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Fledderbosch in Maleisië
Waar slaatdeze titel op! Fledderbosch ligt toch in Garmerwolde? Dat klopt, maar dit stukjegaat overhetdraaiorgel "Fledderbosch" endie
is wel inMaleisiëgeweest; samen met zijneigenaar Freddy Riddering. Om deachtergronden van deze trip teweten tekomen, ben ik (DvdM)
naar Freddy toegegaan voor een interview.

Freddy Riddering met het orgellje "Fledderbosch"; voor even terug in
Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Hoe kom je als Garmerwolder in
Maleisië terecht?
Freddy: "In Maleisië wordt éénkeer
per twee jaar een grote promo
tiecampagnevoorNederlandgehou
den. Dit wordt georganiseerd door
hetministerie vanLandbouwdie Ne
derlandse producten wilpromotenin
hetVerreOosten.Zowaren deKLM,
Heineken, een dansgroep en een
klompenmaker er ook aanwezig.
De draaiorgelstichting - die zetelt in
Assen'- isbenaderd door hetminis
terie met de vraag of er een orgel
aanwezigwas dat gebruikt konwor
den bijdeze promalieweken.Ze had
den zelf wel een orgel maar deze
was veel tegroot om optournee te
gaan. "Fledderbosch" is een mooi
kleinorgel, meteen hele mooie klank.
Er istoenafgesprokendat de voor
zitter en de eigenaar mee zouden
gaan. Ikheb heel lang in dubio ge
staan: welof niet mee...want ikhad
nog nooit gevlogen. Uiteindelijkheb
ik toch maar ja gezegd, zo'n kans
krijgje immersniet snel weer. En ik
heb er geen moment spijt van ge
had!

Het vervoer
Het orgelpast ineen aanhanger en
die werd in Rotterdamin een grote
container gezet. Per boot ging het
naar Maleisië waar het inPortKlang
aan kwam. Vandaar zou hetachter
een auto aan naar Kualalumpur ge
reden worden. Maar, waar geen
mensrekeningmee had gehouden:
de auto's daarzijn niel in het bezit
vaneenkogeltrekhaak.Hoenu? Uit
eindelijk is de aanhanger aan een
kraangehangen enzonaarhetwin
kelcentrumindehoofdstadvervoerd.
Daar aangekomen is hel op een
parkeerdek gestald totwij kwamen.

Daar dook het volgende probleem
op:ditparkeerdekwas zogigantisch
groot dat we het orgel eerst niet
konden vinden. Maar uiteindelijk
kwam alles weer opz'n pootjes te
recht."

Hoe verliepen de dagen?
"Erg druk: het winkelcentrum ligt
onder deTwinTowers,een gebouw
van82verdiepingen.Hetwinkelcen
trumzelf is 6verdiepingen hoog en
erkomenperdag zo'n100.000men
sen.Nietvoor testellen!Maargeluk
kig was er wel airco, de buitentem
peratuur bedroeg ongeveer 35 gra
den. Hier moesten weelkedag van
's morgens 10 uur tot 's avonds21
uur draaien aan het orgel. Voor de
mensen daar was hel iets totaal

nieuws. Er stondensteeds zo'n 100
mensen teluisteren.Erkwamen ook
veel Nederlanders naar ons toe. De
meeste mensen, waaronder veel
kinderen, mochten wel een poosje
draaien. Ook de burgemeester en
de ambassadeur zijn nog aan het
draaien geweest.
Het was wel grappig : de Maleisiërs
dachten dater koffie uitkwamals je
ergeld in gooide.Maarookerg ver
moeiend: negen dagen achter el
kaar draaien."

Verder nog veel gezien?
"Ja, wewerdendaar ontvangenals
vorsten metuitgebreide diners enz.
enz. Ookhebben we vrij veel vande
stad gezien: mooi, maar heel erg
drukmel 6baans wegen endan ook

nog links rijden.Wezijningrotten en
in tempels, waar de apen gewoon
loslopen,geweest. AImetalwas het
een helemooie tijd;alsheteen beel
je meezit gaan we over twee jaar
weer. We zijn er al voor gevraagd;
maardan gaandevrouwenookmee.
Ook hebben we al uitnodigingen
gekregenvan Australië, NieuwZee
land enIndië.Ja,de"Fledderbosch"
is inmiddelswereldberoemd."

Hoe kom je aan die liefde voor
draaiorgels?
"Eigenlijkdoor mijnvader.Diekocht
in 1929 een cakewalk met een
draaiorgel. De cakewalk is laterver
kocht,maar het orgel is indefami lie
gebleven. Hij stond een hele tijd bij
ons indeschuurenis later verkocht
aan de Stichting Orgelmuseum in
Assen. Van lieverlee begon ikoude
orgelsopteknappen. Hierdoor leer
jeveel mensenkennenover dehele
wereld. De "Fledderbosch" is door
iemand in Bussumgebouwd. Afge
lopenvrijdag (12 juni) zijnweernog
even langsgeweest:hij was toennet
weer gearriveerd in Nederland."

Wat voor muziekkanerop gedraaid
worden?
"Alles; tegenwoordig is het heel ge·
makkelijk om het met behulpvande
computer op karton te zetten. Zelf
koopikvaak getekendeboeken,die
ikdan zelf uitsnijd.Hoeditpreciesin
zijnwerk gaat, kunnen we een vol
gende keer wel eens vertellen.

Hetwas een hele belevenis omdit
allesmeetekunnenmaken en ikheb
erook erg vangenoten."

Delta v.d. Molen



GEO vanaf 36meter hoogte. (Foto: WolterKarsijns)

Prachtig weekeinde vv GEO

Kledingshow
Een van devele hoogtepuntenwas
des middags in de feesttent: een
heuse modeshow à la Karwei-re
clame. Op ludieke. originele wijze
werd de nieuwe GEO·KLEDING
LIJN (hetkledingplan) geshowd aan
desponsors en overig publiek. Met
een strakke presentatrice indeper
soon van Anne Benneker showde
ieder elftal het rood-wit-zwart. En
bij ieder optreden had Anne origi
nele teksten. Zo timmert GEO 3
graag aan de weg in shirts van
aannemer Havenga, zoekt GEO B
deruimte in shirts van planologie
bureau Van der Tuuk uitBeetster
zwaag, en veegt GEO 1graag met
iedere tegenstander de vloer aan

tezijn: Rolf vanderTuuk en vader
Jan, en Bart van derTuuk en ....
vader Jan. Winnaars werden na
een zinderende finale Roll en Jan.
(Of zou vader Jan als voorzitter
' iets' geregeld hebben met de
sympathiekekwaliteitskeeper,voor
heenpostbode uit Bedum?) Leukis
overigens om tevermelden,datook
Darwinkel genoot van deze voet
balochtend.

Spe/circuit
Zaterdagmorgen was er voor de
jongste jeugd en beginnende pu
bers vanalles tedoen. Er waseen
compleet spelcircuitingericht, waar
bijdekinderen zich met elkaarkon
denmeten opgebied van snelheid,
behendigheid, conditie en
doorzettingsvermogen en bovenal
sportiviteit. E.e.a. verliep geweldig.
Met als hoogtepunt deze morgen
toch weldestrijd omdeouder-kind
penalty-bokaal. Een groot aantal
ouders bond samen methun zoon
of dochter de strijd aan vanaf ell
meter met Egbert Darwinkel, prof
keeper bij BV Veendam. Wie in
tweetallen demeestepenalty'swist
te scoren, kwam uiteindelijk in de
finale. Ditbleken naeenmooiestrijd

De presentatie van de nieuwe GED-Kleding-Lijn. (Foto: Wo/ter Karsijns)

stratiekantooren MeubelatelierGar
merwolde. Meteenpuntjeverschil,
in de normale volleybalwereld on
mogelijk, werd de fa. Ritsema
kampioen en deze ploeg kan dan
ook deverdiende consuroptebon
nen in de geweldige feesttent be
steden. De poedelprijs en originali
tei tsprijs gingen naar de AgriShop
van Simon Spanninga.

Volleybaltoernooi
Voor de sponsoren en hun perso
neel en cliëntèle was er vrij
dagavond een volleybaltoernooi,
waarbij overigenstegenwoordigook
devoeten mogen worden gebruikt.
Harrie Dreise had met een aantal
jongelingen de organisatie op zich
genomen. Een en ander verliep
mede door de soepele instelling
vaniedereenvlekkeloos.En zo kon
menaanschouweneen bierdrinken
devolleyballer inhet veld,omkoop
pogingen van de heer D.R te G..
een rokende hoofdscheidsrechter.
prima samenspeloet Thaisn, een
blinde scheids, mokkende fanatie
kelingen en opslagen anderhalve
meterinhet veld.Eindresultaatvan
dit al was een spannende finale
tussen de firma Ritsema Admini·

Uiteraard vraagt zo'n weekeinde
veelen langevoorbereidingen.Eens
in de vijf jaar wil GEO extra aan
dacht besteden aan wat geldt als
het laatste voetbalweekeinde van
het seizoen. de seizoensafsluiting
derhalve. GEO bestaat 55 jaar, elk
lustrum wordt dus extra gevierd.
Proficiat enga zodoor.Een vande
belangrijkste kenmerken van de
vereniging,naast uiteraardhetvoet
balaspect. vindt ondergetekende
wel hetsociale karaktervandeclub.
Dit bleek ook dit weekeinde weer in
hetaantal mensen,datvrijwilligeen
steen(tje) bijdroeg om het te laten
slagen. Voor meer gedetailleerde
gegevens en uitslagen raadplege
men dewebsite en teletekstpagina
van declub: www.vvgeo.nl en tele
tekstpagina 280 op NieuwsTV.

De voetbalvereniging GEO kan terug zien op een prachtig en goed
georganiseerdweekeinde 13en14juni jl.Met voor iedereen watwils:
voor de allerjongsten en de oudsten, voor de recreanten en de
fanatiekelingen, voor voetballers en niet-voetballers en ook aande
sponsors is bijzonder goed gedacht. Kortom: een zeer gevarieerd
programma, met een heuse profkeeper en als dan hetweer ook nog
zo goed meewerkt ... De complimenten aan het bestuur en alle
medewerkers zijn bij deze dan ook zeer op hunplaats.

NIJDAM

www.nijdam.nl

Koldingweg 5 - 9723 HL Gron ingen
(Indust rieter rein De Driebond)

050 · 5498416

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 

vloeren - Laminaat - Parket

WON INGINRICHTING ) MEUBÉLMAKERIJ

~
Stadlweg 63 Ten Boer (050) 3021383
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Beste mensen,
Hartelijk dank voor de kaarten, die ik mocht ontvangen tijdensmijn
verblijf in het ziekenhuis. Ook voor de telefoontjes . via mijn zus .
bedankt. Na thuiskomst werd ik nog verschillende keren gebeld en
kreeg bloemen. Het was fantastisch.

JannaStar·Wassens

Siebolt Dijkerma

naar het volgende programma-on
derdeel: mede voor dewat ouderen
onder ons was een jeu de boules
toernooi opgezet o.l.v. Ton Wer
dekker. Het aantal deelnemers,
overigens ook genoeg jeugdigen,
was dezekeerbeperkt. Hetleverde
toch nog zeer veel strijd opeer de
winnaars bekend werden: het duo
Bakker-Spijker.

Hollands Verdrie t
Endanals apotheosevanhet feest
eengeweldig optreden van eenvan
detopbandsvanhet Noorden:Hol
lands Verdriet. Die met het gebo
den repertoire haar naam alle eer
aandoet. Zespelen Nederlandsta
lige smartlappenmetveel persoon
lijk leed. Zo baalt iemand de hele
avond, dat ie ietwat verliefd naast
eenlegekrukblijkttezitten.Schrikt
iemand zich lam, omdat zijn vrien
din daar zwaar gewond ligt,nogwel
met een glimlach om demond,dat
wel. En blijkt een clown achter zijn
lachtoch ookeendroeviggezicht te
hebben. Lekkersamen metdeband
meebrullen.En onderhetgenotvan
een biertje een mooi feest en sei·
zoen afsluiten en je toch vooral
realiseren hoe mooi het leven is.
Het bleefnog lang onrustig inGar
merwolde.
Bestuur enmedewerkersvan GEO,
bedankt voor en proficiat met dit
prachtige weekeinde!Jeu de boules

Het voetbal was amper afgelopen
of deaandacht konal weer uitgaan

ken van ieder wanklankje weder
omzeer geslaagd. En na het door
Arendenzijn assistentBerthostrak
gereg isseerde wedstrijdschema
kwamen twee teams in de finale.
Waarin na hetbeternemenvan de
strafschoppen het team van de
Master Beren (wat zou hun twee
dehobbyzijn?), gevormd door de
AjuniorenvanGEO,winnaarwerd
van degigantische wisselbokaal.
Tussendoor was erruim demoge
lijkheidtegenietenvandevolledig
door deleden verzorgdecatering,
met de hamburgers van "Albert
McDonalds".

Behendigheidsspelleljes voorde jeugd. (Foto's: Henk Remerie)

organiseerde 7x7 toernooi. Voor
vele (ex)leden reden tezamen te
komen vooreensupergezelligmid
dagje voetbal. Uit Amsterdam,
DeventerendeL. v.d. Veenstraat,
overal kwamen ze vandaan. Met
debijbehorendehumor, hetvleuq
je fanatisme, het quasi-gekanker,
desuperscheidsen en naafloopof
stiekem tussendoor al het onver
mijdelijke biertje. Door dezon, de
sportieve instelling en het ontbre-

met Nijdam op deborst. Ook voor
het publiek was hetgenietenen het
deuntje van Karwei zal na onge
veer tachtig keergeklonken teheb
ben nog lang nadreunen in menig
hoofd. Ook bij ditkledingplan komt
hetsocialevandevereniging omde
hoek:ook voor dewatkleinerebeurs
isdeaanschaf vandekleding rede
lijk te doen (zeker voor gezinnen
metopgroeiende kinderen).

7x7 toernooi
En dan, tja. Voor een voetbalclub
en de liefhebbers loch wel de
hoofdmootvanhet weekeinde: het
al jaren door Arend Koenes ge-

Ballonnenwedstrijd
Na deze mooie show was het al
direct weer zoeken naar het vol
gende evenement. In destralende
zonwasdeballonwedstrijd,niethet
enige evenement o.l.v. Koos van
der Belt. De kleinere ledenvan de
club en andere kinderen schreven
ieder hun naam op een kaartje en
nahet5,4, 3,2, 1 van Koosvlogen
deballonnen over de Stad dewijde
wereld in. 't Iseven afwachten wie
de winnaar is geworden.

Een optredenvan"Hollands Verdriet". (Foto: Henk Remerie)

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31 a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00
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Me wordtSuper'dolvan TóesÎnge?

"Komtdatzien: Romeo enJulia!"
En inderdaad: wat was het de moeite waard! Het beroemde to
neelstuk van Shakespeare, wie kent het niet. Een stukover passie en
hartstocht, over leven en dood. Het verhaal gaat over defatale liefde
tussen Romeo Montegue en Julia Capulet. Door een Italiaanse
familievete mochten de beide geliefden elkaar niet liefhebben. Dit
toneelstuk wordt gespeeld door grote professionele toneelgezel
schappen over dehele wereld. De beroemde componisten Prokofjev
enTsjaikowski hebben demuziek gecomponeerd voor het ballet.

Leni Arends

Dus "Komt dat zien', zo lang het
nog kan.

sten. Ookvoor deze versie. die met
flair enveel humor werd gespeeld.
Soms werd er echter niet luid ge
noeg gesproken.
Veel lof voor debutante Yvonne
Dubben. die speeldealsof ze dit al
jaren doet.De decorbouwers, tech
nicivoor licht en geluid geef ikmijn
complimenten voor hun creativiteit.

Alles (ook het weer) droeg bij tot
een succesvolle avond. waarbij we
naafloopindetuinvoorde boerde
rij nog gezellig na konden kletsen
meteen drankje en een hapje (met
dank aan de prima catering).

In mijn ogen moet je voor het to
neelstuk Romeo enJulia behoorlijk
wat toneelervaringhebben.vanwe
gedelange Shakespeariaansetek-

Voordat deuitvoering begon. werd
uitleg gegeven overdebrandveilig
heid. Dit is meestal uitermate saai.
maar Herbert Koekkoek heeft er
een ware komedie van gemaakt.

Maar nu gezien in Thesinge. door
toneelgroep De Rijge in de grote
schuurvan Herbert Koekkoek.Deze
locatie leendezich daarperfectvoor.
Bijbinnenkomstwerdjeverrastdoor
de sfeervolle verlichting in de
schuur. waardoor je meteen in de
stemming kwam. De koffie en an
dere drankjes stonden al klaar.

Pot in vllllrkorf
Op zaterdag 7 juni demonstreerde Karen Versloot bij de Galerie
Abbemaar hoe jeeenpot in een vuurkorf stookt. (Foto:Wo/ter Karsijns)

OogMerK
OPTI CIEN

TIjdens het zomerfeest op 30 augustus kun je meedoen aan de Super
Idol('s) verkiezingen van Thesinge. Onder begeleiding van First Move
meezingen met jeeigen favoriete liedje, voor publiek eneen deskundige
jury. Met eengroepje zingen mag natuurlijk ook. Voor alle leeftijden.
De presentatie is net zo belangrijk als het zingen zelf, dus maak er iets
leuksvan.

Opgave graag vóór 11augustus bij:LucieKol (3022181).Marion Vuijst
(302 37 23). Irene Plaatsman (302 19 27) of Marga Boswijk(302 20 30).
Wij wil len jullie graag van dienst zijn bij de voorbereidingen van het
optreden. Bel ons gerust voor meer informatie en mogelijkheden.

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne cuntartlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Con ta ctlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborq
Kaju it 28 1 - 9733 CV Gronin gen
Tel efoon/fax (050) 5490549

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOrORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq -lid - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

HOFSTEDE-
~-=-"?C H IL DE RS v.o.f .

G.N. Schutter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Siem

SiemBijmanheeft moderne apparatuur
en goed opgeleidemonteurs in huis om àlle merken
auto'sin topconditie te houden entebrengen. VAN81een's

5AKKEQIJ
H. Weslerslraal18 Ten Boer (OSO) 3021227

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom2 Ten Boer 050 - 3021494

Op a f onze reparaties
3 mnd. bo~ag garantie

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel voor ol uw
Ondergoed - lingerie

Beenmode - Bodmode
I

Nachtmode &
Damesmode maat 36 t/m 58

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Graningen
Tel./Fax (050) 5418995

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven, Kfepelmaaien,
Groot pak persen,
Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
,
.N••• r .... t ....n

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

Voor een compleet
programma tracto
ren en machines
• CASE·IH . ALO . LELY

• HAROl . FELLA
• KVEANELAND . KONGSKILDE

• FAASTa. PEECON
• CLAAS. OVEAUM

• PEGOAAAO . KEW. TOAO
• STIGA . HusaVAANA

• MTD. GAADENA . BISON
• ZIACON • CAAMEA

Gediplomeerd
schoenhersteller

LANDBOUWMECHANISAT IEBED RIJF

OOSTERHOF B.V.

Schoenmakerij
Sleutelservice

Middeljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Nijverhei dsweg 5 Ten Boer (050) 3023614

DOSTERHOf

C~IE'\\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Voor cadeaus,
huishoudelijke artikelen

en kleine afdeling
speelgoed.

.I Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

.I Pensionstalling

.I Tevens ter dekking: de be
wezen NRPS-rijpaardhengst
Romanticoendeuniek goudgele
ponyhengst (1.48m) Romantic
Popcornv. Romantico

M~:tLageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050. 5416272
www.romantico.nl

GA I{ME RWO Ll)E
(0 (050) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

Klauwverzorging
Diergenees111idde/en

en -benodigdheden

Veeservice
R. van der Woude

Jv1e-L,be-1'''Clke.-i}
é.e.-li}k H Ol,t V O.F.
Tafels op maat in iedere houtsoo rt

(ook oud hout')
Tevens verkoop Antieke meubels.
'5 zaterdags geopen d (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 • 5418610

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.!. gedip lomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voo r: Bruiloften

Feesten
Recepl ies
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050• 5416244

VAN DIJKEN
Autoschade

Q e ·
.:I ~2"=~~_ e

"

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. OSO - 3021796
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Kunst uit Ten Boer!
Zo heet de tentoonstelling die momenteel in het gemeentehuis van
Ten Boer gehouden wordt. De expositie is te bezichtigen tijdens de
openingsuren van het gemeentehuis. Tevens kunt u dan bekijken
hoe hetgemeentehuis er is komen uit te zien nadeverbouwing van
deafgelopen maanden. Trouwens, deheropening van hetvernieuw
degemeentehuis vormde deaanleidingomdeze expositie teorgani
seren.

Hetuitreiken van de medailles. (Foto: Henk Remerie)

Zwemvierdaagse 2003
Van 2 tlm 5juni jl.werd weerdetraditionelezwemvierdaagse inTenBoer
gehouden.
De weersomstandigeheden lekenopzich gunstig. Maar opde maandag
middag om 5 uurkwam er al een knetterende onweersbui. Gelukkig was
dit alweer voorbij toen het zwemmen begon.
De woensdagavond viel letterlijk inhet water door een enorme onweers
bui. Maar opdonderdag ging een iedertoch met een tevreden gevoel en
een medaille opzak naar huis.
Menig kind werd door de ouders of grootouders ook nog eens in de
bloemetjes gezet.

Karla Postma

Nieuwsgierig naar beide dingen ben
ik dus vorige week opeenochtend,
een uurtje naar het gemeentehuis
gegaan. En het resultaat isme goed
bevallen. Ik kan iedereen een
bezichtiging aanbevelen. Het ge
meentehuis is er. naarmijnsmaak,
een stuk mooier en veel lichter op
geworden en de expositie is een
verrassing. Tenminste, ik wist niet
daterbinnen degemeenteTen Boer
zoveel kunstenaars wonen en wer
ken. En ikhebme latenvertellen dat
deze expositie nog niet eens alle
kunstenaars omvat.
Erisoverwegend schilder1<unstgeëx
poseerd. En dat in zeer verschillen
deuitvoeringsvormen. Hetene stuk
spreekt jedus meteenaan, terwijl je
bij eenanderobject denkt:"Nietmijn
smaak ...-Ook ishet verrassend om
werken geëxposeerd te zien van

dorpsgenoten waarvan je nieteens
wist dat ze inhun vrije tijd nietonver
dienstelijk schilderen (bijvoorbeeld
Theo Spijker). Andere kunstenaars
kende je al langer (onder andere
HannieHavenga en natuurlijkCarel
Hazeveld). En nog weer anderen
kendejenog maar net. zoals Edzard
Krol. Over hem en zijn "computer
kunst" stond immerseen artikel inde
G&T Express van vorigemaand.
Verder staat er werk van Herbert
Koekkoek opgesteld. Zijn objecten
vindikvaak iets intrigerendsofzelfs
fascinerends hebben. Met een ge
detailleerd boekwerkje over het hoe
en waaromvan deze expositie inde
hand,stapte ikna een uurtje weer op
defiets richting Garmerwolde.
AI met al een boeiende expositie.

Henk Vliem

Nieuws van Dorpsbelangen Thesinge
De aangekondigde cursus Gronings begint vastere vormen aan te nemen: De cursus start in januari 2004 en duurt 16 opeenvolgende
maandagavonden. Naar een geschikte lokaliteit wordt nog gezocht. De kosten zijn ca. € 25-30, afhankelijkvan dereiskosten van dedocent ende
kosten voor de lokaliteit. Bij dekosten zit het meeste lesmateriaal inbegrepen. Wel is nog een zakwoordenboekje nodig.
Zowel detaal (spelling, een beetje grammatica, maar ook Ede Staal etc) alsdegeschiedenis (oude kerken, jonkers enborgenetc.) komen aanbod.
Als je belangstelling hebt, geef je dan zo snel mogelijk opbij Sake Heiderna. De Dijk8, tel. 302 16 29 of per e-mai l: sakeheidema@email.com.
lets heel anders. IndeHortus inHaren wordt tot1september deexpositie "Hof van Heden" georganiseerd. Een vandeexposanten isGert Sennema.
Gert Sennema is dekunstenaar dieook het beeld bij het Klapke gaat maken. Misschien is diteen mooie gelegenheidom wat van zijn werk te zien.
(Kosten € 3,50. kinderen tlm9 jaar gratis.) Ukunt natuurlijkook wachten tot de feestelijke onthulling van ons beeld tijdens het grote zomerfeest op
30 augustus!

Menco van der Berg

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat1a . Tel. 3021785 - Ten Boer

Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 - b.g.g. 5494814 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot - Bootcaravan (met en zonder stuurman).
Wij brengen en halen dekano's waar u maarwilt!

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493 673

....,..............B....iiiiióU~RINGA
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De vrijwilligers rusten even uit op het pasgeplaatste bankje bij het
Kardingermaar. (Foto: Henk Remerie)

Ontwerp een bank voor Garmerwolde
Opzaterdag 21 juni j.1. waren 15dorpsbewoners drukindeweer met
het plaatsen van de bankjes, die in het kader van het "Omgevings
planGarmerwolde" en "Kern met Pit" zijn ontwikkeld, Mede doorde
voortreffelijke catering en het stabiele weer was het aangenaam
werken.

Henk Vliem

Garmerwolder Streekfeest

's avonds: Feest in dorpshuis "De Leeuw", met:
- The Magie Five
- Prijsuitreiking Hanengevechten
- Trekking Streekfeestloterij

Dil is het programma zoalsheter nu uitziet; op details kan het natuurlijk
nog iets wijzigen.
De Feestweekcommissie van Dorpsbelangen draait inmiddels op volle
toeren. De commissie isvoor ditgebeuren uitgebreid met vertegenwoor
digers van zowat alleverenigingen enclubs die Garmerwolde rijk is; ook
de jeugd is ruim aanwezig. Totaal zo'n twintig personen. Vele handen
maken licht werk, toch?Enalles moet natuurlijktotindepuntjesgeregeld
zijn. Er komt nogal wat kijken bij zo'n feest: van wegafzettingen tot
toilethokjes; en verder natuurlijk geluidsinstallaties, endan nog een jury,
en een ... enzovoort.
Eén enander gaat ook denodige Euro'skosten. Om eengedeelte van de
uitgaven tedekken, zal ereenGarmerwolder Streekfeestloterij worden
georganiseerd. Binnenkort kunt u dus weer eens testen of u nog steeds
een geluksvogel bent. want erzijn prachtige geldprijzentewinnen.

N.B.: De Feestweekoommissie heeft door middel van een brief aan
diverse ondernemers/verenigingenflnstell ingen kenbaar gemaakt dat er
een Streekmarktgehouden zal wordenen hengevraagdom te reageren
als ze interesse hebben in een standplaats. Mochtuomde éénofandere
reden deze brief niet hebbenontvangen en wel interesse hebben in een
standplaats, neemdan even contact opmet Veravan Zanten, tel.050-541
6091.

Programma:
's middags(vanviertotacht)
- Hanengevechten boven het Damsterdiep. Uweet wel: zo'n kussenge
vecht opeen paal boven het water. Inde jaren zeventigentachtig vande
vorigeeeuw heeft deP.J.G.G.maar liefst twaalfkeer achtereen dit grootse
spektakel georganiseerd.
- Streekmarkt langs het Damsterdiep. Gedacht wordt aan zo'n twintig
kraampjes van ondernemersdie streekgebonden (Garmerwolde en om
streken) producten aan de man brengen.
- Grandioze show van ???

Over ruimanderhalve maandishet zover. Daniserfeest inGarmerwolde.
Noteertualvast dedatum: zaterdag 23 augustus.Vanaf 's middagsvier
uur totdiep indenacht (voorde echtedie-hards).

KJankbordgroep
"OmgevingspJan Garmerwolde"

Nu nog wachten op het officiële
pred ikaat "Kern met Pil" en mis
schien weléén van deprijzendiede
KNHM nog teverdelen heeft.

mers,diezich hebben ingezet voor
de realisatievan dil project, harte
lijk bedanken. Tevens een woord
van dank voor de sponsoren: Ko
ninklijke Nederlandsche Heidemij,
Rabobank Bedum-Delfzijl. Dorps
belangen Garmerwolde en Dienst
Landelijk Gebied.
Wij nodigenalle inwonersvan The
singe en Garmerwoldeuit om "zit
ting tenemen"opdebankjes ente
genieten van onze schi tterende
omgeving.Dit project is tot stand gekomen

door verschillende groepen men
sen nl. de ontwerpers, juryleden,
medewerkers aan devoorbereiding,
boodschappenjongens, personen
die materialen enopslagruimte ter
beschikking hebben gesteld, de
catering, fotografen en de "werk
paarden". Wij willen alle deelne-

Dezes bankjeszijnopdevolgende
locatiesgerealiseerd:deStadsweg
(nabij Kardingermaar, "de boom"
en "hetwiltehuis"),hetkerkhof(voor
Kerkhörn) , de boomgaard tegen
over deAgriShop en het eindevan
de Oude Rijksweg. Met het plaat
senvandebankjes iswederom een
onderdeel van het "Omgevingsplan
Garmerwolde" succesvol afgeslo
ten.

@ Belga F."etsen w"" """,m" ..",,,g..KaJUI1272 , 9733 CT
• 050-542 22 52

. Groningen BeR:~:~:~sl:~;::::

Repa ratie alle merkenI

Woldweg 6·8 • 9734 AC Ruischerbrug • Groningen
(tegenover wij k Lewenborg)

Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM
Regenkleding

Racekleding
ATB -kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fiets dragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederl and en

Nat ionale FietsProjecten

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toe rf ietsen
Wo on -Werk
Sta dsfi etsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus
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Thesinge
21 juni 2003
Foto's: Wolter Karsijns

'I, Nel/ian Dijkema weet alles over de uitvaartverzorging. ït BijJacob en Margreet Ritsema (veehouderij).

'it Opbezoek bijOmke Postma inhetSmederijmuseum. 'g Ook bijFrits Oudman (Iandbouwmechanisatiebedrij~ valt heelwatte zien!
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In een topje bovenop!
Op 17 juni werd de dagtocht van de reisclub Thesinge/Garmerwolde
gehouden. Met43 personen werdomachtuur uit Garmerwoldevertrokken
en koers gezet naar Hattem. Hier bezochten we het Ned. Bakkerijmu·
seum. We werden met een kopje koffie en een reuzenkrakeling welkom
geheten. Nadat een dame tekst en uitleg had gegeven, kregen we de
gelegenheid dezaaktebekijken. Hetwas heel interessantomtezien hoe
vroeger het brood gebakken werd. De ovens werden gestookt met
takkenbossen.
Ook deboebon- en taartafdeling waseen kijkje waard. Helaasmochtenwe
niet proeven...1was trouwensallemaal namaakwat eruitgestaldstond.

Om halftwee moesten we bij de rondvaartboot zijn voor een tochtje over
de IJssel. Datwas prachtig; het weer werkte ook geweldig mee. Je kon
gewoon in een topje bovenop zitten. Aan boord kregen we een lunch,
bestaande uit verse broodjes en koffieof thee.
Naongeveertwee uurvaren,van Hattem naar Wijhe en terug,werd debus
weeropgezocht.Toenging het langsmooiewegen naarBorculo,waarhet
kristalmuseum werd bezocht. Ook dit viel bijdemeestenwel indesmaak.
Om ongeveervijf uurwaren we inLemelerveld,waar inrestaurant Reimink
van een drie gangen dinerwerdgenoten.Tegen negen uur warenwe weer
thuis en was een mooiedag teneinde.

Roe/ie Dijkema

Brand!!!
Een hoop kabaal om niks. Met loeiende sirenes zoefden de brand
weerwagens zaterdagavond 14juni door onze dorpen. Om in snel
treinvaart bij de schuur van Joop Blaauw aan de Lageweg in The
singe terecht te komen voor het blussen van een in brand staande
auto. Zowat hethalve dorpliepuit! Ook veel mensen uit Garmerwol·
de namen een kijkje, waaronder onze fotograaf. (Foto: HenkRemerie)

Van Wie?
Bijna elke maand krijgt de redactie wel kopij aangeleverd van derden.
Onze dankdaarvoor. Wij stellendeze bijdragen namelijk zeer opprijs en
we hanteren alsuitgangspunl datartikeltjes diedoor derden aangeleverd
worden vrijwelaltijd indekrant komen. Alsredactiehebben we echter wel
een eis aan deze aangeleverde kopij gesteld: namelijk dat de schrijver
ergenszijnnaam(entelefoonnummer) vermeldt.Wij willen namelijk weten
wie dat artikeltje geschreven heeft, zodat we contact met de schrijver
kunnen opnemen als er bijde eindredactiebijvoorbeeld vragen ontstaan
over de inhoud of als het stukje deze maand niet geplaatst kan worden
vanwege ruimtegebrek in de krant. Verder hanterenwe de leidraad dat
geplaatste artikeltjes zoveel mogelijk zijn voorzien van de naam van de
schrijver (of een afkorti ng of pseudoniem). Als redactie hopen we dat
hiermee duidelijk wordt datanoniemingeleverde kopij nietgeplaatst kan
worden. Gelukkigkomthetzelden voordaternaamlozekopij binnenkomt,
maar zo heel af en toe ontvangen we toch iets. Zoals vorige maand,
bijvoorbeeld.We vindenhetsneuvoordebetrokkenschrijver of schrijfster
dat al zijn/haar moeite verloren is gegaan. Volgende keer beter?

De redactie

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Uziet het. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een lening eneen verzekering. Enat
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanig dat ualtijdmaximaal
fiscaalvoordeel heeli.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Sel metéénvan onzehypolheek
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..We zijnopzoeknaar een hypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudie financiering van
onzedochterbijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan .

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paarjaar
stoppen metwerken omvoordekinde·
ren tezorgen.
Danwil/en we minder aan onzehypo·
theek betalen, kandat?
Ja, dat kan.

..Allebei netafgestudeerd en di·
reet aanhetwerk. MIjn vriend wiJ met·
een een huis kopen. Kan dat nu af?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

Prunusstraat 51
wij k: Solwerd

Tel efoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

ver-zo r gde voet en komen ve rdc r

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

re 050 ·5421615

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

,,-~\M.STVl>.rO
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Vijf kinderen vertegenwoordigen de oas in Garmerwolde. (Foto: Wolter
Karsijns)

Wandelvierdaagse 2003

"Daar komt de ANBO!"
Mocht u bij het zien van de foto's denken dat de Avondwandel·
vierdaagse alleeneenaangelegenheid voor dejeugd is, dan heeft u
het mis. Ook de volwassenen mogen meedoen! Dit jaar heeft de
ANBO afdeling gemeenteTen Boer(voor 50-plussers) voor het eerst
alsgroep meegelopen.Enhet isdezeven dames -inleeftijdvariërend
van 56 tot (bijna) 7B- prima bevallen! Leuke routes (compleet met
versekoeienvlaaien),goed weer (alleendelaatste avond een buitje),
prima verzorgd (hulp bij het oversteken over drukke wegen en
persoonlijke aanwijzingen bij - wellicht - onduidelijke punten, iedere
avond eenlekkerbekertjeranjaendelaatsteavond zelfseen ijsje) en
een gezellige sfeer.
Mede dankzij de Raboploeg - die spontaan "Daar komt deANBü!"
begon te zingen zodra wij in zicht kwamen - hebben we ons prima
vermaakt!
Een idee voor andere verenigingen?

Hillie Ramaker·Tepper

Op maandag 16 juni is hetweer zo ver: om klokslag 1B.OO uurgaan de
wandelaars vanaf het Buurhoes inTen Boer oppad.
Hoeweldeanimo van dekinderen om mee tedoen met deAvondwandel
vierdaagse altijdgroot is,doenerdit jaarmaarvijf Garmerwolder kinderen,
met hun ouder(s), mee. En wel : Elina Bakker, Liza en Wendy Joop en
Corina en Dennis Lode.

Dit komt doordat in dezelfde week
op school alle schoolreisjes staan
gepland.

Maar dat magdepret nietdrukken;
dekinderen laten zich niet kennen!
Dus na een vermoeiende school
reis op maandag 16 ofdinsdag 17
juni lopen zij ooknog even de5km.
(Nee, nee ... ze haken niet halver
wege af, zoals een bezorgde opa
en oma verwachten.)
En na alle vier tochten te hebben
volbracht, nemen ze opdonderdag
19 juni eervol hun medaille in ont
vangst.

Karla Postma

Van "De Til" in Thesinge fiepen
dit jaar40 kinderen - enhun
begeleiders - mee.
(Foto: Wolter Karsijns)

"De Soos"
Deavond injuni heeft devolgende
uitslag opgeleverd:
1. Delta vanderMolen 6624
2. Jo Reinders 6335
3. Jannes Ramaker 6257
4. Ton Bouchier 611 0

In de maanden juli en augustus
wordterniet geklaverjast. Op dlns
dagavond 9 september beginnen
ze weer met volle moed : aanvang
20.00 uur.

AGRISHOP
divers in groenten & fru it

Directe boerderij verkoop

• groenten <1\ frtl it~
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boeren zuivel
• salades <1\ rauwkost

• bro od

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 541B462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

10

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoep

Complete PC

€ 599!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparaties & upgrades

NIET ALLEEN VOOR:
Ontwikkelen en drukken van

visite-kaartje tot complete huisstijl.

boeken, programmaboekjes. gidsen,

periodieken, flyers etc.

Ruime collectie familiedrukwerk.

Textieldru k.

Zwartwit - en kleurkopieën.

Eigenlijk tecreatief
en veelzijdig omoptenoemen.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
o UITGEVERIJ

•Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
Tel. : (050) 3021715
Fax: (050) 3021961
E-mail: info@bluemule.nl

--=-



Wigboldslraat 6, 9791 CR Ten Boer· Telefoon (050)·3022151

R' J 1.... 'C011; .
vvvY m e u b ela t e l ler

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Fo lk ingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
dL·do. en vr. van 11.00 tot 17.45 uur

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur

Werkpl aat s:
Grasdijkw eg 8
Garm erwolde

Tel: (050) 54175 17

1
9~~2,'g~
"",wll_'rum t.~
~050 ' S4 IU87

IiJIme';j Ie, Vee,

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraal 3
Garmerwo lde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens :
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

leoop
BEKKEMA
eoop uweigen supermarkt

Hoofdweg 42 • Harkslede
telefoon 050 • 4041218

Bezoek COOP ook op internet:
_w.coop.nl

AFDELING VERS
• Slagerij • Vl eeswaren

• G roente en fruit
• Sli jteri j. Kaa s . Zuive l

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p!'$f: KUIL
'jlWUlcdUttf...d4jJ?l34
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www.kudremi qinq .nl

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

Voor bedrijvenenparticulier handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
+ Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappenenladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

financiële
administratie

&
jaarve rslagen

&
aangifte

in komstenbelasting

C.N. Schurrerlaan 46
9797 PC Thcsinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Admm;"wi< Ritsema
Uw adres voor:

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 43113 5

• ONTWERP . AANLEG
• ONDER HOUD

• (SIER)BESTRATING

~udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbou wma ch in es
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 • 3021321

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

?&lill
.. .' . .:; &/.c. - ' UI

\lI 61:, I q

Van Introduclieduik
tot Divemaster
• Duikopleid ing
• Du ikr eizen
• Verhuur du ikm ateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
(050) 5417941

• Grasdijkweg 3
• 9798 TC Garmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

1t
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Foto van de maand
Multifunctioneel gebruik van een oude strontkar. (Foto: Henk Remerie)

Voor Brood-Koek en Banket, in Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!

Agenda
tot 1augustus
Gemeentehuis Ten Boer; tentoon
stelling "Kunst uit Ten Boer"
tot 25 oktober
Zomer-exposlta in en rondom de
oude boerderij van Metaal·atelier
Herbert Koekkoek. Open: vrijdag
en zaterdag van 10.00-17.30 uur.

Om alvast tenoteren
zaterdag 23 augustus
Streekfeest Garmerwolde
29 en 30 augustus
Openluchtspel Garmerwolde
zaterdag 30augustus
Zomerfeest Thesinge
zaterdag 13 september
Open Monumentendag
zaterdag 20 september
Opening Biologisch Informatiecen
trum "HetGeweide Hor
zaterdag 27 september
Pompoenenmarkt Garmerwolde

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie050-541 9630
Fotograaf Theslnge:
WolterKarsijns050-302 2071
Eind·redactie:
HillieHamaker-I epper
Dorpsweg26- 050-541 5335
annetteramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050·541 10 19
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00p.j
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabonnees basis kosten + porto
kosten
Prijsperkrant € 1,25
Hoofdartikel op fnternet:
www.garmerwolde.neV

Kopij inleverenbilDorpsweg 26of
G.N. Schuttertaan 16, uiterlijk
woensdag 23 juli 18.00 uur.

Erediensten
SOW gemeente
29 juni
11.00 uur Garmerwolde, ds. Tim
merman
6 juli
09.30 uur Thesinge, ds. van de
Zwaag uit Wildervank
13juli
09.30 uur Thesinge, prof. Klijn uit
Haren
20juli
09.30 uur Garmerwolde. nog niet
bekend
27juli
19.00 uur Thesinge, ds. Schorren
uit Ezinge

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

12

~::: Industrie te rre i n.. m:· Pos tbus 91. 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 30 1 2832

www.vaatstra.n l
vaatstra<!~lvaatstra .nl

!m-........--

Wist-u-dat 000

• Johan&Aaltje,onze brijventers,
vakantiehebbenvan 7 t'm 19 juli?

• de AgriShop van 14 juli t'm 4
augustus gesloten is?

• de gezamenlijke sluiting dus
slechts één week bedraagt?

• er aan de Grasdijkweg tegen
over nummer 7 een oude waterput
is gevonden?

Stoomfluitjes
Gevraagd
• voor Open Monumentendag:
klompen inalle maten,vangroot tot
klein. Hoeven niet nieuw te zijn,
maarmoeten wel gedragen kunnen
worden. Vera van Zanten, tel. 050·
541 60 91

Te koop
• 2 rneisies kinderfietsjes voor de
leeftijd van ongeveer 4 t/m 7 jaar.
Karla Postma, tel. 050-541 86 10


