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Foto's
kijken en
nagenieten
Wat hebben we met elkaar
een optocht gehad. En wat
een zonovergoten feestweek
in Thesinge, om nooit meer te
vergeten. De barbec ue voor
bijna500mensen.Hetkanoën.
Circus.Muziek,variërend van
het grote zangkoor tot en met
house.Niet één wanklank. let
terlijk en figuurlijk, tijdens de
hele feestweek. Voor de 40
plussers herleefde de flower
power tijdens een groots op
treden van zes tiger- jare n
jeugd . Nostalgie was er ook
op de slotavond . met de mu
ziek van Roots '66
Of bij de zeer fraaie tentoon
stelling in de kerk.
Eenweek van feesten,én her
denken. De herdenkingsbij
eenkomst in de tent was heel
bijzonder, mede dankzij het
verhaal van Irene Plaatsman
en hetoptreden van zangeres
Marlies de Waard. Iedereen
kon 'Well meet again' meezin
gen. Erwas bijna teveel. In elk
geval teveel om het allemaal
in deze krant recht te kunnen
doen.
Decultureletoer,bijvoorbeeld,
wat eenheerlijke dag was dat.
Iedereen onderweg naar ie
dereen; leuker kun je het niet
bedenken.
De feestweek. Je zou er een
hele krant mee kunnen vullen
en dat doen we ook, met heel
veel foto's vooral genomen
door Teunis Ton en Henk
Remerie.Het betekent weldat
andere onderwerpen (zoals:
de fantastische voetba lpres
taties bij GEO, de Konings
heert in Garmerwolde, de ver
gadering van Dorpsbe langen
Thesinge) een maandje op
geschoven moesten worden.
Daarover leest u dan in het
julinummer.

De feestweek

Dit was de spelletjesdag . De grote feesttent hoefde vanwege het mooie weer overdag niet gebruikt te
worden. Maar 't was wel mooi dat ie er was. Vond ook Hendrik van der Woude. Die kwam op
Koninginnedag 's morgens in alle vroegte - het hele dorp nog in rust - eventjes rondkijken. 'Wat n mooie
boudel.' zei hij hardop.Enschrok
daarnavreselijk toen bleek dat er
jongelui in de tent lagen te sla
pen. De 'nachtwacht' heeft tij
dens de feestweek extra veel
feestgevierd enondertussenook
nog goed op de spullen gepast.

Veel 'bu itenlanders' bezochten
Thesinge, waar al ver buiten het
do rp de feesteli jke versiering
en erebogen duide lijk maakten
wat er aan de hand was . Ara
bieren blijken dol op bier te zijn
en soms was het een probleem 1·....
om te raden naar de nationall- -\
teit. Druk was het in elk geval. , . •



's Morgens om negen uur stond er al een fietse r op de Til. ' Ik kom van
Kloos terbur en.' zei de man .
'He: moest hier zoiets moois zijn In Thesinge. dát moest ik zien.'
Het was ook wel wat bijzonders. Rijen auto's drong en zich door Saoedi-Arabiê ;
zelfs stopte een bus met toer isten bij de minaret..

De betjak. die hier nog veilig
over de Schutterlaan rijdt . is
tot twee keer toe in het water
beland . Eenmaal aan de
Molenweg,metBertvan Huis
en Yvonne Smit. Yvonne
schrok namelijk zo van de
toeter dat het hele zaakje
begon te kantelen en in de
grepp el terechtkwam. Inclu
sief de toeter, die door Peter
Kruit met gevaar voor eigen
leven uit de sloot is gered .

FA.GEERT BELGA
FIETSEN

Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fletsen

Engelbert
050 -4 162 17

Middelbert
050-416263

GAS - WATER
ELECTRA

Installatiebedrijf
Fa. W. Kooi &Zn.

Verwarring alom. Was er nu
wél of geen toneel? Deze
typische oranjeklanten ver
stoorden menig toespraaken
een aangekondigde demon
stratie van de hopman met
zijn jonge welpen ging niet
doorwegens dronkenschap
en relatieproblemen.
Gelukkig kwam het later in
de week allemaal nog goed .
Het beloofde toneelstuk was
eren de tent zat weer tjokvol.

•

VOor de fan r
der ons wasa Jekelingen on
ken. 'Pa'- t er het touWfrei.
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Jansen. E , nep Roeit
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Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413 045)
worden vrijdagavond
thu is gebracht



Ook de kinderen leverden
een belangrijk aandeel aan
de feestweek. Van te voren
natuurlijk al, met alle versie
ringen,maarook tijdens deze
op eningsavond : elk kind
hing een bordje op met het
woord 'vrede' erop in alle
mogelijke talen. Trouwens,
zelfs de kleuters blijken te
genwoordig het Wilhelmus
te kunnen zingen!
En bent u nog naar de
vrijmarkt geweest? Dat was
ook zo leuk. De kinderen van
Thesinge beschikken over
een ongeken d handelsta
lent! Helaas werd het ver
diende geld meteenweeruit
gegeven, zodat uiteindelijk
iedereenweermetevenvolle
dozen-maartevreden!-naar
huis kon keren.
Ook maakten ze prachtige
vliegers, sommigenzelfsmet
patchwork,d ie laterook alle
maal de lucht ingingen.
Dit kon niet gezegd worden
van de ballonnendieaanhet
begin van het feest opgela
tenwerden;er blevener heel
wat in de boom hangen!

InSaoedi-Arabiëwas het uit
kijken geblazen voor over
stekende en feestvierende
kamelen. Wie echter heel
huids het schoolpleintje wist
te bereiken,waande zich op
een oosterse markt, waar
zelfs Arabische vuurballen
verkoc ht we rden . Tegen
twaalven kon je er Arabisch
lunchen (hoewel dat voor de
meeste bezoekers een ont
bijt was). Anne van Zanten
haalde thuis de diepvries
leeg en deelde 'Arabische'
ijsjes uit.
Vlak naast de kerk was de
heilige bidpl aats Ka'aba.
Stilte gewenst! In de Ludde
straatmoestmenregelmatig
bukken voor de vliegende
tapijten.
Derk Bossc her (van TV
Noord) kwam naarde woes
tijn bij de school - met een
woeste Arabier op de ach
tergrond - om het weerbe
richt te lezen. Vanzelfspre
kend werd het ook de vol
gende dag prachtig weer.

Perfektie in haarmode

Wigboidstraat 6. 9791 CR ren Boer
Telef oo n (05902) 21 51

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

Uowijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager



Filevorming op de Dijk, par
don in China, dat veel be
wondering oogstte enhelaas
ook veel argeloze automobi
listen.die dachten dat China
een groot land was, in de
eenrichtingvallokte.
Eén toerist op een racef iets
vergaaptezichzó geconcen
treerd aan de gouden leeu
wen en de panda's, dat Jelly
Hofstede pardoes van háár
fietswerd gereden enzij (met
rubberboot en al) inhet Maar
belandde. Die rubberboot
had zij achterop, want die 
zou zij namelijk net bij ie
mand gaan afleveren.
De jonk in het Chinese Maar
met het steeklaken 'gestre
ken' was vooral 's avonds
een prachtig gezicht. Op de
achtergrond klaterde het fon
teintje en het Klapke was
omgetoverdtotvrijerslaantje.
Dat was zo'n succe s, dat
mag blijven!

Kajuit 251"· 9733 CS Groningen
Telefoon 050 - 426788

de 'Bark.

. 17 95NU VANAF • (dubb. pak 34.95)

gratis proef/uier II

in het
wi jkcentru m
l ewenborg

milieuvriendelijke wegwerpluiers

MOLTEX-OKO
ongebleekt papier- huidvriendelijk• energiebesparende produktie

3 - 5 kg/4 -10 kg /9 -18 kg/12-25 kg

Een "bruin" café
voor iedereen
Jongen oud
komen hierheen
CD's zorgen voor muziek
Daardoor is de sfeer uniek

Johan & Jann ette SUUR
Westeinde 142
7711 CR Nieuwleusen
Telefoon 05296 - 1910

CAFÉ - PENSION

'o/Y~"

Kollerijweg 14 - 9795 PM
Wo lter sum 05902 - 1796

AUTOSCHADE

Kom gezellig bij
het "Westeinde" binnen
voor een ouderwets
avond je uit

Ondertussen ging voor som
migen het gewone leven ge
woon door. Op deze fotowas
JohanMollemanognet géén
vijftig. Vorige week echter
was hij dat wel. Alle klanten
hebben dat kunnen zien aan
de rondom versierde en be
hangen(praal)wagen;hijhad
zo mee kunnen rijden in de
optocht. InhetTrefpuntwerd
ter ere van Johan zaterdag
20 mei druk feest gevierd.



Kzmo E:D Boot
VE:rhuurbE:drijl
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Verhuur van :
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats:
Damlterdlep biJ Café Jigermelster

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO ·416244

1~ I Wat was er aan de hand aan
de Molenweg, d ie plotseling
over een eigen vlag blijkt te
besch ikken? Midden in de
nacht lagen IdaOomkes,lna
van Zanten en Yvonne Smit
inaanbidding en devotie ge
knieid voor deze onweer
staanbare boeddha!Ofhad
den zij soms opeens honge r
gekregen door de appetijte
lijk aangeklede offertafels?
De gehuurdebetjak waseen
succes:velen lietenzichdoor
Thesinge rijden om zo op
hun gemak te kunnen genie
ten van al dat fraais. Op
brengt voor de Molenweg :
225 gulden bruto.
De Indonesische was wap
perde aan de lijn; geen won
der,metzoveel Indonesische
geklede Groningers in één
straat.
Ook de Molen deed mee: de
wieken draaiden vrolijk ver
sierd rond en de molenaar
draaide overuren.

"Oisneylaan" trok vee l bek ijks en aan het eind van de laan (voor
binnenkomers) doemde zelfs de skyline van Manhattan op .
De biggetjesvluchtten overde slootvoorde bozewolf,een eindje
verder hing een dronken cowboy zijn roes uit te slapen over de
deurtjes van de saloon, op een anders keurig uitziend gazonne
tje groeide ineens een reuze cactus d ie bewaakt werd door een
vervaarlijk uitziende ind iaan, vast van een andere stam dan de
indiaan die onder een tentdakje vred ig zijn pijpje zat te roken.
Overigens, als u nog een keer wilt genieten van deze prachtige
vers ieringen, dan kunt u in deze zomer naar Zuidlaren, dat alle
spullen opkocht voor een eigen feestweek.

Was, Koel, Oven,
Droger of

uw Televisie
enz. defect?

Ook voor onderdelen
Rijksweg 130 BI,

GRONINGEN
Tel. 050 - 419791



t Is feest in t dörp
n Week van te veu ren kregen de eersten al pien in t lief. In t d örp
en aan Meulenweg stonden zo moar palmbomen. Kèlleghaid was
groot. want inain waren ze ook weer vol. Maar n poar doagen veurt
grote feest ging t der din op lieken. Wat gesmoes in t c örp: "Hest
alzain, wolkenkraaberstait ter al". Enzo kwam t din ,dat d örp inains
versierd was.
Aal stroaten zagen der aibels mooi oet. Elisabeth Tooienaar en
Peter Heidema hebben bie Radio Noord zoveu l rekloame mokt
dat auto 's n week lang stoef op nkander reden . Minsen hailden jO~
aan en zeden : "Wat is t hier ja mooi. " In feestwee k bin k nog eefkes
noar schee rboas west in stad en hai kon mie pers les oetleggen,
hou t was In Taisn, Bie fotograaf brenk kmien eerste fotorol letje hin
en as k hom weer opb cal. wor k in ains holpen deur drei juw ers:
"Mag k foto's aits zain, want wie hebben heurt , dat t hail mooi is. in
Taisn." " Nou most mit mokken!" Bie n bouwmaarkt in stad, loop k
rruennoabers tegen t lief. Ze binnen drok bezig n laamp te kopen
veur toen . De eerste laamp was nog maar kold aan. of elk en ain
was weer drökin de weer om laampen veur de toen te behaspein.
Aale oavends pakte k fiets om t dörp in te gaan, elke raaize ontdek
je wat nais. Op t lil eefkes stilstoan, ik wur der kold van ; diek in vuur
en vlam . Ol monniken mossen ains waiten . Bie schoul stond op t
ènde van de week n kroamke mit vreteri j, wichter dei der achter
stonden hadden t slim drok .
GTkwamoetmitn biezunder nummer. kMotzeggen,twas dik veur
nkander. Kraant wur bie elk en ain in buzze coan. n mooi gebaar
van GT. Ook allen in "Kruudhof" hebben kraanten kregen, ze
waren der wat bliede mil. k Heb zölfs heurt, dat der kraanten naar
Amerikoa goan binnen. Zo'n kleine doezend kraanten binnen der
drukt.
n Week lang was t feest in t o örp, veur jonk en old. Taisn k heb
graa it!

n Taisne r

'oto 'Um

merema

••nke.cen.rum ".e.enltor."
.elefoon 4.477.
.ron.n.en

De optocht
Het was een lange dag en het wa s warm . Wie gee n zonne
brandolie bi j zic h had gestoken (zoals de versta ndige moed ers
van Dorp) verbrandde beh oorl ijk . Verschillen de trekkers had
den ook last van de warmte; d ie stonden stil. Maar de kinderen
hebben zic h die dag allemaal dapper geweerd.
De Engelse pub veroorzaakte een opstopping bij de brug in
Garmerwolde. Verscheidene omstanders haa lden een nat pak
door de spuwende lama! Op de Rijksweg onts tond door de
optoc ht een kilometers lange file .
De Chinese draak (made in Garmerwolde!) legde slingerend
de langste afstand af die maar mogelijk was; ge lukkig mocht
het veel-benige dier onderweg ook weleens uitrusten .
De ene wagen wa s nog mooier da n de andere. Wat een werk ,
om dat allemaal voo r elkaa r te krijgen . Iedereen liep gewoon te
glunderen. Veel toe schouwers fietsten de hele route mee, wan t
Jekon er geen genoeg van krijgen , van al dat moois. Aan het
~ind v~n de middag wachtte de stoet nog een spontane
Intocht In Thesinçe. Het gezell ige terras bij café Molenzicht
b reidde zich uit naar de stoepran de n en zelfs aan de overkant.
Onder luid gej uich en gek lap werden de chauffeurs en hun
lading beloond voor hun lange en warme rit.

Saoedi-Arabië (Thesinge, Dorp)

Engeland (G'wolde, Dorpsweg-midden)

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 05900 - 12832 Fox 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 05902 - 3529
Autotelefoon06 - 52 61 90 71 s 78



METDEZE PROFESSIONELE
WHITE MOTOR ·GAZONMAAIER
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Noord-Amerika (Thesinge G N Sch ft ", '. u er/aan)

Kerkst raat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

• el ect a
• gas
• w at
• e.v.
• dak king
• zink

M. Rltsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.d. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

Indonesië (Thesinge, Molenweg)

China (G'wolde, Dorpsweg.eind)

verf - glas - behang
klompen -laarzen

9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 05902 - 1957

"\,...~
Mexico (~ 'wO;de, W.F. Hildebrandstraat)

I

Frankrijk (G'wolde, Lageweg)

IJ.~*

+l"6sll!~1!

se/'il~t!2S



Italië (G'wolde, Oude Rijksweg)

Groenland (G'wolcf,e.t: v.a V.. ' . eenstraat)

Afrika (Thesinge, LageWeg)

Oostenrijk (G'wolde, Grasdijkweg en Geweideweg)

Peru (Achter Thesin '
ge plus Boven ..

• . • rlJgerweg)
' '1. .....,
~ ...

'«.;'"'., '

Visspecial...ist
PASEL
Vooral uw viswensen
o.a. salades en hapjes

Winkelcentrum Lewenborg 050 - 413797
Winkelcentrum Paddepoei 050 - 771101

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 05902 - 2191 / 3152
Fax: 05902 - 3365

TRAIN IN GSSTAL

"TALL'Y AR[)fJV ALL"

HOEfbESlAG
TRAiNiNG hARddRAVERS

TRAiNiNG SpoRTpAAndEN
DRESSUUR' EN spRiNGlESSEN

jOhANNES STROOTMAN

ZWANNJ'SMidTS

GARMERwoldE
GEWEidEWEG8

050,4BH4



,sB oe khc lt
OPTICIENS
Con tactlenzen & Ho ortoestellen

vrijdag 2 juni
14.30 uur:
Optred en van het Provinciaal Senioren orkest
17.00 uur: Brade rie en kindermarkt m.m.v.de Leekster koetser
b loasers, het d raaiorgel van de Fam. Riddering en de band
"Thats it"
22.00 uur: Prijsuitreiking en dansen op muziek van "The Night
b irds "

Het progranuna ziet er als volgt uitz

zaterdag 3 juni
Deze dag staat vanaf 9.00 UL-r in het teken van sport- en
spel activiteiten voor jong en oud met:
voetbalwedstrijden , een volleybaltoerrooi, ballonnen oplaten,
een sprinqkcsse n, po nyrijden, enz.
's Avo nds is er een groots slotfeest met muziek van de ban d
"Roots 66"

donderdag 1 juni
14.00 uur:
50+ middag met zang, dansentoneelvandeEemsmondwichters
(Voor verv oer kunt U con tact opneme n met de Vrouwenraad)
vanaf 19.00 uur:
Rondgang van de muziekverenigi ngen Harmonie en Juliana,
défilé van Groninger paarden met wipkarren, een hondenshow
van Border Collies en een ringsteekwedstrijd (aanmelden aan
de baan)

Feestdriedaagse
GarlUe~olde

Drogisterij . Parfumerie
Reform Schoonheidssalon

Voor aa rdappelen, groenten, fruit, exot isch e vru chten
en pr imeurs gaat U naar de echte Groenteman

Winkelcent rum Lewenborg Groninge n Tel. 050-410508

De prijzen
De straten in Thesinge waren zo prachtig versierd dat de jury
geen keuze kon maken: ze kregen allemaal de hoofdprijs!
In Garmerwolde gingen de straatprijzen naar:
1. Mexico (W.F. Hildebrandstraat)
2. Italië (Oude Rijksweg)
3. Engeland (Dorpsweg midden)

Bij de praalw agens gingen de prijzen naar :
1.Peru (Achter Thesinge plus Bovenrijgerweg)
2. Saoedië-Arabië (Thesinge Dorp)
3. Oostenrijk (Grasdijkweg en Geweideweg)
4. Engeland (Dorpsweg midden)
5. Mexico (W.F. Hildebrandstraat)
Doorde ontzettenomooigevormdedraakkreegChina(Dorpsweç
eind) een extra prijs toegekend: de creativiteitsprijs.

Ook in Ten Boer viel Thesinge in de prijzen:
Peru (AchterThesingeen Bovenrijgerweg)werd eersteenAfrika
(Lageweg) werd tweede. De u erde prijs g:ng naar Ten Post.

China (Thesinge, De Dijk)

Ten Boer 05902·2592· SintAnnen 05902 -1368

Nieuweweg 3
V OSO- 1~330 1

Winkelcen trum Lcwenb org
Kaju it ~S5 - 1) OSO - -1 1-lï-l6

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriems traat ~O-l- CO OSO- ï ï l 306



Wist u dat...
• het gedicht "10 rnai " uit
de vorige krant geschr even
bli jkt te zi jn door ene Me
vrouw Hoekstra uit
Noo rde rhoogeb rug en dat
Har mke Oomkens (een
dochter van Harm Oomkens
uit Fledderbosch ) het inder
tijd hee ft gezong en bij Jan
Kort (nu café
Jäg ermeister )?
• de jaarlijkse
orié nteringsrit van
Dorpsbelangen Thesinge
gehoud en word t op vri jdag
23 juni?
• op de Groninger
mol endag op zon dag 11
juni ook de Noo rderm olen
te Noorddijk weer voo r het
pu bliek wordt opengesteld
en dat er voo r de kin deren
een leuke verrassi ng is?
• de plusminu s vi jftien
koolzaadfiet sers d ie op 20
mei ve rtrokken vanaf café
Molenzi cht in The singe een
pa ar beste bui en kregen .
maar to ch genoten hebben
van de mooie toch t?
• de Plattel andvrouwen uit
Garmerwo lde in okto be r

een cursus Klei ne Klus jes
ga an organiseren voo r ie
de reen (v rouwen en man 
nen) d ie we lee ns een
kraanleertje wi l verva ngen
of wat meer wil weten over
de meterka st. aardl ek . het
ga s en dat u zic h nu al kunt
aanmeld en bij Janna
Hazeveld , telefoon 050
4147777 Deelname kost 21
gu lden inc lusief
c ursusboek .
• in een wedstrijd
luch tgeweer sc hieten tege n
de sch ietverenig ing GEO
uit Gar relsweer de
Buurschutters uit
Garmerwol de de ste rkste
ble ken te zijn?
• bi j de heren J.
Tammenga het beste
schoot en bij de dames E.
Start?
• D. van der Molen met
7033 pun ten het hoogste
scoorde op de mei-avond
van kaartc lub De Soos?
• er voo r de da gtoc ht van
reisclu b Thesin ge naar
Bremerhaven-Bremen op 21
juni nog plaatsen vrij zijn?

Inlic htingen bi j E. Havenga
(050-4 16516) en G.
Bouwman (050 -4 16503 ).
• de G&T stra ks op de
brade rie (2 jun i) in
Garmerwo lde pr acht ige
co rres pondenti eka arten
ve rkoopt?
• er in Garm erwold e op
Koningi nnedag maar liefst
80 mensen hebben meege
daan aan de
fietspuzzelto cht? Eén der
de elnemers was de heer S.
Rozema: ti jd ens de rit
sprong zijn ki lometerteller
op 10.000 ! Een respecta
be le af stand in d rie jaar! Er
vo lgde een spontane huld i
g ing met "n boske
pee rdeb loumen" .

Stoomfluitje
Gevraagd:
twee dampalen. Telefoon
05902-3896 .
Verloren:
Brie fje van f 10.-- op de
Mo lenweg .
Bert va n Houten. tel. 3239
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Alsje het al moeilijk genoeg vindt om keuzeste maken, is het misschien beter om maargeen

JongerenRekening bij ons te openen. Maar ja, dan loop je wel wal mis. Zoals Je eigen pas

waarmee je gratis kunt pinnen.Eneen prima rente.En natuurlijk het gratiscadeau dat

je krijgt . En !SWOP.Welke eedea us we hebben! Ze zweven hieronder, en het is aan

jou om nu bij de Rabobenk een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank uBedum-Ten Boer e.o.uBA

Ingezonden
Garmerwolde, 30-4-1995.

Geachte redactie.
Met veel interesse hebben wij de
G en T Express gelezen. AI die
verhalen ...wat eenwerk hebben
jullie verzet. Er komt dan weer
van alles naar boven.
Zo kom ik op de foto op de voor
raadbus op pagina 13. Daarop
zouden Churchill, Stalin, Roos
evelt en Mao staan. Dat kan dus
niet. Het is Tsjang-Kai-sjek. des
tijds heerser over China. Japan
was ook daar de bezetter. even
als in Nederlands Indié. Bij de
éénof andere revolutie isTsjang
Kai-sjek met een grote groep
mensen naar Forrnosa. een ei
landje zuid-oost van China. ge
vlucht. Vanaf het vasteland heb
ben ze het wel eens beschoten.
FormosaheetookwelNationalis
tisch China:het grote Chinanoe
men ze Communistisch China.
Tegenwoordig heetFormosaook
wel Taiwan.
Mao is van later en kan dus niet
op de foto staan met de andere
grote drie.
Dat moest me even van het hart.
Vriendelijke groeten.

J.Star-Wassens

Kopij Inleveren:
voor donderdag 22 juni
19.00 uur.

VeiHger
oversteek
HetwerkvandeCommissieOver
steekGarmerwoldebeginteinde
lijk vruchten af te werpen: bin
nenkort is de gevaarlijke over
steek verleden tijd !
De provincie heeft de volgende
maatregelen voor ons in petto:
• invoering van een maximum
snelheid van 60 km. per uur (50
km. kan niet. omdat het geen
bebouwde kom is)
• hetplaatsenvanelektronische
snelheidsmeters (met borden: U
rijdt te snel)
• plaatsingvanmiddengeleiders
(verhoogde stroken in het mid
den van de weg)
• apartevoorzieningenvoorfiet
sers en voetgangers
• verplaatsingvandebeidebus
halles (deze komen dichter bij
het kruispunt)

Als alles naar wens verloopt. zal
het nog dit najaar worden uitge
voerd (sept./okt./nov.): het geld
iser. dusdatkangeen belemme
ring zijn!


