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Dorpshuis.

Op woensdag 26 november
bijeenkomst in café Maat met
wolspinnen. Tevens handwerk
tentoonstelling.

2xExpress
in december!
Hierbij bent u in 't bezit van het
december-nummer van de
Garmer- en Thesinger Express.
Dat wil zeggen, het Ie decem
ber-nummer. Want in verband
met de kerstdagen verschijnt
24 december het gekornbineer
de Kerst- en Nieuwjaarsnum
mer, waar we als redaktie een
beetje extra zorg en aandacht
aan willen besteden en dat ook
meer pagina's zal bevatten.
vandaar - 2xExpress in decem
ber.
We wensen u in elk geval alvast
een 'goeie sinterklaas"

Kort nieuws

De Ned. Bond van Plattelands
vrouwen, afdeling Garmer
wolde , hield op 29 oktober j.l.
haar bijeenkomst in café Stol.
Als gast was deze avond de
heer Kiestra, juwelier te Gro
ningen. Deze hield een korte
lezing over goud, zilve r en edel
stenen. Tevens toonde hij een
collectie sieraden.

De heerKiestra
toonde
sieraden

De voetbalvereniging GEO
hield op 15 november een
bazar . 's Middags ware n er spe
ciale kinderattrakt ies.
De opkomst was derha Ive ma
tig. 's Avonds na 9 uur kwam
echter het publ iek toch nog op
dagen, wat over het geheel
bekeken de zaak nog weer in
het rechte spoor trok, zodat
men toch weer terug kon zien
op een geslaagde bazar.
Het viel overigens wel op, dat
zeer weinig dorpsgenoten deze
bazar bezocht hebben .
De sportclub genoot een
bijzonder gastvrij onthaa l van
de heer W.van der Schans wat
door de sportvereniging enorm
werd gewaardeerd.
Het aloude bekende rad van
avontuur werd deze keer ver
vangen door de zgn. 'l ichtflit s'
wat voor zover ons bekend voor
het eerst in Garmerwolde werd
gebruikt. .

Met andere woorden wille n zij
weten hoeveel veren igingen er
precies zijn , hoeveel leden, hoe
vaak er gebruik wordt gemaakt
van de zaalru imte, gymnastiek
voor de Ie, 2e, 3e klas, of er
mensen zijn die nog een veren i
ging willen oprichten, wanneer
deze zaalruimte er éénmaal is,
b.V. volleybal, damclub, e.d.
De vereniging van
Dorpsbelangen verzame lt al
deze gegevens om op 15
december opn ieuw een gesprek
te hebben met het gemeente
bestuur.
Wij zullen u zeker op de hoogte
houden.

De ver. van Dorpsbelangen

op de schouders gouden
kwasten .
Als hoofddeksel voor de brand
weer werd voorgesteld de
hoogmodische motorhelmpjes
van het bekende huis Card in.
'Is er dan wel genoeg brand in
ons dorp? ' zo vroeg een nuch 
tere vergaderaar, die ook wel
door had dat wij als dorp voor 1
brand in de 10 jaar écht geen
brandweer van de burgemees
ter krijgen.

'Nou nee', zei weer een ander,
'maar daar kunnen we wat aan
doen'.
Besloten werd dat er een
dorpspyromaan zal worden
aangewezen die volgens een
uitgewerkt schema hier en daar
een keuken brandje zal veroor
zaken.
Om tot een ordentelijk verloop
van de branden te komen kan
een ieder zich voor deze aktie
'eigen brandweer' laten
inschrijven.

Naar waarheid opgetekend, een
trouwe cafébezoeker.

Het is u hoogstwaarschijnlijk al
wel bekend dat, nu de fam. Stol
er ook mee gaat stoppen, gevolg
daarvan is dat er nu totaal geen
geschikte zaalru imte meer is
voor onze verenigingen en dat
zijn er welgeteld 28 !
Dat dit een noodsituatie is be
grijpen wij natuurlijk allemaal.
De vereniging van Dorpsbelan
gen heeft besloten om met
bestuursleden van diverse
verenigingen een gesprek met
Ben W te gaan voeren over dit
probleem.
Resultaat van dit gesprek komt
hierop neer, dat dit probleem
nu bekend is in Ten Boer .
De heer Zandbergen adv iseer
de ons met nadruk, dat er een
pakket eisen op tafel moet
komen.

Tijdens een vergadering bij café
'de Unie', twee weken geleden
is het onderwerp 'eigen brand
weer voor Garmerwolde' ter
tafel gekomen.
Diverse aanwezigen meenden
dat zo'n brandweer een must is
voor ons dorp. 'Een beetje dorp
moet over een brandweer kun
nen beschikken' zo werd ge
opperd.
Ook de uniformen van de
brandweer kwamen ter sprake.
Immers waar kan een dorp
méér trots op zijn dan een stel
ferme kerels in indrukwekken
de pakken, voortsnellend op
luidschellende, rode gevaarten?
Als uniform werd get ipt: tur
quoise met een gouden bies
over de rug, lila pantalon met

Krijgt
Garmerwolde
eigen
brandweer?



Readspreat.
E.D. Post zullen u graag note
ren als medewerker . Ingezete
nen van Garmerwolde en
Thesinge, hopelijk stelt u de
venters niet teleur wanneer zij
bij u aan de deur komen . We

rekenen op u, U helpt in ieder
geval 'Harmonie' haar voortbe
staan te verzekeren.
Tevens w il 'Harmonie' U allen
langs deze weg een voorspoe
dig 1976 toewensen .

•.....•.•.•...•.•..............•......•..••.•••.•.••.•......••

OLIEBOLLENA KTIE MUZIEKVERENIGING 'HARMONIE' TE
GARMERWOLDE.

De heerGerPot uit Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer,
Via zijn rubriek 'Uit de Gemeenteraad' zalhij ons regelmatig op de
hoogte houden van beslissingen die genomenworden. die te maken
hebben met onzedorpen Garmerwolde en Thesinge. IN HET KERSTNUMMER VINDT U:

- kerstverhaal voor de kinderen
- groo t interview
- puzzel 10
- kl eurvvedstrijd
- ve rvolg "t klooster Thesinge'

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

warme oliebollen in de loods te
koop. Om deze aktie te doen
slagen zijn er vele mensen no
dig vooral op oudejaarsdag als
de oliebollen huis-aan-huis
w orden uitgevent. Mag
'Harmonie' een beroep doen op
de niet- leden in of nabij
Garmerwo lde?We zijn u echt
nodig. De heren S. Pestman en

Hoe is de stand van zaken nu in
Garmerwolde voor wat betreft
de woningbouw. Er ligt bij de
gemeente voor Garmerwolde
nog steeds een plan voor
uitbreid ing. Deze uitbreid ing
zou moeten plaatsvinden para1
lel aan de van der Veenstraat.
Men houdt er echter reken ing
mee dat de uitvoering waar
schijnl ijk geen reëele kans van
slagen heeft.
De reden is wel, dat alle dorpen
een aanduid ing hebben gekre
gen hoeveel ze mogen groeien.
Deze groe i van naar ik meen 33
kavels voor woningen zal voor
Garmerwo lde teveel zijn.
Ook in de Beleidsnota Ruimte
lijke Orden ing Gron ingen wordt
alleen ru imte gegeven voor de
natuur lijke groei van een dorp
en om 33 woningen door eigen
mensen te kunnen vullen is
waarschijn lijk een langdurige
electricite its ????? nod ig.
Een volgende keer hoop ik u
wat te kunnen vertellen over
het gezicht 'vuil bank ja of nee'
in de gemeente Ten Boer en
vooral voor onze dorpen van
algemeen belang.

Ger Pot.

Op oudejaarsdag organiseert
'Harmonie' weer haar jaarlijkse
oliebollenakt ie. De loods bij
perceelDorpsw eg 31 (voor
heen J . Spanningal zal vanaf
30 december te 18.00 uur weer
het act iecentru m zijn waar de
oliebollen zullen worden gebak
ken. Vanaf 21.00 uur zijn op
laatstgenoemde dag reeds

Op de agenda van de raadsver
gadering van 29 oktober 1975
stond niet speciaal iets met be
trekking tot Garmerwolde
en/ofThesinge.
Bij de ingekomen stukken een
goedkeuring van Gedeputeerde
Staten t.a.v. de f 1.500,- voor
de OLS. te Garmerwolde.
Indirekt wel belangrijk voor
onze dorpen was de goedkeu 
ring van de Raad een krediet te
verlenen voor de uitbreid ing
van het zwembad. De Raad
stelde een krediet beschikbaa r
van f 1.128.851 ,- of zoveel
meer of minder dan nodig zal
blijken.
Dit is een hee l bedrag, maar uit
eindelijk na aft rek van allerlei
subsidies, betaalt de gemeente
ongeveer f 300.000,-.
Met de werkzaamheden moet
voor 1 januari 1976 begonnen
zijn , hopel ijk lukt dat, want er
zijn nog een paar formele pro
blemen in het plan en het zou
jammer zijn als daardoor de uit
breid ing niet door zou gaan.

Garmerwolde.

Vorige keer heb ik geschreven
over de woningbouw in Thesin 
ge. Iets naders is er nog niet
bekend .

STORTEBOOM 4 =&

Zo ekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

En profiteer tevens van onze wekelijkse

fo lder m et z'n scherpe prijzen 111

Burg . Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel. 05902 - 1497

<»: KAPPER
SERVICE VAN DORP TOT DORP

· . . natuurlijk ook voor Uw

• to iletart ikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten , sigaren en tabak

Ki jkt U eens rond bij ons,
ter w ijl U wacht.

S. V ENINGA - GARMERWOLOE
"Zi" OSO - 4 8 7077



aktie op ~~ van de visclu6.
{ON DE RLI NG PUZZELG ENOTI

Puzzel nr . 9 Puzzel 10 :

GARMER & THESINGER EXPR ESS

Redakt ie en sekretariaat: Roeit Ganzeveld, Geert h Boschm a,
Dorp sweg 56l v.d. Veenstra at3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Th esinge: Bert v.d. Laan, Kapelstraa t 9, Th esinge.
Tel. 05902 - 1713. Correspondent Ruischerbrug: Bert Uitham .
Banknr . Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

Het adres van onze nieuwe corr espondent te Ruischerbrug
is B.Uitham, Woldweg, Ruischerbrug.
Hier kunnen de mensen uit Ruischerbrug en Noorddijk
terecht met kopij. Inleveren tot op de 15e van iedere
maand.

te Garmerwolde.

H.C . 'De Goede Vangst'
~.~.
~ ~-<.~ .

«:

H.C. 'DEGOEDEVANGST',Garmerwolde

Clubdag gehouden op 26 oktober in de omgeving.
1.en Kamp.G.Boer 37 st. 2400 gr. 85 punten.
2.E.Terpst ra 18 st. 1950 gr. 57 punten.
3. H.Blink 26 st. 1425 gr. 55 punten.
4. H.ten Cate 8 st. 1590 gr. 40 punten.
5.Tj.Arends 11 st. 930 gr. 30 punten.

Clubdag gehouden op 9 november in de omgeving.
1.en Kamp. H.Blink 31 st. 1750 gr. 66 punten.
2.G.Boer 22 st. 1250 gr. 47 punten.
3. Tj.Arends 17 st. 1300 gr. 43 punten.
4. H.ten Cate 11 st. 850 gr. 28 punten.
5. E.Terpst ra 12 st. 750 gr. 27 punten.

Zwaarste vis Tj.Arends voorn van 220 gr. (Beker).

verschijnt in
't Kerstnummer!

Puzzelwinnares werd deze keer
mevrouw A.Gra sman, Oude
Rijksweg 1, Garmerwolde (meI
den bij de redaktie), Dorpsweg
56, Garmerwolde .

Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!

Blijf ni et langer toezien , maar
adve rteer in de G & T Express.
Dit b lad wordt maandelijks
door zo 'n 2000 mensen
gelezen. Bovend ien helpt u
dan mee het blad meer
armslag te geven.
In f o rmeer naar de b ill ij k e
tarieven bij '
R.J .Ganzeveld of
G. H.Bosch m a.

Burgerlijke Stand
Geboren: Petra en Nienke,dochters van B.D.van Dellen en
B.Muller.

Overleden: H.Ridder, e.v. H.Huizingh Thesinge.
K.Haak, e.v. A. Lode Thesinge.

on ze moderne kle uren mengmachine

\'Iees Ille\'I-ttll"~
1I ,,'ect Ilcst
"';I;II-ttili.
J. FEEN5TRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

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

- betrouwba re en snelle service ,
- b illijke ta rieven !

Garmerwolde

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades, droge- en verse worst.

Iedere woensdag Gehaktdag
f 3,18 per 500 gram .

I
J



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

CAFE

l ägermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - 487623

Om metBruin N\ulder
tespreken.
Buiten giert de wind om het huis.
November slaat toe.
Binnen in het kleine maar knusse huisje
aan de Oude Rijksweg zit Bruin Mulder
met z'n vrouw.
Verhalen en herinneringen van vroeger.
De ene kostelijke anekdote na de andere.
De kachel lekker op 4.
De koffie lekker warm en geurend.
Terug in de tijd, met Bruin Mulder.
Laat de herfststorm z'n gang maar gaan.

Ja ik ben er aln, man. En als je
zo terugkijkt, ja dan is 't een
hele tijd. Dan heb je heel wat
meegemaakt.
Zoals bijna iedereen begon je
meteen te werken hè?Ik eerst
bij een boer. Voor 'n daalder in
de week. En toen 'k 15 was toen
kwam ik op de dorsmachine.
Dat was hard werken, ja. D'r
moest heel wat gebeuren voor
de dag om was.40 jaar ben ik
stoker geweest.

'Hoe heet zo'n dingookalweer? '

Lokomobiel. Dat ging dan op

stoom. Omke Mulder zei toen
dat ik wel mee kon. Nou, dan
was je bli j dat je wat verdienen
kon. Toen we pas getrouwd wa
ren verdiende ik 600 gulden
per jaar. 100 gulden huur
moest er dan nog af.
En de vrouw werkte eerst dan
ook nog mee hè? Muren schrob
ben, stallen schrobben, schoven
binden zomers , aardappels
krabben en noem maar op.
Maar ja, dan kom je weer op 't
zelfde van wat men dan zoveel
zegt, vandaag de dag is 't heel
wat beter. Soms tè goed.
Maar 't had ook z'n voordelen.

'Ik ben d'r al77'

Ik kwam vorige week bij 't bus
hokje hier aan de Rijksweg en
toen hadden ze twee van die
gewapende ruiten
kapotgeslagen.
Kijk daar hadden ze vroeger
nou geen puf meer in. De jeugd
was blij als ze 's avond s konden
zitten.

'De Harmonie, daar bent u toch
éè n van de oprichters van
geweest, niet?'

Ja man. En ik kon geen noot

blazen. We kwamen met een
man of wat bij mekaar en we
waren 't er allem aal over eens
dat er een muziekkorps moest
komen. Toen kwam er 'n diri
gent en Meester Winterwerp
werd direkteur,al had-ie ook
niet veel verstand van de
blazerij.
We moesten allemaal stil zitten
en dan keek de dirigent naar je
lippen en dan kon-ie zien welk
inst rument je moest gaan
bespelen.
Toen hij bij mij aangeland was
stootte een kameraad - Jap ie



'Zesloegen elkaar met de horens op de kop'

Slim- tegen eengrote Es-bas en
toen zeide dirigent, ja,dat is
nou nèt wat voor Bruun Mulder.
Nou, toen zagjedie hele Bruun
niet meer.Dat was trouwens in
1923.
Wehebben in die jaren veel
schik gehad. Ikzelf heb maar
twee jaar geblazen,maar we
hebben veel plezier gehad.
Wegingen overal heen.Jubilea,
feesten tot aan verjaardagen
toe.
Alles kon ook hè.Zokwam er
èèn lid en die zei, jongens, we
moeten volgendeweek bij m'n
tante spelen,die wordt dan 90
jaar. Wij erheen en groot feest
daar voor de deur natuurlijk.
Maar eenpaar maanden later
overleed zeen stond in de bur
gerlijke stand dat zegeen90,
maar 88 jaar was. Nou ja die
muziek was in elk geval nooit
voor niks.
Ookzijn we 'n keer bij een
raadslid geweest,in Ten Post,
die was40 jaar raadslid en op
dat feest zoudenalle verenigin
genkomen, dus wij ook. En
maar blazen.Toen zei meester

Winterwerp, jongens,als we
daar klaar zijn gaanwe óók nog
in Thesinge spelen.Maar daar
in Ten Post kwamende grote
glazen jenever op tafel. En toen
was 't op 't laatst zodat alleen
de jongelui nognaar Thesinge
zijn geweest,want de getrouw
den konden of wilden niet diep
in de nacht toeterzat thu isko
men. Maar de jongelui zijn wèl
in Thesingegeweest,en dat
hebbende omwonendenwèl
geweten.Ze sloegen elkaar op 't
laatst met de horens op de kop.
Dat was trouwens toch mooi,
die eerste repetit ies enzowat in
't schoollokaal. Enals de
repetitie dan afgelopenwas liep
iedereen naar huis met z'n
nieuwbakken instrument. Een
lawaai van jewelste want nie
mand kon spelen.Dat hebben
we dan ook maar 'n paar keer
kunnen doen.Toenwerd er 'n
eind aan gemaakt, aan die
optochten.
Wezijn ook een keer over 't ijs
naar Ten Postgeweest.De
instrumenten allemaal op de
slee. Dat was pret, dat kan ik je
verzekeren.
Ja toen wasdat ook de tijd van
de befaamdemeesters Hilde-

brand en van der Veen. Laurens
van der Veen heette hij. ja.
Die van der Veendeed zo'n
beetje alles hè. Hij kon mooi
schrijven.
't Wastrouwens zódat die Hil
debrand z'n akte had gekregen
omdat-ie van rijke komaf was
en die van der Veenschijnt er
ècht hard voor geleerd te
hebben. Dat kon toen nog.
Met Meester Winterwerp
hebbenwe heel wat beleefd wat
de muziek betreft. Hij
organiseerdeook veel.Zowas 't
traditie dat we op nieuwjaars
dagmet de Muziek alle kroegen
afgingen.Hij leerde de mannen
ook in de maat lopen hè.Want
stel je maar voor, iemand die zo
achter de ploegwegkomt die
loopt niet èèn twee drie in de
maat.Dat moest hij zeallemaal
bijbrengen.
Meester van der Veenergani
seerde weer andere dingen.
Vroeger toen mochten de kin
deren bijvoorbeeld niet met St.
Maarten langsde deuren gaan
zingen. Daar hadden de
vrouwen van de boeren geen

zin in.Toenheeft Meester v.d.
Veen het georganiseerd dat de
kinderen oudjaarsavond
lekkernijen konden ophalen.
Daar werden dan lijsten van
opgemaaktwaar de kinderen
zich dan op konden gevenom in
aanmerking te komen. Dat was
dan geensnoep hoor. Maar
stukjes spek,worst enzovoort.
Ja dat waseen schrale tijd .
Maar ik had geluk met die dors
machine. Daar heb ik langop
kunnen werken.Zelfs in de
oorlog kon ik op die dors
machineblijven werken terwijl
eenheleboel andere mannen
moestenduiken.
Ja toen hebben we ook wel wat
beleefd hoor. Ik heb - al zeg je
dat niet graag van je zelf - ge
lukkig een boel mensenkunnen
helpen. Och je kwam wel 'ns
wat tegen. En je moest voor een
boer wel eenswat werk doen
waardoor jezelf ook weer een
graantje kon meepikken en je
zodoende weer anderen kon
helpen. Daar was je dan be
hoorlijk druk mee. Ik wasde
eerste die oo surrogaat-banden
op de fiets reed. Je reed overal
heen,d'r was toen nogeen brug
hè,hier over 't Eemskanaal. Die

'Twee-vijftig in de week '

hebbende Duitsers aan 't eind
vande oorlog opgeblazen.Toen
heeft er nog jaren een pontje
gevaren.Jurriën de Veerman.
Diewas handig hoor.
Die wilde niet voor elke klant
het kanaal over. En dan lag-ie
als 't mooiweer was met z'n
kruin nèt achter de dijk te
wachten tot er eerst flink wat
volk stond en dàn pasvoer hij
over.
Dankwam-ie achter de dijk
vandaan,sjorde nogwat aan z'n
broek en riep steedsweer 'ja
dat moet toch óók gebeuren!'
Ja,ze hadden in de oorlog het
land achter de dijk tot kilo
meters ver onder water gezet.
En'n hazendat er zaten! D'r
werd natuurl ijk gestroopt om
het leven. Vooral als de hazen in
dat gebied kwamen werden ze
'n makkelijke prooi want ze
kunnen nauwelijks zwemmen.
Vroegerwerd er ook wat afge
stroopt. D'r was er éé n, Ale
Schutter, waarvan de politie
wist dat-ie 'n geweer had. Maar
als zedan kwamen kijken dan
verstopte hij de patronen in de
po,'en met een leeg geweer
konden ze 'm niks maken.
In de oorlog mocht je natuurlijk
helemaalgeengeweer of zo
hebben.Albert Wieringa had
toen z'n hond helemaalerop
afgericht. Dat waszo'n lange
hond. Eenhazewind zeggen ze
nu.

Kleuterschool
Thesinge
Zoals u waarschijnlijk weet,
hebbenwe na deherfstvakantie
het nieuwe (2e) lokaal in ge
bruik genomen.
Wezijn er allemaal reuze blij
mee, want met 23 kleuters in
eenklein handenarbeidlokaal
spelenen werken valt beslist
niet mee.
Gelukkig kunnen we nu in een
ruime klaswerken en zijn
daarom met dubbel plezier
weer begonnen.
Een officiële opening is er niet
geweest,omdat het een uitbrei
ding betreft.
Toch willen we graag iedereen
uit Thesingeen Garmerwolde in
de gelegenheidstellen de
schoolte bezichtigen. U bent
van harte welkom op dinsdag 2

Toenwaren trouwens de win
ters nogecht streng hè. Deoor
logsjarenook. Man·nog-toe, dat
is anders wat dan nu. Het kon
vriezendat je scheelzag.Waar
't aan ligt weet ik niet, maar 't is
eenfeit. Die winters van vree
ger vergeet je nooit meer.

'U wasook een hele tijd drager,
is het niet?'

40 jaar ben ik drager geweest
voor de begrafenis vereniging.
Ja, ik heb heel wat mensennaar
hun laatste rustplaats ge
bracht Oude, bejaarde mensen,
maarook jonge kerels en vrou
wen. Bekenden somsook. En
kinderen.
Dat heb ik 'n hele t ijd gedaan.
Ja,op 't laatst kon ik het niet
meer doen,de jaren gaanop 'n
gegeven moment toch tellen hè.
Maar dat is 't hem nu juist weer,
vroeger waren daar wel
mensenvoor te vinden, maar
wie wil en kan dat vandaagde
dagnogdoen?
Vroegerop 't land,dan ging je
er met toestemming van de
boer eventussenuit, al betaalde
hij je dan niet door.
Maar vandaagde dag in deze
geiaegde tijd kan iemand die
waar dan ook werkt er niet zo
maar eventussenuit. Dat wordt
steeds moeilijker .

'U gaat Garmerwolde misschien
verlaten, vindt u dat niet
jammer?'

Ochdat weet ik niet, we gaan
misschiennaar zo'n beiaarden
woninkje in Ten Boer.
Je moet 't zó bekijken het kan
nu nog.Het is wel reuze makke
lijk. En die lap grond wordt voor
mij ieder jaar groter. Als je
begrijpt wat ik bedoel.
Enwat dan nog, je neemt dat
plekkie Garmerwolde toch alti jd
met je mee. ..

•
december 1975 tussen
19.00-21.30uur.
U komttoch ook?
De kleuters hebben op
woensdag26 november een
beetje feest gehad (vanwegede
nieuwe school). U zult mis
schien denken 'Toen pas?'. Ja,
want we hebben het erg druk
gehad met de inrichting e.d. en
later met Sint Maarten en nu
weer met Sinterklaas, Kerst
feest enz.Toch wilden we nog
eenfeest houden.
Deouders van de kleuters
hebbenop 27 november een
zgn. 'creati eve avond' gehad.
Menkon werken met al het
materiaal, dat op de kleuter
schoolaanwezig is.
Alle inwoners van Thesinge en
Garmerwolde graag tot ziens op
dinsdag2 december a.s.

De beide jufs, Wilma van Dijken .
en Wilma Oosterheert.



IN HET DORP ZEGGEN ZE ... Speciale aanbieding

roei' ganzeveld

111,25
113.30
fl5,25
fl7,85
1 19,25
1 23,75
I 27J,0

1125,75

Bovag· lld

Alle kleuren en
• modellen uit

voorraad leverbaar

Voor isolatie van Uw woning: TEMPEX
2 cml 1,95 p.m2;3 emf 31J5 per m2.

MEUBELPANELEN, wi t , geplasti fi ceerd
ideaal voor kasten en boekenplanken
breedte 20 cm ,lengte 250 cm
breedte 25 cm , lengte 250 cm
breedte 30 cm, lengte 250 cm
breedte 35 cm, lengt e 2SO cm
breedte 40 cm, lengte 2SO cm
breedte 50 cm, len gte 250 cm
breedte 60 cm , lengte 250 cm

VLOERHOUT ·I 11,90 per m2
WANDPLATEN, form. 244x122 cm
Te ak , K ersen, per pl aat 119,80

HARDBOARD - ZACHTBOARD • SPAANPLAAT ·
GIPSPLATEN· WANDPLAAT · ASBEST · BOARD·
KEUKENS· KASTEN - BUFFETTEN, enz.

SERVIESKASTEN
Hang-/ Legkast, mahonie , !OO cm breed,
50 cm diep, 170 cm hoog

Ruime sor ter ing UZER· en VERFWAREN.
Levering franco. Alles incl. BTW. Grote voorraad.
Rui me parkeergelegenheid .

MOTOR Of BROMFIETS
MOTORENHANDEL

Woldweg 6 - Ruiscber brug [t,o, nIeuwe wijk Lewenborg)
Telefoon (050) 48 76 59

HOUTMARKT NIJDAM

ZUNDAPP

KREIDLER TDMDS

GARELLI YAMAHA

VESPA FANTIC • Prima service
en reparatie

Rijksweg 15 - GARMERWOLDE
Telefoon 05902- 1624

Wer1cplaata '. mundaga de · gehele dag gaeIoIen

JOOP lOORDNOF •
Leveri ng van alle soorten
RIJWIELEN, MOTOREN,
BROMFIETSEN

er dan nog wat winterwortelen
bij want het trouwe paard mag
niet verhongeren. Sint wel,
want voor Sint wordt nooit iets
in het bord gelegd. Hij moet iets
in het bord leggen, dat is nu
eenmaal zo. Sint moet zich
maar redden met een sneet je
spaans brood dat hij meebrach t
uit Spanje en wat ie ten t ijde
van zijn arbeid op neerlands
daken gauw naar binnenwerkt.

Op zes december vertrekt ie
weer meteen ,dan staat ergens
anders in de wereld alweer een
oude vriend te t rappelen van
ongeduld om ons met een
bezoek te vereren, ja . . . goed
geraden, de kerstman! Want
ook deze baas is voorz ien van
conta iners vol alleraardigst
speelgoed voor groot en klein.
Voor hem is het te hopen, dat er
deze kerst eens wat sneeuw
valt. want de lieve man sukke lt
al jar en met vervoersproble
men.
Vorig jaar heeft hij speciaal een
arreslee laten maken met
wielen, de zgn. wiel-o-ar die
puntgaaf gefunctioneerd moet
hebben.
We hebben twee kerstdagen,
dus heeft hij wat meer ti jd dan
zijn voorganger.
Is de kerstman weer vertrokken
dan gaan we al mooi op weg
naar oud jaar, weer feest!
Oliebo llen - appelûappen - wijn
- Brandewijn met roziinen 
vuurwerk en dan . .. nieuw jaar.

Hoe heet dat plaat je ook al weer
van André van Duijn, 0 ja . . .,

·. Doorgaan, we zullen doorgaan .

•

De maand december staat weer
voor de deur.
Een maand, waar in de feesten
niet van de lucht zijn.
En als u geluk hebt. dat ook nog
enkele familieleden hun ver 
jaardag in deze maand
herdenken dan bent u helemaal
het heertje (of dametje).
Op vijf december starten we al
met de verjaardag van Sint
Nicolaas. Alhoewel hij steeds
ouder wordt, kan hij toch nog
ieder jaar de moed weer op
brengen om ons allemaal op
met een bezoek te vereren, als
we tenminste zoet zijn geweest.
Ondanks zijn hoge leeftijd ziet
hij toch nog steeds kans om in
één nacht op zijn schimmel ge
zeten, ons allemaa l te voorzien
van die dingen , waar we behoef-
te aan hebben en dan te beden
ken dat de flats steeds hoger
worden.
Gelukkig heeft hij nog zijn leger
zwarte pieten.
't Is een waar kinderfeest.
Kinderen waar noch vader noch
moeder een kant mee op kunnen
zijn op de bewuste avond zeer
buigzaam als vader hen vertelt,
dat hij van Sint weet, dat het
gevraagde hijskraant je of
poppenwagentje in aantocht is.
Daar wil men ook de stemban
den nog wel even voor los
werken .
En dan moet vader de tuin in
om boerenkool of spru itkool te
halen om in het bord te doen,
dat reeds bij de kachel klaar
staat. Meestal doen de kinderen

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO_487S01



Agenda Ned.
Herv.Gem.
Garmerwolde/
Thesinge
december 1975
7 dec., 10.00 uur:
dienst in Thesinge (Avondmaal)
voorganger: ds. de Vries 
Batenburg

9.00 uur:
zondagsschool voor de kleinen

10.00 uur:
zondagsschool voor de groten

14 dec., 10.00 uur:
dienst in Garmerwolde
voorganger: drs .v.d, Lingen

9.00 uur:
zondagsschool voor groot en
klein samen

21 dec., 10.00 uur:
dienst in Thesinge
voorganger: pastor Paping

TOTO I
W ilt u in de to to of lott o?
Inlichtingen bij B. W ierenga,
Dorpsweg 18, Garmerwolde. Tel.
050 - 487421.

9.00 uur:
zondagsschool voor groot en
klein samen

24 dec. 22.00 uur:
interkerkelijke kerstnacht
dienst in Garmerwolde en
Thesinge
In Garmerwolde speelt de 'Har
monie' vanal 21.30 u. kerst
muziek

25 dec. 16.00 uur:
kerstfeest van de zondags
school in Garmerwolde

28 dec.:
nog onbekend

31 dec. 19.00 uur:
oudejaarsdienst !'1 Thesinge
voorganger: cand. Witteveen

De zondagsschool houdt na de
kerst op en begint weer op
18 januar i 1976.

Elke w eek nieuwe kans. Formulie
ren worden gehaa ld en gebracht.
Voo r mensen die afgelegen w onen
is een maandformulier bij uitstek
geschikt {lotto}. U hoeft geen lid te
zijn van een spo rtvereniging .
geen registrati e meer nodig, dus
helemaal vrij.

•

Top-10
december

1. Dansez Maintenant - Dave
2. That's the way Ilike it . KC & the Sunshine Band
3. Als de dag van toen - Reinhard Mey
4. Morn ing Sky - George Baker Selection
5. Everything's the same - Billy Swan
6. Do it anyway you want it - People's Choice
7. Sjakie van de hoek- Connie Vandenbos
8.Thanks lor the love - Earth & Fire
9. I'm on l ire - 5000 volts

10. Can't give you anyth ing - Styl ist ics

hifi-stereo, recorders

LEKTRICITEIT
tel.050_487425

E. ÄVENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU •

Weer als vanouds .
hebben wij een grote partij prachtige
KERSTBOMEN met en zonder kluit!

Tevens levering van alle soo rt en
KERSTSTUKJES - GROEN - HULST
Specialiteit kersttakken, enz.enz.

U kunt ons binnenkort aan huis
verwachten voor Uw bestel1ing.

Fa.R. VEENSTRA
Grasdljkweg 31
GARMERWOLDE

U kunt natuurlijk ook even bellen:
(OSO; 48 72 80.

P.S .: Franco levering.



Rabobaok ~
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

ZONNE
SCHERMENUI

Tevens leveren wij:
VOu\.y'\'iANDEN, VERDUISI'ERIN3EN, rot
LUIKEN , VOORZETAAMEN , KONSTRUIcrIE
WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BESI'AANDE MARKIEZEN .

onze adviseuze voor Lewenborg:
~1EVR • H. DR&!ES .
meerpaal 170 - Tel. 050-487066.

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaat s GARMERWOLDE /Gr.)

Oude Rijksweg J2
Tel. 050-48 7642

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


