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W e zijn blij dat we in dit nummer
enkele nieuwe adveneerders
kunnen begroeten. Adverteerders
die het mogelijk maken dat het verspreidingsgebied van de Garmer &
Thesinger Exp ress weer met 200
gezinnen uitgebreid kan w orden.
Trouw e spaarders van ons maandblad zullen overi gens me rken dat
de Garmer met inga ng van deze

maand een beetje grot er is
gew orden. Dat was nod ig om de
steeds groeiende hoeveelheid copy
te kunnen plaat sen én om de
adveneerders een beetje meer
ruimte t e geven.
Een typisch lent e-verschijnsel dus.
Voor iedereen die de Garmer na
aan het hart ligt een ontwikke ling
om blij mee te zijn!

\JVGEO

Met het zaterdag-elftal gaat het
momenteel preci es omg ekeerd.
Had men vorig jaar bep aald pech wat vlogen er to en schlemielige
doelpunten inl - nu heeft m en toch
ook Vrouwe Fortuna mee. De
naast e konkurrent en voor het fel
begeerde kampioenschap spelen
tegen elkaar gelijk, terw ijl GEO uit,
dank zij de slimme takt ische zetten
van trainer Pannekoek rivaal GSVC
verslaat .
M et nog 3 we dstr ijden te spelen en
2 pun ten voors prong wordt het

Het zondag-elftal van GEO heeft
het moe ilijk. AI is er de laatst e we dstr ijden een opgaande lijn te
bespeuren, het elftal van trainer
Heegen zal tot de bodem moeten
gaan om niet u it de 4e klasse te
degrad eren.
Hetgeen verschrikkelijk jammer
zou zijn voor een elftal dat toch
ècht kwaliteit heeft - zoals we met
z' n allen vo rig jaar hebb en kunnen
zien.

Heeft uw hond
al 'n prik?
Zoals u wellicht weet m oeten alle
hond en vóór 1 april zijn ingeënt
tegen hondsdolhe id.
A I lopen er in onze d orpen dan
geen vossen rond - een besmett ing
lopen onze viervoeters snel op.
Verge et dus niet met uw hond naar
de dierenarts t e gaan want in op
z'n minst bent u strafbaar en op z'n
ergst sto pt men uw hui svriend in
qua rantaine!

LuisterKijkbijdrage
Even iets t er ken nisgeving:
afg elop en maand heeft iema nd in
onze dorpen bezoek gehad van de
Kontroledienst voor de Luister- &
Kijkbijdra ge. Omdat verge ten w as
de bijdrage op tij d over te maken.
Erg attent van de meneer van d e
PTI dus. Ti p - wa cht noo it te lang
met het overmaken van de acce ptgirok aan en bewa ar het bew ijsje
goed . Dit kan veel ong emak
voo rko men l

VERSCHIJNT MAANDELIJKS

zeer spanne nd rondom de groene

mat in Garmerwolde.
Duimen dus voor GEO-zondag én
duimen voo r GEO-zat erdag!

De Modeshow
Plattelands
Op 16 maart hield de Nederlaridse
Bond voo r Platt elandsv rouw en in
samenwerking met Modecentrum
De Vennen een Modeshow in het
Trefpunt in Thesinge.
De opko mst was uits tekend, de
zaal w as tota al ' uitv erkoc ht' . .
AI eerde r had M odecentru m De
Vennen bew ezen dat ze met een
eigentijdse, zeer aktue le kollektie
voor de dag kan kom en. Een
werke lijk goed voorbeeld van een
deskundig inkoopbeleid !
De twee kleine mannequ ins · een

jong etje van 5 en een meisje van 9
jaar stalen de show door op profes sionele manier m et hun kinde rkledi ng te flaneren.
Ook erg verma kelijk was de persiflage van het veronicaspel ' prijsbewust' . De aanwe zigen werden
uitg enodigd naar de prijs van een
rok, een pull en een truit je te raden
- de w innares mocht dan het
ensemble als haar eigendom
beschouwen.
Modecentrum De Vennen nodigde
tenslotte iedereen uit om nog dèze
maand een bezoekje te brengen
aan haar vestigingen in Appinge-

dam of Delfzijl, hetg een gewaa rdeerd zal word en met 10% korti ng.
Een komm erciëel trekje - dat het
M odehuis graag vergeven zal
wo rden, wa nt het wa s een erg
gezellige en boeien de avond daar
in het Trefpunt !
'

Deze maand geen interview.
Volgende maand echte r hopen we
dit dubbel en dwars in te halen en
wel in Th esin ge.

Brandweer
'Zeg dat van die brandweer, dat is
toch maar een grap hè?' v roeg
iemand laatst aan d e redakti e.
Maa r de plannen zijn om de
drommel niet grappig l
Het komi tè 'Vlam in de pan' is
serieus in onder hand eling met de
brandweer in Haren omtrent de
ove rname van een Chevrolet Fire-

wagon, een heuse, ko mpleet met
spuitinrichti ng uit geru ste brand weerauto.
Hoewel de plannen meer of minder
in een gezellig on deronsje zijn ontstaan, hebben ze dan nu ko nkrete
vormen aangenomen.
In ' t volg end e nummer hcp er: we
uitgebr eid op deze zaak in te gaan
en met verheug end nieuws te
kome n.
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REDERIJKERSKAM ER
"WESTER"
Dhr . Van Dijk begon in deze vereniging z'n carrière als koffieinschenker, werd daarna reisleider
(alle reizen zijn door hem georg aniseerd), is nog een poosje voo rzitter
geweest en beklee dt thans de
fu nktie van penningmeester. De
eerste reis die werd gemaakt was
naar Nijmegen, naar de toen net
gereedgekomen Waalbrugl In de
oorlog w erden reizen per fiets
gemaakt bij gebrek aan auto's (niet
zo'n eind weg hoor\). Begon nen
werd met 47 leden (tha ns nog 18).
De eerste jaren werd in Ten Boer
vergaderd , maar door uitt reden
van alle 'Ten Boer-leden' is nu Caf é
Maat de vaste praatplaats. Alle
leden kregen een mooie Parker
balpoint + vulpen en de dames
ervan kregen een mooie vaste

plant. Het avondvull end programma we rd verzorgd door To neelgroep 'W est er' uit Garmerwolde.
Deze bracht een blijspe l ten t onele,
getiteld: ' Mijn v rouw verlangt
salaris', geschreven door Wim
Dumont. De grote organ isator van
deze avond , sekretaris K.J .
Dijkema uit Ten Post wer d vlak
voor deze feestelijke dag geveld
door een hartaanval (is th ans al
weer thui s en herstelle nde) en
mist e zodoe nde al datg ene, w aar
hij in vele gevallen zelf aan meegewe rkt had. Tussen de bedrijven
door werd er wat gedro nken en
geknabbeld aan het bekend e stuk je
uit het bekende vuistje . De voorzit ter bedankte de ton eelvereniging
voor het gebrachte stuk en
verraste de vrouwelijk e speelsters
op een bos bloemen. Do k de heren
werden niet ver geten en zo kon het
gebeuren, dat deze schichti g
achte r de coulissen verdwenen

In 1936 w erd opgericht de 'patroonsbond Fivelingo''-Op
27 februa ri 1976 vie rde men in Café Maat het heuglijke
f eit dat me n 40 j aar had bestaan als vereniging. Voorzitter Havenga reikt e aan dhr. H. v. Dijk een ho rloge u it.
omdat deze de gehele periode had meegemaakt en dus
oo k jub il eerd e.

speelde voor jubilerende
vereniging 'Fivelingo'
met een lekkere doos sigarenl De
avond w erd besloten met een
saladeschotel, die z' n we erga niet
kende. Ook hleeaan we rd door de
ton eelvereniging ' meegedaan'
want de verenigin g bood het gezel·
schap een 'superslaatje' aan die
speciaal voor 'We ster' gecreëerd
w as. Eén attractie die een bezoekend toneelge zelschap niet altijd
ten deel valt en wat enor m w erd
gewaardeerd. Deze patroonsvereniging is één van de 7 pro vinc iale
verenigingen die deze bo nd telt.
Tezamen staan deze 7
verenigingen weer onder één

provinciale bond die altijd vergadert in Zwolle. Het rayon van deze
verenig ing bevat plaatsen zoals
Noorderhogebrug, Zuidwolde,
Bedum , Onderdendam, Ten Post,
Woltersum, Ten Boer, Garrnerwolde, Thesinge, Engelbert , Rode
Haan, Foxhol en alles wat daar
tussen ligt. Een oud rayon lid, die
thans in Stadskanaal woont ko mt
nog alt ijd tr ouw op vergadering en
feesten . Het huid ige bestuur
bestaat uit: H.J . Havenga, voorz .;
K. Kol; H. v. Dijk, penn .m.; H.
Koo pman en K.J . Dijkema, sekr.

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen
laten wij u graag zien.
Voor ' n vrijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en
gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WON INGINRICHTING
STA DSWEG 63 - TEL. 05902-1383
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Een nieuwe Levensstijl.
Wat heb ik daarmee te maken?

Zo zou je het onderwerp kunnen
noemen d at in de maand april op
de G.J .V. aan de orde ko mt .
Er is al veel gesproken ove r dit
onderwerp, maar t och wil len we er
nog w at over ve rtellen.
Uitg angspu nt bij de nieuwe levens stijl is het recht van de armen,
zowel in Nederland als in de rest
van de w ereld . Er wordt vaak
verget en dat nog tweederd e van
de we reld honge r lijdt. Do o r een
andere ma nier van leven te leven, .
kun je er iets aan doen. Om iets
conc reets te noemen : iedere we ek
een bepaald bedrag acht eruit
leggen voor een bijzond er doel;
niet meer eten dan nod ig is;
meedoen aan akties die een rec ht vaardi ger en mens w aard iger
samen lev ing vo orstaan. Oo k d e
w erkloo sheid ko mt aan de o rde bij
dit on derw erp.
Wat·is de oo rzaak van de w erkloosheid?
De huidige werklo osh eid is het
gevolg va n de on geremde
produkti e-gr oei. De men s w ord t
verva ngen door mach ines.
W e zullen daarom mo ete n bep alen
wel ke g roepsar beid er no dig is om
een samenleving in stand te
houden. En vervolgens zullen w e
die arbeid rechtvaardig mo eten
verdelen .

Het probleem van de w erklo osheid
veroo rzaakt ook vaak allerlei
sociaa l-psy chol og isc he prob lemen.
Mensen die w erk loos w ord en
zull en niet me er geaccepte erd worden do or deze maatsch appij.
Dit is het gevolg van de status die
aan een baan wordt geg even .
Dit denken dient men ook trachten
t e verand eren.
Het begrip w elzijn moet in onze
maatschappij w ord en ingebracht.
Er zijn nog zoveel andere dingen te
doen.
We wi llen dit on derwerp op de
G.J .V . behandelen om dat een
Christe n nooit bij de bestaande
problem atiek moet en mag blijve n
stil staan .
Er is wer k aan de winkel voor de
verantw oord elijke mens .
Tot een vo lgende keer!
Namens de G.J .V., Dirk v.d, Borg.

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

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

.I.WOlT

aktie op
(ONDERLING PUZZELGENOTI

Puzzel 12
W in naar na lot ing dhr. H. Hut,
W .F. Hildebran dst raat 25.
Garm erwold e.
M elden bij: R.J . Ganzeveld,
Dorpsw eg 56, Garmerwolde.
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Puzzel 13
Een Ho rizont ale Door lop er!
Elke laatste letter van een woord is
de beg inletter van het volgende.
Als u goed hebt ing evuld vormen
tevens de scha kelletters (met inb egrip van nr. 1 en 9 ) van vor en naar
achteren een naam van een dier.
Oae uw best! De nummers staan
op de schakelleners.
Hier komen ze:

l . Onvoldoende spijsverte ring
2. Plantensoort, die op andere
planten groeien , zond er daaraan
voedsel te onttrekk en
3. Do chter va n Ta nta lus
4. Grote veeb oerd erij in Zuid . Amerika
!i . Ho nderdogige wa ch ter
6. A flaat pijp aan to ren of kerk
7. Roosacht ig plan ten geslacht
8. Ac hte rste bank in roeiboot of
sloep
Insturen vóór 16 apri l!

r

GARMER & THESINGER EXP RESS
Redakt ie en sekretariaat : Roelf Ganzeveld, Geert h Bosc hma.
Do rpsw eg 56/v .d. Veenstraa t 3. Tel. 050 · 487631
Plaatselijk nieuws Thes inge : Bert V.d . Laan , Kapelstraat 9, Thes ing e.
Tel. 05902 - 1713. Correspond ent Ruischerbrug: Bert U it ham .
Banknr. Garmer & Thes inge r Express:
3207.04.165

• nieuwbouw
• verbouw
• onderhoud
tevens verhuur
van

AUTOBOXEN
Schildersbedrijf Garmerwolde Tel. 487348

Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.
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aann emingsbedrijf

J.v.LEGGELO TEL. 487389

SPECIAALZAAK VOOR

FOTO
FILM

DOKA
PASFOTO

's

FOTO FILM

ipkes
POELESTRAAT 19
GRONINGEN tel. 128684
I

.

TRANSPORTBEDRIJF

k.jansen

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoe r van consu mp tie aardappelen en los gestorte gra nen
tel. 050 • 487365

WIE
UAN DE UIER
Een nieuwe juf voor Garmerwolde.

Binnen kort in dit blad: een artikelen-serie over deze m onumentale kerk
van Gs rm erwotde.

Kort Nieuws
Garmerwol ders,

Wilt u vóó r 3 april a.s. opgeven dat onze afhaal dienst bij u kan komen om goederen af te halen voor

DE ROMME LMARKT.
Doet uw best - Zoek goed in all e hoeken I
't Is in 't belang van uw d o rp !

Düm mer, te l. 487095 (na 6 uur a.u.b.) .
De aanbested ing van de waterzuiveringsinstallatie is inmiddels
achter de rug. Deze ' put', die
ongeveer vier jaar zal duren, is in
handen gevallen van de firma
Brands uit Emmen (Dr.] .
De ballenva ngers, die door de
januari-storm slagzij hadden
gemaakt op het terrein van de
sportvereniging en daar gedurende
2 maanden moesten wennen aan
deze scheve stand, staan weer
overeind . G.E.O. kan nu geru st
weer over "t doel schieten ...
De visclub 'de goe de vangst' uit
Garmerwolde organiseert op 10
april a.s. een kaart- en sjoelavo nd
in café Maat. Grote opkomst wordt
gewenstI Tevens worden de
bekers en prijzen uitgereikt aan
degene die in de co mpet itie van '75
de zwaarste brasem ving of de
meeste punten vergaarde enz. enz.
Noteer deze dat um : 10 aprill

Bu rg erl ij ke stand
f eb ruari
Geboren:
Thesi nge:
Berend J oh annes J an
zoon van B.H. Balke ma en
H.K. Veldman.
Garmerw olde:
David
zoo n van J . Oterdoom en
M . Steenhuis.
Ondertrouwd :
J .M .R. Remkes en W .M. Timmer,
Garmerw olde.
Ov erleden :
B. Mulder , echtgenoot van
G. Bolhu is, Garm erw olde, 77 jaar.

Pap iernieuw s!
Onlangs schreven wij in dit blad
over een datum van ophalen van
oud papier in Thesinge.
NU IS HETZOVERI
Op ZA TERDAG 3APRIL komen
wij om het oud papier. geachte
Thesingersl Zet uw portie aan de
kant van de weg en zorg er voor
dat u er op tijd bij bentl
De Chr. Ger. Kerk in Thesinge
rekent op uw medewerking.

H.C. IDe goede
van gst'
Garmerwolde
Club dag om de A . Maat T rofee,
gehoud en op 14 maart '76 in
Sneek.
De vangsten waren maar matig.
1 en w innaar van de Trofee:
J .D. Slachter
32 st. 1430 gr. 61 punten.
2. D. van Hoogen jr.
27 st. 1350 gr. 54 punten.
3. M . Blink
26 st. 1250 gr. 51 pu nten .
4. A . Kampen
22 st. 1450 gr. 51 punten.
5 G. Boer
24 st. 1225 gr. 49 punten.
6 S. van Bruggen
23 st. 1150 gr. 46 punten.
7. Tj. A rends
23 st. 1100 gr. 45 pun ten .
8. A . Steenhuis
17 st. 800 gr. 33 pun te n.
9. A . Maat
15 st. 700 gr. 29 punten.
10. E. Terpstra
7 st. 325 gr. 14 punten.

De sch ooldag verliep voor de kinderen in Garmerwolde
w el heel anders dan ze gewend zijn, op die donderdag
de 2ge j an uari. Vooral voor de kinderen in de laagste
..
klassen. In plaats van hun eigen vertrouwde juf Huberts
zagen ze in de loop van de dag vier 'wildvreemde' jufs
voor zich verschijnen. Dan waren daarbij nog achter in
de klas st eeds vijf mensen onder wie zelfs de
burgemeester. En juf Huberts stond voor de hoogste
klassen.
Natu urlijk, ze w ist en ervan. J uf
Huberts had ze het al verte ld: er
moest een nieuwe juf kome n
omdat zijzelf naar de school in
Adorp zal gaan.
Een opwindend e dag in het leven
van een schoolkind. W ie van de
vier zou het w orden? Niet alleen
doo r die mensen achte r in de klas,
6ók door de kinderen zijn de kandidaten met kritisch e blik bekeken,
daarvan kunt u overtuigd zijn. De
meesten van hen blijken aan het
eind van de dag hun duidelijke
voorkeur te hebben geh ad.
Die voorkeur - daar ging het voora l
ook om bij de mensen die in het
belang van de kinderen samen een
verantwoor de keus moest en doen:
burgemeester zandbergen,
w eth ouder Schutter, het hoofd der
school de heer Oosting en twee
leden van de oudercommissie,
mevrouw Hazeveld en mev rouw
Luytink.
De laatstgenoemden, de dames
dus, w aren 's mo rgens naar de
school geg aan met een bepaalde
verwachting. De verwacht ing
namelijk dat ze bij de proeflessen
aanwezi g zouden mo gen zijn en in
het gezelschap van ' beoordelaars'
dan ten slotte ' ook nog even hu n
indruk kenbaar mochte n maken ' .
Aan het eind van de dag ginge n ze
naar hu is met een bijzonder fijn
gevoe l van voldoen ing I Hun verwac hting was beslist bezijden de
waarheid gew eest - ze w aren bij
het bepalen van de uit eindelijke
keuze van de ju f die benoemd zou
w orden, volledig en volw aardig
betrokk enI
Dit volledige medezeggenschap
van de oudercommi ssie in de
benoem ing was ook al gebleken op
de avond van maandag 19 januari.
.Toen wa ren ook bij de selectie van

de sollicitatiebrieven op het
gemeentehuis twee ou derco mmi ssieleden gelijkwaardig betr okken.
In dit geval eveneens mev rouw
Luytin k, en de heer Noordho1.
Het mag dan alleen in de nieuw e
we tg eving zijn vastgelegd, het is
gewoo n fijn te ervaren dat het niet
bij een formaliteit blijft maar dat er
levend e praktijk van w ordt
gemaakt. Dat mag w el even
gezegd zijn, vinden w e.
De keus viel met ruime meerderheid van stemmen op mej.
Marring uit Oude Pekela. We
hebben gehoord dat haar
benoeming in de onderw ijskringen
van die plaats een aant al ton gen
heeft losgewoeld. Een onderwi jzeres met prakti jkervaring
eveneens uit die om gevin g had
namelijk 6ók hier gesollici teerd,
terwijl juf M arring nog in de loop
van de komende maanden aan de
pedagogische academie mo et
afst uderen. Zij bleek echter,
afgaa nde op de gegeven proeflessen, de meest geschikt e van de
vier.
En. . . ook de voorkeur van veel
kinderen in de klas ging naar haar
uit , zo bleek naderhand w el.
Tot 1 juni a.s, zal er een tijdelijke
onderwijzeres moeten komen,
maar dat is geen probleem.
Een teleurstelling zou het natuurlijk
zijn als juf Marring niet door haar
examen zou rollen. •• Maar dat is
niet w aarschijnlijk, gezien haar
referenti es.
Voor haar een harte lijk we lkom
straks in Garmerwolde, en veel
succesI
Succes en voldoening oo k w ensen
we juf Huberts in A dorp; en we
danken haar voor het werk aan
onze schooll
Oudercommissie o.l.s.

UW ADREf VOOR •••

BRUILOFTEN
RECEPTIES
PARTIJEN
Caf é-R est au rant H.D.C. v. Maar
RU ISCHERBRUG, TELEFOON 050-487571
GEEN ZAALHU UR - RUI M E PARKEERGELEGENHEID

Melkhaventje Thesinge . . .

Agenda Ned. Herv. Gemeente
28 m aart:
10 uur dienst in Garmerwolde, voorganger: ds. De Vries-Batenburg.
9 uur zondagsschoo l voo r de kleinen.
10 uur zondagsschool voor de groten.

11 ap ril :
'.
10 uur dienst in Th esing e, voo rgange r: pasto r P.ping .
9 uur zondagsschool voor de kleinen,
•
10 uur zondagsschool voor de groten.

4 ap ril :
14 uur dienst in Garmerwolde, voorganger: ds. Keizer.
9 uur zondagsschool voo r de kleioen.
10 uur zondagsschool voor de groten.

18 april :
10 uur dienst in Garmerwolde, voorganger: caná. Witteveen.
.
25 april :
14 uur dienst in Th esinge, voorganger: ds. De Vries-Bat enburg .

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug
Groningen
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Levert u als u ero m vr aagt :

GLAS en SPI EG ELS !
Bew erkt glas, qtas-in-lood. ronde, vi erkant e en hoekige glazen
Th erm op ane of Poly Dubb elglas, Lexan pantserglas I Bomvastl
Plaatser van nieu we ruite n.

Behang - behangers aanw ezig !! I
Verf . lak en grondverf enz.
Gereedschap, kw asten muurverf , wandputz enz.
Polyester glasmat en dergelijke, vent ilato ren . verfspuiten.

AUTOLA K KEN

Modehuis
Ubels
om modieus mooi te zijn
Station sweg 25, Bedum
tel efoon 05900-2295

Glazen tafelbladen - Ladders Trappen - Gereedschap Behang - Kurk - Linnen
Structuurverf - Beitsen
Carboleum - Koo lteer, enz.enz.
Zaak: Winschoterkade 5 (Bij de Steentilbrug), Tel. 050 - 122014. Mag.:
Steent ilstraat 42. Depend.: Koste rsgang 44. Privé: Oude Rijksweg 30-31,
Garmerwolde. Telefoon: ()';()- 487095.
Afd. verf en behang : Witte Warenhuis Hoogkerk.
BEDANK VOOR HET LEZEN .
En dan maar tot ziens in de zaak.
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Te huur:

Te koop:

STA -CARAVA N (8 pers.),
0 6k voor de winterl (verwarming
aanwezig) .
Camping ' De Post hoorn' ,
Appelscha (Frl.).
InliChtingen : R.J . Ga nzeveld ,
Dorpsweg 56, Garmerwolde.

LAV ET (spot prijs).
In zeer goede staat.
J . Vegter, De Dijk 16, Thesinge.

Weet u dat
De sneeuwklokjes in bloei staan,
ook de tulpen de aarde beginnen te
doorklieven, de eerste tu inpioniers
de hark en de schoffel al weer uit
het vet hebben gehaald . Deze
zelfde mensen de schaatsen in het
vet hebben gezet, er al weer
duizenden kieviten rondvliegen, en
ook mussen (die zijn er trouwens
altijd); vlijtige huisvrouwen het hele
huis over de kop halen om deze
tijd , hun mannen 's avonds in een
windfris bed duiken, de buurman
weer op de f iets naar z'n werk
gaat, de cognac en berenburg
langzaam weer plaats maken voor
't overbekende flesje bier, er al
weer kleine schaapjes zijn (ook wel
lammetjes genoemd), de katten
druk bezig zijn om echtparen te
vormen Idit kun je ook horen,
voora l 's nachts), het 's nachts nog

<»:

wel eens een beetje vriest, maar
overdag soms al betrekke lijk aangenaam is, de zon hoger staat dan
in decemb er, de noren hopen dat
Piet Kleine en Hans van Helden 't
volgend jaar een scheve schaats
gaan rijden, kinderen weer aan het
knikkeren zijn, verschillen de bedrijven (vooral bouwbedrijven) een
half uu r eerder begin nen, oude
mensen (en ook wel jonge) hun
lange onderbroek weer in de kast
hebben gehangen , het
hengelseizoen geslote n is, men
even de vis gelegenheid moet
geven om kuit te schieten , we
grofweg gezegd ' n dikke tachtig
dagen van de langste dag af zijn,
we dan weer naar de winter toe
sukkelen, dit allemaal betekent dat
het voorjaar is . . .

K A P PER

SERVICE VAN DORP TOT DORP

Weet u nog . . .l

E. B. SMIT
Schildersbed rijf
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· .. n atuu rli j k ook voor Uw
• toiletartikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten , sigaren en ta ba k
Kijkt U eens rond bi j ons.
terwijl U wacht.

gespecialiseerd in
onderhoudswerk
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S. VENINGA - GARMERWOLOE

"ö" 050 - 4 8 7 0 7 7
WOLD WEG 74, RU ISC H ERBRUG {GR.I, TELEfOON 050-487148

Zoekt u het m eest komp lete assortiment in
uw dir ekt e omgeving?
Bren g dán ' n bezoek aa n

ELEKT RO
STEREO HI-FI
TEL E V IS IE

STORTEBOOM 4 =b
En profiteer tevens van onze weke lijkse
f ol de r met z'n scherpe prijzen !!!
Burg . T riezenbergst raat 31
Ten Boer. T el. 05902 - 1497

E .HAVENGA
OUCE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLCE
050-487425

Wemoeten
ons schameno
In Garmerwol de is een begrafenis verenig ing . Dat is niets bijzonders,
wa nt in bijna ieder do rp is wel zo'n
vereniging . Bijna geh eel
Garmerwolde is lid va n deze
verenigin g. De verenig ing te lt n.l,
zo'n rui me 400 leden. Dat is nog al
wat. Des t e erger is het als op zo' n
grot e veren iging op de jaarlijk se
algem ene verga dering slechts het
voltallig bestuur aanwe zig
is + twee(l ) leden , n.l. dhr. A . Ma at
en dhr. H. van Dijk. Je kunt oo k
stellen dat Ma at er derha lve ook
nog beroep shalv e aanwezig mo est
zijn. En dit op een ve rg adering die
beslist bel angr ijke pu nt en o p de
agenda ve rmeldde . Zo w as een van
die punten : het aft reden van vo orzit t er Oo mk es. Deze doet het al
een paar jaar o p aandrang van het
bestu ur omdat er dood eenvoud ig
nooit één lid op de vergaderingen
komt. Wat gebeurd e er? Dhr. H.
van Dij k St elde zich t oen maa r uit
nood beschikb aar en werd me t
algeme ne ste mmen verkozen . Dhr.
Va n Dijk: 'Ik heb me toe n maar

besch ikbaar gesteld maar ik wi l het
beslist niet blijven I Het is t och een
droevige zaak, dat iemand van
boven de vijfenzesti g nog uit nood
tot vo orzitter gebo mb ardeerd
w or dt, om de doodeenvou dig e
reden dat er nie man d ve rsch ijnt. Ik
heb uitdru kk elijk gezegd dat dit
maa r t ijdelijk is want een jon gere
man (o f vro uw ) past deze fun kti e
beter en. _. het moe t t och kunnen
met zovee lledenl'
AI een paar jaar w il de ze veren iging
er voor zorgen , dat hie r een
opbergplaats voor urn en wordt
aange legd, een z.g . ' Columba rium'.
' Het mag van de kerke raad' , zegt
de verenigi ng, ' maar ze w illen zelf
geen onk ost en, du s van de zijd e
van de kerkeraad is er gee n
bezwa ar' .
'M aar' , zegt d hr. Van Dijk, ' dat is
ook niet de mo eilijkhe id. W ij moete n daar op een vergaderin g met
de leden over ku nnen pr ate n en
dan weten wi j ook of hier belangst elling voo r is. Het is n. 1. zo, dat
wi j voor dat pro jekt ueld mo et en

muziek
Algemene ledenvergadering
Muziekvereniging 'Harmonie'
te Garmerwolde
Op 5 maart jl. hield de Muziekvereniging ' Harm on ie'
haar algemene ledenvergadering in café Stol.
Daar de voorzitter dhr. S. Pestman onlangs z'n lidmaatschap alsmede het voorzitterschap van de vere niging
heeft opgezegd , stond deze vergadering onder leiding
van de 2e voorzitter dhr. H. Havenga.
•
In zijn openingswoord kon hij 26 leden welkom heten,
waaronder vele jeugdleden.
Uit het jaarverslag van de 2e sekretaresse mej. H. Oom kens bleek
o.m., dat ' Harmo nie' in samenw erking met 'J uliana' Th esinge en
'Volharding ' Ten Boer het afgelo pen jaar in vijf do rpen in de
gemee nte Ten Boer naar bui t en is
opgetreden . Ook de aan de vere niging ver bonden Tirolerkapel 'D e
Alpenja gers' gaf enige keren een
opt reden.
Door gebrek aan zaalru imte ko n
helaas de trad itionele jaarlijkse ult voeri ng geen doorgang vinde n.
Om de inwoners van Garm erwolde
daarin enigszins t egem oet te
komen we rd voo raf gaand e aan de
Kerstnachtdienst in de Ned. Herv .
Kerk - waaraan jaarlijks medew erking wordt verleend - een half uur
doo r zowel ko rps als drumba nd
gemus iceerd.
De jaarlijkse oliebollena kti e wa s
w eer een succes .
Aan dhr. K.J . Groeneveld werd het
ere-lid maatschap van de ver enig ing
verleend voor bijna 50 jaar act ief
lidmaa tsch ap, waaronder ve le
jaren als voorzitter. De bij deze
onderscheiding beh orende

oo rkonde werd hem doo r de
beschermheer dokt er D.IJ . van der
Werft met een korte toespraak
uitge reikt .
In de plaats van dhr. S. Pest man
werd tot voorzitter geko zen dhr.
K. Pestman . Overigens bleef het
best uur ongewijzigd (het dage lijks
bestuu r bestaat t hans uit de heren
K. Pest man, vo orzitter, E.D . Post,
sekretaris en A.J . Groeneveld,
penningmeester).
De drumban d be haalde o p het
bondsconcou rs van de Provinciale
Gro ninger Bon d van Harmoni e-,
Fanfa re- en Tamboerkorpsen in
Wartfum een eervo lle 2e prijs. Het
korps kon helaas do or ond erb ezetting niet aan het co ncours
deelnemen .
De je ugdleden Ma rleen Hazeveld
en Jan Haveng a behaal den als du o
op het solist enconcou rs in Grijpskerk met 72 punten een derd e prijs
(geweldig).
Het punt ' Rondvraag' gaf veel d iscussie. Voora l het ledenbest and
st o nd hierbij cen t raal. Wil
' Harmo nie' op de goede w eg doorgaa n en besta ansre cht houden dan

opneme n. Dat is nieï zo erg, wa nt
als er animo vo or is k om t dat er wel
we er uit. Het is n.l. zo, dat een
colum bari um verdee ld is in vakke n,
en die vakken mo et en , indi en er
belangstell ing vo or is, gehuurd
worden van de beq rat erusveren iging voor een bedrag op 5-jaarlijks
con t ract. Van de bevolking van
Garm erwolde e.o. w or dt
momenteel ± 60% gecremeerd en
40% wordt hier begr aven . Voor de
nabestaand en van degene, die in
Gro nin gen w ord en gecrem eerd en
in het columbarium w orden
bijgezet, is het steeds maar reizen
geblazen. Voor nabestaanden
spreekt het toch volgens o ns meer
aan als zij de overledene in hun
eigen dorp kunnen bezoek en.
Verschillende do rpe n hebben al
een columbarium, maar als wij niet
we te n w at de mensen hier wi llen
dan nemen w ij geen risico. Via
deze krant w illen w ij de bewoners
er o p attent maken dat wi j graag
zouden vern em en of hier inde rdaad behoe ft e aan is.' Stuur uw .
reaktie op naar de redaktie of 'heem
kontakt op met dhr. Van Dijk. De
redaktie st u urt bi nnen gek omen
reakti es da n door naar bovengenoem d persoon . Desnoods m oet er
dan, door een bijzondere vergad ering , beslist worden of hel plan
door gaat of niet. ' Bovend ien' ,
aldu s dh r. Van Dijk, 'h ebben we
een d ringende behoef te aan
drage rs. Voorheen hadden we er 8,
nu zijn er nog 4, maar straks
wo rden w e w eer een kw ijt. Ook
w at dit pu nt bet reft doen wi j een
drin gend be roep op u, dorpszal er aanvulling moe ten ko men .
Vooral het korps verlan gt dr ing end
uit b reid ing (de sekre taris is gaarne
bereid nieuw e leden in te schrijven
- waa r blijven de oud-leden).
Om d e enorme ko sten, wa arvoor
een muziekvereniging nu eenmaal
staat, enigszi ns te dekken, werd
besloten in het najaar van 1976
wee r een verloting te organiseren.

. genoten, wan t we w illen graag
behouden wat w e al tijd gehad
hebben, n.1. een interne begrafenisvereniging die altijd aan de
wensen van de gemeenschap heeft
kun ne n voldoen' .
L

Aan de
automobilisten
Wist u d at .. .
· . . er in Garmerwol de een sch ool
staat
· . . er o p gere gelde t ijden kin deren
in en uit gaan
· .. meester Oost ing 2 x per week
met de kinderen op de f iets
naar Th esin ge gaat
· . . er een max. snelheid van
50 k m geldt
· .. er veel automobilisten zich
aalJ,houden
· .. er toch nog en kelen zijn d ie
rustig 70 tot 90 km rijden .
U wee t zelf we l bij welke gr oep u
hoort. To ch bij de laatste? Denk
da n aan onze kind eren en rijdt in
het ver vo lg niet har de r da n 50 km .
Rijd t u nooit hard er d an 50 k m?
Tr ekt u zich dan van dit stu kje niets

aan .
Er zijn nog geen o ng elu kken
gebeurd, maar voor kome n is altij d
nog bete r dan genezen .
De oudercommissie.

l~ de maand apr il zal er weer een
oud -pap ier aktie worden gehouden
(waarschij nlijk o p een v rijd ag ·
avond),
Tevens w erd ove r verschillend e
onde rw erpen nog langdu rig en
veelal zinvol gediscussieerd .
Tegen elf uur sloot de voorzitt er
deze vergadering en w enste allen
wel th uis .
De sekret aris, E.D . Post.

O f U al k u nt b .azen of
'a ll e e n m aar' muz ikaal ben t . . .
Muziekv ereniging 'De Ha rm on ie'
ui t Garm erwo ld e zo ekt nieuwe
led en . Vooral zij, d ie reeds 'n in ·
st ru m ent bespelen zijn hart elijk
welkom . Ook jonge me nsen di e
graa g een ins t rume nt wi llen léren
bespelen ve rwelkomen wij g raag .
Komt U ma ar ' ns langs op één
van onze repetities. Ervaar h oe
ontspannend zélf mu ziekmaken

is.

Muzi ekv er en iging ' De Harm o nie '
ve rleent haa r m edew erk in g aan
tal van f est iviteit en in en rond o m
de dor pen Ga rm erwo ld e en
T hesi ng e.
Een ve renigi ng die lééft.
Een verenig ing d ie en thousiaste
m ensen graag be:/roet.
Belangstellende n kun nen
kontak t o pn emen me t d e heer
E. D . Post , tel. 050 -48 7079 .

Eksklusieve serie over Kerk
Garmerwolde
In ' t vorig nummer van de Garmer
& Thesinger Express vroeg dokter
Friezema in het interview of er niet
een artikelen-serie over de kerk in
Garmerwolde zou ku nnen worden

geschr even en gepubliceerd.
Eerlijk gezegd had de redaktie die
plannen allang, maar in verband
met de planning van de copy - zoals u weet moet er elke maand een

selekt ie gemaakt w orden - hadden
we er eenvoudigwe g de ruimt e niet
voor.
Bovendien liep to t voor kort de
int eressante arti kelenserIe van Bert
van der Laan over 't Klooster in
T hesin ge nog.
M aar binnenkort is het dan zover.
We zijn er bli j dat we drs. K. Jonge-

Iing bereid hebben gevonden een
serie ove r de kerk in Garmerwolde
te schrijven en het is de bedoe ling
dat u in de mei-edit ie de eerste
aflevering kunt lezenl

Ook in het komende seizoen helpen
wij u graag met uw tu inplannen en
leveri ng van bomen, heesters en
planten .

CAFE

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

J/ägermetgter
GARMERW OLDE
TELEFOON 050 - 487623

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

de
Zilvervloot
-Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:
10% premie

~
GARMERWOLDE

Rabobank

Natuurlijk maken w ij graag een scherpe offerte
voor u als ' t om een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zic h bezig met het opnieuw bekleden van
m ark iezen. of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:
vouwwande n. verduisteringen. rolluiken.
voorzetramen en konstruktiewerken.
Informeer vrij blij v en d naar onze mogelijkheden
en prijzen.

Kant oor en werkplaats:
Oude Rijksweg 12, Garmerw olde, tel. 050-487098.
A dviseu ze voo r Lew enb org:
mevr . H. Drew es, Meerpaal 170, tel. 050-410531.
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