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Geweide weg in Garmerwolde.

Naar het zich laat aanzien. zal de
Garmerwolder toneelvereniging dit
jaar geen uitvoer ing kunn en geven.
Na café M aat is nu ook de heer
Stol niet langer bereid om derge
lijke feesten te gaan hou den.

'Vooral om gezondheidsredenen
van mijn vrouw', aldus de heer
Stol, 'is het niet langer verant
woord, dat derge lij~e avonden
(voor, tijd ens en na de uitvoering is
er heel veel w erk) in mijn café w or
den gehoude n'. ' Het is jammer ',
aldus familie Stol, 'ma ar onze
gezondheid gaat vóór alles' .
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Waarschijnlijk
geen opvoering

REDERIJ.KER5KAMER
"W ESTER"

Dan nog even wa t dienstmede
delingen, de aktie 'uw leukste
vakantiefoto' is géén eklatant
sukses, maar dat komt misschien
omda t nog niet iedereen z' n fil m
rolle tje heeft volgeschoten. De
T-shirts van eigen dorp kunt u
blijven bestellen, we hebben nog
lang geen 100 reserveringen bin
nen. Vergeet u dit dus niet .
Verder willen we graag dat u,
wanneer er mensen ziek zijn of in 't
ziekenhuis liggen, dit even aan ons
doorgeeft, zodat onze kran t ook
daaraan aandacht kan besteden.

Verder is het de bedoeling dat
w e van het Kerstnummer iets heel
moois gaan maken, we willen dan
probe ren een extra dikke krant uit
te geven, in kleur. Suggesties voo r
dit nummer zijn alvast hartelijk
welkoml

De redaktie.

Bij het ballengooien was voor het
hoogste aantal punten van de hele
dag een fijne taart beschikbaar.
Deze we rd gewonnen door de
jongeheer J . Sla" ter, die met drie
ballen maar liefst 240 pun ten w ist
te behalen. Hij was hiermee ook de
enige die met dit spel op deze
Floralia een kip w on.

De juiste geboo rteda tu m van de
pop w as 19 august us.

Het grote krentenbrood waarvan
het gewicht moest worden
geschat, we rd gewonnen door
A .J .Groeneveld die met een
schatting van 2225 gram het feite
lijke gewicht van 2223 gram het
dichtst benaderd e.

Floralia 0.1.
school
Garmerwolde

De redaktie betreurt het dat doo r
omstandigheden het vor ige num 
mer één week te laat verscheen in
Thesinge .

Onze excuses hiervoor en . . . het
zal niet weer gebeuren.

Ziezo, daar hebben we dan het
september nummer alweer. Een
editie waar w ij als redaktie leuke
plannen mee hadden, maar die we
gauw moesten laten varen toen de
copy uit de dorpen binnenkwam .
Mensen, mensen wa t een stape l.

Het maandelijks interview
moesten we laten vallen en dat is
aan de ene kant jammer, maar't is
aan de andere kant natuurlijk erg
fi jn dat de toe levering van de co py
met de maand toenee mt.
Volgende maand echter, maken
we dat van het interview dubbel en
dwars goed, wanneer de redaktie
van de Garmer & Thesinger
Express te gast is bij Tony van der
Meulen, de journalist van het
Nieuwsb lad van het Noorden die
- en dat we ten heel veel mensen
niet - één van de on zen is want hij
woont in Thesinge.

sorne
•

De pop, waarvan de 'geboorte
datum' moest worden geraden,
we rd gewonnen door A. Buringa,
Van der Veenstraat 24 in Garrner
wa lde, die deze pop zelf als prijs
beschikbaar had geste ld. Mevr.
Buringa koos in plaats van de pop
een lekker donzige beer.

Uits lag prijssch ieten:

1. Bertu s Hofm an 35 punt en
2. C.v.d. Enden 34 punten
3. J .Noordhof 34 punten

2e en 3e prijs door loting bepaald.



viswedstrijd
g&texpress

Nadat de prijsui treiking in J äger
meister had plaatsgevonden, ging
iedereen tevreden huiswaarts. De
redakt ie bedankte nogmaals alle
medewerkers en in het bijzonder
de mensen die enkele prijzen
beschik baar stelden voor de
sport ieve medewerking . W at ons
betreft tot volg end jaarll

'Langs het wa ter'.

De winnares, Petra Blink.

Deze kleine man werd de abso lute
kanjerkoning van deze middag.
Met een knoert van een voorn
(waar over igens geen prijs op
stondI van 22 cm verbrijzelde hij
alle prognoses van 'd'r zit alleen
maar klein goed' .
Het leverde hem de 7e plaats op,

~ want later zou hij nog 'Jen vangen.
Hij veroverde in to taal 8 pnt.

als meisje lak had aan alle jongens
met hun geheime deegjes en raad
selacht ig visvoer.
Met 23 punten versloeg zij A le
Ganzeveld, die een verb luffende
start had, maar later op de middag
moest toezien hoe Petra hem
voorbij 'v iste'. Ale behaalde 18
punten.
En dan de race tussen Harm
Bakker en Anita Stoll inga!
Harm dacht ook dat hij op rozen
zat, maar in het laatste uur tro k
An ita (die zich als laatste had
opgeg even ) nog even 4 vissen op
de wal hetgeen haar naast Harm
stelde. Beiden 12 punten.
Na loting kwam Harm als gelukkig
lachende derde uit de bus, Anita
werd no. 4.
In sommige gevall en moest nog
weer geloot worden, maar dat kon
hem of haar de pret niet drukken .
Marleen Hazeveld verzorgde deze
middag de ranja en bijgestaan door
2 meisjes was het een goed geor
ganiseerd trio. Uti de grote jerry 
can, compleet met schenktuit kon
maar getapt worden.
Controle werd uitgeoefend door
mevr. J. Ganzeveld , mej. T. Rus,
mevr. A. Boschma en de heren
P.Ganzeveld, L. Wierenga en
R.J . Ganzeveld. Een aanta l ouders
zorgden voor tussentijdse aanmoe
digingen.
En dan was er nog Benno Pesman .

Cor Bakker in aktie .

Viswedstrijd
G &Texpress
op zat. 6 sept. jl.
Onder ideale w eersomstandighe
den werd voo r de jeugd een vis
wedstri jd gehou den op bovenge-

. melde datum, geo rganiseerd door
de Garmer en Thesinger Express .
20 jongens en meisjes vo chten die
middag om de eer.
De 1e prijs, een prachtige beker ,
was beschikbaar gesteld door de
heer Wim van der Schans , oftewel
café Jägermeister. De 2e en 3e
prijs w aren eveneens bekers,
beschikbaar gesteld door uw krant
evenals de 4e prijs, een standaard.
Voorts waren er dobb ers, snoeren,
peilloodjes en zakjes snoep zod at
iedereen met een prijs naar huis
ging.
Als klap op de vuu rpi jl kwam de
heer Dümmer er nog met 1800
qram boterhamworst aan, wat hij
toebedeelde aan degene, die de
meeste vissen verschalkte.
Ju ist toen de redakt ie begon met
het schenken van ranja kwa m
wede rom de heer Dümmer op de
proppen. Deze keer met bekers en
een jerrycan vol met ranja, fantas
t isch!!
Tenslotte was het Petra Blink, die

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOlDE
tel.050. 48 7501



aktie
Puzzel no. 7 ~

Q.p. ~ Wanneer u alles goed had ingevuld ~«.,&
\(.1 kwam als land te voorschijn : O«"~NEDERLA ND.

~'. W innaar na lot ing : ~«.,Q
IONDERLING PU ZZEl GENOTI Wilma Hazeveld, Garmerw olde. &<v~

Puzzelno.82. ~ Lj S- b 7 81\) ~ IC
E R Nu eens een echte doorloper.

VERT .: 1 pI. in Overijssel · 2 vord e-
Q. 2-

Doe uw best.
ring, deel v. Azië, bijvoorbeeld · 3r; E HOR.: 1 verwonderen, behoudens opstootje, lantaarnplaatje, qetal - 4

de tite! - 2 pI. in N.·Brabant, verbor- levensvocht, pI. in Groningen · 5
~

S L 3 gen - 3 Eur. hoofdstad, insekt · 4 noodsein, sluitmiddel • 6 aff aire, pl.
T voorz., afgesloten rang - 5 dienst - in Overijssel. bid - 7 kunstui ting,

bode, hoofd v.e. bewaarschoot - 6 koraaleiL, metaal - 8 keurig, de
4 "

steunbalkje, besef - 7 verfoe ien, oudste , speelgoed, voegw. · 9 ·

ç lofspraak - 8 vette vloeistof, wilde kippeziekte , intiem, pers. vnw. • 10
haver, durf - 9 ongesloten, het verve lend wezen, soo rt bier, ten

}" ~
Oosten - 10schrijfgerei, stel, cijfer. laatste.

R-
b 6

vande visclu6.T
? 7

0
'B

L E L E "a-
H.C. 'De Goede Van gst'0 r-

~ ':l ~0 P E N T
te Garmerwolde. ~e""-"" - :-: .. -,- .

10 2-

~\l
~ 5'" 6 7 ~ 9 10 4e zondagwedstrijd, gehouden op 24 augustus jl . in Leens IHunzingekan.l.p t: L 1. M. Blink 8 st. 75OOgr. 158 pnt.

2. H. Ellerie 7 st. 655Ogr. 138 pnt.
3. G.B oer 12st. 4870gr. ' 10 pnt.
4. .r.ü .stacmer 9 st. 48OOgr. 105pnt.

een echte doorloper!! 5. Tj .Aukes 4 st. 2549 gr. 55 pnt .

Zwaarste brasem: H. Ellerie, gew icht 2150 gr!

AUTOBEDRI..JF E •.J. EVEN H U IS------ ---- - - - - - - -
het ..JUIST E a d r e s v o o r al U\N

NIEUWE en GEB RUIKT E
WAGENS!

t e v e n s alle reparaties

EUVELGUNNER W E G 50

ROODE H AAN gr.

W ILT U UW HUIS LATEN SCHILDEREN OF
BEHANGEN, OF WI LT U HET ZELF GAAN DOEN
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR

.I.WOlT

Schildersbed rij f ûarmerwolde
Tel. 487348
Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garan t.

onze m odern e kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarand eerd e occasions
- vakku ndig u itdeu k en en spu itwerk
- deskundig onderhoud
- be nzine en olie
- auto-accessotres

- betrouwbare en snelle service,
- b i ll ij k e ta rie v en !

Garmerwolde



uur probee rde iedereen zijn nestje
weer op te zoeken.
Resumerend kunnen we stellen,
dat het een heel gezellige avond is
geweest die zeker voor herhaling
vatbaar is.

thesinge.
Thesinge,
kort nieuws

Bert v.d. Laan

Wie opent 10 oktober a.s.
de bazar van de s.v. Thesinge e.o.
in -Ons Trefpunt' en verdient
daarmee een transistorradio!!!

De drumband 'J ul iana'
na ar W insum

Na lange repetities en lang zwoe
gen ging dan op zaterda g 13 sep
tember de drumband naar Wmsum
om aan het muz iekconcours deel
te nemen . De één had hoofdpijn de
ander was verkouden (dit alles
opge lopen t ijdens de dropping!,
maar toch ging iedereen mee .
Het duurde lang voo rdat we aan de
beurt waren en zelf hadden we,
nadat we gespee ld hadden, weinig
hoop op een goed e klassedng .
M aar tot onze grote verbazmg
dacht de jury er anders over en gaf
de drumband maar liefst 195 pun : .
ten wat een zeer goede eerste pnjs
opl~verde. Om dit feit te vieren
w erd besloten gezamenlijk te gaan
eten . Proficiat I

De jeugd van Thes inge ging
op st ap

De Gereformeerde Jeugdraad had
op 12 september ee,:! dropping .
georganiseerd voor Iedereen•. die
mee wi lde doen boven de 16laar.
Vr ijdagavon d stonden er twee
dichtgeplakte bussen midden in
het dorp. Deze twee bussen moes 
ten ma ar liefst 86 mensen naa r een
onb ekende, voor deze B6 mensen
althans, plaats brengen .
Wi e deze plaats we l wisten waren
de twee organ isatoren G~rard

Plijter en Sjoerd Mook, die d't
overige ns uitstekend verzorgd
hadden.
Deze twee hadden maar liefst
zeven verschillende routes
uitgez et, zodat de mogelijkheid om
elkaar als groep en tege n te komen
vrijwel nih il zou zijn, doch door een
klein misversta nd kwa men toch
twee groepe n elkaar tege n.
Na een tijdj e rondgedwaa ld te
hebben w as ons al gauw duidelijk
dat we in de buurt van Appelscha
liepen.
Om ongeveer 12 uur waren alle
groepen weer binnen en om twee

Uitbreiding kleuterschool

Op 2 september wer d begonnen
met de bouw van het.twee de
lokaal van de kleuterschool.
Wanneer de kleu ters hun school
kunnen beirekken is niet bekend,
maar dat ze de langste tijd gewacht
hebben is gelukkig een feit .

Collect e K,W.F.

De opbrengst van de collecte van
het Ko ningin Wilhelmona Fonds.
voor de kankerbestr ijd ing heeft m
Thesinge f 604,960pgeb!achl.
Dezelfde collecte bracht m Gar
merw olde f 450, - op.

Met ingang van 20 september zal
de jeugdsociëteit w eer gaan
draaien.
Puff enStuf heet dan iedereen weer
van harte w elkom.

Uw
advertentie in
dit blad wordt
niet gelezen ...
maar gespeld!

MALLORCA?

Doe dan m ee aan de lotto of
to to . Kansen op pr ijzen va riërend
van f 1,75 to: 'n half m iljoen en
so ms no g meer. Géén admi ni 
st ratie enz. meer nodig, dus vr ije
deelname I

Inlichtingen: Berend W ierenga,
Do rps w eg 1a, Garm erwolde.
Telefoon 050 - 487421 .

Voor het eerst in de geschiedenis
van Thesinge is er een vereniging
die het aandurf t om twee avonden
achter elkaar bazar te houden. N.1.
10 en 11 oktober in 'O ns Tr efpunt'
in Thesinge. De organ iserende
vereniging van dit grootse spekta
kel heet s.v. Thesinge e.o. Jawel .. .
de gymnastiekve renigi ng in
Thesinge ll

W ie opent de bazar???

Voor de openin g van de bazar op
vrijdag 10 oktober heeft het
bestuur van de s.v. The smge e.o.
200 sleutels late n maken en slechts
één van die sleutels past in het slot
van de deur die toegang geeft tot
de bazar.
All emaal weten w e wel dat wan
neer iemand iets opent, de eerste
steen legt of wat dan ook hiervoor
een herinnering krij gt. Dus, doe n
wij dat ook l
Degene die in het bezit komt van
de sleutel waa rmee hij of zij de
deur kan openen krijg t van ons een
t ransistorradio.

Hoe komt u in het bezit van
zo'n sleutel

U kunt vanaf 1 oktober op de gym
les, bij mevr. Pot of dhr. Ebeling
tGarmerw olde) een sleutel kopen
tegen betaling van f 1, - . Vo or
degenen die een sleutel hebben
gekoc ht en daarmee de deur niet
kunnen openen is er een troost
prijs.

Prijzen

Op de bazar zelf liggen vele prijzen
op u te wachten. Prijzen beschik
baar gesteld door de plaatselijke
en om liggende middenstand en
bevolking. Zelf hebben we vele
rollade's, taart en en fr uitmanden
gekocht en vele andere aantrekke
lijkheden.
Ook hebben w e aan de inwendige
mens gedacht. Vrijdag 10 en zater
dag 11 oktober staan de best e
patat-, croquet- of hoe die bak kers
ook mogen heten voor u klaar.

Verloting

Verder zal zaterdagavond om ± 10
uur de trekking plaatsvinden van
onze verloting.
Hoogstwaarschijnlijk zijn ze met de
loten al bij uw deur geweest. Oh. . .,
u was niet th uis77Nou, probee rt u
het nog snel even bij een van de
bestuu rsleden of u nog loten kunt
krijgen. U weet toc h w el dat de
hoofdprijs een rondvlucht voor 2
personen is?? En dat voor één
guld en l !! 1

Tot ziens in 'Ons Trefpunt' in
Thesinge

Eigenlijk zoud en we u nog veel
meer w illen vertell en maar ten
eerste w illen w e geen misbruik
maken van de ruimte die door de
G & T belangeloos beschikbaar is
gesteld en ten tweede zijn we bang
wan neer we alles verkla ppen, dat
we de mensen niet kunnen bergen .
Dus tot ziens in 'On s T refpunt '
te Thesinge op 10 en 11 oktober,

Het bestuur s.v, Thesinge e.o.

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Geweidewe g 11 - Garm erw olde.
Sp eciaal voor vervoe r van consu mptie aardappelen en los gestort e gran en

tel. 050 - 487365

hifi-stereo,recorders

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.



Ouders/automobilisten,
help ze .in handje

landen als nieuw gewe st gevormd
in de rij der Nederlanden. Er w as
echter w einig liefde tussen beiden .
De stad w ilde de boventoon
voeren en de Ommelanden
'w ensten door GrOningen als gelijk
berechtigden beha ndeld en
besc houwd te worden .
De part ijen raak ten steeds verder
uit elkaar. Toen de Omm elanden
buiten de stad om in A ntwerp en
aan de 'grote pol it iek ' gingen mee
doen. w erd Gron ing en echt boos.
In november 1577 nam de stad de
afge vaard igde n van de
Ommelanden, die in vergad ering
bijeen w aren, geva ngen. Onder
hen bevond zich de abt van
Thesinge, Gerardu s Ahuys. De
gevangenschap duurde meer dan
een jaar.

A. SCHOLTENS, Woldweg 38a, Ruischerbrug
tel. 050 - 487497

SCHOLTENS

tuin- (, ~

plannen met uw tuin ...?
• W ij leveren bomen, heesters en st ruik en van

topkwaliteit .

• Tegen zeer konkurrerende prijzen

• Met volledige garant ie

Ook maken w ij uw tu in -ontwerp op maat .
Vrijb lijvend offerte , snelle levertijd .

meer op als scheidsrechter in con
flicten. W el bleven de abten act ief
op het gebied van de wa te rschaos
zorg. Vooral de abt van Thesinge
speelde een belangr ijke rol tegen
het water. Zo is bekend, dat de abt
Gerard van Groningen, ruzie kreeg
met de wa terschapsbestuurders
van Fivelgo over de reparatie van
een stuk w eg tusse n Ten Boer en
Dijkshorn. De stad hou der deed in
1552 uitspraak, wa arbij de part ijen
to t een minnelijke sch ikk ing
kwa men.
In 1561 w erd er een deputatie aan
gesteld voo r toezich t op onder
houd en reparat ie van dijken. De
abt van Thesinge was één van de
leden van deze depu tati e.
Zoals vermeld was Stad en Omme-

-GARMER & THESINGER EXPRESS

Redakt ie en sekretariaat: Roeit Ganzeveld. Geert h Bos chma.
Dorpsw eg 56!v.d. Veenst raat 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert v.d. Laan, Kapelstraat 9, Thesinqe.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garme r & Thes inger Express:
3207.04.165-

TOP-TIEN

1. Sailing
2. Movie star
3. Rainstone cow boy
4. Samen verdergaan (Nuvssl)
5. Somew here between
6. Elephant song
7. Do th e hustle
8. Disco stomp
9. Drie zome rs lang

10. W ij zullen doorgaan IV. Duyn)

POMP

onze snelheid moe ten aanpassen
aan de omstandigheden . Wij zullen
ons moeten realiseren, dat het
onju ist is om vooral in onze 'stille re'
dorpen te denke n, dat het daar we l
w at kan lijden.
W ij zullen ervoor moeten zorgen,
dat onze kind eren veilig kunn en
spelen. W e zullen degenen die zich
er niet aan storen op hun verant 
wo ordelijkh eid moeten wi jzen. W e
willen samen f ijn rustig buiten
wonen, speciaal ook voo r onze
kinderen. W ij. alle inwoners van
Garmerw olde en Thesinge hebben
dan oo k de plicht ons in te zetten
voor een fijn en veilig leef /speel
klimaa t voor onze kinderen.
W ij, ouders/ automobil isten, do en
erwataan.
W ij helpen ze 'n handje.
Ger Pot, Kapelstraat 5, Thesinge.

de stad aan te vallen.
De sch rik zat er in Thesinge
blijkbaar ook in, w ant de 24
nonnen vluchtten naar het Sticht ,
ze werden spoedig door hun abt,
Johan Wijek, teru gg ehaald . Deze
abt moest zelfs nog een t ijd in
gijze ling. Na de inli jv ing van
Gron ingen en Ommelanden bij de
gewesten van Karel V in 1536,
begon een nieuw e periode.
Karel V had een ideaal: één rijk, één
relig ie, één pol itiek .
De abten kregen minder macht .
Het gew est werd voortaan vanuit
Brussel bestuu rd. Er kwamen
nieuwe regelingen vo or de
rechtspraak. De abten traden niet

VRIJEDE

In de laatste helft van de 15e eeuw
maakte Germ ania een periode van
betr ekkelijke we lvaart en rust mee.
De politieke en godsdienst ige troe
belen van de 16e eeuw lieten het
klooster echter niet onberoerd .
In 1482 hadden Stad en Omme
landen een algemeen verbo nd
geslot en. Het doel wa s om het
hoo fd te kunnen bieden tegen de
overheersing van Philips de
Schone. Maar ' t was al te laat , de
vreemde overheersing was al
ingeluid. In 1498 w erd door t roepen
van Phil ips de Schone een inva l
gedaen in de Ommeland en. De sol
daten legerden zich in de abdijen
Ad uard en Selwe rd om van daaruit

Met deze ' Noodkreet' begint een
folder van Veilig verkeer Nederland.
Velen van u met no g school gaande
kinderen zu llen deze fo lder ong e
twijf eld hebben gelezen en daarna
voor het raam hebben gehang en.
W aarsch ijn lijk kijk ik erg slecht,
maar ik zie er zo wein ig of zijn ze al
met het oud papier mee?
Ju ist in onze dorpen Garmerwolde
en Thesinge, ku nnen w ij als
gemeenschap iets doen aan het
veiligmaken en houden van de
straten en pleintjes waa r onze
kinderen spelen.
W ij zullen moeten proberen om als
verantwoordelijke levenspersonen
eerbied te hebben vo or de kinderen
die tij dens hu n spel vergeten, dat
er nog auto's bestaan. W ij zullen

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 4

Ilet I\luuster
Thesinae



algemeen~J
•nieuws

Uitslag Bloemenkeuring
Floral ia 1975

13,
12,50
12,
11,50

' 11 
10:50

Bl oemst uk ken
l e prijs: mevr . P.de Vries
2e prijs: Jan Havenga
3e prijs: Jul Huberts
4e prijs: .Janneks Leugs
5e prijs: Ann e de Vries
6e prijs: A nke Terpstra

Oroogbloamanboakettan
Ie prijs: mevr. J .Wolt . I 3,-
2e prIJS: mevr. H. Oosting 12 50
3e prijs: mevr. J . Ebeling 12:-
4e pnjs: mevr. P. Ganzeveld 11,50

Siarka labassan
l e prijs: René Marechal 13
2e prijs: Ann eke de Vries 12'5iï
3e prijs: Rienette Stol 12: -
4e prijs: Janneke Leugs 11,50

\JVGEO

St erretje
Ie prijs: mevr. M. Pops 13, -
2e prijs: mevr. J .W olt 12, -
3e prijs: mevr. J. Hazeveld 11, -

Begonia
I e prijs: mevr. P.de Vries 13, -
2e prijs: mevr. A. Ebeling 12,-
3e prijs: mevr. W . Ganzeveld 11, -

Vlijt ig Liesja
l e prijs: mevr. H. Oostin g f 3, -

Bladbagonla
Ie prijs: Jolanda Gaasendam 13 
2e prijs: Jeannet van Leggelo 12'50
3e I'!'ijs: Wi lma Hazeveld 12' -
4e prijs: Jo han Jansen 11'50
5e prijs: Marion Gaasendam I l ' -
6e prijs: An ke Terpstra 10'50
7e prijs: Hans Oterdoom 10:25

Het tweede nieuwe sportveld dat
naast het eerste reeds voltooide
speelveld ligt op het complex van
V.V . GEO is reeds ingezaaid. Indien
deweersomstandigheden gunstig
blijven zal men volgend jaar ook
daar een balletje kunnen trappen .
Ook is er eindelijk een
parkeergelegenheid gekome n waar
de mensen in de Hildeb randstraat
en het GEO·bestuur we l blij mee
zullen zijn.

De uitslag van de verloting was als
volgt :
Ie prijs (vouwfiets ) nr. 1070
2e prijs (boormachine) nr. 1773
3e prijs Ihaarkrulset l nr. 1540.
Verder vielen pri jzen op de nurn
mers: 1140, 1048, 1246, 1602, 1009,
1318,1021 ,1 464,1 279, 1342, 1024,
1572, 1040,1731 .
All e mensen die loten kochten
enlol de bazar bezochten:
Hartelijk dank.

Floralia en
Bazar Thesinge
Op zaterdag 6 september
organiseerde de O.L.S. haar jaar 
lijkse Ilor alia. Dat het dit jaar een
slecht bloemenjaar was, blijkt uit
het feit, dat het aantal inzendingen
beduidend lager was dan vorige
jaren.
Na de keuring van de bloemen
kwame n de volgende prijswinnaars
uit de bus:
Pijpje la'k: I e Ja n Slachter, 2e
Emma Bos, 3e Bram ten Cate.
Streptocarpus: l e Jan Slachter,
2e Ina de Waal, 3e Tiemen Doll ijn.
Fuchsia : Ie mevr. Dolf ijn, 2e mevr.
Postma, 3e mevr. De Waal.
Sterret je: Ie mevr. Roose, 2e
mevr. Postma, 3e mevr. Ridder.
Vas t e pla nt en: 1e mevr. Risser, 2e
mevr. Ridder. 3e mevr. Kampen.
Bloem stukje: l e mevr. Van der
Laan, 2e mevr. Van Huis, 3e Soetie
Ridder.
Bloemstukje schoo lk inderen :
I e Anja Postma, 2e Sientje Boer,
3e Yolanda van Huis.
Ondanks de concurrentie van de
festiviteiten in omliggende
plaatsen gal de opbrengst van de
bazar reden to t tevredenheid.

VERF en GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

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

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

••
J A N DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen

lezers G & T Express 10% korting

Deal er va n onderstaande merken:

.Fendt en Landin i .Mengele .Vicon
traktoren . New Holland. P.Z.

• Hassia .Rumptstadt
.Krone .Schuitemaker
.Kuhn .Westfalia melk-
.Kuilsni jders m achines en stallen

Wij houden ons gaarne aan bevo len voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken.

Verder houden wij ons aanbevolen voor
levering van nieuw- en of gebruikte auto's.
Benzine .
Doorsmeren en oli everversen
Uitdeuken-spu it en-aut oaccessoi res.

oudman
thesinge b.v.

garage- en mechanluUebedrfjf

la.lafoon 05902-1321 an 1536

. I
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Thesinger C.P .B. nieuws
Onze oktobervergadering hopen we te houden op dinsdag 28 oktober a.s.
in 'Ons Trefpunt'.
Aanva ng half acht!
De heer Vermeulen uit Nieuw-Buinen gaat dan voor ons glasb lazen.
De resultaten van zijn werk kunnen dan ' 5 avond s gekoc ht wo rden.
Komt allenI

sreDMFLUITJES

Agenda Ned. Herv. Gemeente
oktober 1975
5 okt. 10 uur dienst in Garmerwolde

Voorganger: cand. Witteveen
9 uur zondagsschool voor de kleinen

10 uur zondagsschool voor de groten

12 okt. 10 uur dienst in Thesinge
Voorganger: ds. de Vries-Batenburg

19 okt . 10 uur dienst in Garmerwolde
Voorganger: prof . Klijn

9 uur zondagsschool voor de kleinen
10 uur zondagsschool voor de groten

26 okt . 10 uur dienst in Thesinge
Voorganger: pastor Paping

UITSLAG VISWEDSTRIJD

MAX 35 WOORDEN
0.25 PER WOORD

muziek

(beker + w orst)
(beker)
(beker)
(standaard)

5 pun ten
3 pun ten
5 pun ten
5 punten.

Puntentelling:
voorn 15 cm
voorn 10-15 cm
paling vanaf 25 cm
baars vanaf 15 cm

23 punten
18 punten
12 punten
12 punte n
9 punte n
8 punten
8 punte n
6 punte n
6 punten
6 punten
6 punte n
3 punt en
3 punten

Cor Bakker, Mart in W ierenga, Ger
ben Munneke, Bob Marecal. Ar 
nold Stollenga, Steven Bronw as
ser en David W erkman bleven op
nul staan , maar waren sport ieve
ver liezers.

1. Pen a Blink 7 vissen
2. A le Ganzeveld 6 vissen
3. Harm Bakker 4 vissen
4. Anita Stqllenqa 4 vissen
5. Elle Ebeling 3 vissen
6. Peter Luyt ink 2 vissen
7. Benno Pesman 2 vissen
8. Anke Terpstra 2 vissen
9. A nton Luytink 2 vissen

10. Rinus Bouman 2 vissen
11. Johan W erkman 2 vissen
12. A rjan Hazeveld 1 vis
13. Renê Terpst ra 1 visTe koop aangeboden:

Siertegels, ingelegd met de
mooiste stenen (onqetakt) .
Geschikt voor: halbekleding, lam
brizering, puibekleding enz.
Formaat 30 x 30 cm, 2 % cm dik.
R.J. Ganzeveld, Dorpsw eg 56,
Garmerw olde.

Te k oop aan ge boden:
Marmot of caviabungalow.
Geschikt voor kinde rboerderij,
pracht ig model.
Te bevr agen : R.J .Gan zeveld,
Dorpsweg 56, Garmerwolde.

overleden:
H. Frankruijter, w . v. E.Grooth off.

Gamnerwolde:
geboren:
DAVID CHRISTIAAN,
z. v. J .Schreurs en J .L. Molenaar.

U bere ikt met uw boodschap
ca. 2.500 mensen. A arzel dus
niet, maa r grijp de pen en
plaats een stoomf lui t !!

Hebt u iets ter ove rname of
zoekt u iets speciaal en wil t u er
niet te ver voo r reizen ? Plaat s
dan een weigern ik te Stoomfluit !

Te koop aangeboden:
H.H. Veehouders, bestel nu
zaagsel of spaanders voor uw
stallen.
K.Jansen, Geweideweg 11, Gar
merwolde, tel. 050-487365.

Te koop aangeboden:
Irene consumptieaardappelen .
Bestel nu reeds!
K.Jansen, Geweideweg 11, Gar
merwolde, tel. 050-487365.

Burgerlijke
stand aug. 1975
Thesinge:
geboren:
HEDDA MARIJSE ANTHONIA ,
d. v. T.B.C. Remkes en A .M. van
Heemert.

Of U al kunt blazen of
'alleen maar' muzikaal bent . ..

M uziekvereniging ' De Harmonie'
uit Garmerwolde zoekt nieu w e
leden. Vooral zij, die reeds 'n in
strument bespelen zijn hartelijk
w elkom. Ook jonge mensen d ie
graag een instrument willen lèren
bespelen verwelkomen w ij graag.
Komt U maar 'ns langs op één
va n onze repeti ti es. Ervaar hoe
on tspannen d zèlf muziekmaken
is.

Muziekvereniging ' De Harmonie'
verleent haar medew erking aan
tal va n fest iv iteit en in en rondom
de dorpen Garm erwolde en
Thesinge.
Een verenig ing die lééft.
Een vereniging die enthousiaste
mens en graag begr oet.

Belangstellend en kunnen
kontakt opnemen met de heer
E. D. Post, tel. 050 -487079.

KAMPEN
KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas. water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen
Vraag vrijblijvend offerte! 05980 - 60 06



Rabobank ~
deba"\IUOl' edereen

Voor een verantwoord advies bent u
hier van harte welkom!

Watvoor hypotheek?
Voorhoeveel?
Overwelk

objekt?
Hoeveel

rente?

TELEFOON 050 - -187623

I

CAFE

} ägermeigter
GARMERWOLDE

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kor tingen

VAN GELDER 's AUTOHANDEL B.V .

L. v .d . Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr. l

Tel. 050 - 487239

Tevens leveren .....ij:
VOUvMANDEN I VERDUISI'ERINGEN , ror.
W l KEN, VooRZE:I'lW-1EN , KONSTRUKrI E
WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE !'lARKI EZEN .

onze adv iseuze voor Lewenborg :
MEVR . H. OREWE5 . '
meerpaal 170 - Tel. 050-487066. I

FaoMovodoMolen &Co I
kantoor & .....erkpl aats GARMERWOLDE (G,.) I

Oude Rijksweg 12 I
Tel. 050-487642 I
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