
r

GARMER aTBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken

EERSTE JAARGANG - NO.5 JULI 1975 - VERSCHIJNT MAANDELIJKS

In dit nummer
treft U aan:

- Interview met trainer
Pannekoek

- onze maandelijkse puzzel

- verenïglngs-nteuws

- 'oude glorie'

- pr achtige foto's

-rubrieken

- vervolg Klooster Theslnge

- Agen da

Landelijke sfeer aan het Thesinger Maar.

Uw
advertentie
in dit blad
wordt niet
gelezen.:~maar

gespeld!

Vakantie:
Wie niet weg is
wordt gezien...

Juli 1975
De eerste blije vakantievogels
zijn al vertrokken en over
twee weken - bouwvak - vol 
gen er meer.
De redaktie van uw G & T·
Express had deze maand een
extra 'rustig' nummertje ver
wacht, maar dat kwam beo
drogen uit. Gelukkig maar.
Want het is elke maand weer
erg fijn om te konstateren dat

de voorraad kopy groeit-en·
groeit . Om daarmee uit de
eerste hand te merken dat
onze beide dorpen leven, zelfs
in de rustige vakantieperiode.

Wie niet weg is wordt gezien !
AI zijn enkele mensen van de
redaktie naar elders getogen,
de Express is bepaald niet
weg. We hopen van harte, dat
hij óók deze maand weer 'ge
zien' is!

De redaktie van de G & T
Express wenst alle
vakantiegangers én de thuis
blijvers een erg fijne vakantie
toe.

~GROTE' DORpE~ MA-KEN
KENNI6 MET GfO-zollOM---
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vande
• •verenigingen

Hervormde Vrouwenvereniging
op reis!
Tezamen met de Hervormde Vrouwenveren igingen van Ten
Boer. Ten Post en Sint Annen hebben elf dames van onze
veren iging een zomerreis je gemaakt. Het was jammer. dat er
v ier door omst andigheden niet mee konden gaan.
De anderen g ingen echter welgemoed op stap. Het was n u n iet
bepaald st ral end weer. maar gelukkig wel droog.

STOOMFLUITJES

De route was: Groningen. Assen,
Meppel, Zwo lle. Nunspeet en
Uddel.
Op de Veluwe in Hotel 'De Berk'
werd een kopje koffie gedronken.
Dat was een moo ie gelegenheid! Er
werd ons zo maar een miljoen
gulden aangebo den. Voor ieder
een aanbeveling er heen te gaan.
Bovendien was er een hele
Robotgeschiedenis. Als er een
kwartje ingegooid werd, wer d een
heerlijk lawaai-muziekje gespeeld.
Er stond boven geschreven:
Veel leut en veel plezier
Vindt U in 'De Berk ', alhier.

De tocht werd vervolqd naar het
reisdoel ' Openlucht Museum'
te Arnhem. Jassen. mutsen en
hoofddoeken kwamen er wel aan
te pas, want de zon liet nog steeds
verstek gaan.
Er was heel wat te bezichtigen en
om alles goed te kunnen zien, was
er w el een dag nodig. Na de rond 
wandeling werd in een hotel een
kop soep genuttigd. Eén dame
kreeg nog een extra porti e, want
door een onhandigheidje van de
ober werd ze met soep overgoten.
Erg smakelijk zag dat er niet uit,
maar gelukkig was de jas niet
nieuw meer. In A rnhem wer d nog

Hebt u iets ter overname of
zoekt u iets speciaal en wi lt u er
niet te ver voor reizen? Plaats
dan een w elgemikte Stoomflu it !
U bereikt met uw boodschap
ca. 2.500 mensen. Aarzel dus
niet , maar grijp de pen en
plaats een stoomflu it !I

wat gewinkeld . waarna de
terugreis werd aanvaard. Het ging
langs Doesburg, Bronkhorst (het
kleinste stadje van Nederlandl,
Zutp hen, Laren en Holterberg.
AI met al was het vrij laat geworden,
want toen pannekoeken zouden
worden gegeten in Zweelo. in 't
Hoes van 011 Aan' , was de zaak
gesloten . Ieder had tot dusver
gevast, maar toen allen weer in de
bus zaten, werden de eigen
bot erhamm etjes weer voor de dag
gehaald.
Een opkikkertje kregen de dames.
toen werd medegedeeld. dat ieder

nog vijf gulden te verteren had. Er
werd een gelegenheid gezocht en
ieder verdiepte zich er
wat ertandend in, wat er gesmuld
zou worden: een sorbet of koffie
met gebaki
Enfin, ieder kreeg zijn deel en
volgeladen toog men verder
huiswaarts.
Het was een fijne dag geweest.
wat voor al te danken was aan
Mevr. S. Slaqter-van Leggelo. Pre·
sidente van de verenig ing te Ten
Boer en crqanisatnce van ne reis.
A. Oostinq -v oorthuis.

Te koop gevraagd:
W ie heeft er nog een rookstoel te
koop enlof oude brilletjes ?
T.A. Ganzeveld.
Oude Rijksweg 25.
Garmerwolde / teI.050·129657.

Bij het kerkje van Noorddijk.

H.C. 'DE GOEDE VANGST, Garmerwolde.
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UITSLAG 1e ZONDAGWEDSTRIJD: d.d. 1 juni te Franeker.

1. A .Kampen, 66 stuks . 7175 gram 210 punten
2. Tj . A rends, 72 stuks . 4900 gram, 170 punten
3. E. Terpstra, 47 stuks. 3440 gram. 116 punten
4. G. Boer. 47 stu ks, 2800 gram . 103 punten
5. M . Blink, 38 stuks, 2400 gram , 86 punten

UITSLAG 1e ZATERDAGWEDSTRIJD, d.d. 14 juni te Sneek.

1. Tj. Ar ends , 102 stu ks, 6380 gram, 230 punten
2. A . Kam pen, 66 stuks, 6920 gram, 204 punten
3. G. Boer, 57 st uks, 6080 gra m, 179 punte n
4. M . Blink, 65 stu ks, 4025 gram, 146 punten
5. H. Kamphuis, 45 stu ks, 4160 gram, 128 punten

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels-

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen -

Carboleum - Koolteer, enz.enz. -
al/één bij:

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting



inzenden vóór 16 juli !!!

aktie Q.p. ~
(ONDERLING PUZZELGENOTl

Puzzel nr. 5
Deze heren hebben een stunt

uitgehaald door op hun deur de
naambordjes van hun beroep
zodanig te veranderen, dat de
postbeambte ze aanziet voor
fam ilienamen.
Aan U de taak om deze letters
zodanig te verschuiven, zodat
hun beroep weer 'voor den dag'
komt !

1 L.W .V. BERDANO
2 G.V.T.DIRKBANEER
3 KW.E. RELINI
4 O.M. SATRO
5 1.0.0. TER LOEG
6 I.M. TER NIS
7 G.H.S.M . PESTEMMI ERAN
8 I MODEEN
9 E. ROB
10 G.H.DISLER.
Inzenden vóór 16 juli a.s.

Puzzel nr. 4
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GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat : RoeI! Ganzeveld, Geen h Boschma.
Dorpsweg 56/v.d. Veenstraat 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Ben v.d. Laan, Kapelstraat9, Thesinge.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

Goede inzendingen kwamen
van:
1. E.D.Post, Garmerwolde;
2. J.S .Terpstra-Alles, G.wol de;
3. G.Slachter-Kooi, Thesinge;
4. Mevr . Grasman, G.w olde.

Na loting kwam uit de bus als
winnares: Mevr. G.Slachter-Kooi
uit Thesinge.
De winnares kan zich melden bij:
R.J .Ganzeveld, Dorpsweg 56 te
Garmerwolde.

onze moderne kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarandeerde occasions
- vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto -accessoires

- betrouwbare en snelle service .
- billijke tarieven !

Garmerwolde

-iedere morgen vers
brood

van uw
W I' I tI! B kkarme a e

R. STOL
Hor ec a en kruiden iers bed ri jf

garmerwolde

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.
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Vijf moeders en een vader ... gens rond te zwerven. Geluk 
kig kwam hij vlot weer boven
water toen zijn naam was om
geroepen door de luidsprekers.

Moe en stoffig kwa men de
kinderen om even over vijven
weer thuis, na een dag die ver
rassend vlug voorbij was ge
gaan!

wereldsgeluk. Alleen gebed en
meditatie vulden zijn leven.

Toen hij eens per toeval werd
ontdekt door herders, werd hij zeer
snel beroemd. Hij stichtte vele
kloosters, waar men volgens door
Benedictus opgestelde regels
leefde. Grondslag van
kloosterleven werden de drie
geloften armoede (men moest at
stand doen van alle particuliere

verder op volgende pagina

Het klooster van Thesinge was
een Benediktijnenklooster. De
Benediktijnenkloosters ontstonden
in het kader van de armoedebewe
ging. Benedictus van Nursia leefde
in Italië in de zesde eeuw. In zijn
studietijd kreeg hij een hekel aan
het zedenbederf; hij trok zich terug
in een vrijwel ontoegankelijk grot in
de bergen in de buurt van Rome.
Benedictus was vastbesloten
afstand te doen van rijkdom en

De groep uit Garmerwolde was
dan ook bepaald niet de enige
in het park die dag ...... De leid
sters hadden de hande n eraan
vol om de kinderen een beetje
bij elkaar te houden, maar het
liep gesmeerd - tot kwart over
drie bij het verzamelen voor
vert rek: toen bleek Hans Oter
c;joom op eigen houtje nog er-

Bert van der laan dook in de historie van het,
Klooster van Thesinge. Deze geschiedenis
wordt in diverse afleveringen in de G &T
Express geplaatst.
In dit nummer aflevering 2: In en rondom het
klooster.

Ilet 1\1()()ster
ThesinQe

werd ingedeeld als adjudant
van juf .
Genoten dat ze hebben! Geen
wonder, want er valt daar in dat
Ponypark voor kinderen heel
wat te beleven I Bijzonder in
trek bleek die enorme glijbaan
van naar schatting een twintig,
vijf -en-twint ig meter hoogte,
met zes banen naast elkaar.
Gemaakt van plast ic en zo glad
als sn... . Een stuk of acht gro 
te 'waggel~' in de baan beo
zorgen je een bijzond ere sensa
tie. Maar hoe hoog ook, veilig is
hij echt wel.

En dan de speeltuin; en die ker
misattracties: autoscooter.
kindertrein. trampolines,
reuzenrad, rupsb aan. lachspi e
gels, draaimolens..... Allemaa l
met kundige bedien ing, zonder
bijbetaling . En ..... de pony's.
Meer dan 500 zijn er! Ver
scheidene kind eren maakten
een rit je op een paarderug. De
meesten brachten het er heel
'aardig af - alleen Cor Ganze
veld wer d zandrui ter! Overi
gens - wie wou ponyrijden
moest gedu ld hebben, want de
belangstelling was erg groot.

De kinderen we rden ingedeeld
in zes groepjes van zes; elk
groepje onder de hoede van
een leidster. Die ene vader

namen, onder le id ing van j uf Hubers, de k inderen uit de
klassen 1,2 en 3 van de openbare basisschool in Garmerwolde
mee op schoolreis, vri jdag 16 mei.
De jonge jeugd had een f ijne dag , met welhaast ideaal weer:
zonnig, maar niet t e warm,

In de mooi e ESA·bus stapten
om een uur of half negen 36
kinde ren. Hier hadden ze
wekenlang voor gespaard en
dagenl ang naar uitgezien ! Reis
doel was het Shet land Pony
park Slagharen.
Acht kleuters die na de grote
vakantie ook naar de 'grote
school' zullen gaan wa ren
mee van de parti j. En of ze ook
mee gen6ten!
Jammer dat Arnold Stollinga er
niet bij kon zijn; hij moet zich
nog wat koest houden na het
onge luk dat hem overkwam
(gauw beter worden, Arnoldll .
Ook Cor en An na Bakker ble
ven thuis...... Erg jammer..... !
Na anderhalf uur rijden kwam
Slagharen al in zicht en dat
we rd natuurlijk vlot bekend:
'We zijn er bijna, we zijn er
bijna, maar nog niet hélemaal,
HELEMAAAAL!! ' Maar even
later wa ren ze er echt wél hele
maal en was uitstappen de
boodschap.

_Fendt en landini _Mengele .Vicon
traktoren _New Holland _ P.Z.

_Hassia _Rumptstadt
_Krone _Schuitemaker
_Kuhn _Westfalia melk-
_Kuilsn ijders machines en stallen

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken.

Verder houden wij ons aanbevolen voor
levering van nieuw- en of gebruikte auto's.
Benzine.
Doorsmeren en olieverversen
Uitdeuken-spuiten-autoaccessoires.

telefoon 05902-1321 en 1536

garage- en mechanisatiebedrIJf

Dealer van onderstaande merken:

oudman
thesinge b.~

•

e

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

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
keukens en kasten.
Ook de eigentijdse
behangkollektie van R&D is bij
ons verkrijgbaar.
Voor al uw onderhoud en
nieuwbouwwerkzaamheden
maken wij graag offerte.



DOOR
GEERT BOSCHMA

'n Kampioenschap zie ik
zeker zitten!

wordt vervotuu

Gewoonlijk begon de dag voor
de monniken om tw ee uur 's
morgens met het gebed en de dag
eindigde om half zeven 's avonds
met het avondbrood. Het werk
werd onderbroken door twee
hoofdmaaltijden in de eetzaal. Het
voedsel bestond voornamelijk uit
brood en eieren en voor al vis.
Daarbij kwamen nog een paar
kruiken bier. 't Was niet overdadig,
maar gelukkig waren er t ijdens
feestdagen speciale verg unningen
voor wa t afwisse ling in het eten.

'Soms té goeie sfeer '

wilde zeggen, we zijn niet één
keer weggespeeld, maar dat kan
na vanavond 11 - 6 nederlaag
tegen CCVB, red.) niet meer.
Maar dat heb ie toch. De bal is
rond, hè?Of niet dan?

En de Noorderkrantbokaa/?
Daar zag ik in ' t begin als een

berg tegenop. Spelen tegen
KNVB-ploegen, enz.enz. Nou,
dat is dus reuze meegevallen. Ik

De grond werd voor een deel ver
huurd, de rest doo r de monniken
zelf bebouwd. Verder moesten de
pachte rs worden gecontroleerd en
de landbouwmethoden werden
verbeterd.
Van de abdij Germania is bekend
dat zij landerijen bezat in de
omgeving van Ten Boer en Zuid
laren. Omstreeks 1400 is er een ruil
geweest van veen bij Zuidlaren
tegen landerijen onder
Germerawolde . De uitgestrektheid
van het veen was groter dan die
van het land bij Germerawolde. Er
werd een even groot stuk geruild.
De rest van het veen is verkocht
aan Albert Eysinghe, een burger uit
Groningen.

de eigenlijke tekst. Iedere monnik
had z'n eigen schrijfstoel, waari n
een hoorn hing met rode of zwart e
inkt. Deze inkt kookten ze zelf uit
galnoten. De monniken schreven
op perkament, maar dat was duur
en schaars. Als er geen perkament
meer was, nam men een oud
handschrift uit de bibliot heek,
schrapt e met een scherp voo r
werp de inkt weg en schreef er een
nieuwe tekst op. Soms zijn waar
devolle verhandelingen
weggeschrapt om een onnoze l
verhaal er voor in de plaats te .
zetten .
Na verloop van tijd werd de cult uur
bijzaak. De kloosters hadden vaak
uitgestrekte landerijen verworven.

ttlll Illcf fle;lillCle
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Het voetbal se izoen zi t ero p . En al is h et Noorderkrant-spek
t akel dan niet he le m aal afgelopen - wanneer u dit leest weet u
of het suksesvolle Geo·zondagteam de beker pakte - de balans
kan t och nu w el opgemaakt worden.

He t zondagteam van Geo d eed het werk el ijk schitterend in de
4e klass e; d e p rest aties van het zaterdagt eam lijken w at m inder
opzienbar end. Dat l ij kt zo althans. Want er is d it seizoen hard
ge w erk t . Door spelers. M aar in 't bij zo nde r door t rain er
Pannekoek , die aa n het beg in van het sei zo en voor de t aak
stond o m van elf indiv iduen een hecht team t e smeden.

W e laten d ez e jonge t ra iner - 26 - graa g aan 't woord .

Ja. in 't begin liepen daar elf M aar nog even terug naar het
mensen in ' t veld die elkaar afgelopen seizoen.
nauwelijks kenden. Ja. dat was toch over 't alge-
En ik kende ook niemand. Dat meen wel goed. Met het eerste
was dus dolle pret. Maar al gauw speelden we twint ig wedstrijden
krijg je dan de mensen door, en we haalden ook precies 20
welk speltype ze hebben. wie is punten .
wel, wie is géén typische spits en En dan te bedenken dat we zeker
noem maar op. acht punt en op slemielige wijze
Dan ga je bouwen. verspeeld hebben. Met wat meer
Dit is uw eerste trainersfunctie? geluk en minder blessures was ' t

nog beter gegaan. En als je dan
Ja. Daarvoor heb ik nog wel via het afgelopen seizoen naar

gevoetbaldlb ij Glimm en). maar h lcend sei kiik d
trainen, een elfta l leiden, is toch et vo gen seizoen IJ t, an

krijg je meteen één groot ver-
wel m'n grote hobby. En dan ook schil, ik kan nu meteen begin-
de jeugd , hè? Bovendien had ik nen. Er hoeft niet meer aan een
er dan ook nog de damesafde- elftal gebouwd te worden.
ling bij, maar dat gaat aanko- Dat hoeft dus ook geen punten
mend seizoen veranderen. meer te kosten . We krijgen een
't We rd namelijk t6ch veel selektie van 16 man, waa rvan de
al die elft allen, dus ga ik volgend 11 beste spelers in het eerste
seizoen alleen nog de zaterdag- komen. De andere 5 spelen dan
selektie en het A- en B-junio ren- regelmatig in het tweede.
team trainen. De rest moest ik Dan komen er enkele wijzi gingen
helaas laten vallen. Dat kon ge- in de ploeg, daar kan ik nu na-
woonweg niet meer. tuurlijk nog niets over zeggen _
De sfeer bij en rondom Geo? maar dat er enkele ingrijpende
Goed. Soms wel eens té goed. w ijzigingen gaan komen, staat
't Afgelopen seizoen is ' t gebeurd vast.
dat men in de kleedkamer vóór En dan, ja dan zie ik ons heus wel
de wedstrijd al zat te zingen. als serieuze kampioenskandidaat .
En na de (verloren) wedstrijd zong Want zeg nou zelf, zo sterk
men nog net zo hard. Dat was waren de ploegen niet die van
allemaal toffe jongens onder ons hebben gewonnen. In de
mekaar. En in een elftal heb je tweed e helft van de kompe titie
toch ook de sfeer nodig van zelfs helemaal niet meer, toen
elkaar serieus oppeppen,begrijp jel waren we op z'n minst even-

waardig .

eigëndommenl, kuisheid en
absolute gehoorzaamheid aan de
abt of abdis.

Wie een klooster w ilde stichten,
kon de regels van Benedictus
aannemen en naar eigen inzicht
interpre teren. Een goede tucht in
het kloost er was helemaal
afhankelijk van de persoonlijkheid
van de abt . Daardoor was in geen
twee kloosters het leven gelijk en
zo kan men het monnikenleven
slechts in hoofdtrekken weergeven.

De monniken schreven vele
I boeken over. De tekenmeesters

maakten prachtige beginletters op
een blad perkament. Ze deden
rust ig een week over zo' n enkele

I letter, Andere monn iken schreven



EEN STUKJE VLEDDERBOS VAN VROEGER:

Vledderbos
Dit huisje stond vroege r aan de

Grasdijkweg. Het is al jaren
geleden afgebroken. De
Grasdijkweg ligt parallel met het
Eemskanaal (richti ng kweker
Veenstra). Het stond op ongeveer
100meter vanaf de splits ing met de
Geweideweg. Deze foto is be
schikbaar gesteld door mevrouw
Ganzeveld-Kort en is genomen
omst reeks 1920.

Toenmalig bew oner w as de
heer J.Kort met z'n gezin, later
eigenaar van café Kort.
De personen van rechts naar link s
zijn: Klaas Kort. Jan Kort (overl .),
Leendert Kort, zoon van J.K ort .
Jantje Kort-Venenga (overl.),
Gerrit Kort . Jaapje Hagenauw.
vader Leendert Kort (ove rt.l, Eilko
Kort. moede r Pauw lina Kort-Hut
tinga (overl.), Leendert Kort .
Grietje van Steenvoorn. Geertje
Kort, Tjaakje Rijkens (overt.],
Jantje Kort.

Ned.Herv.Gem
Garmerwolde/
Thesinge
Juni 1975

6 juli 1975. 10.00 uur:

Dienst in Thesinge.
Voorganger: drs. Reinink.

13 juli 1975. 10.00 uur:
Dienst in Garmerw olde.
Voorganger: cand.Witteveen.
20 j uli 1975.10.00 uur:
Dienst in Thesinge.
Voorganger: cand. Jullens.
27 juli 1975:
Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: hulppr. Timmer.
3 augustus 75. 10.00 uur:
Dienst in Thesinge .
Voorganger: cand. Witteveen.

•

Burgerlijke
stand
MEI·JUNI1975:

Geboren:
Nijssiene Annechiene
dochter van J .Buist en R.H. Bod
deus te Thesinge.

Geboren:
JEROEN
zoon van H. Fortgens en M.W.E.
van der Linden te Garmerwolde
(inmiddels verhuisd)

Overleden:
H. VEGTER. echtgen . van
G.Sw art te Thesinge.

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
peciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO.487S01



IN HET DORP ZEGGEN ZE ...

roei' ganzeveld
Maar en met behulp van een pols
stok over een brede sloo t springen.
In de opd racht stond dat er een
verf rissing moest zijn op een
bepaalde plaats in de rout e: Zo
gebeurde het dat één van de
groepen onder leiding van één
onzer aktiefste leden bij een
landbo uwer in het cent rum van het
dorp aanbelde en zei: 'Hier moet
bier zijn. W aarop als antwoord
kwa m: ' Ik w eet nergens van' . Ze
hebben toen de gehele schuur
doorzo cht en geen bier gevond en.
De boerin heeft ze toen maar van
bier voorzien. Als eindpunt was
gekozen de gezellige pr ivé-bar van
één onzer leden in Noorddijk . Daar
vond ook diep in de nacht de prijs
uit reiking plaats.

Pinkstermaandagmorgen waren
er de alt ijd-wederkerend e voetbal
wedst rijden voor dames en heren.
De dames w onnen met 2-0
dankzij doelpunten van J eanet
Post en J eannet W igb oldus. De
heren speelden gelijk: 2-2. Dit
gebeurde onder leiding van één
onzer oud-leden, n.1. Roelof
Ganzeveld.

's Mid dags we rd er afscheid
genomen onder het genot van
menig glaasje J :igermeister in café
Maat .

Als uw verslaggever alle
wo orden van de leden samen mag
vatten, dan kan men zeggen dat er
van een geslaagde uitwisseling
mag worden gesproken en heb ik
het idee dat we volgend jaar met
een volle bus naar Duitsland gaan.
J an Wigboldus.

Zoals dat nu al t ientallen jaren
gaat, was er dit jaar ook weer de
uitwisseling met de Duitse
jongerengroep uit de omgeving
van Kiel.
Zaterdagm iddag wer d de groep
van 28 mensen ontvangen in café
Maat . Ze kregen hier iets te eten en
werden door voorzi tter Henk Veen
stra welkom geheten. Hierna vond
de verdeling over de gastgezinnen
plaats.

's Avonds spoedde iedereen
zich naar café De Uni e, om niets te
missen van de Drive-in-S how van
de Magie Five. Iedereen w as in een
uitstekend humeur en er we rd
menig glas geklonken op de goede
verstandhoudi ng.
Het feest duurde to t 12.00 uur en
werd daarna voortgezet in een
ander plaatselijk horecabedrijf . De
mensen met het langste uithou
dingsve rmogen (en dat waren er
vele) hebben daarna nog het
krieken van de dag gevierd bij één
der leden. Uw verslaggever merkt e
dan ook 's morgen s om vijf uur
nog een ongehoorde drukte op in
Garmerwolde en omgeving.

Zondagmiddag was er een
rondvaart over het Wad, wat bij de
meeste mensen ook w el in de
smaak is gevallen .

's Avonds was er een dropping
in de omgeving van Garmerwolde.
Dit leverde voor vele groepen grote
moeilijkheden op. Sommige
mensen gingen volledig de mist in.
Men moest per boot over het
Damsterdiep en het Thesinger

Druk Pinksterweekend
voor P.J.G.-ers

•

hengelsport. Tegenwoord ig is een
hengelende vrouw heel gewoon en
waarom ook niet? All een als je
vrouw iets vangt, moet manlief
meestal bijspringen om het
gevangene te verwijderen. Met het
hele gezin een dag uit vissen is
vaak heel gezellig en tegenw oordig
ZieJe steeds meer recreat ie langs
neerlands wa teren .
Tussen Garmerwolde en Ten Boer
zat laatst een bejaard echtpaar te
hengelen. Toen ik de vrouw vroeg
of ze meeging om de visserij of om
het feit dat ze gewoon niet alle
dagen alleen w ilde zijn ,
antwoordde ze: 'A llereerst ben ik
natuurliefhebb er en uiteraard m'n
man ook. Bovendien kan ik goed
Vissen, zo goed zelfs dat m' n man
wel eens jaloers wo rdt omdat ik net
zoveel vang als hij ook. We gooien
meestal de vis weer in het wa te r
maar ook eten we we l eens '
onze eigen gevangen voo rntjes op.
Als we dan thuiskomen en we
goo ien alles in de schuur om
~choon te maken , dan zegt ie alti jd:
jij hebt ook nog behoorlijk

gevangen, niet?' ' Ik zeg dan niks ik
laat hem maar in de waa n '
tenslotte kan ik ook nog ,
tellen...

BEREND WI ERENGA heeft mij
eens een keer verkondigd 'als ik
vandaag als sekretaris van GEO het
bijltje er bij neer gooi , dan zit ik
morgen weer te vissen.' Daar wil
deze man gewoon mee zeggen,
~aarde lezers, dat hij graag mag
v!ssen maar door tijdge brek er nu
met meer aan toe komt. 'Voordat ik
het bestuur ging vert egenwoor
digen, zat ik ook altijd bij het w ater,
",!aar dat IS nu voorbij' .
TJ~ ......vissen is een vrijetijdsbezig
heid en als je geen vrije tijd hebt,
dan houdt natuu rlijk alles op. Als je
echter op een w illekeurige dag
eens langs diverse wateren f ietst of
loopt, dan zie je dat een grote
groep mensen nog w el t ijd over
heeft om eens te gaan hengelen.
Want d' r wordt wat afgesjouwd
'in den Lande' om een behoorlijk
'st ekkie' te versieren.
Mensen die aan ' t water wonen
lopen echter niet zo hard. ' Een ~is
kan zwemmen', zeggen ze, 'dus
laat ië rnaar bij mij komen' . En uit
eindelijk is het dan ook zo. Ze
leggen de hengel voor ' t huis en
sjouwen dan de hele dag wa t heen
en w eer, doen er van t ijd tot ti jd
eens een nieuw wo rmpje aan en
voor de rest vinden ze alles we l
goed.
N.?g niet zo lang geleden zag je
bijna noo rt een vrouw bezig met de

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas. water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen Telefoon 05980 ·60 06

Vraag vrijblijvend offerte i
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Denkt U nog even
om een
goede
vakantieverzekering?

Rabobank f:'
GARMERWOLDE

Prettige
vakantie!

kantoor & werkplaats GARMERWOLDE ( Gr.)
Oude Rijksweg J2
Tel. 050-48 7642

ZONNE
SCHERMENUI

Tevens leveren wij :
VOUWWANDEN , VERDUIsrERIN::;EN, ror.
LUIKEN, VOORZEI'RAMEN , KONSI'RUKTIE
WERKEN.
OOK BEKLEDEN WIJ BESI'AANDE MARKIEZEN .

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

FaoMo'ldoMolen &Co

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

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

CAFE

3'Iägermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - 487623


