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'Wester' hield
jaarvergadering
Op 26 maart jl. hield de rederijkers
kamer 'W ester' in Garmerwolde haar
iaarlijkse ledenvergadering. De
opkomst van de leden was bijzonder
, Iecht . Er waren zegge en schrijve
negen leden aanwez ig.
Na de opening door voorzitter Veen
stra w erden door de sekretaresse
mevrouw J . Hazeveld-M aat de notu Ie.
voo rgelezen en onveranderd goed
gekeurd. Hierna bracht penn ing
meester R.J. Ganzeveld verslag uit
over de financiële gang van zaken in
het afgelopen verenigingsjaar. Een
batig saldo was een feit , hoewel dit
niet zo groot was als dat van het voo r
gaande jaar. Toch was deze daling no.
geen aanleiding tot verhog ing van de
contributie .
Er wer d nog even terugg ekeken op de
opvoering van het stuk 'M ijn vrouw
verlangt salaris' , voor de jubileren de
patroonsbond ' Fivelingo' . Besloten
werd de jaarlijkse feestelijke vergade
ring te houd en in 'Het Blauwe Paard'
te Zuidlaren. Dit is een klein maar
gezellig bar-café, annex kegelbaan.

(vervolg op pag. 2

brandweer van Thesinge werd gealar
meerd en deze bluste de zaak - niet
voldoende echter, zoals later bleek.
W ant 's nachts om ongev eer drie uur
begon de brand in alle hevighe id op
nieuw, Alles brandde uit, tot grote ont- I

steltenis van de bewoners en de buren.
Erwas geen redden meer aan. Tot
zondagmorgen een uur of acht is de
brandweer van Ten Boer aktief ge
weest. Ook 's avonds was men al bezig
gewe est, met een ruime schaftti jd . . .

Garmerwolde
Rederijkerskamer 'We ster' houdt op
zaterdag 1 mei a.s. haar jaarlijkse
avond 'potverteren'. Deze keer in
Zuidlaren, en wel in de uitspann ing
'Het Blauwe Paard' . Hier zal gezellig
worden gekegeld om enkele leuke
prijsjes. Ieder lid kan haar of zijn echt
genoot of echtgenote meenemen, of _
indien Inog) niet getrouwd - een vriend
of vr iendin.
Het vertrek is vanaf het kruispunt
Rijksweg-Dorpsw eg in Garmerwolde
om . . . . uur. In 'Het Blauwe Paard' is
een gezellige bar aanwezig. Onnodi g
te zeggen dat er wordt gerekend op de
opkomst van alle leden !

Thesinge
De SIM AVI-collecte in Thesinge
brach t in totaal f 400,70 op .
De co llectanten en orga nisatoren dan
ken alle gevers heel hartelijk I

Op vrij dag 7 mei geef t het Groning er
Studentenkoor een concert in de
Garmerwolder kerk. Uitgevoerd zullen
wo rden o.a. een cantate van Bach en
een cantate van Buxtehude. Het con 
cert begint 's avonds om 20.15 uur. De
toegang is vrij, wel wo rden er ter
bestrijding van de onkos ten (er werken
ook solisten mee) programma's ver
kocht.

'Concert

wagen van Van Zante n koukleumend
door het dorp trokken .
Ondanks de degradatie van het
zondagselftal is het fei t dat GEO nu
met 2 teams in de eerste klasse uit 
komt een niet geringe prestatie.
En nu sámen op naar de KNVB !

voetballers werden er 16 à 17 gekozen
voor de uiteinde lijke select ie. De twee
uit de GEO·g elederen zijn de dames
Balkema en Heersema.
Op het prog ramma staan onder meer
een voetbaltrip naar Noord-Du itsland
en de noor delijke kampioenschappen,
w aaraan deelnemen de provincies
Gron ingen, Friesland en Drente en af
deling Zwo lle van de provincie Over
ijssel. Voor dit GEO·ploegje toch weer
geen gering succes, dachten we .

Thesinge
In de nacht van zaterdag 3 op zondag
4 april brandde het hu is van de fami lie
Blaauw aan de Schutterlaan volledig
af. All een de mure n ervan bleven over 
eind staan.
's Avonds werd door buren ontdekt
dat de keuken in brand stond . De

Garmerwolde
De voet balvereniging GEO heeft dit
seizoen up-en-down -allures. Het eer
ste zondag team zal na twee jaar weer
terug moeten naar de eerste klasse
GVB. . .
Dit GEO zal in de str ijd om de Noorder
krantbokaal, waarvan de wisselbeker
in Garmerwolde in de vitrine staat , o.a.
moeten aantreden tegen het naar de
2e klasse KNVB gepromoveerde
Bedum, waar in oud-GEO-doelman
Wim Heemstra de poo rt verdedigt.
Het zaterdagteam van GEO daaren
tegen doet het bijzonder goed en is op
zaterdag 24 april kamp ioen geworden.

Het dameselftal van GEO kan tevreden
zijnl Twee dames ervan zijn gekozen
voor het selectie-elfta l van de provin
cie Groningen! Uit ruim 50 dames-

Goos Bus gaf zijn jonge bliksemcar
rière bij GEO 1 gestalte door het ver
lossende doelpunt.
De vele supporters hebben daar in
Glimmen dat éne moment van
opperste sportvreugde meebeleefd.
Trainer Pannekoek sprong in die 84e
minuut zelfs een sprongetje van - wi j
schatt en - zeker 1 meter 10 in de lucht.
Een seizoen zweten en knokken is
beloond. GEO had de nodige mazzel.
maar ook de broodnodige inzet en
kwaliteit.
Vorig jaar aan het einde van de kom
petitie schreef Pannekoek in deze
zelfde krant : 'een kampioenschap zie
ik volgend jaar zeker zitten, w e hoeven
nu niet meer aan een eenheid te
bo~wen, hetgeen punt en gekost heeft

Pannekoek's woorden zijn lette rlijk
uitg ekomen. Dankzij ook de uitmun
tend goeie sfeer binnen de groep van
13 mensen die 's avonds op de vracht-

.anhew
endew

J ongstleden zaterdag was het dan zover.
13 jongemensen uit Garmerwolde en Omstreken stonden
met klamme handen naa st hun bed en begaven zich bibbe
rend naar de ontbijttafel.
Winnen van Glimmen leek op papier nog ni et zo makkel ijk.
Temeer omdat de gemoederen in Glimmen - zo lu idden de
geruchten - ook behoorlij k waren ve rh it .. .
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Deze gelegenheid kan door kleine
gezelschappen w orden afgehu urd.
Hiertoe wer d besloten, niet omdat de
voorgaande avonden geen succes
waren, maa r gewoon omda t men eens
iets anders w ilde.
Door accom modat iemoeilijkheden zit
de verenigin g wat betreft het toneel
spelen een beetje met problemen lo ok
wel tw éê beetjes. . .!I. Het plan een
openluchtspel op de 'planken' te bren
gen in Garmerwolde we rd op tafel
gelegd en uitv oerig besproken.
Men zal eerst spelers moeten zien te
vinden die in de zomertijd willen en
kunnen spelen en repeteren. Verder is
er een geschikte tuin of hof nodig mèt
de toestemm ing van de bezitte rlsl
daarvan, deze ook te gebruiken,
etcetera, etcetera. Dit alles is doorslag
gevend voor de verdere uitwerking van
de plann en. Het bestuur w erd uitge
breid van drie tot vijf personen. De
heren K, Jansen en D. Bolhuis traden
tot het bestuur toe. Na het punt rond
vraag sloot de voorzitt er de vergade
ring en begaf de heer C.R. Klei zich
naar buiten 'om het openluchtveld op
te meten... '

GJV
Alles heeft zijn tijd!
Ja, dit woord is nog alt ijd van toepas
sing op het leven van alledag. Er is een
moment waarop je opbouwt; een
moment waarop je afbr eekt; een
moment waarop je lacht; een moment
waarop je huilt; een moment waarop je
rouwt en een moment waarop je feest
viert.
Het mom ent waarop de G.J .V. feest
viert zal in de maand mei zijn aan
gebroken.
De G.J .V. gaat namelijk op 21, 22 en
23 mei naar een kampeerboerderij in
Ellertshaar, nabij Borger, gezamenlijk
met de Chr. GereI. J eugdve reniging.
Zo'n weekend is een afsluiting van een
druk seizoen.
W e hebben op de G.J .V. het afgelo 
pen seizoen vele onderwe rpen behan
deld: dromen; geloven in deze tijd;
ontwikkelingshulp; misdaad en straf ,

nieuwe levensst ijl; het boek van prof .
H.M. Kuitert 'Zonder geloof vaart nie
mand wel' , discriminatie etc. W e zijn
dan ook wel aan vakantie toe.

Op 30 mei is er in de Geref. Kerk te
Thesinge een jeugddienst waarin zal
voo rgaan ds. Raven uit Haren. Aan
deze dienst zal een jongerenkoor zijn
medewerking verlenen. Het thema in
deze dienst zal zijn: De plaats van de
jeugd in de kerk.
Als G.J .V. hopen we dat alle Garmers
en Thesingers deze dienst zullen
bezoeken.

N.B.: Een verslag van het weekend zal
nog in dit blad verschijnen.

Namens de G.J V ., Dirk van der Borg .

•

Uitslag verloting
S.V. G.E.O.

De nummers staan in volgo rde van de
prijzen 1 t/m 30.

1370 - 2169 - 773 - 1938 - 2244 
2233 - 1616 - 1479 - 2103 - 739 
2259 - 1514 - 2231 - 1973 - 2255
- 2345 - 1679 - 1526 - 1322 
1528 - 2264 - 1421 - 891 - 2447 
16n - 582 - 2162 - 988 - 2246 
670.

Prijzen afhalen bij:

K. W ierenga
W .F. Hildebrandsstraat 14
Garmerwolde.

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maa r ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor'n vrijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u alt ijd van harte
welkom.

51agter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 - TEL. 05902-1383



AUTOLAK KEN

GLAS en S PI EGELS !

Oplossing puzzel 13
Er waren deze keer maar twee
inzenders, van wie één een fou tieve
oplossing inzond. Er bleef du s maar
één gegad igde over voor de prijs,
zodat het lot er niet aan te pas hoefde
te ko men.
Deze w innaar w as de heer K. Reinders
te Delf zij l, die we verzoeken zich bij de
redaktie te me lden.
Hier komt d e juiste oplossing:
1. apepsie; 2. epifyten; 3. niobe;
4. etancia; 5. arg us; 6. spi jer; 7. reseda;
8. achterdoft. Het gevraagde dier is
dus een AENEASRAT.
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Zaak : W inschoterka de 5 (Bi j de Steent ilbr ug ), Tel. 050 - 1220 14. Mag.:
Steent list raat 42, Depend.: Ko stersgang 44. Privé: Oude Rijk sweg 30-31
Garmerwolde. Telefoo n: ()';() - 487095 . '
Afd. verf en behang: Witte W arenhuis Hoogkerk.

BEDANK VOOR HE T LEZEN .
En dan maar tot ziens in de zaak.

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
Levert u als 1I erom vraag t :

Glazen tafelb laden - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen

Carboleum - Koolteer, enz .enz.

V erf , lak en g ro ndverf enz.
Gereed schap , kwasten muurv erf , wandputz enz .
Poly est er glasm at en derge l ijke , ve nti latore n, verf spuiten .

Plaat ser van nieuwe ruiten .
Behang - beha ng ers aanwe ziq ! l '

Bewerkt glas, qla s-in -lood. ronde, vierkan te en hoekig e glal en
Thermopane of Poly Dubbelgla s. Lexan pan tserg las (Bornvasn

Kent u uw do rpen ?1
Voor de trouwe puzzelvrienden va n de
G&T-Express eens iets anders.
En voo r de niet -za-t rouw e misschien
een st im ula ns ook een s in te zend en.
K leine gedeelten van geb ouwen in
Th esin ge, Ru ischerbrug en Garmer
w o lde. A an u de taak ze te herke nnen .

1
2
3 .
4
5
6
7

Welk gebouw is het en in welk do rp
staat het?
Inzenden vóó r 16mei 1976bi j R.J .
Ganz eveld, Do rpsw eg 56 te Garmer
wolde. Bezorgen mag ook. ..1
SUCCES I

PUZZEL 14In het dorp
zeggen ze .
Onlangs hebt u het in de 'grote krant'
allemaal kun nen lezen : op he t land va n
boer De Wit in Noorddijk - da t nu al
enkele jare n bij de gem eente Gronin 
gen hoort - vond een bloedig drama
plaats , Een aantal schap en en lamme
ren w erd door honden achtervolgd en
doodgebeten. Dat zijn ve rsch rikkelijk e
dingen, vooral w an neer de da der niet
gevonden kan w orden. ' Een neg atief
ingrijpen van de Groninger politie',
aldus de heer De W it , ' w ant een goede
speur hond had de honden binnen een
half uur te pakken gehad' .
Honden en katten zijn tegenwoordig
erg ' in ', maa r we moeten natuu rlijk wel
opp assen waar we onze hond uit laten,
en . . . op welke mani er. Enkele men
sen die ui t de grote stad naar een dorp
gaan verhuize n (gelukkig lang niet alle
maal ... ) denken kennelijk dat al het
g roe nlan d dat ze zien ook do or hen
kan w orden 'ge bruikt' om er hun hond
uit te laten en kunne n laten rav otten.
M aar vooral in deze ti jd is datlevens 
gevaarlijk , mensen, met al die sc hapen
en lam met jes in de w ei. Een hond w eet
namelij k niet da t een schaap van
nat ure als de dood zo angstig voor
hem is. De hond w il spelen, ma ar
brengt daardoor jui st een schaap ' on
w etend' in grote pani ekl Door de
reaktie van het schaap of het lam
w ordt dan als het w are het jacht 
inst inkt van de hond als het wa re flink
'opgejut '
A ls dan te nslotte het drama achter de
rug is, komt de v raag voor de eige naar
va n de gedode sch apen w ie het zal
betalen . .. De eige naa r van de hond
die het allem aal dee d; ja, inderdaad .
Maar . . . die w ordt lang niet altijd ont
dekt en de boe r draait zelf voor de
schad e op . . . Kw alijke zaak .
Wat anders nog, ook me t honden.
Het tuinieren staat weer voor de deu r.
En het is natuurlijk een ergerlijke zaak
als uw hond nOU net bij een and er in de
tuin zijn beh oefte gaat do en tussen de
pas geplante afrikaantjes. Of - nog
erger - het hele perkje overhoop haalt
waaraan de eigenaar nou net een paar
uur aan heef t gew erkt om het toon 
baa r te maken voor het w eekend .
't Is spijtig , maa r hu isd ieren doen nog
meer onaangename dingen. Reini
gingszakken worden vaak de avond
vóór de dag dat ze w orden opge haald
alvast aan de st raat gezet omd at vee l
mensen nog nie t of nog maar nauwe
lij ks uit bed zijn als de reinigingswa gen
al langs komt.
V roeger hadd en w e de 'asemmer' . En
nOU mag dat tegenwoordi g niet meer
'ekonomisch verantwoord zijn ',
schóner w as het w él!
A ls je bijvoorbeeld in Garmerwolde
din sdagsmorge ns om een uur of
zeve n, half acht doo r het dorp rijd t of
loopt , zie je hie r en daar een kat
weg rennen, of een hond , die zic h
tegoed deed aan een kliekje aard
appels van een week oud of aan iets
dat ze zelf s nog lekkerder vinden dan
dat . Het resultaat zie je dan ook: di ver
se plas tic zakken liggen uit elkaar en
vormen niet bepaa ld een leuke en
hygiënische aanblik ...1
Nu moet u niet denken dat ik de fou t
wi l gaan verdoezelen met doodgebe
ten schapen, ondergepoepte zinnia's
of opengereten afvalzakken. Zoek de
fout en begin bij jezelf, zeg ik maar.
WIJ honden- en kattenliefhebbers zélf
kunnen er een heleboel aan doen deze
onprettige zaken de wereld uitte hel
pen door onze ho nden zoveel mogelijk
aan de lijn te houden. En door onze
katten 's nachts zoveel mogelijk bin
nen te houden. Vooral juist op die
avond waarop er al tientallen afvalzak
ken langs de weg staan.
Een huisdier is mooi, maar je moet als
' baasje' van zo'n beest natuurlijk wel
met het een en ander rekening

leonie harma

frouwke en dick schuur

geert en annegreet
boschma

laurens van der veen
slraat 3 garmerwolde

van der veenstraat 26,
garmerwolde

we zijn erg gelukkig
dat leonie op 3 april thuis is
gek omen

dimitri a jilh
je werd op 1 april

dimil ri a jilh boschma
in colombo

geboren op 18 maart 1976

je werd geboren
op 27 december 1975

in ragama op sri lanka

Er is een God
Die alle kinderen ken t

van I ve rste stra nd uit 't k'e.n ste slop
:-lij nee-n- ze bi) hun neem

in nederland hopen we je
de lielde Ie kunnen

geven d ie je nodig hebt
om in vrede Ie kun nen

leven



...

Je kijkt nog eenmaal achterom, de
nacht in.
Het duizend-stemmige koor van de
krekels tjilpen je een goede reis toe.
Good Bye, Sri Lanka, See you later.
Een etmaa l later ben je weer gewoon
een Garmerwolder.
Een droom is over . . . een andere
begint .

Modehuis
Ubels
om modieus mooi te zIJn
Stationsweg 25, Bedum
telefoon 05900-2295

Het lichaamsw arme wa ter van het
zwembad werkt verademend. De
dagen zijn met een ruk afgelopen. Er is
geen schemer. De dagen vl iegen om.
De datum op je retour-t icket wordt
zichtbaar.
Voor je 't weet duw je je koffers door
de dou ane en klimt puffend de Boeing
in.

Heel anders is ' tourist isch Ceylon ' .
Eenmaal buiten Colombo ontd ek je
waarom zoveel wereldreizigers Ceylon
als één der moo iste eilanden ter were ld
beschouwen.
Eenmaal buiten Colombo veranderd
ook je stemming. Van depressief naar
opgetogen, verbaasd .
De goudgele stranden met de kokos 
palmen boven je hoofd bestaan ècht.
Een panorama over een dal met rijst
sawa's gaf ons 1000 en 1 kleuren
groen te zien.
De gezamenlijke kleurenmengers van
Histor zouden gi llend van enthousias
me opspringen.
De bloemen staan in volle bloei. Kleu
ren te over. En de bevolking is overal
even goedlachs. Dan 3 dagen de bin
nenlanden in. Met z'n zevenen in een
verlengde jeep. Opschieten kan je niet .
Karbouwen, kinderen, koeien en fiet
sen blokkeren om de haverklap de
weg. Je ziet hoe de bevolking leeft .
Sappelen om hun bestaan .
Wie slimmer is dan de rest krijgt het
beter. De enige oude-dagvoorziening
zijn je kinderen. Hoe meer dus hoe
beter.
De man vraagt overigens een bruids
schat. Hetgeen natuu rlijk vaak een
probl eem is. En als de a.s, bruid toeval
lig zwanger is en toch geen bruids
scha t mee kan nemen dan heeft ze
pech gehad. De man mag haar afwij
zen. De gemeenschap mag haar ver
stoten. En doet dat ook.
Maar als to ur ist kijk je naar de einder,
zo wordt verond ersteld .
Je geniet van het mooie Kandy, de
vroegere keizerlijke hoofdstad van
Ceylon, hoog in het binnenland gele
gen. Je rijdt op een olifant. Je kijkt je
ogen uit in het natuurreservaat. Je
blijft op veilige afstand van een
stiekeme krokodil. Reuzegrote
leguanen sluipen vlug de rimboe in.
De apen lachen je vierkant uit.
M aar het lachen vergaat je als je na
1200kilometer over hobb elige w egen
in een st ikhete, oude jeep weer hijgend
in het hotel terug bent.

Het is een gekke gewaarwording als je 's maandagsmorgens
nog 'rust ig' in Garmerwolde zit te ontbijten en dinsdagsmor
gens om 10 uu r van een vliegtuigtrap afkomt terwijl 42 zin
derende graden celcius j e meteen opslurpen.
Daar tussenin weet je eigenl ijk nauwelijks raad met de v luch
tige ind ruk ken die je hebt opgedaan in Damascus, Dubai en
Karach i. Gesluierde families op een kleed . Ondefinieerbare
geuren d ie het midden houden tussen w ierook en viezigheid.
Ke ros ine. Fasten y our seatbellts, p lease. No smoking.
Opgelucht ademhalen als we op hoogte zij n .
Bestemming: Cey lon.
Een korte reisimpressie. Omdat het te i nd ruk w ekk end was
om zomaar aan voorbij te gaa n.

Colombo op Ceylon, of, officieel, Sri
Lanka.
Het st inkt er naar afgewerkte olie en
rotte vis. Het straatbeeld wordt be
heerst door massa's mensen, waarvan
het overgrot e deel kinderen. Dan de
auto's. Oude, zwarte. zwaar oliever
bruik ende auto' s die de Engelsen er in
1948 hebben acht ergelaten. Je vraagt
je af hoe het allemaal nog rijdt . Verve
loze dubbeldekkers, afgeladen met
passagiers zoeken zwaar overhellend,
dampend hun weg.
Langs de w eg de alt ijd aanwe zige
marktkraampjes, de aangeboden waar
lijkt te vies om aan te pakken. De men
sen lachen nieuwsg ierig naar de blan
ke touristen. W ie er blank is is per
defin itie rijk.
J ij ook dus. Een arbeider verdient er
omgerekend zo' n 40 cent per dag. Een
brood kost 21 cent .
A lles tro uwe ns wat Sri Lanka zèlf pro
duceert is er nog wel te betalen. Maar,
o wee als er geïmpo rteerd moet wor
den .
De engelse invloed is overal duidelijk
terug te vinden. Victoriaanse gebou 
wen, vaal geelgrijs. Vervallen. Sinds
1948 niet meer gesausd.
W el sfeervol, maar vaak niet meer effi 
ciënt. Boven je hoofd zoemen in de
gro te gebouwen de propell ers. Zoef ,
zoef, zoef.
Het brengt een vleugje koelte. Je blijft
maar hopen dat jouw deodo rant w aar
maakt wat de verpakking belooft.

De meeste mann en spreken engels. Je
kunt je dus behoorlijk redden. Perfekt
engels spreken ook de bedelend e kin
deren. 'S ir, sir, a rupie sir, - sir I am so
hungry' . 'Sir, you' re so rich , I am so
peer, one rupie please. . .'
De tax i-cha uffeu r vertelt ons dat veel
kinderen 'professionals' zijn. Vertede
rend kijken, lief vragen en dan snel met
' t geld naar huis.
Naar hij vertelde kun nen de fabr ieken
buiten Colombo desond anks lang niet
voldoend e arbeidskracht en krijgen.
In w ezen heb je in de tropen natuurlijk
niet zoveel nodig om in leven te blij
ven .
's Nachts blijft het boven de 30 graden;
zou je in Holland warmte en beschut
ting nodig hebben, op Ceylon red je
het al gauw met elke dag wa t frui t en
meelprodukten. Maar heb je zelfs daar
geen rupie's [de mun teenheid daar)
voor, dan wordt het kritiek.
En zo te zien leven daar duizenden
mensen net tegen die grens aan.
Nu nog kun je je dat als verwende
europeaan nièt voorstellen. Het maakt
ontegenzeggelijk veel meer indruk dan
20 NOS-doc umentaires, kompleet met
dramatische muziek.



Door Bert v.d . Laan

•

Als de molan nu draait, maalt u
dan ook k oran?
Nee, dat is zuiver voor de show, en
dan doe ik dat zelf ook niet, maar
meneer Menema uit Groningen. Hij is
hobbyïst-mo lenaar, A ls het gunstig
weer is, dan komt hij en laat de molen
werken,

Vindt u het jammer dat da mol en
niet m eer funktioneal gebruik t
w ordt ?
", Zou wel bete r zijn dat de molen echt
Jebruikt zou wo rden, bijvoorbeeld
voor de opwekking van elektriciteit. In
deze t ijd is energie schaars en duur, en
de w ind kost niets, nietwaar?

'Oliedraaien . . . '

'In 1900 gestopt met ma/en . . . '

Hoa lang was de m olen na de
oorlog nog in gebruik?
Tot 1960 ongeveer maalde ik zelf alles
nog. In 1949heb ik een motor in de
molen gezet. De kon ingsspil was t oen
gebroken , dat is de as, die de maal
steen moet laten draaien .
Toen die motor er was , kon ik natuur
lijk alti jd malen, maar langzamerhand
werd het minde r. De meelfabrieken
konden het goedkoper en vlugger
doen. In 1960ben ik met het malen
gestopt. Ik gebruikte de molen alleen
nog als pakhuis , want ik verkocht
mengvoeders aan de boeren. De
molen was toen we! in een slechte
staat. Het dak lekte aan alle kanten, als
het regende moesten we binnen alles
verzetten .
In 1967 is de molen door een sto rm
praktisch helemaal vernield . Van het
dak was niks meer heel. Ik wi lde de
molen wel kw ijt en ik ben eens met
burgemeester Malendijk gaan praten .
De gemeent e heeft de molen toe n
overgenomen en het dak eerst zo goed
en zo kwa ad als het ging dicht laten
maken.
In 1972 is hij gerestaureerd en is nu
helemaal weer in tak t.

had, dus ben ik, om transportkosten te
besparen, met het paard naar
Thesinge gelopen . Verder heb ik nog
een wagen gekocht en toen kon ik
weer bij de boeren langs om het koren
op te halen, zo kregen we meer werk.

In da oorlo g ha bt u zak er va al
moetan m al en ?
In die tijd was het druk hoor , als het
maar waaide, werd er gemalen. Je
maalde toen op vergunning. Z è veel en
niet meer, maar daar werd vaak de
hand mee gelicht. Er kwamen vaak
controleurs om te kijken of je je we l
aan de duitse voorschriften hield. Eén
keer kreeg ik een boete van f 225, - .
Dat was een heel kapitaal in die tijd . Ik
ben toen naar de rechtbank gegaan en
de rechter verteld dat het malen m'n
bron van inkomsten was en dat ik die
f 225, - niet kon betalen . Hij heeft er
toen f 25, - van gemaakt.

De oorlog stij d m oet wel aen sp an
nende t ijd voor u geweest zij n .
Dat was het zeker. Als ik onderweg
wa s met m'n paard en wagen om
tarwe te halen, en er kwam controle.
dan zette m'n broer de wi eken in een
kruisstand . Als ik dan te veel tarw e op
de wagen had, bleef ik bij een boer net
zo lang wachten tot de wiek en weer
een andere stand hadden.
Op een avond liep ik met een zak meel
op de rug voor m'n buurman, toen er
plotseling een paar controleurs ver
schenen. Ik heb de zak over een heg
gegooid en ben er zelf naast gaan lig
gen. Zo lag ik daar een paar uur in de
kou , maar ze hebben me niet gezien.
Ja en met het oliedraaien ging het ook
alti jd mooi.

Oliedraaien?
Olie haalde je uit koolzaad, maar het
mocht niet van de Duits ers. W e deden
het toch. Ik haalde het koolzaad bij de
boeren en dan werd het eerst ge
droogd op de zolder bij bakker Piet van
Kett en, dat is waa r bakker W ierenga
nu woont . Smid Blauw had een olie
molen gemaakt en als het koolzaad
goed droog was gingen weoliedraaien.
A ls er con tro le kwam smeet ik die olie
molen zo boven uit de molen in de
sloot. A ls de heren wee r vertrokken
waren , werd de oliemolen weer uit het
water opgevist en we maalden weer
verder. Dat ding we rkte alt ijd .
De olie werd gebruikt voor het bakken
en ook wel voor verlicht ing.
Verder pakte je alles aan, wat maar een
beetje geld opbracht. Er was in het
dorp een tekort aan brandstof. Ik ging
dan met paard en wagen naar Norg
om daar takkenbossen te halen.
's Morg ens om drie uur weg . Het hout
was bij wi jze van spreken al verkocht
voordat ik ' s morge ns wegging.

In 1937 ging u za lf da molan in ?
J a, toen kreeg ik een erfenis van een
oom . Ik ben toen bij m'n moeder in de
zaak gekomen, maar omdat ik nog
minderjarig wa s mocht ik geen zaken
doen. De rechter heeft me toen hand
lichting verleend . Op de Zuidlaarder
markt heb ik een paard gekocht. Het
dier kostte iets meer dan ik begroot

Hoe lan g be nt u al m olenaar?
Eigenlijk vanaf 1937, maar daarvoor
hielp ik ook al wel eens mee in de
molen , Mijn vader had de molen in
1916geko cht, In die t ijd w as het zo dat
de boeren het koren zelf brachten en
het meel weer meenamen, Later wil
den ze dat niet langer doen, dus moest
je zelf het koren gaan halen. J e kreeg
25 cent voor een mud koren malen,
dus dat was geen vetpot. En als er dan
geen wind was, duurde het een hele
t ijd voo rdat je een mud gemalen had.
Toen m'n vader in 1935 overleed,
stond de zaak er niet rooskleurig voor;
f inancieel niet en wat de klandizie
betrof ook niet . M 'n moeder kreeg
hulp van een kennis uit het dorp,
meneer Zeilstra. Samen met m'n
oudere broer zorgde hij dat de molen
kon blijven draaien. Ik was toen 1? jaar
en werkte bij een bakker in Haren,
maar ik kreeg eczeem aan m' n handen
en moest daar w eg.
Omdat m'n moeder vaak uit bakeren
was, werd ik als het war e hulp in de
huishouding bij ons th uis. Ik hield het
huis schoon en zorgde voor het eten.
' s Zond ags had ik nog een bijb aantje;
ik vulde de kerkstoofjes, want ook dat
leverde nog een paar centen op.

Wie Thesinge binnen rijdt , ziet van ver reeds de in 1972gerestau 
reerde molen Germania .
Naast deze molen woont Luit Oomk ens, molenaar.
Het feit dat deze binnenkort 40 jaar molenaar is, was voor de G& T
Express aanleiding, eens nader kennis met hem te gaan maken.

ODI DIef luif



Er is weer een grote partij perkplanten aangekomen, o.a.
Salvia's, Ageratum, Tagetus enz. enz .

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor alle soorten
snijbloemen en potplanten tegen sterk konkurrerende
prijzen. (Denkt u even om Moederdag, mijne heren?)

Kwekerij R. Veenstra
GRASDIJKERWEG
GARMERWOLDE
Tel. 050-487280

P.S. Kunt u uw bestelling niet zelf meenemen,
dan bezorgen wij uw bomen,
bomen, heesters ofplanten franco thuis.

5T<DMFLUITJES
Te koop aangeboden:
Een origineel stalen onderstel voor een
boerenwagen (mét w ielen). Zéér
solide!
Te bevragen: A. Ebeling. Oude Rijks
weg 19, Garmerwolde.

Te koop aangeboden:
Houten wagenwielen (10-12cm loop
vlak). As ervan kan worden gebruikt
voor scheme rlampvoet !
Te bevragen: R.J. Ganzeveld, Dorps
weg 56. Garmerwolde.

Te huur aangeboden:
Sta-caravan in Ap pelscha (Frl.), 8 pers.
op camping 'De Posthoorn' . Met voor
tent . Verwarming en koken op gas.
Twee aparte slaapkamers. Prijs per
week f 175,-. Nog vrij tot 6 juni en
vanaf 7 augustus a.s.
R.J. Ganzeveld. Dorpsweg 56.
Garmerwolde.

Te Koop:
TUR FSTROOISEL. Tu rfstr ooisel geeft
een losse bodemstructuur, zorgt voor
grondverbetering en voor drainage,
wat belangrijk is voor uw bloemen- en
groentetuin!
K. Jansen, Transportbedrijf, Garmer
wa lde, tel. 050-487365.

Te koop:
4-pers. bungalowtent (merk André
Jamet). B.A . v.d, Laan. Kapelstraat 9,
Thesinge. tel. 05902-1713.

Wie he lpt ons7
Gevraagd : kosthuis in Thesinge voor
de nieuwe juf van de Chr. Basisschool.
Per 1augustus a.s, Opgave aan het
bestuur. pla J .R. Klimp , Bovenrijger
weg 12, Thesinge. tel. 05902-1795.

Te huu r gevr aagd:
W oonruimt e voor 2 stud enten.
Niek en Pieter, Bakkeerstraat 5,
Thesinge.

Te koop:
Z.g.a.n. kinderwagen, 3 in 1 (kinder
wagen -wandelwagen-reiswieg).
In zeer goede staat l Kleuren: groen
beige.
R.J. Ganzeveld, Dorpsweg 56.
Garmerwolde.

Voor 'nik s' gevraagd:
'Rommel' voor de rommelmarkt t.b.v.
de inventaris voor het dorpshuis
Garmerwolde.
Inlichtingen: J . Oümmer of R.J. Gan
zeveld, resp. Oude Rijksweg en Dorps
weg. Garmerwolde.

Te k oop:
DROOG ZAAGSEL, voor loopstallen.
varkens- en paardestallen. le soort wit
plm. 25 kg. 2e soort bruin plm. 30 kg.
In plastic zakken.
K. Jansen, Transportbedrijf, Garmer
walde , tel. 050-487365.

agenda
HERVORMDE GEMEENTE
GARMERWOLDE/THESINGE

2mei:
10uur dienst in Garmerwo lde
voorganger: cand. Witteveen.
9 uur zondagsschool voor de kleinen.
10uur zondagsschool voor de groten.

9mei:
10 uur dienst in Thesinge.
voorganger: dr. Boelens.

16 m ei:
10 uur dienst in Garmerwo lde
voorganger: ds. Keizer.
9 uur zondagsschool voor de kleinen.
10 uur zondagsschool voor de groten.

23 mei:
14 uur dienst in Thesinge
voorganger: ds. De Vries-Batenburg.

30 me i :
10 uur dienst in Garmerwol de
voorganger: drs. Sonnevelt .
9 uur zondagsschool voor de kleinen.
10 uur zondagsschool voor de groten.

SPECIAALZAAK VOOR

Schildersbedri j f Ga rm erwolde Tel. 487348
Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.

WILT U UW HUI S LATEN SCHI LDEREN OF
BEHANG EN, OF WI LT U HET ZELF GAAN DOEN,
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR

J.WOlT

FOTO FILM

DOKA
PASFOT O 's

FOTO
FILM

i.pkes
~ POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684



van de viscub wORlRlel·

H.C. 'De Goede Vangst'
~---'Il::'.--~""te Garm erw o ld e. ~~~",,"'C=---,,- Boeren - Burgers - Buitenlui!!!

TOP'O
•

Onze kar is groot genoeg.
Ste l ons en het hele dorp niet teleur.
W at u kunt offeren?
oude kasten, oude stoelen, tafels, tuin 
gereedscha p, wagenw ielen, glaswe rk,
porselein, serviesgoed, spiegels,
boeken , klokken , sierade n, pott en,
pannen, keulse pot ten, lamp en,
schalen, lepels, TV 's, radio's, vorken,
oude zinken emme rs, divankleden,
part ijtjes hout, zwe rfkeien, klooste r
moppen, boekenplanken, kapstokken,
snuisterijen, tuin stoelen enz., enz.
' t ls allemaal van hart e w elkom .
' t Bespaart u de moeite het nog langer
te bewa ren en weggooien hoef t dan
ook niet meer. Een ander kan er nog
wat aan hebben en . . . het dorp strak s
op de koop toel
Kan het beter? NeelI l
Doe dus allen geestdriftig meel I!

Uw 'o phaaldienst'

1 Fernando - Abba
2 Save all your kisses - The Brother-

ho od ofMen
3 O. wha t a night - The Four Seesons
4 A love 10 love - Tina Charles
5 11 duch i dubblio - Mike Oldfield
6 Get up and boogie - The Silver

Conve ntion
7 Let your love flow - The Allamy

Brothers
8 Fcol around and fall in love - Elvin

Bishop
9 Love is a drug - Roxy Music

10 Banapple gas - Cat Stevens
G&T TIP-SINGLE
Miss you nights - Cliff Richard
LP VAN DE MAAND
Ju kebox Rock - Succe ssen van K -Teil

In de maand juni zal in Garmerwolde
een groots opgezette rom melmark t
w orden gehouden ten bate van de
inventaris voor het dorpshuis.
DOE A LLEMAAL M EE!
GOOI NIK S WEG!
BERG A LLES OP!
Het schoolplein mo et straks als het
ware uitp uilen van de goeie ouwe
rommel.
De Heer J . Dümmer is in de maand
mei afwezig. Toch kunt u opbellen en
wel ná 6 uur 's avonds,
TELEFOONNUMM ER 487095.
Zegt u dan even waar u woont en w at
u hebt. Dan w ordt dat genoteerd!
Mo cht u in de buurt van R.J . Ganze
veld w onen, dan kunt u ook daar
terecht .
In het belang van ons hele dorp en zijn
gemeenschap is het zaak dat we
zoveel mogelijk ' rommel' verzamelen.
Ach - wa t heet rommel . . .
Zoek daarom in alle hoeken en gaten
en schuren en kasten en zorg dat u
wat vindt. Is dat gebeurd, STUUR
DAN BERICHT !
Antieke kasten en kabinette n, oude
friese staartklokke n en dergelijke
worden met specia le zorg om ringd .

Op zaterdag 10 apr il hield onze vereni
ging de feestelijke prijsuitr eiking.
Hoewel de opkomst niet bijzonder
groot was, is het toch weer een gezel
lige avond geworden. Er werd onder
meer gekaart en gesjoe ld.
Van de prijsuit reiking was het eerste
onderdeel de zater dagcompetit ie,
waarvoor de bekers als volgt we rden
uitger eikt .

1. G. Boer - 185 st . - 18180 gr. - 549 pnt, - Tevens alg. kampioen
2. Tj. A rends - 144 st . - 10385 gr. - 353 pn t, - Kamp. grootste aanta l
3. M. Blink 92 st. - 12875 gr. - 330 pnt. - Kamp. zwaa rste gewicht
4. J.D. Slacht er 88 st . - 7960 gr. - 238 pn l.
5. A. Kampen 66 st . - 6920 gr. - 204 pnl.
6. H. Huit ing 72 st . - 6445 gr. - 202 pnt,
7. E. Terpstra 44 st . - 5900 gr. - 162 pnt.
8. F. Slacht er 26 st. - 4140 gr. - 109 pnt .
9. H. ten Cate 33 st. - 3600 gr. - 105 pnt.

10. H. ten Cate Jr . - 16 st . - 2150 gr. - 59 pnt ,

De zwaa rste brasem woog 1050 gram en wer d gevange n door G. Boer.
De zw aarste voorn van 285 gram was eveneens een prooi voor G. Boer.

Uitslag sjo elen :
1. Mevr. Bol - 905 punte n
2. Mevr. V. Hoogen en - 895 punten

Mevr. Steenhu is - 895 punten
3. A . Steenhuis - 880 punten
4. H. ten Cate - 827 punten
5. J .O. Slachter - 796 punten
6. Mevr. Maat - 788 punt en
7. Mevr. Kampen - n8 punten
8. Mevr. Slachter - Tl] punten
9. Mevr. Ar ends - 760 punten

10. Mevl. Ten Cate - 737 punten

De uitslag van de zondagcom pet it i e:
1. G. Boer - 232 st. - 28045 gr. - 793 pnt, - Tevens alg. kamp ioen
2. Tj. Arends - 206 st. - 20455 gr. - 615 pnl. - Kamp. grootste aantal
3. M_ Blink - 106 st. - 18350 gr. - 473 pnt . - Kamp. zwaa rste gewicht
4. J.D. Slachter - 83 st. - 17370 gr. - 430 pnt.
5. E. Terpstra - 141 st. - 12800 gr. - :$97 pnt .
6. A. Kamp en - 88 st. - 14055 gr. - 380 pnt .
7. H. Ellérie 62 st. - 15075 gr. - 365 pnt.
8. L. W iersema 70 st. - 9925 gr. - 269 pnt.
9. H. ten Cate 61 st . - 8625 gr. - 235 pnt.

10. A . M aat 34 st . - 5030 gr. - 136 pnt.

In deze co mpetitie ving H. Ellérie de zwaarste brasem : 2150 gram.
De zwaa rste voo rn was ook hier voor de heer Ellérie: 370 gram.

Uitslag van het kaarten :
1. E. Terpstra - 5198 punten
2. D. v. Hoo gen - 5116 punten
3. G. Boer - 4795 punten
4. A. Kamp en - 4n8 punten
5. Tj. Arends - 4543 punten
6. M . Blink - 4370 pun ten
7. A. Maat - 4129 pun ten
8. E. Bol - 4043

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!!!
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E.HAVENGA
OUDE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLDE

WOLDWEG 74, RUISCHERBRUG IG R.l , TE LEFOO N 050-4871 48
050-487425



DENK OM DE ROMMELMARKT !
Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte
voor u als 't om een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van

markiezen , of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden. verduisteringen. rolluiken.
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer v rijbli jvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

Kant oor en we rkplaats:
Oude Rijksw eg 12. Garmerwolde. tel. 050-487098.

Adviseuze voor Lew enborg:
mevr. H. Orewes. Mee rpaal 170. tel. 050-410531.

\'Iees Ille"I-ttll"~
I1 ,,'cct Iiesf
"';I;II-ttili.
J. FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

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.

edelslager

mogen wijdateens
voor unakijken?

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

CAFE

j/ägermetgter
GARMERW O LDE

Rabobank ~
de biri.\O.Y~

TELEFOON OSO- 0187623


