ouderen moeten
eerst een eindje lopen;
daarna wordt hen uitgelegd
wat de bedoeling is. Ieder
kind moet drie eieren zoe
ken: een rode, blauwe en
groene. Op elk veld ligt maar
één kleur. dus je moet alle
drie velden bij langs. Zodra je
de eieren gevonden hebt,
moet je je melden. Enkelen
staan te trappe len van onge
duld en gunnen zich nauwe
lijks tijd om te luisteren. Op
de eieren blijken punten te
staan: zou je voor het hoog
ste aantal een prijs krijgen?
Inderdaad: de eerste prijs is
voor degene met het hoogste
aantal punten: Lisa Mock ing.
De tweede prijs gaat echter
naar degene met de laagste
punten: Johan Tammeling.
De derde prijs is voor de snel
ste: Hailey Hoekstra. Op
deze manier hebben ook de
jongere kinderen een kans
om te winnen.

Na afloop ontvangen alle
eierzoekers een netje met
chocolade eitjes. (De gevon
den eieren mogen ze natuur
lijk mee naar huis nemen.)

Noten schieten

Om kwart voor elf begint de
raceom de Fledderbosscher
wisselbokaal; de 73 deelne
mers worden verdeeld over
acht banen. Voor de jeugd
zijn er twee aparte banen, zo
dat ook zij kunnen kennisma
ken met het noten schieten.
Jong geleerd is oud gedaan.
Allerlei goedmoedige kreten
weerklinken: 'Zet'm op!',
'Goed zo!' , 'Da's dom!' , 'Net
er noast!' , 'Sekom!', enzo
voort. Een deelneemster uit
onze groep lukt het tot twee
maal toe om allenoten eraf te
gooien. Tot haar spijt blijkt er
niet in een soort bonus te zijn
voorzien; misschien iets voor
de volgende keer?
Na tien ronden is de strijd be
slist. Kees van Steenis blijkt

de beste en wint de wisselbo
kaal. Nummer 2 wordt
Boukje Zijlstra, 3 Joop de
Haan, 4 Jan Spanninga en 5
Arjan Hazeveld. De poedel
prijs is voor Ben Vink. Dewin
naarvan vorig jaar (Jan Werk
man) krijgt als aandenken
een kleine beker uitgereikt.
Dankzij Jan Veenstra's pas
sie voor jode lmuziek kunnen
we voor en na de prijsuitrei
king genieten van een optre
den door Hilde Kor. Zij brengt
de stemming er goed in!

Paasvuur

Onder het toeziend oog van
vele dorpsgenoten wordt het
paasvuur om half negen aan
gestoken. Het vuur brandt
goed en er ontstaat weinig
rook. Vooral de kinderen ver
maken zich opperbest.
Naar men zegt moeten er in
sommige streken allerlei tra
dities rond het paasvuur be
staan, zoals het lopen met
fakkels en het drinken van
chocolademelk. Zijn er nog
mensen die zich dergelijke
gebruiken kunnen herinne
ren?

Middag voor 55+

Over paastradities gespro
ken: de plaatselijke vrouwen
raad organiseert al jaren een
'notenschietmiddag' voor
55+, dit jaar op donderdag 8
april. Het gaat zo'n middag
vooral om de gezelligheid,
het samenzijn; we zijn lekker
'onderons'.
Het notenschieten gebeurt
op drie banen; op elke baan
liggen maar liefst 35 noten!

nieuwbouw
lIlIfbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
l el. 050-4 16501

Wonkelcenuum~ tel. 415222
Selwenl. tel. 778455
Vonmat1<t I<omlweg 51-53
CIa.....-.d47
Beyum Oost. tel. 421462



Schietvereniging te gast

Het valt niet mee om alleen
de achterste(n) eraf te wer
pen; middenin of vooraan
lukt beter. Raak je helemaal
niets, dan krijg je vijf minpun
ten. Door al die plussen en
minnen is het altijd weer een
verrassing wie er uiteindelijk
wint. Na vijftien beurten kan
Jan Star zich de kampioen
van de middag noemen (+
vier punten), op de voet ge
volgd door Hielke van Dijken
(nul punten). De rest zit alle-

maal in de min (van zeven tot
en met 148!).
Ter afwisseling spelen we
ook nog een paar spelletjes
bingo. Over één prijs (eenge
ranium) ontstaat enige hilari
teit: men ziet zich al (net als
vroeger) achter de gera
niums verscholen zitten ! Na
tuurlijk kun je hem ook in de
tuin poten.

Hillie Ramaker-Tepper

Clou van de koe

Schietvereniging. (foto: Henk Remene)

Kees van Steenis heeft de F/edderboscher wisse/bokaal ge
wonnen met "Neut 'n Scneit 'n", 2e Paasdag Garmerwo/de. (fo to :

Henk Remerie)

ling van f 10,-.
• Per persoon kunt u maxi
maal twee kavels huren.
• Alle kavels zijn genummerd.
• U ontvangt een bewijs van
deelname met het kavelnum
mer van uw keuze erop.
• Wanneer de koe de clou de
poneert op een scheidings
lijn met een andere of meer
dere kavels, zal die kavel win
naar zijn, waar het grootste
deel van de clou ligt.
• Er zullen een beperkt aantal
kavels worden verhuurd, dus
op e op.
• Bij eventuele calamiteiten
ligt de eindbeslissing bij het
organiserend comité.

De Fledderbosscherwissel
bokaalclub organiseert tij
dens de Feestdriedaagse op
3 juli de clou van de koe. Op
die dag zal er op het perceel
Fledderboschweg - Gras
dijkweg een koe worden los
gelaten. De koe zalergens op
dit perceel de clou depone
ren. Wanneer u de gelukkige
bent die de kavel heeft ge
huurd, waarop de koe de
clou heeft gedeponeerd,
kunt u de hoofdprijs van f
500,- tegemoet zien.
De spelregels zijn als volgt:
• Iedereen kan meedoen.
• U huurt voor die dag (3 juli
1993) een kavel tegen beta-

vereniging zal met een beker
naar huis gaan. Een soortge
lijke uitwisseling vindt ook
plaats met de schietvereni
ging GEO uit Garrrelsweer.
Elke dinsdagavond van okto
ber tot en met mei komen de
Buurschutters in dorpshuis
De Leeuw bij elkaar. Belang
stellenden zijn van harte wel
kom.

De schietvereniging Buur
schutters uit Garmerwolde
had op dinsdag 23 maart uit
wisseling met de schietver
eniging The Cartwr ights uit
Ten Post. Het is de bedoeling
dat Garmerwolde dit jaar ook
een keer uit schieten gaat in
Ten Post. De resultaten van
beide wedstrijden worden
dan bij elkaar opgeteld. De
beste schutter en de beste

SChildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutter1aan 28 .
telefoon 05902-1957

1ns1Blatiebeaijf

fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
Q5(}41621 7

GAS-WATER
E~CTRA

GEZIEN ...
dat u b il Vos Op t iek m eer br il
k fl Jg ! VOOf uw geld
Gro te keu ze In u it erst he
laaibare montu ren va n
de bekende merken
mei beu ou wea re
uara nue en
se rvtee



EMS speelt: 'Vlinders in 't lief' Stoomfluitjes

Duiker in de maar

Het is zaterdagavond 10 april
in de vernieuwde sportzaal
van de lagere school in Rui
scherbrug. De mensen die
het publiek van een natje en
een droogje gaan voorzien,
zijn al vroeg in de weer. Tegen
half zes melden zich de eer
ste van de tien spelers om
geschminkt te worden. Nade
bijzonder succesvolle 'pre
miere' in de Molenberg te
Delfzijl hebben alle spelers er
duidelijk weer zin in. Maar
toch. Zo'n eerste avond voor
eigen publiek, de zenuwen
gierensommige spelers door
de keel. Langzamerhand
druppelt de zaalvol met men
sen die er een lange zit voor
over hebben om een daal
ders plaatsje te bemachti
gen.Her ender worden plaat
sen vastgehouden voor fami
lie of kennissen die wat later
komen en ook de wat jeugdi
qer toeschouwers laten zich

niet onbetuigd. Het is duide
lijk: de faam is de toneelver
eniging van EMS te Ruischer
brug vooruit gegaan. Men
heeft van horen zeggen dat
er weer een klapper gebracht
zal worden. En navraag leert
dat de zaal voor alleavonden
weer vol geboek1 is.
Als dan rond 8 uur de voorzit
ter van EMS de aanwezigen
welkom heet, staan achter de
coulissen de spelers kant en
klaar. Men controleert voor
de laatste keer of alles zit en
staat zoals het hoort en men
wenst elkaar toi, toi, toi. Na
het derde belletje gaat het
doek op en het spel neemt
een aanvang.
Zodra de kop eraf is, voelt
een ieder zich weer lekker in
zijn of haar spel en ontrolt
zich voor de toeschouwers
een toneelstuk waar volgens
regiseuze Wina Bolhuis een
boekje bij verzonnen is. Ge-

dragen door de reacties van
het publiek laten de spelers
zich soms leiden door het
stuk zonder dat de tekst er
door in gevaar komt maar wel
met de nodige aanvullingen.
In het tweede bedrijf komen
de laatste spelers op het to
neel en langzamerhand klimt
het stuk naarzijn ontknop ing.
Wanneerin het laatste bedrijf
de snoodaard is ontmaskerd
en de geliefden elkaar heb
ben gevonden, valt het doek
en kunnen de spelers het
welverdiende applaus van
het publiek in ontvangst ne
men. Nadat het doek voor de
laatste keer is gevallen,gaan
sommige toeschouwers naar
huis terwijl anderen blijven
om onder het genot van een
glaasje nog te kunnen dan
sen op live muziek.

Ton Werdekker

In de Thesinger maar - ter
hoogte van het huisje van
Ruth van Dalen - is een vijf
tien meter lange en bijna drie
meter brede dam aangelegd.
De familie Steenbeek had
deze nieuwe verbinding met
de overkant nodig in verband
met de aanschaf van ruim 14
hectare grond. Met trekkers
en vee kan de oversteek nu

Duiker Achter-Thesinge. Itoto:

Henk Remeriel

Te koop:
de WAARD-tent (Albatros)
1982 + Saris aanhangwagen
tje Speedy (1986), in zeer
goede staat, f 1350 ,- . Tel.
050-420729
Verloren: omstreeks 1 april
(helaas geen grap) een zil
veren armband. Anne Ben
neker, Garmerwolde

Diefstal:
uit fietsrek einde Dorpsweg
Garmerwolde op vrijdag 16
april tussen half vijf en tien
uur een op slot staande Ga
zelledamesfiets (veiligheids
slot). Was herkenbaar aan
verbleek1 blauwe fietstassen
en heeft twee ingegraveerde
postcodes, waarvan één uit
Garmerwolde. Wie kan in
lichtingen verstrekken? Bo
vendien de vraag: Worden er
op die plek vaker fietsen ge
stolen? Graag telefoontje
naar Els Knol, 411149.

gemakkelijk en snel gemaak1
worden.
In de dam - die in één mid
dag is gelegd - is ook eenzo
genaamde 'duiker' aange
bracht; de bootjes waarmee
mensen van het waterschap
hun contr öles uitoefenen
kunnen er precies doorheen.

Elisabeth Tolenaar

Auto- en Motorrijschool

K. J.Vriesema

Wigboldstraat 20, Ten Boer
Tel.: 05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining percomputer

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor aluw
KOEIEN EN SCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke leerverf -procedé van Allround l ed erserv ice is hun bankstel
weer als nieuw .
Duur? Nee, zeker niet in verhoud ing met de aanschafpms. Bel voo r meer informatie:
050-424205

~llD

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



In gesprek met juf Wya

Juf Wya van Chr. basisschool "De Til " in Thesinge. (foto : Hook Reme

rie)

In het gezellige lokaal van de
kleuters heeft Tineke Werk
man voor de G&T-express
een gesprek met de nieuwe
kleuterjuf in Thesinge, Wya
Kloosterhuis . Na het vertrek
van juf Trienke Bosma-Hof
man naar de Kimkiel, een
school voor speciaal onder
wijs in Groningen, zwaait juf
Wya per 1 november 1992de
scepter over de Thesinger
kleuters.

Even voorstellen...

Juf Wya werd op 20 februari
1965 geboren in Thesinge
(Singel 1), waar zij drie maan
den woonde. Toen vertrok
het gezin (Wya heeft nog
twee zussen) naar Ten Boer.
Daar bezocht zij de lagere
school, toen nog School met
de Bijbel geheten, thans 'de
Fontein'. De christelijke kleu
terschool stond toen nog aan
de Stadsweg. Uit die tijd her
innert ze zich vooral het schil
deren en knutselen. Dat vond
ze zelf het leukst op de kleu
terschool.
Verder herinnert ze zich nog
goed, dat ze eens een teke
ning voor juf had meege
bracht. Van haar zussen had
ze geleerd hoe ze een
'vliegende vogel' moest ma
ken (zo'n cliché vogel in de
vorm van een V). De juf
keurde de tekening niet
goed, ze zei dat het beslist
niet op een vogel leek, voor
taan moest ze vogels anders
tekenen !
- 'Ik was heel verdrietig, want
ik begreep het niet. Later wist
ik dat kleuters zich creatief ui-

INSTALLATIEBEDRIJF

J.D. SLACHTER

• GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

H. Ridderplein 4
9797 PP Thesinge

'l?'05902-1300

ten vanuit hun belevingswe
reld. Dan komen gewoonlijk
niet zulke beelden tot stand,
mits ze oudere kinderen of
volwassenen imiteren'.

Milieuproject

Op de lagere school deden
ze in de vierde klas van mees
ter Postuma mee met een mi
lieuproject. Ze wonnen een
prijs en mochten met de hele
klas een dag naar de Flevo
hof, waar ze van Jan Terlouw
een boek, door hem geschre
ven en gesigneerd, overhan
digd kregen. Dat maakte wel
indruk !

Waarom kleuterjuf

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

oor voetanamnese

massage
reflexzöne-

therapie

Op de vraag waarom ze kleu
terjuf is geworden, zegt Wya:
- 'Het werken met kinderen
heeft me altijd getrokken. Na
de MAVO in Bedum ging ik
naar de Prot.Chr. Kweek
school voor Kleuterleid(st)ers
in Groningen. Tijdens deze 3
jarige opleiding haalde ik de
A-akte en de Hoofdakte-B.
Daarna volgde ik een 1-jarige
dagopleiding aan de Nijen
borg om volledig bevoegd
groepsleerkracht voor het
basisonderwij s te worden. In
juni 1985 was mijn stud ie af
gerond. Er waren bijna geen
vacatures, daarom liet ik me
inschrijven als invalkracht' .
Aan de school in Ten Post
mocht ze vrijw illigerswerk
doen. In oktober kreeg ze

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

hier wegens ziekteverlof van
een leerkracht, een volledige
baan aan een gezellige groep
van 35 kleuters. Deze betrek
king was tot de zomervakan
tie. Daarna volgde een 'inval
periode' aan verschillende
scholen. In april 1987 werd ze
gevraagd om op de Fiducia
school (Speciaal Onderwijs)
in te vallen. Deze periode
duurde tot maart 1988. Ze
werkte hier met zgn. IOBK
kinderen. In Ontwikkeling Be
dreigde Kleuters. Vervolgens
gaf ze nog les aande Samen
werkingsschool in Godlinze
(computerles , godsdienston
derwijs, gymnastiek, Engels
en remedial teaching) en in
Ten Post tot ze op 1 augustus
1988 een vaste baan kreeg in
Onderdendam. Ze werkte
hier de eerste jaren als leer
kracht van groep 1/2 en 3/4
en later voor de combinatie 1
Vm4.

Op 1 november 1992 werd ze
in Thesinge benoemd en in
deze periode val je met je
neus in de boter, want dat is
de drukste en onrustigste pe
riode in een schooljaar. Ze
kon dus meteen laten zien
wat ze in haar mars heeft.

Geen voorkeur

Op de vraag wat haar lieve
lingsvakken op school zijn,
zegt ze geen speciale voor
keur te hebben. Als er dan
toch iets genoemd moet wor
den, dan zijn dat taaIactivitei
ten, spel- en klanklessen en
de creatieve vakken.

Hobbies

• SANITAIR en
CV HANDEL

A. BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049



cu o uh va n "p.l l"l ' l l.

Op d il ' rna uie r wee t

U zeker dat u de he..n

keu s maakt .

Het openluchtspel van rede
rijkerskamer Wester is op 16
en 17juli, uitwijkdata 20 en 21
juli. Gespeeld wordt 'De neie
weg' van Herman van der A.
Regie: Kees Jansen. De op
voeringen zijn gepland vóór
de zomervakanties, omdat
deze dit jaar laat zijn.
Tijdens de jaarvergadering
van rederijkerskamer Wester
zijn Hannie Havenga en Eitje
van Huis met algemene
stemmen herkozen in het be
stuur.

Openluchtspel

Dodenherdenking

De kerkeraad

Dodenherdenking wordt dit
jaar in Thesinge gehouden
met een korte samenkomst
in de hervormde kerk, op de
avond van 4 mei. Iedereen
wordt van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.
De bijeenkomst begint om
half acht en duur t tot onge
veer vijf over acht , inclusief
enkele minuten stilte.
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HOUTMARKT

NIJDAM
W01dweIJ6-8, 9734 AC nronnçen-aoscner

brug Uo wijk Leweeborü
Tel, 050-416135 Fax 050-415751

veel voor de school doen '.
Zelf ging ze als kleuter vaak
zingend naar school.
Wij wensen haar toe dat zij en
haar kleuters hier in Thesinge
ook zingend naar school zul
len gaan.

Tineke Werkman.

Abraham

Dat het op Achter-Thesinge
een gezellige buurt is, bleek
weer op 28 maart. Op deze
dag zag Goosen Bus name
lijk zijn Abraham. Bij thuis
komst uit de kerk bleek de
voortuin van de familie Bus
opgesierd met twee grote
tekstborden, een levens
grote koe van multiplex en ui
teraard Abraham zelf. Heel
wat voorbijgangers weten nu
van het stemgel uid van boer
Bus en van zijn lijfspreuk 'Dat
kost geld' en van de mening
van de makers 'Hij is welge
steld '. Zelfs tot 's avonds laat
werd het geheel verlicht door
midde l van een bouwlamp.
In de sloot dreef een schitte
rende eendekooi , gemaakt
door Jaap Koenes, omdat
bekend is dat Goosen Bus
stapelgek is op eendeëieren.
Koenes had er al een paar
eieren ingelegd en toen Bus
de kooi twee dagen later een
eindje wilde verplaatsen was
hij ervan overtuigd dat dit
een vers broedsel was. Ge
lukkig meldde hij zijn vondst
wel bij de goede gever, zodat
hem buikpijn gespaard bleef.
De jarige heeft alle aandacht
van zijn vrolijke buurtgenoten
zeer gewaardeerd .

\/

Perfektie in haarmode

W igbold straat6. 9191 CR Ten Boer
Telefoon (OS902)21 SI

- 'Kinderen hebben recht op
goed en effectief onderwijs.
Ze ontwikkelen zich als ze
zich veilig voelen en betrok
ken met iets bezig zijn. Be
trokke nheid ontstaat als een
activiteit zich precies bevindt
op de grens van het bereikte
en nog niet bereikte ontwik
kelingsniveau.
Je klasinrichting moet aan
trekkelijk zijn, er moeten ma
terialen en activ iteiten zijn
waar de kinderen belangstel
ling voor hebben.
Naast deze cursus vindt ze
nog tijd om een jeugdclub
van de Gereformeerde Kerk
in Ten Boer te leiden. Dat zijn
meestal twee avonden per
maand. AI met al dus een
druk bezet bestaan!

Naar de zin

Voor buitenschoolse activi
teiten en haar hebb ies heeft
ze op dit moment weinig tijd.
Ze houdt o.a. van reizen, ko
ken en uitgaan. Naar de film
vindt ze ook gezellig en het
laatste boek dat ze heeft ge
lezen van van Jeane M. Auel.
Eigenlijk komt ze alleen toe
aan het lezen van vaklitera
tuur, want ze volgt op dit mo
ment de Ego-cursus (Erva
ringsgericht onderwijs).

r. ~ I i

HAARSTUDIO I~ ~

I HOUTMARKT "JOAM KEUKEN S KASTE ' OH!-CE"RUM

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

Tot dusver heeft ze het erg
naar haar zin in Thesinge.
- 'De Til is een gezellige
school , vanaf het begin dat ik
hier kwam werken werd ik
door iedereen zo goed ont 
vangen, dat ik me meteen
thuis voelde.
Ik heb een enthousiaste
groep en leuke collega's. Het
is fantast isch dat de ouders
hier zo betrokken zijn bij het
schoolgebeuren en dat zezo-



heid- als-droom en van
droom-als-werkelijkheid' .
Ook was er veel lof voor de
belichting en kleding.
'De Rijge' speelt op locatie in
de schuur van boerderij 80
venrijgerweg 19 in Thesinge.
De spelers zijn Jochum Ad
miraai, Nellian Dijkema, Kees
Faber, Herbert Koekkoek ,
Gonnie Pater en Aly Pepping.
De regie is weer in handen
van Anke Riebau. Deze keer
wordt er ook een bijdrage ge
leverd door het gelegen
heidsorkest 'Thesinge'.

De voorstellingen zijn op 14
en 15 mei, 21 en 22 mei en 9
en 10juli. Aanvang 20 .30 uur.
Informatie en reserveringen:
05902-3445/3429/1731 .

multifunctionele decor...Het
prikkelt de toesc houwer tot
vrije associatie ...van huis en
kinderkamer; van wieg en he
melbed ; van gevangenis en
aards paradijs; van werkelijk-

'tegenlicht-foto van het bruidspaar'

derversie. Op het Groninger
theaterfestival in maart jl. is
er een try-out gespeeld en
ontving de groep de jurypri js
voor het decor. Uit het jury
rapport: 'Interessant is het

Toneelgroep 'De Rijge' heeft
van Ayckbourn's eenakter
'Moederfiguur ' een eigen
tijdse avondvullende voor
stelling gemaakt. Ze speelt
deze eenakter in twee ver
sies: een moeder- en een va-

'De Rijge' speelt 'een droom
van een huwelijk'

De nieuwe produktie van To
neelgroep 'De Rijge' uit The
singe heeft het huwelijk als
thema. Lucy en Harry, die al
jaren samenwonen, maken
een weloverwogen keuze om
te gaan trouwen. Het wordt
een echte bruiloft met toe
spraken, kado's, veel muziek
een dans. Hun relatie zal
door deze stap niet verande
ren; het huwelijk is voor hen
geen 'droom die uitkomt' . Ze
willen graag kinderen, van
daar... Of wordt het ongewild
toch een droom van een hu
welijk?

Bruidsfoto's in Thesinge Dorpsbelangen

Op zaterdag 8 mei a.s. komt
het bekende bruidsblad 'De
mooiste dag...' naar The
singe voor een uitgebreide
fotoreportage. Het bruids
paar Lucyen Harry is het ge
lukkige stel dat op tal van
mooie plekjes in Thesinge zal
worden vereeuwigd. Zo wor
den er ondermeer foto 's ge
maakt bij de molen, de Kloos
terkerk, de oude pastor ie (de
'drempelfoto') en het Maar,
alwaar het bruidsp aar in een
bootje waarschijnlijk een ro
mantisch duet zal zingen.

Hebt u nog andere ideeën
voor sfeervolle lokaties of wilt
u uw tuin beschikbaar stel
len, dan kunt u bellen naar
tel.nr. 1731. Om 15.00 uur zal
het bruidspaar bij de molen
arriveren.
Tijdens het hele gebeuren is
iedereen van harte welkom
om te komen kijken en om
zelf te fotograferen. De Ver
eniging van Dorpsbelangen
looft namelijk een prijs uit
voor het mooiste kiekje dat
door een dorpsgenoot wordt
geschoten.

De informatieavond over
Thesinge en het stadsge
westplan Noorddijk - ge
pland voor 18 mei - is ver
schoven naar woensdag 9 ju
ni! De projectleiders van het
plan, wethouder V.d. Laan en
vertegenwoordigers van
Dorpsbelangen Thesinge
oriënteren zich 's middags
per fiets en kano in onze om
geving en bespreken 's
avonds het dorp in café Mo
lenzicht. Tevens is er een af
vaardiging van de stichting
Oud Groninger Kerken in ver-

band met de restauratieplan
nen rond de hervormde kerk.

Taakverdeling

De taakverdeling van Dorps
belangen is inmiddels be
kend. Jan Mollema wordt de
nieuwe penningmeester, Pe
ter Heidema blijft voorzitter
en Roelie Dijkema behoudt
haar secretarisfunctie. De
overige vier bestuursleden
zullen de taken verdelen aan
d hand van een draaiboek
voor een heel jaar. Dat draai-

PI" Slager ~

J. FEENSTRA
~

Is UW auto
.een goede auto ?

KWALITEIT
is Onze Priorite it

DE MEUBELKIST

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OD de markt in Ten Boer

Natuurlijk,
alsuhem maargoed IM onderhouden.

I
.Siem Bg_ heet! éeiuis~ ~ , 1
• apparatwr til goMopgeleide '- :
• monteursinlNJis omi!lf Op (Jf tJf!.~:

: merken alifo 's infOpCOIldilit J.nJ~~~~~ 1
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Leuke collectie geloogd
grenen meubelen,veelaluit

eigenwerkplaats, dieaan uw
specifieke wensen aangepast

kan worden.

Folkingestraat 5
9711 JS Groningen

050-139393

Werkplaats
050-417517

Grasdijkweg 8
Garmerwolde



Foto van de maand REDAKTIE
ADRESSEN

Voorjaarsfietstocht

Eind- redakt ie Thes inge:
Elisabeth Tolenaar, De Dijk 4, tel.
05902-3795

Lay-out: Lucie Kol-Slachter.
Metha Nijkamp

Admi nistratie: Peta Ju~ens.

L. V.d. Veenstraa t 15.
9798 PK Garmerwolde.
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rek.nr.32.07.05.749
9iro V.d. bank 815949.
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Kopij inleveren : voor donderdag 13
mei 19.00 uur.

Uit sla g verloting
feest d rie d a a g s e

De pr ijzen zijn gevallen op de vol
gende lotnummers. Ind ien er een
naam achter staat maakte de win naar
zich al bekend bij de trekking op de
vooriaarsverçaderinç van de Vereni
ging van Dorpsbelangen. Win naars
kunnen hun pr ijs afhalen bij Spannin
ga. Dorpsweg 1. tegen overlegging
van het winnende lot: 1. CD speler.
2795 (dhr.Mulder); 2. Steengril. 1623
(mw. Schuitema) ; 3. Keuken machine,
2060; 4. Tuinsto elen. 2578; 5. Cit rus 
pers. 1411 ; 6. Bloempotset, 2484; 7.
Wasrek, 1517; 8. Keukenklok . 2613; 9.
Snoeischaar. 1107(Kees Jansen); 10.
Teleragebol. 501; 11 . Stapelbakjes.
2636 (mw. Dijkstra) en de laatste pri js,
Wer!<handschoenen op lotnummer
795.

Redaktie Garmerw olde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Detta V.d. Mol en, Henk Remerie
(fotog raaf. tel. 050-419630), Tiny
Smit, Hillie Ramaker-Tepper, Ton
Werdekker, Els Knol.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf . tel. 05902
3723) .
Elisabeth Tolenaar,
Truus Top. Metha Nijkarnp .
Luc ie Kol-Slachter,
Marry Braker.

Eind-r edakt ie Garmerwolde:
nny Srnit,Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

Wist U dat••.
dit het tweede nummer is
van de 1ge jaargang. En
dat het maartnummer de
dag na 1 april bij u in de
bus lag!
dat in diecontekst de over
tredingen op 1april zijn ge
noteerd.
iedereen er dus met een
waarschuwing van af is ge
komen.
wij vooral onrust in The
singe en Ten Boer gemerkt
hebben.
de collecte voor het Natio
nale Reumafonds in Gar
merwolde f 377,50 heeft
opgebrach t.
voor het Reumafonds dit
jaar in Thesinge f 702,55
is opgehaald?Henri Veninga

ninger land. Inschrijving:
dorpshuis De Leeuw van
10.00 uur tot 12.00 uur. Inleg
f 2,50 per persoon.
Totziens op zaterdag 8 mei!

2 mei Thesinge 9.30 uur prof. dr.
A.C. Honders. Groningen

4 mei Thesinge 19.30 uur doden
herdenking

9 mei Garmerwolde 9.30 uur ds. C.
de Vries Batenburg

16 mei Thesinge 9.30 uur gereI.
kerk , ds . Y. Buurma Ten Boer, ge
zamen lijke d ienst. koffie drinken
na de dienst

23 mei Garmerwolde 9.30 uur prol.
dr. W. Niienhu is. Haren

30 mei Thesinge 9.30 uur ds . C. de
Vries- Batenburg

Truus Top

De \NV Ten Boer, TAK Ten
Post en Dorpsbelangen Gar
merwolde nodigen u graag
uit om op zaterdag 8 mei deel
te nemen aan de gezamen
lijke voorjaarsfietstocht 1993
(circa 40 km) door het Gro-

Het uitbaggeren van de Thesinger Maar. Ilota : Honk Remerie)

boek is in de maak. Er komt Kerkdlen.ten

een wijkindeling en de be
staande functies worden ver
licht door het benoemen van
een vice-voorzitter en een
tweede secretaris. Afhanke
lijk van de persoonlijke voor
keur zal dit eerdaags gere
geld worden.

lES
- plantaardige en dierproefvrije kosmetica
- elektrisch ontharen
- zonnebank

ZiekenfondslPartic ulier

Behandeling op afspraa k

05902-2~18 G.N . Schutterlaan 21, Thesinge

DROGISTElUJ-PJlUI.FUKERIE · REFORM.~

SChoonheld...1on

"ANIC"

WINKÉlCENTRUM lEWE NBORG GRON INGEN TELEFOON 050-4 10601.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

ZUNDAPP - KREIDUR - GAREW
VESPA - TOMQS-YAMAHA

FANTIC

RIJKSWEG 15
GARM ERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

w.....,..... ·•........tog. do ........
dag gesIoton.

o ~ ~ .flI~ f"r1 ffl(X}P1/1P'n .... l .o:Jf'..Jd
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L s .merij ter Veer

&VGOt'O'. oo, ..... Gc.d'

Tevens :
Suéde-relmgmg.
stoppage en
kledmgreparatlf!.

Goed voor uw goed

Goederen gebracht
In de L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050- 413045)
worden vrijdagavond
thUiS gebracht


