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Het fraaie kerkje van Thesinge

muziek

Express
vindt
9 reti9 aftrek
aftrek!

MALLORCA?

Doe dan mee aan de lotto of
toto. Kansen op prijzen variërend
van f 1,75 tot 'n half miljoen en
soms nog meer. Géén admini
stratie enz. meer nodig, dus vrije
deelname!
Inlichtingen: Berend Wierenga,
Dorpsweg 18, Garmerwolde.
Telefoon 050- 487421.

maken met één van de leden.

Henk Veenstra.GARMERwoLDE

W ist u dat er in Garmer
wolde een aktieve jongeren
vereniging bestaat ?
Deze jongerenvereniging - de
P.J.G. - bestaat al 16jaar en is
aktief op sociaal , kultureel en
sport ief gebied. Zo
organiseert zij sportwed
str ijden, lezingen en ontspan
ningsavonden, etc . etc .

Met Pinksteren staat er
weer een groot evenemen t
voor de deur. Dan komt een
groep jonge mensen uit
Duitsland Garmerwolde
bezoeken. Zaterdagavond is
er een 'open avond' in café
' De Unie ' te Garmerwolde,
waar iedereen welkom is. De
avond wordt verzorgd door
de 'Magie Five' drive -in-show

Iedereen die iets meer w il
weten over de P.J.G .: kom
even langs op één van onze
avonden of ga 'ns een praatje

duik
bezoek

Van de redaktie

inderdaad boordevol
verenigingsnieuws, er is
een interview met de
burgemeester van onze
gemeente, 'n nieuwe,
leuke fotorubriek en een
dankwoord aan u
allemaal van Dokter v.d.
Werf. Ook de nieuwe be
woners geven acte de
presence.

We zijn blij dat de Gar
mer & Thesinge r na 'n
paar maanden al z6 goed
funktioneert. We hopen
dan ook dat deze
ontwikkeling zich door
mag zetten!

Uw
advertentie in
dit blad wordt
niet gelezen '"
maar gespeld!
-------e

Voelt u 'ns goed,
vindt u de Garmer en
Thesinger niet dikker
deze keer? Met maar
liefst 12pagina 's gaan
we het voorjaar in. Die
twaalf pagina 's waren
nodig ook. Want ver
schillende mensen die
kopy hebben aange
leverd - u weet, zulke
mensen staan bij ons
zéér hoog
aangeschreven - hebben
't al gemerkt: voor de
eerste tw ee nummers
moest er helaas steeds
kopy blijven liggen . Er
was gewoon geen ruim
te voor.

Die ruimte is er nu dan.
Mogelijk gemaakt door
steeds meer adverteer
ders. Inmiddels is de be
langstelling voor dit blad
overstelpend. Niet al
leen van de bewoners uit
de dorpen waar dit blad
(nog) niet verschijnt,
maar ook van officiële
zijde. Er zit dus muziek in
de G & T Express.

In alle bescheiden
heid, we zijn 'n tikkeltje
trots, speciaal op dit
derde nummer. Het staat



vande
• •verenigingen

FOTO:
Een kijkje in 'Stadion Dorpszicht',
alwaar ook de dames er stevig tegenaan gaan.

Toneelver.
'V.I.O.O.'

leden op een rondje en
beloofde de plaquette een
ereplaats te geven in zijn
nieuwe huisje.

Na de rondvraag sloot de
voorz itter de vergadering.
De rest van de avond werd
gevuld met een aantal
spelletjes Bingo.

Namens v.v. G.E.O.:
P. Steenbergen.

- het vervoer van leden;
- bezoek tijdens wedstrijden;
- het uitbrengen van een

. supporterskrant.

De belangen van zo'n vereni 
ging zou je tweeledig kunnen
zien: a. bevorde ren van sfeer
in en rondom G.E.O., zowe l
voor spelers als toeschouwers
en b. het materiële voordeel
voor G.E.O.
Gaarne reakt ies naar
S.Veninga of J.Veeristra.

Tot slot nog enkele mede
delingen:
- t .b.v, het versterken van de

clubkas houden we deze
maand een verloting ....

of wist je het reeds .....?
- indien er geen wedstrliden

zijn, is het verboden de
spomereinen te betreden,
dit om onnodige kosten te
besparen.

\JVGEO

Op de eerste lentedag van
het jaar hield de ton eelvereni
ging 'V.I .O.D.' haar jaarverga
dering in café Dijkema. Na de
openingswoorden van de
voorzitter werden de notulen
gelezen. De penning meester
vertelde dat er, na alle inkom
sten en uitgaven, een flink
batig saldo was.

De heer A .Kampen werd
vervolgens herkozen tot
voorzitter. De heer J .Slump
kreeg een plaquette aange
boden, omdat hij al 25 jaar lid
was van 'V.I.O.D.' . De blij ver
raste penningmeester
trakteerde prompt zijn mede-

- verloting t ijdens th uis
w edstrijde n;

- kaartavonden. droppings,
jeugdmiddagen;

Om gelijk met de bal in huis te vallen, is het
de bedoeling van het G.E.O.-bestuur eens per
maand de wederwaardigheden van de
vereniging te publiceren.

Het betreffen o.a. komende aktiviteiten,
algemene mededelingen, dwaasheden
binnen de krijtlijnen, meningen leden, enfin
genoeg om 66k eens voor in de pen te
klimmen (zenden naar B.Wieringal.

De v.v. 'G.E.O: heeft in en
rondom de dorpen Garmer
walde en Thesinge een duide
lijk bindend karakter, d.w.z.
door gezamenlijk spel en
kommunikatie blijft de
Garmer-Thesinger-sfeer
bestaan.

Om deze voor de dorpen
zo aangename funkt ie voor
de toekomst te verzekeren,
heeft het bestuur gemeend
het volgende voorstel te
moeten doen :

Het oprichten van een
belangengroep rondom de
vereniging G.E.O., je zou
kunnen zeggen: een sup
portersvereniging.

De belangstellenden zullen
geheel zelfstand ig aan het
werk moeten gaan. Gedacht
kan w orden aan een aantal
aktiviteiten:

maagdelijke hout kunstzi nnig
mochten tatoueren .
Erwaren diverse leden die
met leuke stukjes Hindeloo
per schilderwerk naar huis
gingen , om daarmee hun man
te verrassen.
Het was , zo vertelde mevr .
Paps, een gezellige avond.

De volgende vergader ing is
op woensdag 7 mei in café
Stol. Onderwerp: lezing over
de Nederlandse Nierstichting.

televisie, maar deze was be
slist niet minder. Onder een
gezellig muziekje en met een
lekker hapje erbij, klaar
gemaakt door enkele vrou 
wel ijke leden, was het een ge
zellige avond. T.o.v. ' t vorige
jaar ook al weer een stijging,
wat betrof het aantal
personen voor deze avond ,
wat natuurlijk alleen maar is
toe te juichen.

Na een dankwoord van de
heer J.Veenstra, de voorzit
ter, ging iedereen tevreden
huiswaarts en kon men
terugzien op een geslaagde
avond.

Rederijkers
kamer
'W ester'

Op woensdagavond 9 april
werden de leden van de Bond
van Plattelandsvrouwen afd .
Garmerwolde zelf aan het
werk gezet.

Bewapend met pencelen
en de nodige kreat iviteit
togen zij naar café 'de Unie'
alwaar zij het meegebrachte

De Rederijkerskamer
'Wester' hield op 12april een
gezellige avond . 22 personen
waren aanwezig.
Hoofdschotel van deze avond
was het bijzon der aardige spel
'Bingo'. Dit viel bij de aanwe 
zigen zeer in de smaak. Er
'Nerd dan ook bij het leven ge
krabbeld . Voorts werd en di
verse korte toneelstukjes
opgevoerd door groepjes van
drie personen .

Eén ervan was een 'spoed
kursus E.H.B.O.' : de heer
K.Jansen werd als gewonde,
liggende op een huishoudlad
der, door twee kursisten de
zaal ingebracht, hierna volgde
de operat ie die vlot verliep .
Grote hilarite it veroorzaakte
de kwis 'beeld eens uit ' . Di
verse woorden moesten wor
den uitgebeeld door één per
soon, die dit weer toonde aan
zijn 'team' . Soortgelijk spel
wordt altijd vertoond op de

BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN



WILT U UW HUIS LATEN SCHILDEREN OF
BEHANGEN, OF WILT U HET ZELF GAAN DOEN,
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR

DOEMEE l
KINDEREN T/M 12 JAAR
KUNNEN HIERAAN DEEl
NEMEN I

PUZZELTEKST NR. 3:
1. bekende clown
2. voorn aam stripfiguur
3. Naam van bekend dier (T.V.I
4. achternaam van meisje (T.V. I
5. sprookjesfiguur
6. Televisie-ster.

Als je deze namen goed hebt opge
schreven, moetje gaan schuiven, .
dat w il zeggen: de onderste balken
z6 verschuiven, dat vertikaal onder
de eerste balk bij letter 1 een
bekend hoofdpersoon van een kin
derserie te voorschijn komt.

Kinder
Puzzel

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat : Roelf Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v.d. Veenstraat 3. Tel. 050 ·487631 .
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. laan, Kapelstraat 9, Theslnqa.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

PUZZEl2
De oplossing van puzzel 2 was:
'n nieuw blad voor iedereen.

Ook hier kwam na lot ing de
winnaar uit de bus, te weten de
heer E. Terpstra.
W innaars, van harte proficiat, u
kunt zich melden bij R.J. Ganze
veld, Dorpsweg 56, Garmerwolde.
De oplossing van de puzzel in dit
nummer kunt u w eer insturen tot
en met de 15evan deze maand.

Actie a.p.
(Onderling
Puzzelgenot)

6

5

De oplossing van puzzel 1staat
hierboven vermeld. Hier was de
winnaar - na loting-
Mevr. Grasman, Oude Rijksweg
te Garmerwolde.

z

2

-

•

ken en/of voor nieuwe instru
menten. Ook nu komt
'Juliana' weer in het nieuws.
Op 2 mei n.1. wordt in 'Tref
punt' in Thesinge een
BAZAR georgan iseerd met
daaraan vastgekoppeld een
verloting !

De bazar heeft vele
attrakties, zoals rad van avon
tuur, schieten, Amerikaanse
verloting, enz.enz. Om de
mensen niet te laten verhon
geren tijdens deze gezellige
bazar (waar je maar niet weg
komt), heeft men een keuken
vol met lekkere hapjes zoals
patat, kroketten, fricandellen
en de speciale 'Juliana'
slaatjes.

Hebt u echter niet veel trek
's avonds , dan bestaat de ge
legenheid om bestellingen op
te geven in de keuken voor de
zaterdag. Deze bestellingen
kunt u 's middags dan afha 
len, eveneens uit 'Trefpunt',
Onder het motto
'vr ijdagavond in de keuken
laten noteren ,
zaterdagmiddag in huis
verteren' is dit één van de vele
stunten die deze bazar telt.

Steunt u deze muziek
vereniging door 'Trefpunt'
op een bezoek te vereren
op 2 mei a.s. in Thesinge !

Muziekver. 'Juliana'.

Schildersbedrijf Garmerwolde
Tel. 487348
Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.

AAN DE VROUWEN VAN
GARMERWOLDE EN
THESINGE,

Enige t ijd geleden is er een
afdeling van de
Vrouwenbond N.V.V.
opgericht in de gemeente Ten
Boer. We hebben nu onge
veer 25 leden. De meeste le
den zijn afkomstig uit Ten
Boer. We zouden erg graag
dames uit de omliggende
dorpen verwelkomen.

Iedere tweede dinsdag van
de maand komen we bij el
kaar in café Groeneveld in
Ten Boer. We beginnen om 8
uur. We hebben versterking
nodig en met name uit de
omliggende dorpen , zodat we
elkaar in de gemeente wat be
ter zouden kunnen leren
kennen .

Wilt u nadere inlichtingen?
Bel dan even naar: Marianne
Meester, tel. 2115, of naar:
Trijn Boekhoudt, tel. 1870; of
naar: Tiny Ups, tel. 1845.

Vrouwenbond N.V .V.,
afdeling Ten Boer.

algemeen~J
•nieuws

De muziekver. 'Juliana' en
de drumband van dezelfde
vereniging zijn bijzonder
actief. Vaak worden bloemen
akties, verlotingen, e.d.
gehouden om de kas te spek-

Nieuws uit
Thesinge



AGIMOA
Kerkdiensten

Ned . Herv. Gemeente
Garmerwolde I Thesinge:

4 m ei. 10.00 uur
Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: cand. Goorhuis
10.00 uur Zondagsschool.

11 mal, 10.00 uur
Avondmaalsdienst in Thesinge.
Voorg.: ds. de Vries-Batenbur g.
10.00 uur Zondagsschool.

18 mei. 10.00 uur
Dienst - samen met Zondags
school - in Garmerwolde .
Voorganger: cand.Witteveen .

25 mei. 10.00 uur.
Dienst in Thesinge.
Voorgang er: cand. Zuiderveld.

1 juni. 14.00 uur.
Dienst in Garmerwo lde.
Voorg .: ds. de Vries-Batenburg .

De zondagsschool stopt op 18 mei.
Na de vakant ie wordt er weer be
gonnen op 21 september.

CHR.PLATTELANDS 
VROUWENBOND, AFD,
THESINGE & OMSTREKEN

Vergadering
afd. Thesinge & omstreken,
op dinsdag 27 mei a.s.
Spreker: Ds. B.van Oeveren, Haren
Onderwerp: 'De toekomst van de .
kerk' . I

Deze vergadering wordt gehouden
in 'Ons Trefpun t' ; aanvang 19.30 u.

Drive in show
The Magic Five
26 april, Garmerwolde

Café Jägermeister;
27 april, Garmerwold e:

Café Jägermeister;
3 mei, Oosterhoogebrug:

De Schakel;
10mei, Bierum:

Triton Bar;
17mei. Garmerwo lde:

P.J .G.G. Café Maat;
31 mei, Wagenborgen:

Diskotheek De Zon.

Voor al uw bouwmaterialen,
zoals stenen, golfplaten, hout

Wij leveren dit tegen de
scherpste prijzen.

Ook hebben wij een enorm
assortiment gereedschappen,
en tuinartikelen.
Bovendien vindt u bij ons veel
keus in uitgesproken goedkope
keu kens en kasten.
Ook de eigentijdse
behangkollektie van R&D is bij
ons verkrijgbaar.
Voor al uw onderhoud en
nieuwbouwwerkzaamheden
maken wij graag offerte.

Aannemers bedrijf
HOBBYMARKT BATTJES
stadsweg 36 Ten boer •
Tel. 05902-2302-2353

Burgelijke
stand - maart:
GEBOREN:

BOVENRIJGE:
JAN zoon van K.T.U ltham en
H.G. Wouda.
THESINGE:

Klaaske Elizabeth
dochter van R.v.d. Vee n en
F. Havenga.

Jan Wilhelmus,
zoon van E.Holtman en
W .Havenga.
Adriaan Roelof,
zoon van J .v .Zwol en T.Venema

GETROUWD:
E.T. Rus en M .A. Paps.
J. Stuurwold en R.T. Plijter.

OVERLEDEN:
A. Tatamihardjo, w .v. va n F.T.
Poepaart .

stoomfluitjes

Te koop:
STEENSLAG voor uw

ERFVERHARDING (Webosplitl

K. Jansen, transportbedrijf
GARMERWOLDE - te l.487365.

TURFSTROOI SEL in plast.zak .
ZAAGSEL in pla stic zakken
SPAANDERS in pl.zakken

K.JANSEN transportbedrijf
Garm erwolde - tel. 487365.

TE HUUR GEVRAAGD:

Een huisje in Thesinge of omstre
ken. Huurtot f 200, - p.mnd.
Aanb . Mo lenweg 9a, Thesinge.

roeit ganzeveld

Toch nog een beetje winter gehad.
Wel laat eigenlijk, maar ja, dat
hebben we niet voor ' t zeggen, hè?
Tegenwoordig doet het niet anders
dan regenen en nog eens regenen.
Straks hebben we de langste dag
en nog steeds slecht weer. Maar

hoop doet leven. 's Avonds is het
al tot acht uur licht en op
spaarzame, droge uurtjes zie je hier
en daar al weer de eerste tuinpio
niers druk in de weer. Ze dragen
wel laarzen, dat wel. Maar ja, we
moeten wel los hè?1
Het gras begint langzaam te
groeien en de tulpebolletjes, als u
ze nog niet geplant hebt, hadden al
in de grond moeten zitten . ' t Viel
niet mee trouwens, want ze dreven
gewoon weer omhoog. De dahlia's
moeten er ook nodig in want
anders wordt dat ook niks meer.
Vroeger zeiden ze: 'Dhalia's moet
je gelijk met de aardappels poten.
Nou, dat doen we dan maar.
Vorig e week zei iemand tegen me:
'Als je nog geen tijd hebt om
dhalia's te planten, dan moet je de
knollen om de twee dagen even

dompelen in water en dan onder
een zolderraam of iets dergelijks
leggen te 'broeien' . Ze lopen dan
sneller uit (net een aardappel) en
als je ze dan plant, ben je nog voor
op die van de buurman. die ze zo
kaal in de grond heeft gestopt. 'k
Heb heb gedaan en warempel: ze
schoten uit bij ' t levenI lets derge
lijks kun je ook doen met kno lbe
gonia's. 'k Ben nog even bij die
man geweest, die me vertelde van
dat dompelen . Hij was druk bezig
dhalia's te poten. Hij had ze niet
gedompeld. Toen ik daar het mijne
van wou weten, zag ik dat het ook
niet nodig was, de kuilen die hij
had gegraven stonden vol water....



DOOR GEERT BOSCHMA

Bu rgemeester Zandbergen is de nieuwe burgervader
van onze gemeente. En al hebben de inw oners van
onze gemeente al de kans gehad om met hem en z'n
vrouw kennis te maken, de Garmer & Thesinger
Express leek het een zinvol idee om met deze nieuwe
'voorm an' van de gemeente over allerlei zaken van
gedachten te wisselen.
Een buitengewoon gastvrij onthaal viel uw redaktie
ten deel.

om met burgemeester
zandbergen
tespreken

Ja, ik vond zo'n interview een
goede zaak. Kommunikat ie is een
essentieel ding . En ik wil ten alle
tijde aanspeelbaar zijn. Niet
geïsoleerd leven. Daarbij komt dat
ik die Garmer & Thesi nger een
buitengewoon goed initiatief vind.
Vandaar.

Hoe be valt het u nu, die eerste
periode, laten we zegge n 'de
ke nnismakingsfase' in de
gemeente Ten Boer ?

Dat is buitengewoon plezierig. Ja,
dat zeg ik van harte. Meteen al bij
de 'oriënteringsdag' , dat was de
dag dat we hierheen gingen om te
kijken, in verband met de
sollicitatie, waren ons al een paar
plezierige dinge n opgevallen.

Wat dan bijvoorbeeld?

Ja, allereerst is er de sterke
politieke meelevensheid van de
mensen hier. AI die biljetten voor
de ramen en zo. Men voelt zich hier
politiek sterk bij de zaken
betrokken. En dat is een goede
zaak.
Voorts zit het hier plano logisch
goed in elkaar. Daar bedo el ik dus
mee, de nieuwbouwwijken
bijvoor beeld, dat is goed opg ezet.
Geen beto nnen blokkedoos-idee,
maar een harmonieuze uitbouw
van de kern . En nu komt er dan het
bos nog bij, nee dat soort zaken zie
je in andere gemeenten we l
anders.
Ze hebben me toen ik hierheen
ging, we l geplaagd, zo van : w at
moet je daar toch, dat kale
landschap en dan die stugge
Groningers. Nu, ik moet zeggen
zowe l het landschap als de
mentaliteit hier spreekt ons erg
aan. Het heeft zo z'n eigen
karakter. En bovendien gaan w e er
dan nu nog een bospart ij bij
kreëren. Afwisseling genoeg, zou
ik zo zeggen.

Vind t u Ten Boer niet een typ ische
forensengemeente, ik bedoel hele 
maal georiënteerd op Groningen ?

Natuu rlijk w erken er veel mensen
in Groningen. Maar dat willen ze
toch juist , ze gaan juist hiér wonen

omdat de stad hen niet aanspreekt .
Binnen dat kader kun je we l
degelijk je eigen ident iteit bepalen.
Bovendien is de integrat ie van
nieuw met oud, met de nieuwe en
autochtone bevolking hier
buitengewoon goed . Bijvoorbeeld:
de voorz itter van de
zangverenig ing komt uit Den
Haag. En die is hier vrij snel
voorzitte r gew orden. En wat ik
ervan gehoo rd heb, doet-ie 't
buitengewoon goed. En zo zijn er
natuurlijk legio voo rbeelden. Er is
hier - en ook in de andere dorpen 
een bloeiend verenigingsleven. Dat
is een groot goed. Dat moet u niet
onderschatten.

Nog e ven terug. U kwam uit
Meppel. Hoe wordtje nou eigenlijk
Burgemeester ?

Ja, op een gegeven moment kom
je bij een partij . En als dat je inte
resseert , en pol itiek is alti jd mijn
hobby geweest, dan ga je je er
natu urlijk intensief mee bezig
houden. Je bezoekt
vergaderingen, woont lezinge n bij
en op ' n gegeven moment wordt je
raadslid . Maar als raadslid kun je je
natuurlijk niet fu lltime met de
bestuurlijke kant van de zaak bezig
houd en. Dan ambiëer je op den
duur méér en ga je uitkijken naar
de job waarin je je full tim e met
deze dingen kunt bezighouden. En
dán is ' t een zaak van met goe d
sukses sollici teren. Dat lukt of ' t
lukt niet. J e krijg t dan gesprekken
met allerlei person en. Met de
Comm issaris van de Koningin en
met de Minister (De
Gaay-Fortman, red.] , Ik heb toen
tijdens dat gesprek met de Minister
gevraagd, 'Excellentie, heb ik een
kans?' Dat was een beetje dom
natuurlijk, de M inist er antwoordde
toen: 'n atuu rlijk hebt u 'n kans,
anders zat u hier niet ...:

Gaat u het beleid van uw
voorgange r in dez elfde lijn
doortrekken ?

U moet goed begrijpen, de
Gemeente wordt bestuurd door
het College van B & W . We
hebben natuu rlijk eenzelfde doel ,

het zo goed mo gelijk bestu ren van
de Gemeente. Met alles wat daar
dus bij hoort . Zoals het oplossen
van problemen, het geven van
richtl ijnen, het nemen van
beslissingen, enz.enz. En dan moet
je in zo'n Gemeenteraad geen
polarisatie hebben, of liever: men
moet niet gaan werken met
pol itieke stokpaa rdjes, maar
gezamenlijk in goed overleg de
zaken konstrukt ief benaderen.

Wat denkt u nou bijvoorbeeld van
die Nieu wmsrkt-stteire ?

Kijk, een gemeente, zeg ik wel
eens, dat is eigenlijk net een park
met 1000 bloeiende bloemen. Alle
bloeme n zijn niet gelijk . Ze zijn ook
niet allemaal even mooi. Maar mét
elkaar is 't toch een prachtig
gezicht. Met elkaar moet je iets tot
stand brengen. In dit geval een
prett ige w oon- en w erkom geving.
En goed klimaat. Konstrukt ief
denken dus, allemaal. Nu, dat van
de Nieuwmarkt -akt iegroep, dat
vind ik niet konst ruktief.
De Gemeenteraad van Amsterdam
heeft op demokratische wijze een
beslissing genomen. Iedereen
moet zich dan daarna w el aan de
spelregels houden. A ls men zich in
't park niet aan de regels houd t,
dan wordt het een chaos.

'ik wil overal graag
bij betrokken zijn'

Is onze Gemeen te, wat m en dan
noemt een rijke ofarme
Gemeente ?

Je hebt in Nederland vele z.g.n.
Art.12-Gemeenten. Dat zijn dan
Gemeenten die werken met een
begrotingstekort.
Nu, de Gemeente Ten Boer is géén
Art.12·Gemeente. Maar hoewel we
dus jaarlijks nog met een 'batig
saldo' wer ken, moet u zich daar
echt niet op verkijken .
Volgens een rapport voor de
Gemeenten in Nederland, zouden

wij hier in 1987 met ' n tekort van
één miljoen komen te zitten, en dat
is voo r een relatief kleine
Gemeente als Ten Boer natuu rlijk
geen peulesch il. Daar moet je dus
nu al wat aan doen.

We hadden ' t net al even over die
aktiegroepen en zo, maar vindt u
dat in Nederland vandaag de dag
niet storend, al die akties en
reakties; is Nederland zo
langzamerhand nie t
overgedemokratiseerd, het is toc h
'in ' om te ageren en te protesteren ?

Ach, dat w eet ik niet. Ik heb met
een paar raadsleden uit Me ppel ' ns
een reis door Rusland gemaakt. A ls
je dat ziet ....als je ' te diep ' met de
mensen gaat praten en het staat de
veiligheidsmensen niet meer aan
wa t er besproken wordt, dan
worden die mensen er bij
w eggehaald. De vrijheid die we
hier hebben is 'n groo t goed. En die
trend van die aktiegroepen, och
dat is een ti jdsverschijnsel.

Hoe vond u dat nou, laatst met die
discussie in de Groninger
Gemeenteraad over de mark t in
Ten Boer ?

Kijk, het is toch onvoorstelbaar dat
zo'n groot instituut als de
Gemeente Groni ngen zich z6 druk
maakt over ons marktj e. En de
motivaties die gebruikt worden, vin
ik ronduit klein. Ergens is 't
natuurlijk lachw ekkend. Ik bedoel ,
de Burgemeester van Groningen,
kollega Buiter zei niet voor niks: 'de
raad van Sw ichem trek t zich
terug .....:

Over onze dorpen, je hoort nog wel
een s bij ons: we hangen d 'r maar
wat bij, de Gemeente, dat is goed
voor je rijbewijsverlenging, je
trouwbo ekje en no em maar Op.
maar verder m erk je er weinig van.

Ja, maar dat heb je overal. In elke
Gemeente voelen de do rpen er
omheen zich vaak tek ort gedaan.
Maar ik heb zo de notulen van 10
jaar 'n s doorgenomen en ik kan
niet anders zeggen, dat de cijfers
andere taal spreken. Voor de
dorp en zijn de uitgaven in
verhouding gelijk aan die van Ten
Boer.



Over Garmerwolde en Thesinge,
komt er nog meer nieuwbouw bij 7

Nauweli jks. Kijk, er is een tijd lang
planologisch gewerkt met een
rapport dat als leidraad had dat we
in 1980met 20.000.000 inwon ers
zouden zitten in Nederland. Maar
nu al staat vast dat we dat niet
halen. En dus is dat rapport veran
derd. Er kwam een nieuw rapport,
en met als gevolg dat men de
nieuwbouw sterk ging afremmen.
Zo mag je nu w el bouwen als je
kunt aantonen dat je de
autochtone bevo lking moet
huisvesten. Maar voor 'i mport'
gaat 't nu veel moeilijker.
Vandaar dat die 12 wo ningen er in
Thesinge wellicht wel zullen
komen, wan t da's voor eigen
mensen. Maar méér nieuwbouw in
Garmerwolde zit er de eerste vijf
jaar zeker niet in. Of ' t zou morgen
wéér moeten veranderen, maar dat
geloof ik niet. En nu we 't toch over
uw dorpen hebben: dat van dat
Thesinger Woud moet me nog
even van het hart.

Thesinger Woud 7

Ja, daar doen de wildste geruchten
de ronde over. Dat wi lde ik graag
even verduidelijken.
De Gemeente Groningen zoekt een
stortplaats voor grof vuil. Dus geep

'samen iets opbouwen,
konsuukûef denken ,

huisvuil, nee, écht grof vuil zoals
meubelen en puin. enz.enz. Eén
van de plaatsen die in aanmerking
komt, is Thesinge. Of tussen
Garmerwolde en Thesinge in. Ook
dat weet men nog niet exact .
Maar in elk geval, dat zijn de
provincia le plannen. Dan wordt die
stortplaats afgedekt met teelaarde
en daarna ;,lgeplant met een bos.
Eerst was 't ,l lan een bos van
ongeveer l.lll.'O ha, maar reken op
zo'n 500 of 60C ha. Ook dat weet
men nog niet precies. Als dat vuil
dan gestort worot, wordt het direkt
afgedekt. Uit het oogpu nt van
hygiëne en landschaps-ontsieri ng
nemen we dus geen enkel risico,
als ' t zo ver komt. Maar nogmaals,
ook de officiële instanties zoals

Provincie en Gedeputeerde State n
weten dat nog niet. Het zou,
volgens ons, ten eerste een mooi
stukje rekreatiegebied zijn en ten
tweede is het een fraaie, natuurlijke
barrière tussen de
nieuwbouwwijken van de stad
Groningen en onze landelijke
dorpen, Garmerwolde en
Thesinge.

En dan zijn er bij u nog de kleuter
schoolplannen, hè 7
Hoe gaat dat. volgens u 7

Dat wordt een moeilijke zaak.
Zowel voor Thesinge als voor

n 'n park met I .CXJO bloemen
Garmerwolde. Een marginale zaak.
Je moet natuurlijk zo beslagen
mogelijk ten ijs komen. En in deze
gevallen houdt ' t niet over. Maar
daarom doen we er natuu rlijk alles
voor. Zowel voor de problemen in
Garmerwolde als in Thesinge

hebben we alle begrip; z6 kan het
niet langer.

Terafsluiting: hebt u ook nog
andere bobbies. behalve
politieke/bestuurlijke 7

Ja, zowel mijn vrouw als ik
fotograferen. Met alleswat daarbij
hoort. Donkere kamer,
vergrotings-apparatuur, enz. Daar
zijn we beiden grote liefhebbers
van.
En dan heb ik nog een
postzegelverzameling. Daar ben ik
al tijden mee bezig. Ik heb 'r nogal
wat. Maar voor beide hobbies
hebben we nog weinig tij d gehad.

Burgemeester, we zien u vast en
zeker nog wel 'ns in onze dorpen
op tournee 7

Jazeker, ik w il graag overal bij
betrokken zijn. Morgen · als ' t
terrein tenminste niet afgekeurd
wordt - ben ik bijvoorbeeld present
bij Omlandia. Enzo kom ik ook
graag eens bij u, als de gelegen
heid zich voordoet.
Maar ik wil voor vergaderingen en
festiviteiten wél graag even een
uitnodigingetje hebben. Niet
omdat dat nu zo hoognodig moet,
off icieel gedoe of zo, maar ik wil
me niet graag ergens opdringen.
Zo van: daar komt hij ook weer aan
aan .......

tennis , kun stschilderen, koken,
fietsen .

Nr. 4. Anneke en John Sama/lo
geen kinderen. Anneke komt uit
Winterswijk en John van Celebes
(lndonesië). Huisdieren: muizen
op zolder. Hobbies: voetballen,
tafeltennis, tennis, volleybal,
knutselen, studeren.

Nr. 6. Ans en Bob Vos
Komen beiden uit Waalre
(N.-Br. l. Huisdieren: goudvis.
Hobbies: Bob voorzitter GVAV
Rap. atletiek en aktief
at let iektrimmer, hockey, •
moderne muziek, moderne
kunst, reizen. Ans actief
hockeyspeelster, handwerken,
lezen, muz iek, planten.

Nr. 8. Thecla en Klaas Bos
hebben twee kinderen A lexander
2 jaar en Michiel8 maanden. Zijn
Gron ingers. Huisdieren: twee
katten. Hobbies: Klaas actief
schaa tsenrijder en wielrenner,
fotografie, lezen. Tecla:
handwerken, planten, verven.

Nr. 10. Dina en Joop Werkman
hebben twee kinderen: Johan 11
jaar en David 10 jaar. Komen uit

Nr. 22: A lbert en Hilda Ludolphi e.
Hilda komt uit Appingedam en
Albert uit Sid deburen.
Drie kinderen: Elly 8jaar, Gea 5
jaarenAndriesJan 1~ jaar.
Hobby's: tekenen, breie n en pot
tenbakken. Ook is er nog een
poes , genaamd Miky.

Nr. 2. Paula en
Geert J an Teerling
hebben een dochtert je Simone
2 'h jaar. Komen respectievelijk
uit Groningen en Delfz ijl.
Huisdier: hond 'Compie'.
Hobbies: lezen, fotografie,

Bob Vo s.

Nr. 13. Marijke en Henk Fortgens
hebben 1do chter: Esther.
Komen uit Eindhoven en
verhuizen binnenkort naar
Landsmeer IN.-H .). Hobbies:
ten nis, lezen.

Nr. 15. Peta en Reint Jurgens

5 jaar en Mirjam 7 jaar. Komen uit
Veendam. Huisdieren: een
cavia en visjes. Hobbies: lezen,
piano.

Nr. 9. Henn y en Henk Klunder
hebben twee kinderen : Rik 4 jaar
en de pasgeboren Sander 2
maanden . Komen uit
Hoogezand. Hobbies :
badmint on, schaatsen,
voetbalfan, tuinieren, lezen.

Nr. 11. Gree tje en Nico v.Gelder
hebben twee kinderen: Yvette 6
jaar en Nicole 3 jaar . Komen uit
de stad Groningen. Huisdieren:
twee goudvissen. Hobbies:
handw erken, lezen,
voetbalkijken.

Het leek ons een leuke gedachte de nieuwe
dorpsbewoners uit de L. van der Veenstraat aan
de echte Garmerwolders op deze manier aan u
voor te stellen .
Op de vraag die ik velen gesteld heb 'wat heeft u
ertoe bewogen om Garmerwolde als woon
plaatste kiezen' kwam algemeen naarvoren:
'Heerlijk buiten wonen, op het land, rust en toch .....~_ _ .;.,i;;, ~=-=

dicht bij de stad en fijn voor de kinderen .' hebben 1 kin d: de pasgeboren
Roll. Komen uit Groningen.
Huisdier: kat . Hobbies: paard
rijden, zeilen, tuinieren, volleybal.

Nr. 17. Alberdina en
Cornelis van der Ende n
hebb en twee kinderen : Cornelis
18 jaar en Edwin Alfred 9 jaar .
Komen uit Groningen.
Hu isdieren : 2 bassets (honden) .
Hobbies: plant en, handw erken,
puzzelen. Cornel is j r. voetballen,
judo. Edwi n Alfred: voetball en,
schaatsen .

Nr. 1.Bea en Berend van Dellen
hebben twee kinderen: Jelly 7
jaar en Tineke 5 jaar. Bea komt
uit Franeker en Berend uit
Surhu isterveen, dus uit Fryslän .
Hobbies: fietsen, gymnastiek,
lezen.

Nr. 3. Annegreet en
Geert Boschma
geen kinderen maar we l een
kater en een poedel Tascha en
verder nog vissen en twee
schildpadjes. Komen beide uit
Dokkum. Hobbies: voetballen,
muziek, schrijven, kreat ief
bezig zijn.

Nr. 5. Nardie en Herman Hu îskes
hebben een zoontje Bas 2 jaar en
de tweede is kortgeleden
geboren. Komen uit de
Achterhoek (Gelderland).
Hu isdieren : zeevissen. Hobbies:
badminton, tu in ieren ,
kamerplanten, muziek.

Nr. 7. Margreet en Piet Heu ving
hebben twee kinderen: Caro lien

INWONERS
STELLEN ZICH VOOR



dank

P.T.T.-Tip:

Sex Machine (nieuwe versie) - James Brown

Alarmschijf van de maand:
Keetje Tippel.

aktieve roeiers. Dick is
penningmeester van de roeivere
niging 'De Hunze' .

Het was aangenaam met U
allen kennis te maken. "lij hopen
dan ook, dat deze kennismaking
tot een snelle integratie met de
dorpsbevolking zal leiden.

De lente staat weer voor de
deur en dat lokt de mensen weer
naar buiten, in de tuint jes, op het
voetbalveld, in de speeltuin, etc .
Waar mensen elkaar ontmoeten
wordt meestal gepraat. Laat het
niet bij deze kennismaking op
papier blijven, door zoveel
mogelijk mee te doen aan het
dorpsleven I

kweken . Peter en Geert Jan :
voetba l, atletiek, tenn is,
schaatsen.

Nr. 22. Meggie en Bart de Bont
geen kinderen. Komen uit
TIlburg. Huisdieren: vissen.
Hobb ies: vissen kw eken, muziek
- klassiek en jazz, lezen,
volleybal, handwerken.

Nr. 24. Betsyen Bert Buringa
geen kinderen. Komen van
Ameland. Huisdieren: kippen,
duiven, hond, tamme kraai.
Hobbies: honden africhten,
lezen.

Nr. 26. Frouwke en
DickSchuur
geen kinderen. Komen uit de
stad Groningen. Hobb ies: beiden

De Garmer en Thesinger Express brengt exclusief voor de
dorpen Garmerwolde, Thesinge en omstreken een plaetselijke
top-tien. Deze is samengesteld door de jeugd zelf en geprodu
ceerd door de plaatselijke D.J :s. Hans Stol en Siska Leegstra.

1. I'm so tired of being alone - AI Green
2. De overwegwachter - Mark W inter
3. Fox on the run - The Sweet
4. Foxy Fox trot - Nico Haak & de Paniekzaaiers
5. Now - Dave Berry
6. Down down - States Quo
7. Shout - The Tramps
8. Do-lt - D. T. Express
9. Keetje T ippel - zangeres Zonder Naam
10. Listen to the Music - Doobie Brothers

I~~
PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN

ken. die ons werden toebedacht, u
allen in Thesinge, Ruischerbrug,
Middelbert, Engelbert,
Euvelgunne, Rodehaan, Lageland,
Harkstede, Waterhuizen ,
Westerbroek, Oosterhoogebrug en
Garmerwolde.
Helaas kunnen we niet alle
patiënten bereiken via deze krant
en daarom zouden wij u willen
vragen: laat het lezen of vertelt u,
dat we erg onder de indruk zijn.

Heel erg bedank t, allemaal I

D.U . en M.F.T. van der Werft,
IJtzen, Jan en Pieter.

Nr. 16. Janny en
Karel Gaasendam
hebben drie kinderen: Marion 10
jaar, Yolanda 6 jaar en Sandra 4
jaar. Komen uit de stad
Groningen. Hobb ies: tuin ieren,
lezen, puzzelen.

Nr. 18. Lenie en Theo Maréchal
hebben twe e kinderen: Rob 1
jaar en René 7 jaar. Komen uit
Eindhoven . Hobbies: tuin ieren,
planten, lezen, knutselen. Rob
voetballen.

Nr. 20. Bep en Jan Wieringa
hebben drie kinderen: Peter 21
jaar en Geert Jan 18 jaar en een
getrouwde dochter Lineke.
Komen uit de stad Groningen.
Huisdieren: hond , kat, vogels,

Na een wee k lang nog wat te
hebben kunn en napeinzen over de
vele indrukken, die wij hebben
meegenomen van de middag van
de 5e april willen wijin onze eigen
Garmerwolde-Thesinge Express
een paar woorden schrijven om U
allen te zeggen. hoe dankbaar we
zijn voor het grootse afscheid dat
u ons hebt bereid. We waren vol
komen verrast, zagen ergens wel
tegen de receptie op, omdat een
afsch eid na zoveel goede jaren
onder u ons wel zwaar valt.
Aan de andere kant was het toch
fijn, om die eerste week na Pasen
te weten, dat het nog niet helemaal
afgelopen was en wij velen van u
nog zouden zien op die
zaterdagmiddag.
De recep tie was een waar feest,
overweldigend het optreden van
de Harmonie, een waardige afslui
ting van de belangrijkste periode
uit ons le ven.
In het bijzonder willen wiju beden
ken voor de Sproo kjes T.V., het
prachtige oud-tinnen bord met de
inscriptie en alle andere geschen-

de stad Groningen. Huisdieren:
kanarie, marmot. Hobb ies: lezen,
zwemmen. Johan: voetballe n,
postzegels. David: voetballen .

Nr. 12. Gerda en
Hans Bronwasser
hebben twee kinderen: zoon
Stevin 8 jaar en dochter Sacha 5
jaar. Komen beiden uit Den
Haag. Huisdieren: konijn en
vissen. Hobbies: houtbewerking,
ondeskundig tu inieren, lezen,
handwerken.

Nr. 14. Regina en Hans IJ zer
hebben een dochter Suzanne 7
maanden. Regina komt uit Den
Haag en Hans uit Eindhoven.
Huisdier: kat . Hobbies: Hans
aktief hockeyspeler, studeren.

kopen
zonder

lopen

huis aan huis service
J.S.Mollema Thesinge

lEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOlDE



afscheid.
Hoe geliefd Dokter Van der Werft bij z'n patiënten wel was,
bleek wel uit de opkomst t ijdens de afscheidsreceptie.
'De Schakel' kon de bezoekers nauwelijks verwerken . Toch
had het echtpaar V.d. Werft voor bijna iedereen nog 'n per
soonlijk woord in petto.
Als afscheidsgeschenk werd hem o.m. een kleurentelevisie
aangeboden en verder was 'de Schakel' veranderd in een
bloemen- en plantententoonstelling.
Voor de reakti e op deze afsch eidsreceptie van Dr. van der
Werft zie verderop in dit nummer.

iedere morgen vers
brood

van uw
W I l I ti ~ B kkarme a e

R. STOL
Horeca en kruiden iers bedrijf

a5~garmerwolde

Overigens was het een bijzond er
geslaagde middag. De organ isatie
klopte helemaal op het draaiboek,
samengeste ld door de comm issie
'Af scheid Or. v.d.Werf!' . Deze
commissie bestond uit acht perso
nen. n.1. dhr. Veninga en Pestman
uit Garmerwolde, dhr. Meerstra en
mevr. Zonderman uit Engeibert .
dhr. W ierenga en dhr. Hart uit
Oosterhoogebrug en uit
Ruischerbrug mevr . Steenhuis en
dhr. Viswat.
In ' De Schakel' waren plm. 30
genodig den om in gezelschap van
fam . v.d.W erff + assistente de
grote stroom van'pat iënten ' langs
te zien gaan. Honderden, ja dui
zenden handen zijn geschud bij het
vert rek van Dr. V.d. W erff en zijn
gezin. Ook Erica, z'n voortreffe
lijke assistente, deelde mee in deze
hartverwarmende
afscheidsmiddag .
Namens de patiënten we rd door
dhr. Koopman uit Ten Boer een
ti nnen bord aangeboden. De heer
Koopman was het eerste kind, dat
wer d geboren (11-10- 1956) in de
praktijkloopbaan van Dokter Van
der We rff . Door de voorzitter van
de commissie, de heer Venin ga,
werd een kleurentelevisie aange
boden, namens de dorpen die deel
uitmaak te n van z'n prakti jk.
Inmiddels stroomden de mensen
toe uit alle hoeken en pui lde de
omgeving al uit van auto' s. Een
drukte van jew elstel Het laatst e
kindje, dat Dokter Van derWerff
ter we reld zag komen in z'n 'ge-

meente' was het kindje van de fam.
An sens uit Hamweg (28-3-' 75).
In het bijzijn van vader en moeder
Ansens boodt het kind de fa m. V.d.
W erff een prachtige, reusachtige
foto aan van het huis, w aarin de
Fam. v.d , W erff 18 jaar had
gewoond .
Door de muziekver. ' Harmonie' uit
Garmerwolde werd een feestelijk
deuntj e geblazen, bijgestaan do or
de drumband van dezelfde
vereniging.
De beide vrouwelijke leden van de
commissie, mevr. Steenhuis en
mevr. Zond erman boden M evr.
v.d.W erff en mevr. Friezema bloe
men aan. Ook Erika werd door
deze dames in de bloemetjes gezet.
Door dhr . K.Pestman w erd een
wekkerradio overhandigd aan de
assistente van Dr. v.d.We rff.
Mensen w erden in groepjes naar
binnen gelaten om zodoende een
gelijkmatige doorstroming te ver
krijgen.
Bij het openingswoord, gesproken
door dhr. Veninga, die ondermeer
Dr. v.d.Werff bedankt e voor al
hetgeen hij in het belang van de
gemeenschap w aarin hij vertoefde,
had gedaan, kon men nog niet
w eten, dat honderden, misschien
duizenden mensen, Dr. v.d.We rff
een gew eldige middag zoude n
bezorgen. 'Dok ter Van der W erff,
ik wen u, namens alle patiënten
een prett ige nieuwe w erkkring en
vooral u en uw gezin veel goeds
voor de toekom st !' dat waren de
laatste w oorden van dhr. Veninga.
Na 18 jaren verdween Or. Van der
Werff als arts uit Garmerw olde.......

FOTO BOVEN: Oe eerste 'baby' en de laatste uit de praktijk.

FOTO ONDER: 'Harmonie' brengt haar beschermheer een muzikale groet.

Wordl nu lid van de
supp. ver. 1l1l G. E.O.

inlichtingen en opgave,
S.Veninga lel. 487077

of bij
J.Veensira lel. 487280
GARMERWOLDE

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

Gew eidew eg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487365



s.v. THESINGE e.o.

Het bestuur van de s.v . Thesinge e.o . heeft
begin april in Garmerwolde en Thesinge huis
aan huis een formulier laten verspreiden,
betreffende een proeflidmaatschap van de
gymnastiekvereniging. Onder andere was
vermeld dat 7 of 8 april dit formulier weer bij
U zou worden opgehaald. Gebleken is ons
echter dat veel mensen Of niet thuis Of
vergeten waren het formulier in te vullen.

Toch willen we zo'n proef lidmaatschap
nog eens onder Uw aandacht brengen d.m.V.
deze Garmer en Thesinger Express.

dames betreft, mag bijna alles,
behalve min irokken en jurken, die
zijn zo goed als zeker van het
modetoneel verdwenen
al zal met name de jonge jeugd
deze trend nog wel ' n poosje
handhaven. Rokken dus op of
onder de knie, zo liet Modehuis 'De
Vennen' dat merken.
Er w as eveneens een dressman die
met veel elan de zaken aanpakte,
hetgeen diverse malen hilariteit
opwekte.
Nog even over de kleuren voor de
dames: dit seizoen veel
pasteltinten, terw ijl groen in
diverse variaties ook zeer gewild is.
Een 'volle bak' dus bij café Stol !
En een bijzonder geslaagde avond !

•

Het is al weer 'n poosje ge
leden, maar daarom niet
minder het vermelden
waard: de Plattela nd s
vrouwen hadden op 5 mrt.
een modeshow georgani 
seerd bij café Stol in Gar
merwolde.
Deze avond werd bijzonder goed
bezocht. Ongeveer 120dames
bekeken met grote belangstelling
de kollekt ies die door
Modecent rum 'De Vennen' werd
gepresenteerd.
Dat men persé lang niet alt ijd direkt
naar Groningen hoeft om op 't
gebied van dames-, heren- en
kindermode leuk te slagen, bewees
dit modecen trum overduidelijk .
De geshowde modellen waren
sprankelend eigenti jds, en de
algehele presentatie was eveneens
van hoog gehalte.
De mode, volgens het Modehuis, is
dit seizoen wij d en voor wat de

modeshow
bij stol.

zate rdag:

9.00 - 10.00 meisjes 6 tlm 9 jr
10.00-11.00 meisjes 9 t/ rn 12jr
11.00 - 12.00 meisjes 12 t1m 16 jr.

woensdag:
15.30- 16.15 kleuters
16.15- 18.15 jongens 6 t/rn 9 jr
17.15- 18.15 jongens 9 tl m 12 jr
18.15-19.15 jongens 12 tl m 16 jr
19.30-20.30 dames 30 jr en ouder
20.30-21 .30 dames 16tfm 29 jaar
21.30-22.30 heren 16jr en ouder.

Proeflidmaat schap grat is I

leder kan de lessen gratis volgen in
de maand dat hij of zij zich opgeeft.
Pas aan het eind van die maand
neemt u de beslissing of u wel of
geen lid van de vereniging wilt
word en.

Waarom ?

Gymnast iek houdt je fit, gymnastiek
betekent verantwoorde
lichaamsbeweging.

Wanneer ?

MOTOR OF BROMFIETS

• Prima service
VESPA FANTIC en reparati e
Rijksweg 15 GARMERWOLDE
Telefoon 05902·1624

Werkplaats 's maandags de gehele dag gesloten

gezelligheid

troef bij•IS

'(
I§

2f
,

CAFE T. DIJKEMA
molenweg in
THESINGE

Alle kleuren en

• modellen uit
voorraad leverbaar

• Vele acces soires
en onderdelen

Bovag-lid

MOTORENHANDEL

ZUNDAPP

KREIDLER TOMOS

GARELLI YAMAHA

JOOP NO'ORDHOF .
Levering van alle soorten
RIJWIELEN, MOTOREN,
BROMFIETSEN

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude ri JKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO_487S01



Dames-, heren-, tiener- en kinderkleding:
- ruime keus;
- prettige bediening;
- grote service;
-parkeergelegenheid voor beide zaken; en
- altij d de nieuwste t rends !

f . 1~'l i
I ~n() 11

h ! ~~ ! - . l i'

~;P~~~DECENTRUIVi 'OE VENNEN, !I 'r'" '/- \ ~ i " /7' .1.
De modeshow was prachtig .
........de kollektie geweldig !

U zag het zelf een bezoek aan Modehuis de
Vennen is beslist de moeite waard !
APPINGEDAM - telef. 22052
DELFZIJL - telef. 14324.

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas, water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen-leidingen

V~Bgvrijbmvendofferte!

Telefoon 05980 - 60 06



.oude lorie Deze dorsmachine was van de
coöperatie 'Eensgezindheid' en
werd in 1908ingevoerd te Gar
merwolde. De gebr.Koopman had
den hun aandeel hierin. De foto is
gemaakt omstreeks 1915.

Personen v.I.n.r., staand:

Trijntje Koopman, Oomke Mulder
(machinist), W/llem Nieboer (los
snijder), Hendrik Boeteos. Willem
Heemstra (vorker), Nanko Bijholt
Istrodrsqer], Nieclaas Koopman.
Zittend v.l.n .r.:
Jacob Woldendorp (zaad), Klaas
Kwant, Bruin Mulder (stoker), Wil
te Koopman.
Boven op de machine zitten v.l .n.r.

Willem Woldendorp (pers) en Piet
Spaak.

De foto is beschikbaar gesteld door
Gert Bouman. Een dergelijke opna
me kregen we ook van dhr. Klei,
deze zal t.z.t , ook worden gepubli
ceerd.
De personenbeschrijving was van
Bruin Mulder, Oude Rijksweg te
Garmerwolde.
Heeft u nog oude foto's met perso
nen in en rondom onze dorpen?
Bel of kom dan even langs I

BEDANKT!
Hierbij dank ik alle leden van
het comité 'Afscheid Dr. v.d.
Werft' bijzonder hartelijk voor
de plezierige wijze van
samenwerking.
S. Veninga.

NOGMAALS DANK!

Het comité 'Afscheid Dr. v.d.
Werft' dankt iedereen die
heeft bijgedragen tot het wel
slagen van de receptie. Een
speciaal bedankje voor de
meisjes die bij de qasten-

! .

boeken hebben gezeten gaat
hierbij.

Tevens bedankt de
commissie de familie Stol
voor de genoten gastvrijheid.

Verf-glas-behang

Emmer Latex wit, was- en boen baar 9.90
Emmer Latex, kleuren, w.-en boenb. 10.90
Uw kamer behangen 7
7rolbehang + behangvverk
(uitzoeken voorraad vvinkell voor
de prijs van (excl . btvv, contant) f 125,-

Of U nu behang uitzoekt van f 3, - of f 20,-
per rol, dát is de zorg van ......

JAN DUMMER's
VERF- BEHANG

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie
bij de Steentilbrug - Groningen

Telefoon (050) 12 20 14
Geldig tot 1mei 1975 ! Rabobank ~

GARMERWOLDE



onze moderne kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarandeerde occasions
- vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto-accessoires
- betrouwbare en snelle service ,
- b illijke tarieven!

CAFE

}ägermeigter
GARMERWOLDE

Garmerwolde TELEFOON OSO - 487623

ZONNE
SCHERMEN111
~~ .

r~

Tevens leveren wij:
VOUWWANDEN, VERDUISI'ERINGEN, rot
ruIKEN, VOORZE1'RAMEN , KONsrRUKTIE
WERKEN.
CDK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE t-lARKIEZEN .

onze adviseuze voor Lewenborg:
MEVR. H. DREWES.
meerpaal 170 - Tel. 050-487066 .

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaats GARMERWOLDE (Gr. )

Oude Rijksweg 12
r-t. 050-487642

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.
L. v .d . Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr.1
Tel. 050 - 487239


