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kort
•nieuws

Thesinge

Op zaterdag 14 augustus a.s. is het
weer zoverI Dan zal in Thesinge
weer de papierploeg bij u langs
rijden om uw oud papier op te
halen. W ilt u het s.v.p , in dozen,
pakjes of zakken verzamelen? De
opbrengst wordt steeds meer, dus
laat ons ook deze keer niet in de
steek. Zijn er mensen, die om
welke redenen dan ook (invalide,
vakantie e.d.l zelf de kranten niet
bij de weg kunnen zetten, vraagt u
dan uw buurman evenl Tot 14
augustus l

rommel
markt

Garmerwolde

De romme lmarkt zal gehoud en
worden in het laatst van augustus l
begin september. Wederom
moesten wij met een klein beetje
' rommel' genoegen neme n. W ij
doen nog éénmaal een beroep op
u, mensen. Kijk nog eens in een
hoekje of kast en zet het op
zaterdag 14 augustus bij de weg of
breng het, of bel dhr. Düm mer. De
datum zal bekend worden gemaakt
via affic hes op diverse plaatsen.
Dhr. v, Zanten kan niet eeuwig zijn
(gedeelte) schuur beschikbaar
blijven stellen zodat wij nu voor de
allerlaatste keer langs komen en
daarna gaan ' rommelen' .

ATTENTI E

De G& T viswedstrijd zal niet 14
augustus doch 28 augustus
worde n gehoud en.
In verband met de sportweek van
Ten Boer 114 aug. viswedst rijd en
21aug. div. akt iviteitenllijkt het
ons beter (en sportiever) onze vis
wedstrijd te verschuiven naar een
'vrije datum' . Kinderen, die zich
reeds hebben gemeld en op 28 aug.
niet kunnen. lopen maar even
langs en krijgen dan hun inschrijf 
geld terug. Overigens blijven
dezelfde regels van krach t.
R,J. Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

Eén van de mooiste plekjes bij
Garmerwolde: de watermolen aan

•expresJes
•Een GEO-lid uit Lewenborg zat aan
het Damsterdiep te vissen. Tot zijn
verrassing werd hij toen door de
bewoners van een belendend
huisje getrak teerd op koff ie met 'n
Old W ief met roomboter. Terwijl
men elkaar niet kende. Mo raal: er
gebeuren ook nog leuke dingen in
1976 . . .•De trainingen van GEO zijn weer
begonnen. Trainer Pannekoek
heeft de meest sadist ische
oefe ningen bedacht om zijn
man nen weer in kond itie te krijgen.
De oefeningen waren z6 zwaar dat
Geert Steenhuis uit Thesinge van
ellende in de sloot sprong ...•In de nieuwbouws traten van
Garmerwolde wordt herhaaidelijk
80 kilometer gereden door
bepaalde automobilisten, terwijl

het Thesinger Maar. Het mo et hier
heerlijk wonenzijn. zo midden in
de landerijen . . .

ook de brommers zich niet aan de
30 km-beperk ing houden, in vele
gevallen. Missch ien moet er eerst
een ongeluk gebeur en . . .•Er is nog steeds geen licht op het
train ingsveld van Garmerwolde. De
nachtoefeningen kunnen dus voor
lopig niet doorgaan.

•Er zijn nog alti jd mensen die
denken dat de brandweer-plannen
in Garmerwolde niet serieus zijn . . .

•Beloft e: volgende maand
verschijnt dit blad weer op tijd.

Vriendelijk "••
verzoek aan
adverteerders

Er zijn nog diverse adverteerders
die wat achter zijn met de
betallnoen. W ij zouden u

vriendelijk maar dringend wille n
vragen even 'bij te passen' , Dan
houden wij onze drukker te vriendl

Agenda Ned.
Herv. Gem.
Garmerwoldel
Thesi nge
1 augustus 10 uur dienst in
Garmerwolde.
Voorganger: drs. Reinink.
8 augustus 10 uur dienst in
Thesinge.
Voorganger: dr. Boelens.
15 august us 10uur dienst in
Garmerwolde.
Voorganger: .ds. de Vries
Batenburg.
22 augustus 10uur dienst in
Thesinge.
Voorganger: cand. Zulderveld.
29 augustus 10 uur dienst in
Garmerwolde.
Voorganger: ds. Kramer van TImor
(Indonesië).



DOLLE PRETLANGS
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Schildersbedrijf Garmerwolde Tel . 487348
Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant .

PJG organiseerde
hanegevechten

De jury zat al pimpelend op de
opengedraaide klap-brug toe te
kijken en moest tot hun grote
schrik Luit Wieringa na een
vermeende overwinning
terugwijzen omdat hij stiekum aan
de zak van z'n tegenstander had
zitte n trekken.
Opvallend hoeveel charmante
dames zich in het strijdgewoel
storttenI Hieraan kan men duidelijk
zien dat onze dorpen gezond zijn.
Grote deining ontstond toen
Willem van der Schans - de Grote
Gastheer van Jägermeister - te
water raakte en niet kon
zwemmen.
Wat heeft deze man een moed
betoondI Wat een klasse om
geheel kalm te blijven toen na 8
seconden trap pelen in het weke
slijk nbg geen hulp kwam
opdagenl
Gelukkig werd hij op t ijd gered al
moet hij ontdekt hebben dat het
water van het Damsterd iep geheel
anders van smaak is dan zijn
favoriete drankjel
Wethouder Tammeling onderging
hetzelfde lot, al w ist hij tijdig de
toegestoken paal te grijpen.
De Magic Five zorgde voor
passende stemmingsmuziek en het
sfeertje was gewe ldig.
Een toevallig passerende
patatwagen deed gou den zaken
wan t het publiek wil de zelf geen 5
minuten naar huis om even snel
een boterham met pindakaas te
smeren.

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

.I.WOlT

Jan Wigboldus glunderde. Mèt dat
hij de schare toeschouwers zag
aanzwellen to t 5 à 600 man
begonnen zijn wangen steeds meer
te gloeien.
Met ijzersterke teksten sprak hij de
schare toe . 'Dames en heren,
welkom bij de PJG, dus l, u ziet de
deelnemers we l niet , maar ze zijn er
wel degelijkl' .
En toen drommen mensen zich in
het tuintje van Willem van der
Schans stonden te verkneukelen
om al dat watergenot: 'Lieve
mensen, wat uw tuintje niet wil,
doe dat ook een ander tu int je niet \'
Nadat hij ' n keer of 5 had uitge legd
hoe fi jn het bij de PJG is kwamen
de deelnemers onder luid gejoe l
Jäge rmeister uit .
'J an heeft nog maar èèn zak\' riep
de speaker geschrokken, terwijl hij
helemaal vol ontzetting toekeek
hoe een argeloze en vol-enthou
siaste deelnemer bijna de EHBO'er
Dienko Bolhuis van het ranke roei
bootje afkegeldel Sensatie was er
volop.
Zelfs twee agenten van de
Gemeentepolitie spijbel den en
onderbrakenstiekum hun saaie
zaterdagmiddag pat rouille om
klappertandend van genot naar dit
PJG ·spektakel te kijken.

Dè J .J. ontdekking van het jaar:
Jan Wigboldus ...

Eerst wordt de paal nog even
lekker glad gemaakt . . .

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude ri jKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO.487S01



Jopie Veninga haalt bakzeil tegen
Catharina Pos t . . .

PUZZEL 17

Zeven mensen kwamen onlangs
aan de late kant binnen in
Montreal. Ieder voor zich moest
zich nog opgeven voor de
bepaalde sport die hij of zij
beoefende. Toen de man achter
het loket vroeg we lke sport ze
beoefenden kwamen echter de
raarste namen naar vo ren omdat ze
totaal vermoeid waren en naar
adem snakten. Aan u de vraag
welke sport verscholen zit in de
volgende namen . Let op:
De man vraagt: 'W elke sport
beoefent ur Waa rop iedereen
antwoordt: ' Ik ben b.v. honkballer.'
Doe uw best .

Hier komen de namen:

1. L. Alberveto
2. M.W.Mezer
3. R.Leenwiner
4. C.Supersiwerd
5. D.Regr invers

6. C.D.Rishonegrons
7. L.Kasbe tlaber

Opsturen voor 20 aug, naar
R.J . Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

Dan de oplossing van de vogel
namen .

De vogelnamen die in het verhaa l
voorkwamen waren: Ka (tamme
kraai), Ekster, Ka, Piet , Merel,
Tuinfluiter, Eend, Lijster, Arend,
Eend, Uil, Mus, Piet , Meeuwen
een Roek.
P.S. Een Piet is een soort koekoek
die voorkomt op Java, ook wel
genoemd 'Piet-van-vliet' . Deze
vogelnaam is niet vindbaar in elk
woordenboek en daarom is deze
naam van geen inv loed op de
oplossing. Twee inzenders hadden
deze vermeld waarvan één
inzender slechts één keer. Oók de
Ka in 'vakantie' deed mee. De
uitslag derhalve: winnares mevr .
G. Slachter-Kooi, Thesinge.
Melden bij R.J . Ganzeveld.

.. .

Modehuis
Ubels

/

om mod ieus moo i te zijn
Stationsweg 25. Bedum
te lefoon 05900-2295

Henk Reinders werd uiteindelijk de
winnaar bij de heren terwijl bij de
dames zus Wilma aan het langste
eind trok.
Het was een uitstekend idee van de
PJG - wi j tippen de volgende
slagzin: 'goed idee? - PJGI -terwijl
het fest ijn ook nog uit muntend
georga niseerd was ook .
Voor zó'n verenigi ng mogen wij
alleen beleefd onze pet blijven
afne men.

Ook de agenten bléven maar
hangen en de centrale meldkamer
moet zich toch echt wel ongerust
gemaakt hebben over de stiekume
escapades van onze twee
gemotoriseerde Feldw ebels.
We dachten nog even dat de twee
oppers waren gebleven om Jan
Wigboldus te kontroleren op
ongekuisd taalgebruik, maar dat
was gelukkig niet het geval.
Bij het inmid dels ontstoken licht
van de schijnwerper - wij dachten
een Wa tt of 1000 - werd het
allemaal nog gezelliger en
spannender.

r-------- - - - - -- - -- ------.
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Je hoort her en der nogal 'ns krit iek
op onze universiteiten. Met name
dan kritiek op de - zoals het dan
genoe md w ordt : 'de
geldv erslindende w etenschappe
lijke afdelingen' .
Als buitenstaander hoor je inder
daad niet zo vaak wat er nou

precies met ons belast inggeld
gebeurt .
Toch gebeurt er heel wat, zèker
ook in Groningen op nog geen 8
kilometer van onze dorpen.
Vele fak ultei ten verrichten baan 
brekend w erk op wetenschappelijk

gebied. Komen met de regelmaat
van de klok met ontdekkingen en
resultaten die zelfs opzien baren in
de hele wereld.
Iemand die ons w él konkrete
dingen kan vertellen over de voor
buitenstaanders veelal ondoorzich-

tige onderzoeken en projekten is
de Garmerwolder Klaas Bos .
Als elektrotechnisch ingenieur zelf
nauw betrokken bij een interessant
projek t .
We waren een avond bij hem en
probee rden er wat van te
begr ijpen .

ICLAASBOS
5 AAPTNIETIN•••

'J a, ik werd drie jaar geleden als
elektrotechnisch ingenieur toege 
voegd aan een team van twee
psyc hologen en een etholoog
(gedragskundigel die onder leiding
staat van een psych iater, voor de
computerverwerking van de
gegevens die 's nachts verk regen
worden van slapende mensen.
Dat moet je je eigenl ijk zo voor
stellen - slaapresearch heeft als
basishet meten van de hersen
akt ivite it ti jdens de slaap. Dat gaat
door middel van elektroden, die op
versc hillende plaatsen van de
schedel worden aangebracht. De
aktiviteit van de hersenen wordt
door middel van - zeg maar 
'stroo mstoo tjes' gemeten en wordt
EEG(elektro-cepha log ram l
genoemd. Dat gebeurt dan
gedu rende B uur en levert ' n hoop
gegevens op.

Was je daarin altijd al
geïn teresseerd - hoe is het
gekomen?

Nee, ik kwam drie jaar geleden bij
dit team en toen w ist ik er eigenlijk
niets van. De hele materie was me
onbekend, eigenlijk . Ik heb toen
veel gelezen wat er over dit soort
onderzoeke n bekend was , me zo
snel mogelijk eigen gemaakt met
alle inns en outs. In 1900 hebben ze
ontdekt dat de hersenen signale n
uitsturen. Maar veel is daar niet
mee gedaan tot eigen lijk 1924,
waarna in 1937 dit soort onder
zoeken pas goed op gang kwam.
3 jaar geleden bego n dus hier in
Groningen dit onderzoek goed op
gang te kom en wat dus - zoals ik al
zei - gericht is op onderzoek bij
depressieve mensen.

Hoe uit zich dat verschil. ik bedoel
de gegevens van iemand die
gezond - en iema nd die gestoord
is?

Ja, dat is het 'm nou juis t.
De slaapperiode van kam 'm beet
8 uur, kent verschil lende fases. Het
inslapen, licht slapen, heel diep
slapen, het sluimerenenz. enz.
daar kom ik straks nog op terug.
Nu hebben w ij een bepaalde
methode ontwikkeld om uit het
EEGeen grafiek te produceren
waarin de verschillende slaapfasen
duidel ijk naar vor en komen.
Elke fase heeft z'n eigen patroon 
dat kan je heel mooi zien op die
grafiek .
Heel inte ressant is - dat kun je
goed zien - dat na zo'n 80 à 90
minuten de akti viteit ineens heel
sterk teru g valt .
Dat patroon komt zoals je kunt zien
nog 2 keer terug.
Dat is bij gezonde mensen een
normaal patroon.
Het patroon en de tij dsperiodes die
je ziet, die lopen bij iedereen zo'n
beetje w el min of meer parallel.
Nu dachten w ij - dat zo'n graf iek
van een patiënt wel eens een heel
ànder beeld zou kunnen geven.
Want heel veel depressieve
mensen hebben namelijk ook
slaapmoeilijkheden. Slapen slecht
of helemaal niet , zeggen ze.
Maar ' t gekke is dat zo'n grafiek
van een pati ënt eenzelfde patr oon
weer geeft.
Ook heeft men eens een proef
genomen met een film.
Voordat de mensen gingen slapen
- en dus aan de apparatuu r verbon
den waren - lieten ze één persoon
een opwindende en aangrijpende
film zien, terwijl de andere een lief
lijke, harmonische film te zien
kreeg.
Maar verrassend genoeg bleek dal
het op het EEG niet veel uitmaakte.
Toch heeft ons onderzoek tot nu
toe aangetoond dat er toch we l
degelijk essent iële dingen uit af te
leiden zijn .

Maar nog even over dat slapen:
door dat w ij al 3 jaar lang proeven
met slapers hebben gehad 
overigensiedereen, gezonde maar
ook depressieve mensen komen
vrijwillig bij ons slapen - kom je tot
de ontdekking dat ièdereen wel
slaapt, AllS het soms maar enkele
minuten.
Ook al dacht iema nd dat hij die
nacht geen oog had dich t gedaan,
uit de graf iek bleek duid elijk dat-ie
geslapen moe t hebben.

"Ja . . . hoe moet ik dat nou even
snel uitleggen • . . '

Als technicus werk je nauw samen
met psychologen en psychiaters.
Je onderzoekt in feite het meest
essentiële van de mens, het
binnens te van het binnenste. Zo
langzame rhand wordt je dus ook
zo 'n halve psychiater . . .?

Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
Dat is een vak apart . In zo'n mult i
discip linaire groe p (om maar eens
een w oord te gebruiken dat steeds
meer gehoord wordt) is het
natuurlijk we l zo dat je elkaar
steeds beter begint te begrijpen, na
verloop van t ijd. Ook al doordat
ieder lid van de groep zich een klein
beetje moet kunnen inleven in het
vakgebied van anderen.

Ik sta dan ook wel versteld wat er
op het gebied van de psychiatrie
allemaal te doen is.
En hoe de mogelijkheden van
herstel t.O.V. vroeger enorm
vooruitgegaan zijn.
Jarenlange opnames, w at vroeger
veel voorkwa m - kom t
tegenwoordig loch eigenlijk niet
veel meer voor.
Dit is voor een groot deel te
danken aan de medicijnen en
therapieën die ontwikkeld zijn na
moeizame research.

Terug neerhet onderzoek zelf,
hebben jullie een duidelijk patroon
gevonden ten aanzien van het
dromen, is deer iets van bekend?



Dat was Klaas Bos. Dagelijks, of
liever, ' s nachts bezig met slapende
mensen. Bezigmet wat er in de
mensomgaat.
Toen we weg gingen wensten we
elkaar gewoontegetrouw
'welterusten' . denkend aan ons
komfortabele bed.
Met nu de w etenschap dat er vele
medemensenzijn die nooit op een
'goede nacht' terug kunnen
kijken. . . •

ook alle signalen op een 14-kanaals
recorder opgenomen voor
verwerking met een computer.
Daar moet een neuroloog zich dan
nog eens 4 tot 6 uur over buigen
om dat globaal uit te werken.
Daar zit dus enorm veel in. Daaruit
kun je toch een hoop afleiden.
Omdat men dit onderzoek
kennelijk dermate waardevol en
hoopgevend vindt, krijgen we
straks de beschikking over een
eigen computer, die rechtstreeks
op het hoofd van een patiënt wordt
aangesloten.
Bovendien hebben ze de
onderzoek periode van 3 jaar
verlengd met nog 'ns drie jaar . De
manier waarop wij het aanpakken
istrouwens tamelijk uniek in de
wereld. En we hebben het sterke
vermoeden dat we op de goede
weg zitten.
De hele materie en vooral het
slaaponderzoek in het algemeen
staat bovendien erg in de belang
stell ing van de medische wereld.
In september is er een Europees
Congres.
'Het 3e Europese Slaapcongres' in
Montpelliers, Frankrijk. Daar ga ik
dan wat vertellenover onze vorde
ringen.
Maar we zijner nog lang niet.
Misschien dat door het onderzoek
een bijdrage geleverd kan worden
tot de genezing van depressieve
mensen.
Dat hoop ik.
Want al lijkt zo'n onderzoek door
z'n specifieke geaardheid en kom
pleksheid zo ondoorzichtig, dá ár
gaat het tenslotte om . . .

Dè grafiek . . .
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AI met al een enorm ingewikkelde
materie, lijkt ons . . .

Inderdaad, alles wat 's nachts
gemeten wordt, wordt op papier
uitgeschreven. wat neerkomt op
ongeveer 1500 vellen papier ter
grootte van 2 maal een normale
bladzijde . Dit is een pak papier van
ongeveer een kilo of 3, schat ik.
Dan begrijp je wel dat er een
gigantische hoeveelheid informatie
inzo'n nacht zit. Tevens worden

is. De spierspannong Kan soms erg
plotseling veranderen, misschien
heeft dat iets met 'het vallen' te
maken. Maar nogmaals, ik weet
het niet , het is maar een gok .

36 . o'

Eendomme vraagmisschien - als
die piek ineens terugvalt - is dèt
dan niet te koppelen aan het 'diep
vallen' dat iedereen wel eens
droomt - in een oneindige leemte
vallen, je kent dat wel.

Dat weet ik niet. Wij hebben
namelijk nooit onderzoeken
gedaan naar de relatie tussen
dromen en die grafiek en mij is ook
niet bekend of er zulke vaste
relaties tussen plotseling in het
EEGoptredende veranderingen
zijn. Tijdens de nacht kijken wi j niet
alleen naar het EEG, maar ook de
spierenbevatten informatie die
voor de slaap misschien van belang
kan zijn. In zo'n snelle oogbewe
gingen-periode b.v. zijn alle spieren
erg ontspand, terwijl in alle andere
perioden de spierspanning hoger
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Daar zijn wel verschillende dingen
van bekend maar ze zijn via ons
onderzoek niet duidelijk naar voren
gekomen.
Zoals je in de grafiek ziet. zijn er
duidelijk grote pieken en dalen te
zien. De dalen komen redelijk
overeenmet die periodendie ook
wel de periode van de 'snelle oog
bewegingen' genoemd worden.
Een verschijnsel dat in 1958
ontdekt is. In zo'n periode rollen je
ogen min of meer door je hoofd.
Men dacht aanvankelijk dat dit
alleende periodenwaren waarin
gedroomd werd. Dit bleek echter
niet waar te zijn, in àlle perioden
van de nacht is gebleken dat
gedroomd wordt.

..,
c.

roei' ganzeveld

Een dagje uit ...

Moeder was al op tijd uit de veren .
Ze zouden een dagje naar de
bossen. Voor de kinderen iser in
het bos altijd wel wat te beleven en
aldus werd besproken dat het
gezin Drente eensweer zou gaan
bezoeken. Thermosflessen werden
dus gevuld met koffie en zakken
vol kadetjes met ei ertussen gleden
in moeders weekend-tas . Vader
ontwaakte ook en na vlug
gewassen en geschoren te zijn
begon hij de auto in te laden.
Tafe ltjes en stoeltjes, voetballen en
badmintonrackets, een paar plastic
zakken (voor wat bosgrond voor
vaders broeikas) en voor wat
denappels voor de kinderen
moesten ook mee. Een jerry-can
volwater moest er ook in zei
moeder, want de kinderen
moestenzo nu en dan wat
gewassenworden. 't Is raar, maar

gaat men één dag weg, dan neemt
men voor één week proviand mee
met toebehoren. De kinderen
worden aangekleed en na de zaak
nog even gecontroleerd te hebben
vertrekt men. Vader fluit onderweg
'door de bossen door de heide' en
moeder zit steeds maar op Pietje te
timmeren omdat-ie steedsmaar
weer begint met het uitkermen van
de wildste kreten. Zodra ze het bos

hadden bereikt gingen aparte
gevoelens door de kinderen want
ze werden gewoon hysterisch van
vreugde . Vader brulde zo hard, dat
al het wild wat mogelijk nog
aanwezig zou kunnen zijn, nu wel
ijlings de benen (poten) had
genomen. Moeder haatte
bosmieren. Toen het camping
tafeltje dan ook midden op een
nest van die beestjes bleek te
staan, weerklonk een schelle korte
gil. De zaak werd 100 m verder
gezet en klaar was Kees. Nadat
moeder er op had gewezen, dat er
voor iederen plenty kadetjes waren
werd de aanval ondernomen.
Nadat vader tersluiks naar de
weekendtas had gekeken begon hij
diep te zuchten. Moeder was druk
bezig een wesp uit de koffie te
vissenen Pietje zat met een dor
takje in de boterpot te roeren, dat
al tamelijk dun was geworden door
de hitte. Kleine Mies viel met het
stoeltje èn haar kadetje achterover
doordat de ene poot wegzakte en
begon hard te huilen . Na het eten
begon men te voetballen en het
duurde niet lang of Pa schopte de
bal zo hoog dat-ie boven in een
denneboom belandde en daar

muurvast bleef liggen .. ...
Indienu met uw gezin eenseen
keer een dagje uit bent geweest.
op een soortgelijke manier, dan
zult u ongetwijfeld in dit verhaal
gebeurtenissen hebben herkent,
die u eigenlijk al in de beginfase
van de dagtocht kunt meemaken,
gelijk deze familiel
D'r gebeurt alt ijd wel wat, maar dat
je dan altijd nog weer doet terug
denken aan die dag in het bos . . . .



Hij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

GEO-PROGNOSE VAN TRAINER

Trainer Pannekoek ziet het wel
zitten met GEO-Zo en -Za

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 - TEL. 05902-1383

Toc h met een enorme inzet in het
veld en op de t raining en door alles
voor elkaar over te hebben in deze
moe ilijke tijden die altijd na een
degradat ie vo lgen moe t het moge
lijk zijn om ook een plaats in de
middenmoot te kunnen
bemachtigen. Resumerend, als
beide ploegen op ' t eind van het
komend seizoen een plaats in de
middenmoot hebben kunnen
bemachtigen dan moet een ieder in
zo'n kleine gemeenschap als
Garmerwolde er vrede mee
hebben. Want meer zit er volgend
seizoen naar mijn bescheiden
mening niet in.

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

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

De prognoses voor het GEO
zaterdagteam en het GEO-zondag
team voo r het seizoen 1976-1977
zijn voor wa t betreft het zaterda g
elfta l opwekkender als dat van het
zondagselftal. Dit komt mede door
de opgaande lijn van het zaterdag
elftal, die ze eigen lijk al te pakken
kregen sinds hun oprichti ng zo'n 4
jaar geleden. Er is hard gewerkt in
die 4 jaar om vanuit de 3e klas
onderafdeling naar de 1e klas te
komen. Maar toch moet het
komende seizoen het
zaterdagteam een plaats onder in
de middenmoot kunnen veroveren.
Maar dan zal er ook wee r hard
gewerkt moeten worden en zullen
er waarschijnl ijk enkele spelers die
ver leden seizoen vaste keus waren
nu moeten w ijken, w ant er komt
steeds meer concurrentie door
nieuwe leden die op zaterdag
wensen te voetballen. Wat het
zondagvoetba l betreft zit het dus
wa t moeilijker, doordat men hier
aard ig krap in de spelers zit, zodat
men net twee elfta llen kan vormen.

Evenals vorig j aar vroegen we trainer Pannekoek naar de
prognose voor h et seizoen 76/77 . Een prognose waar zeker
waarde aan gehecht zal moeten worden.
Immers, vorig jaar voorspelde hij een kampioenschap voor Za-'.
En h em k en nende doet hi j dat niet met de natte v ingar.
Bi jgaand ziat u het GEO zaterdagteam , dat af gelopen kompetitie
door met nam e inzet en t a ktie k kampioen is geworden.
Opgemerkt moet wordan dat d it elftal op vitale plaatsen is
versterkt voor de komende (zware) kompetitie.
Trainer Pannekoek zegt er het volgende van :



De kerk en de Hervormde
Ciemeente Ciarmerwolde

'"•••
G&T Express

Viswedstrijd voor
dejeugd

Drs . Karel Jongeling schrijft de komende maanden ean artikelen
serie over de k erk en d e Hervormde Gemeente in Garmerwolde.
In dit nummer aflev eri n g 3.

El.JEKTRO
STEREO HI-FI
TEI~EVISIE

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
Levert II a is IJ erom Vr(:lay l

In het vorige nummer hebben w ij
het er al even over gehad l De grote
stri jd staat w eer voor de deu r.
14 augustus V iswedst rij d 111
Even op letten I Jongens of meisjes
die 15 jaar zijn moeten in het bezit
zijn van een viskaart (verk rijgbaar
op postkantoor) anders worden zij
niet toegela ten!
Opgave bij : R.J . Ganzeveld,
Dorpsweg 56, Garmerwolde.
Inleggeld I 1,50. Leeftijd 6 tJm 15
jaar.
Er wordt gevist tussen de brug in
Garmerwolde en de pas
aangelegde dam (ook in
Garmerwolde) in het Damsterdiep .
Op de dag van de wedstrijd geen
opgave meer!
Er wordt gevist in gro epjes. De
leider regelt het verhuizen naar
'andere stekkies' en men moet bij
de le ider en de groep blijven
vissen.
Betaling van I 1,50 voldoen bij
insc hrijvi ng! Sluit ing inschrijv ing
13 augustus !
Deelnemers moeten woonacht ig
zijn in Thesinge, Bovenrijge ,
Ruischerbrug (krantroutel,
Noorddi jk en kinderen van
abonnees. In principe worden er 2
à 2 iI uur gevist.
Start 1.30 uur n.m . M en moet om
1.00 uur aanw ezig zijn bij Cal é
Jägermeist er. V ismeting als volgt:
maatvoorn (15 cm l 5 punt, pla tter
115 cm ) 5 punt , baars , brasem,
paling enz. enz . (indie n de maat) 5
punt, ondermaatse vis 3 punt.
Doe je best.

3.

VERF en GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap - ~

Behang - Kurk - Linnen _ t

Structuurverf - Beitsen -
Carboleum - Koolteer, enz.enz. 

al/één bij:

had. De opmerking in het kerk 
protocol luidt als vo lgt: .
'D oor archlisticheit des Satans IS

een scheure in de gemeente
geraeckt wegen enige questie .
nopende de grasdijck, een w einoch
voor dese t ijt ge resen . Want het
carspel d'Heidenschap genaem t,
ondenckelijke tijden in dese
gemeente geweest sijnde , heef t
sich om dese oo rsaeck van de
taele l des H. Avondmaels
afgetrocken, uitg enomen Jan
Sibges met syn huisvrou die sich
uit dese moeite gehouden hebben.
An dese zijde van de grasd ijc k in 't
carspel Garmerwolde wonende
hebben sich ook om
bovengenoemde quest ie
onthouden d'hr. J . Hensius en
Hermen Jansen Bolt met syn
huisfrou. De Heere w il haer herten
roeren, opdat se malcander
vergeven met ootmoediche
vergevinge. insonderheit deser
sonden' ,

het kerkje is voor of in dat jaar
afgebroken. Waar het heeft
gestaan is niet bekend. Het is
waarschijnlijk dat de t ijde lijke zelf 
standigheid van het Heidenschap
samenhangt met het feit dat het
gebied eigendom was van het
Pepergasthuis in de stad
Groningen, dat zelf in staat was de
geestelijke verzorging in het gebied
op zich te nemen.
Dat een dergelijke samenvoeging
niet betekende dat de bewoners
van het Heidensch ap zich nu ook
Garmerwoldenaren gi ngen voelen
wordt bewezen door een ruzie die
in de zeventiende eeuw Garmer
wolde en het Heidenschap tegen
ove r elkaar deed staan. We weten
van deze zaak, omda t een aantal
mensen zich vanwege deze ruzie
van de viering van het heilig
avondmaal hebben onthouden, en
dat wa s belangrijk genoeg om te
noteren in het kerkprotocol. Helaas
w ordt de oorzaak van het geschil
niet medegedeeld , w e wet en alleen
dat het met de Grasdijk te maken

De kerk van Garmerw olde is de
hoofdkerk van het kerspel Garmer
walde. In de periode voor de
Reformatie stonden er binnen het
kerspel nog twee kerken, één in het
Heidensehap, en één in Steer
walde in de polder Klunder bij
The singe .
Do or de opkomst van het klooster
in Th esinge is aldaar een apart
kerspel onts taan waar Steerwolde
bij is gaa n beho ren; pas do or de
samenvoeging van de hervormde
gemeenten van Garmerwolde en
Thesinge in de 6O-er ja ren van deze
eeuw is dat gebied weer samen
met Garm erwolde tot één kerspel
gew orden. Het kerkje in het
Heidenschap is enige tijd hoofd
kerk van een apart kerspe l
gew eest, maar aan deze zelf
stan digheid van het Heidenschap
is al in 1589 een einde gek omen, en

E .HAVENGA
OUOE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLOE

050-487425

••
JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen

lezers G & T Express 10% korting
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DENK OM DE ROMMELMARKT I

STRA

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

Kan toor en w erkplaats :
Oude Rijksweg 12. Garrnerwo lde, tel. 050·487098.

Adviseuze voor Lewenborg :
mevr . H. Drew es, M ee,paal170, tel. 050·410531.

Natuurlijk maken wij graag een scherpepftjir-f"l!'
voor u als 't om een zonnescherm gáat.~

Maartevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bez ig met het opnieuw bekleden van

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

vouwwanden. verdu isteringen. rollu iken.
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijb lijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen.------

~
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~~

-~-e=U-
edelslager ----==-

Rij sweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

\'Iees Ille\'I-IIII"~
I1 ,,'eet Iiest
"';1;11-11111.

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

Iedere woensdag Gehaktdag

Naar de zon?
Prettige
vakantie!
\1/

'~/- \: -/......, ......
"/ I \'

Denkt U nog even
om een
goede
vakantieverzekering?

CAFE

JJägertneister
GARMERWOlDE
TELEFOON OSO- -187623

Rabobank ~
GARMERWOLDE
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