
GARMER aTBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken

TWEEDE JAARGANG - NO. 7 - SEPTEMBER 1976 - VERSCHIJNT MAANDELIJKS

De Garmer & Thesinger Express zal met ingang van 1
oktober overgaan op betalende abonnees.
Niet omdat we dat zelf nou zo leuk vinden. maar omdat
het nodig is om deze krant ook inde toekomst op een
verantwoorde wijze te laten verschijnen.

De redakti e rekent op u.

Roelf Ganzeveld
Jan Noordhof
Geert H. Boschma •

u er van opaan dat de redakt ie
een aantal zinvolle ideeën
heeft klaarliggen .
We hebben genoeg stof om
jáááren door te gaan.
Bovendien een kompliment
aan tal van verenigingen : de
toezending van kopy is elke
maand weer boven verwach 
t ing. Prima-de-Luxe!

Na de brand prachtig herbouwd: de m ooie boerderij van Hennie en Betsie
Havenga in 't 'Ftedderbos ' . . .

Garmers en Thesingers,
sluit de rijen!!
U merkt het, we rekenen op u.
Natuurlijk mogen best méér
mensen uit één gezin
abonnee worden, enfin, dat
regelt u dan wel.
We hopen dat deze aktie een
daverend sukses wordt. In
beide dorpen en ook in
Ruischerbrug . Want alleen
dàn kunnen we blijven zorgen
voor daverende edities.
Maand in, maand uit.

Het zou jammer zijn
Iedereen die de Garmer &
Thesinger Express ook maar
een beetje een warm hart toe
draagt moet abonnee worden.
Zou namelijk het aantal abon
nees dat zich door middel van
bijgaande bon in deze krant
opgeeft · niet toereikend zijn.
dan zal de G&T Express
helaas het veld gaan ruimen.
Dat zou jammer zijn.
Voor onze dorpen. Voor u.
Voor ons. Voor iedereen dus.
We hebben in onze randdor
pen al niet àl te veel extra
faciliteiten. laten we dan in elk
geval onze spreekbuis , ons
eigen gezicht naar buiten, wél
houden. De G&T Express
moet blijven. Daar moeten we
voor zorgen. U en wi j.
Samen.

11 september halen we de
bon op
Vrijdag 10, of zaterdag 11
september wordt de bon bij u
opgehaald . Geld geven hoeft
dan nog niet . Dat komt later.
Denkt u er dus alstublieft wel
even om .

En verder?
Wanneer het aantal bonnen
volgens verwachting zal
binnenkomen, nou. dan kunt

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

In een tijd waarin alles eigen
lijk maandelijks duurder wordt
- 66k de produktie van uw
G&T Express - konden we er
niet meer omheen.
Immers - de adverteerders 
die tot nu toe voor financiële
rugdekking zorgen. en naar
wij hopen dat ook zullen
blijven doen - kunnen niet
voor elke kostenstijging
opdraaien.
Bovendien lijkt het ons billijk,
dat een ieder die prijs stelt op
thu isbezorging van de
Garmer & Thesinger Express,
daar een redelijke vergoeding
voor betaalt . Eenvergoeding
die is vastgesteld op f 10,
per jaar, per gezin.

Ook de Garmer & Thesinger
Express gaat over op
abonnees
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Meer nierpatiënten beter helpen

haar G&T titelI Johan W erkman en
Rinus Bouman eindigden beiden
met 30 punten maar Rinus had er
maar 8 vissen voor nodig terwijl
Johan er tien voor uit het water
moest scheurenl De uitslag:

1 Petra Blink (beker) 48 punten
2 Rinus Bouman Istandaardl 30 p.
3 Johan W erkman (beker) 30 p.
4 Klaas Post (staaf ijsl 17 p.
5 Elle Ebeling 16 p.
6 Steven Bronwasser 14 p.
7 Peter Lui t ink 9 p.
8 Harm Bakker 9 p.
9 Gerben Munneke 8 p.

10 Rob Marecel 6 p,

11 Bemo Pestman 5 p.
12Amold Stollenga 5 p.
13 Carolien Heuving 3 p.
14 René Marecel3 p.
15 Arjan Hazeveld 3 p.
16 Anton Luit ink 0 p.
17 David Werkma n 0 p.
18 Miriam Heuving 0 p.
19 Ali v. Dijk 0 p.
20 Jan Slachter 0 p.

Punt entelling : voom vanaf 14 cm:
5 punten; baars vanaf 20 cm : 5
punten; paling vanaf 25 cm: 5
punten' diversen indien de maat: 5
punte n; ondermaatse vis:3 punten.

Chronische niervergiftiging is lang
een dodelijke ziekte geweest. Met
andere woorden, iemand die eraan
leed, ging eraan dood.
Sind s kon is daar gelukkig
verandering in gekomen. Dankzij
de kunstnier. De ku nstnie r, het
woord zegt het al, vervangt onze
nieren wanneerdie hun werkniet
meer kunnen doen . De behande
ling aan de kunstnier heet dialyse.
Zo'n dialyse moet twee, soms drie
keer per week worden toegepast.
Elke behandeling duurt 8 à 12 uur.
De enige mogelijkheid om van de
dialyse ·b ehandeling af te komen, is
de niertransplantatie. Deze
mog elijkheid heeft 2 voordelen. In
de eerste plaatskan iemand na een
geslaagde niertransplantatie weer
vrijwel leven als ieder gezond
mens. En bovendien komt er een
plaats vrij voor een nieuwe patiënt
aan een kunstnier.
Vele tientall en mensen per jaar, die
in Nederlandsterven aan een nier
vergiftiging, hadden in leven
kunnen blijven als er voor hen een
plaats aan een kunstnier zou zijn
gew eest .

De Nier Stichting Nederland
probeert. samen met anderen.
op korte termijn hun leven te
redden .

In de afgelopen jaren heeft de
St ichting al veel kunnen doen.
Samen met particulieren - mensen
zoals u - die de Sticht ing financieel
of op andere w ijze gesteund
hebben. Samen met alleorganisa
t ies en instell ingen die zich bezig
houden met de gezondhei dszorg,
zoals de ziekenfondsen. En samen
met de overheid, die miljoe nen in
de diversevoorzieningenheeft

gestoken. De regering zal dit ook
blijven doen . En op den duur zullen
alle benod igde voorzieningen er
dan ook wel komen.
Maar 'op den duur' zal het te laat
zijn voor een heleboel mannen
(lees: collega' s), vrouwen (lees:
kennissen) en kinderen (lees:
schoolvriendjes). En wat ' te laat' in
dit verband w il zeggen, weet u nu.
De Nier Stichting Nederland en de
Vereniging tot Steun aan de Nier
Stichting Nederland proberen
vooral twee programma-punten te
realiseren. En op korte termijn .
1. Opvo ering van het eantal nier

transplantaties tot 400 per jaar,
2. Uitbreiding van de mogelijkhe id

voor patiënten om thuis zetf de
kunstnierbehandeling toe te
passen.

En dat kan alleen gerealiseerd
worden met uw hulp. En u kunt
helpen. Heel eenvoudig zelfs .

Nier St ichting Nederland
Gironummer 388.000
Landeli jke collecte van 11 t1m 16
okto ber 1976.

Geef metgulle hand ean de
collectant.

Help een handjel
Vrijwillige collectanten kunnen zich
opgeven bij
Margot v. Zalk ·Lammerts,
G.N. Schutter/aan 37,
Thesinge.
tel. 05902-1780.

HOUT IS NU GOEDKOOP
PANLATTEN per volle bos, diverse lengtes, per meter
REGELS per meter
VLOERHOUT per vierkante meter
1000 WANDPLATEN 244 x 122 cm, iets moois - per plaat
WANDSCHROTEN 17x85 cm , lengtes 270, 3.00, 4.20 - p.m .

GEWASSEN GRINTTEGELS
40 x 60 cm, 6 cm dik
idem, 50 x 50
idem,4O x4O
PATIO BLOKKEN

SPAANPLATEN - GIPSPLATEN

Specmle aanbieding
BUFFETTEN vanaf
KEUKEN BOVENKAST 50 cm

Ruime sortering ijzer en verfwaren

Levering franco - Alles incl. B.T.W.

Grote voor raad

Ruime pa rkeergelegenheid

0,75
1,49

16.30
16,95
1,59

4,60
4,70
3.so
2.50

229.50
59,-

De G&T Express Viswedstrijd

Houtmarkt NIJDAM
WOLDWEG 6, RUISCHERBRUG ltegenover Lewenborgl

Telefoon 050-487135

Onder ideale
weersomstandigheden vond op 28
augus tus de jaarlijkse viswedst rijd
plaats, georganiseerd door uw
plaatselijke krant, de Garmer en
Thesinger Express, voo r jeugd,
vari ërend van 6 t1m 15 jaarl 20
jongens en meisjes hadden zich
opgegeven waaronder één uh
Thesinge die ook nog verstek liet
gaanl Hij had het te druk met de
konij nen I Door W im v.d. Schans
was weer een eerste prijs (beker)
beschikbaar gesteld die klonk als
een klok. Ook de krant deed er 3
prijzen bij (waaronder 2 bekersI en
voor iedereen een troostprijs in de
vo rm van een lekker ijsje. De
kampioene van 't vorig jaarwas er
ook wee r bij n.l, mej. Petra Blink .
Maar ook de kampioen van de Ten
Boerster Sportweek Rinus
Beuman kwa m beslagen op het ijsl
En dan was de kanjerkoning van ' t
vorige jaar aanwezig, de 'kleine'
man Bemo Pestman l Voorts zaten
nog in de gelederen : Steven
Bronwasser, Johan Werkman en

outsider Elle Ebelingl Zowaar een
riant gezelschap, die een
spannende wedstrijdzou gaan
waarborgenI!W ant gevist werd er.
Johan Werkman begon daverend,
maar ook Petra Blink startte
furieus. Gerben Munneke
verschalkte onherroepelijk de
grootste visen onttroonde
daarmee Bema, die z'n draai nog
niet kon vinden. Steven en Elle
draaidenook goed mee, maar
moesten toch toezien, dat zij in de
slotfasevoorbij werden gestreefd
door o.a, Klaas Post. Deze had de
pech dat hij ruim Y4 uur bezig is
g6'W'eest met het uithalen van .
knopen uit z'n snoerwat hem n~~t
is gelukt. Hierdoor verspeelde hi] _
kostbareminuten. Toch snorde hiJ
de 4e prijs, een fli nke staaf ijs l Een
geslaagde viswedstrijd, met de
enige kann ekening dat de do.rpen..
buiten Garmerw olde het er flink biJ
hebben laten zitten.
Petra Blink uiteindelijk
prolongeerde haar titel en
veroverdevoor de tweede keer

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Gew eideweg 11 . Garmerwolde.
Spec~al voor vervoer van consumpt ie aardap pelen en los gestorte granen

le l. 050 • 487365



BEZOEK OP 4 SEPTEMBER
DE FLORALIA EN BAZAR TE THESINGE

Ciarmerwolde GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat: Roelf Garveveld . Geert h Boschma
Dorpsweg 56tv d. v eenstraat S Tel 050 487631
Plaatselijk nieuws Tnesmqe Bert v d Laan, Kapelstraat 9 , Thesurqu
Tel. 05902- 1713. Correspondent Ruischerbrug: 8ert Uitham .
Banent. Garmer b Tbesinq er Exp ress:
320704.165

Een stukje romantiek aan het Thesinger Maar: een kijKjevanuit de oude
molen op een mooie zomerdag . . .

aanvang ± 2.30 uur . Indien slecht
weer, zal gezorgdworden voor
vervangende ruimte. Dit wordt dan
op de gemeentelijke prikborden
aangeplakt.

Floralia
Garmerwolde
Op zaterdag 11september a.s.
wordt in Café Jägermeister de
jaarlijkse floralia van de O.L.S.
gehouden. Tevensworden ook de
prijswinnaars bekend gemaakt van
de 'grote' verloting. Doe ook mee
aan de indiv iduele 'bloemstukjes'·
wedstrijd waarvan ook de prijs
winnaars en -w innaressen
's avonds bekend worden
gemaakt . Wat de flora lia '76
betreft, voor u allemaal lil):
Kom 's over de bru g ...

De
rommelmarkt
Door het comité is besloten de
rommelmarkt te gaan houden op
18sept . a.s., ijs en weder dienende.
Plaats: Schoolplein, Garmerwolde,

De sponvereniging G.E.O. heeft
onlangs van hun 2e veld gebruik
kunnen maken. Zowaar een hele
uitbreiding, dat gezien mag
wordenl Tegelijkert ijd kwam ook
het train ingsveld tot voltooiing.
Alleen de lichtmasten moeten nog
geplaatst worden. De beplanting
rondom het eerste veld groeit
behoorlijk maar vertoont grote
gaten. Diverseboomsoorten
hebben last van de droogte en
zuurstofgebrek. Want de grond
tussen de heesters isalseen
betonweg. Daar zou ons inziens
ietsaan gedaankunnen worden.
Indien er om het tweede veld ook
nog enigstruikgewas lOU worden
geplant kan men in Garmerwolde
spreken van een weelde die nog
nooit isvoorgevallen en waar we
ais dorpelingen trots op kunnen
zijn. •

ENNU:

\JVGEO

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsrneubelen.
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.

;, 51agter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 .. TEL. 05902-1383



Schooltijd
De vakanties zitten er zo'n beetje
weer op en de meeste scholen zijn
alwee r begonnen. Piet je sjouwt
zich w eer te blubber met een
propvolle schooltas en de moeder
van A nsje staat alle dage n weer om
20 voor twaalf bij de snelweg
omdat ze het niet vertrouwt dat ze
alléén oversteekt
Voor ons een waarschuwing dat
w e weer extra voorzichtig moeten
rijden langs o.a, de scholen in
Garmerwolde en Thesing e. Vooral
tussen 12 en 1 en als de school
uitgaat. Nog een teken is, nu ook
de kinderen weer naar school
gaan, dat de zomer langzaam aan
het inpakken is. We kunnen (en
hopen) nog mooi weer genoeg
krijgen, maar de avonden worden
al behoorlijk korter. We gaan al
weer mooi op de tijd aan van 'lange
nachten, korte dagen '.
De gezelschapspelen worden
straks weer uit de kast gehaald en
laten we eerlijk zijn : Een portie
'mens erger je niet ' gaat er op een
grillige najaarsavond onder het
genot van een borrel nog alti jd in.
En zo gaan w e we er op een tijd aan
die ons min of meer verplicht meer
in hu is te zijn dan in de vooraf
gaande maanden. Maar . . . als we
d'r dan uit zijn, dan zijn we ook 1051

Ik denk b.v. aan een floralia, een
baza r van onze sportvereniging,
een viswedstrijd voor de jeugd en
wat zou het prachtig zijn als we
weer eens een uitvoering van de
muziek - en toneelvereniging
konden geven, dan hebben we nog
St. Nicolaas en niet te vergeten St.
Maarten, de kerstdagen, Oud en
Nieuw. Misschien schaatswed
strijden (dan moet er wel ijs zijn),
d iverse feesten die door diverse
veren igingen juist in de
winterperiode worden gegeven,
kortom: D'r valt hier in onze
omgeving de komende maanden
toch nog wel wee r het een en ' t
ander te beleven. Nog een
voordeel: als er lange nach ten zijn,
kan er ook lang geslapen worden • ..

roeit ganzeveld

Dezwaregietijzeren molenasin de rietenkap vande molenin Thesinge . .

BEZOEK OP 11 SEPTEMBER
DE FLORALIA EN BAZAR TE GARMERWOLDE

E LEK T R O
STEREO HI-FI
TEL E V IS IE

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
Lev er t u a ls 11 erom vra aqt

E.HAVENGA
OUCE RI.JKSWEG 9
GARMERWCLCE

050-4874 2 5

E. B. SMIT
Schildersbed rijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!!

InI H ;'"

t; I. ,,..

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
St ructuurverf - Beitsen -

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

• •
JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen

lezers G & T Express 10% korting
WOLDWEG 74. RU ISCHERBRUG (G R.I, T ELE FOON 050-487148



Nieuws
P.J.G.
De algemene ledenvergadering van
de P.J .G. werd gehouden op 20
augustus in café Maat . De
opkomst was zeer verheugend,.
want er waren31 leden aanwezig.
Na een kopje koffie en wat gezellig
praten opende de voorzitter de
vergadering. Hoofdpunt van het
programma wa sde besprekinq van
de aktiviteiten voor het seizoen
'7f>-'n . Er stonden 37 aktiv iteiten
op het programma en deze werden
één voor één besproken. De leden
waren nogalenthousiast zodat er
maar weinig aktiviteiten afgeke urd
werden. De favorieten waren o.a.
het w ijnfeest, de dropp ing, levend
ganzebord en zeevissen wat enkele
leden gecombineerd wilden zien
met een dansavond op een
boot + nog een vakantie-weekend
eraan vastgeknoopt. Toen was het
hek van de dam, want iedereen
wilde opeens de gekst mogelijke
dingen combineren,..zodat het ..
uitliep op een hartelijke lachpertil .
Ook voor een tuinfeest was veel
animo hoewel de plaats nog wel
probl e;"en gaf. Een fantasi erijk lid
steldevoor er een groot feest van
te maken en een varken te huren
om het vervolgens aan het spit te
braden. Vanzelfsprekend bracht
deze opmerking de lachspieren
weer in beweging.
Nadat alle aktiv iteiten behandeld
waren werd een pauze gehouden
waarin iedereen weer een beetje op
adem kon komen.

Na de pauze werd het effek tivi 
teitsonderzoek van CRM
besproken. J an W igbo ldus, die in
het dagelijks bestuur van de
P.J.G.N. zit, zette hieromtrent de
bedoelingen en problemen uiteen.
Vervolgens wer d er aandacht
besteed aan de organisatievan de
toneelgroep, omdat de P.J.G.. dit
verenigingsjaar graagweer Wil
deelnemen aan de culturele
select ie op de landelijke dag.
Na de rondvraag sloot de voorz itt~r

de vergadering. Meneer Kolman Uit
Garmerwolde had een fi lm
gemaakt over de boerenopstand
en de hanegevechten en tot
genoegen van d.~ leden werd deze
film na het officiêle gedeelte
gedraaid. Vooral de fil m over de
hanegevechten bracht veel .
hilariteit teweeg . Ook de leden dle
de hanegevechten niet qezlen
hadden konden nu meegenieten.
Als dank voor zijn komst en
inspanning kreeg de heer Kolman
een bloemetje. Hij zei het erg
prettig te hebben gevonden en
hoopte dat hij zich nog vaker
verdienstelijk zou kunnen maken.
Hierna bleven de meeste leden nog
even praten en onder het genot
van een borreltje werden de
afgelopen vakanties nog eens
uitgeplozen.

Her bestuur.

Vele, vele plantenliefhebbers kennen deze plek: de kwekerij van Roett en
Jan Yeen stre in 'r Fledderbos .. .

Thesinger
C.P.B.-nieuws
Dinsdag 28 sept . a.s. hopen wij
onze eerste C.P.8 .-vergaderlng te
houden in 'Ons Trefpunt'.
Spreker voor deze avond isde heer
A. Visser uit Groningen, het onder
werp is: Het boek Ruth .
Nieuwe leden van harte welkom.

sreDMFLUITJES
LANGS DEZE WEG....
langs deze weg willen w ij alle
mensen heel hartelijk bedanken
voor al het we rk dat zij hebben
gedaan in en om ons huisna dat.
een waterle idingbuis vóór ons huis
was gebarstenen zodoende onze
kamer enz. onder water kwamen te

staan. Door onze afwez igheid (pas
vertrokken op vakantie) wisten wij
van nietsl
Allemaal nogmaals heel hartelijk
bedankt.

Jan en Annie Vegter en kinderen,
De Dijk, Thesinge.

Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!

Te koop gev raa gd:
Wie heeft er nog een rookstoel te
koop enlof oude brill etjes ?
T.A . Ganzeveld ,
Oud e Rij k sw eg 25,
Garmerwolde I t eI.050-129657.



H.C. 'De Goede Vangst '
te Garm erw ol de. ..:c~« b $ -rJ::;A

van de visclub Thesinae

Ned. Herv. Gemeente
Garmerwolde/Thesinge

Op 1 aug. hield onze vereniging
een wedstrijd in Birdaar d. De
vangsten waren zeer slecht
doord at het water blind wa s.
1. H. ten Cate, Bst . 2625 gr. 61
punten; 2. G. Boer, 15st. 1700gr.
49 punten; 3. A. Maat, 7 st. 1700
gr. 41 punte n; 4. S. van Bruggen, 4
st . 1825 gr. 41 punten; 5. E.
Terpstra, 6 st . 1600 gr. 38 punten.

5 sep t ember 10 uur d ienst in
Thesinge.
Voorganger: cand. Jullens.
12 september 10uur dienst in
Garm erwolde.
Voorganger: dr. K.M . W itteveen.
9 uur zondagsschool voorde
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.
19 sep tember 10 uur dienst in
Thesinge .
Voorganger: drs. v.d. Lingen.
26 september 10 uur dienst in
Garmerwolde.

14aug. we dstr ijd in Goringahuizen:
1. G. Boer, 27 st . 3050 gr. BB
punten; 2. J .D. Slachter, 14 st .
2700 gr. 6Bpunten; 3. A . Kampen ,
16.st. 1950 gr. 55 punten; 4. H.
Pnns, 14 st. 1040 gr. 35 punten; 5.
S. van Bruggen, 3 st. 1450 gr . 32
punten.

Voorganger: cand. Wineveen.
9 uur zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
grote n.

De zondagsschool begint het
nieuw e seizoe n op zondag 12
september. Kinde ren vanaf 4 jaar
zijn van harte welkom. He t is
natuurlijk wel zaak dat de kinderen
niet nu en dan eenskomen, maar,
voor zove r dat mog elijk is, trouw
alle 14 dagen meedoen. Verdere
inlichti ngen zijn verkrijgbaar bij de
leidster, mej. H. Oomkans.
Dorpsweg 50, Garmerwolde.

Op zaterdag 4 september a.s.
houdt de openbare basisschool in
Thesinge haar jaarlijkse floralia met
bazar.
's Morgens tussen 9 en 10 uur kan
een ieder zijn plante n en bloem
stukjes naar schoo l brengen, waar
ze door een deskundigeworden
gekeurd. Voor de mooiste inzen
dingen zijn leuke prijzen
beschik baarl
De bazar is dit jaar grote r van opzet
dan ooit. U vindt er vele nieuwe
attracties; waarbij de prachtigste
prijzen te winnen zijn.
Voor de eerste maal in Thesinge :

doelschieten, waarbij maar liefst
een draagbaar televisietoestel te
winnen is. Verder treft u op de
bazar skee-ball aan, met als
hoofdprijs een prachtige cassett e
recorder.
Ande re attracties zijn nog: Rad van
Avontuur, schieten, sjoelen,
visspel. touwtje trekk en enz. enz.
Kortom:veel te veel om op te
noemen.
Nog een paar van de prijzen die te
winnen zijn: een groot tafe lvoet bal.
kinderf iets, schommelstelling enz.
Bezoek deze bazar; het loont
beslist de moeite.
Openingsti jden van de bazar:
' s middags van drie uur tot half vijf;
'savondsvanaf zevenuur.

SPECIAALZAAK VOOR

VOOR U, MEVROUW
ELKE DA G VERS BROOD
STEEDS VERSEZUIVEL
EN OOK VOOR UW FIJ NE VLEESWAREN NAAR

Uw kruidenier

J. DIJK

FOTO
F ILM

DOKA
PASFOTO'S

FOTO FILM

,:i~kes



(ONDERLING PUZZELGENOT)

Rijksweg 140 Ruischerbrug (vlak bij de stoplichten) - Tel.~480

BIJ ONS KUNT'U TERECHT VOOR UITSTEKENDE PRODUKTEN
OP 'T GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT

Uiteraard tegen de scherpst mogelijke prijzen

GROENTE & FRUITHANDEL

H. KAPER

aktie Q.p. ~

TOTO I
Wilt u in de tot o of lott o?
Inli cht ingen bij B. W ierenga,
Dor psw eg 18. Garmerw olde. Tel.
050 - 487421.
Elke week nieuwe kans. Formu lie
ren w orden gehaald en gebracht .
Voor mensen die afgelegen w onen
is een maand formulier bij uitstek
geschikt (lott o). U hoett.geen lid te
zijn van een sport veremçm q.
geen regist ratie meer nodig, dus
helemaal vrij.

Puzzel fout!!
In de puzzel van de vor ige keer
zaten twee fouten. Ondanks deze
fouten kregen we toch al inzenders
binnen I Deze blijv en geldig tot en
met de 20evan deze maand.
Hier komen alle namen nog even
weer .

1. l. Alberveto
2. M .W. M ezer
3. R. leenwiner
4. e.Supersiwerd
5. P. Regrinvers
6. e.p. Rishonegrons
7. l. Kasbetla ber.

Insturen vóór 20 sept .

procedure verdeeld in zeven
stap pen:
1. de w oonbaarh eidsverklari ng

(kan in het gat een woning
worden gebouwd?)

2. het w oonprogramma en het
onderzoek van de krotplek (wie
kan er wonen en hoe past de
w oning in de omgeving 71 .

3. de lay-out en de kostenraming
(w elke zijn de woonwensen en
hoe liggen globaal de kosten ?1

4. we lke subsid ies zijn mogelijk en
hoe vallen de woonlasten uit?

5. het definitieve ontwerp
6. de bouw
7. het beheer van de woning.
Tevens heeft de werkgroep veertig
voorbeeld-plannen aan te passen
aan de konk rete situatie.
Bove nstaande opsomming lijkt erg
leuk. Dat het de staatssekretaris
ernst is 'met het kro ttenplan blijkt
wel uit het feit dat hij de subsidies
op een rijt je heeft gezet en zelfs
nog nieuwe er aan heeft
toegevoegd.
Tot zover een uittreksel uit het blad
'De nederland se gemeente'.
Op zich zou dit eventueel een
mog elijkheid voor Thesing e zijn om
uit de 'w oningnood ' te geraken . Ik
veronderstel dat de overige raads
leden in de gemeente Ten Boer
ook kennis genomen zullen hebben
van dit art ikel. Dat burgemeester
Zandbergen het heeft gelezen blijkt
uit het feit dat hij per brief alle
raadsleden nog eens op dit artikel
over het krottenplan heeft geatten
deerd. We lnu als die w il er is, zal
ook de wil aanwez ig moeten zijn
om daadwer1<elijk te proberen door
middel van dit plan in Thesinge iets
van de grond te krij gen.
Misschien wil de redakti e voor
deze keer zo go ed zijn om aan alle
raadsleden deze uitgave van de G
G & T Express te sturen, wa nt het
zou jammer zijn als er toch nog
enkele waren die het
desbetreffende artikel niet gelezen
zouden hebben.

GerPot.

Voor de steden komt er een w et op
de stadsvernieuwi ng, voor de
kleinere kernen bestaat er sinds
maandag 21 juni een krottenplan,
een voorstel voor een praktische
aanpak van het vervangen van
krotte n door nieuwbouw, 'stads
vernieuwing op kleine schaal ' of
dorpsvernieuwing zoals men dat
w il. Aldus is de aanhef van een
artik el in het blad 'De nederlandse
gemeente' ,
Wat houdt dat krottenplan voor
kleinere kernen uitgebracht door
staatssekretaris Scha efer nu in, en
in hoeverre zou men in Thesinge
daar gebru ik van kunnen maken?
Het plan wil, volgens de heer
Schaefer, een aanzet geven tot de
oplossing van een probleem dat te
lang is blijven liggen. Over heel
Nederland staan volgens hem nog
altijd zeer vele krotten, bewoond,
onbewoond, onbewoonbaar
verklaard of er zijn lelijke open
plekken wa ar de bouwval al we rd
afgebroken . Het zijn gaten in de
samenleving .
Een van de grootste problemen bij
het bouwen in open plekken is dat
de vraag of het mogelijk is in zo' n
gat een woning te bouwen pas na
veel inspanning en kosten kan
worden beantwoord. Die moeilijk
heid weerhoudt vele gem eenten
ervan zelfs maar met een onder
zoek te beginnen, Het waarde
volste van dit krotten plan is da t
een werkgroep stadsvernieuw ing
van de Bond van Nederlandse
architekten (BNA I een methodiek
heeft ontwikkeld waardoor ook
niet-deskundigen al in ee n vroeg
stad ium zond er hog e kosten te
maken de haalbaarheid van bouw
plannen kunnen vaststellen. Deze
methodiek moet leiden tot een
versnelling van het ontwerpproces
en het bouwproces.
Deze werkgroep heeft de

Toch nog hoop
voor Thesinge?

Ook in het komende seizoen helpen
wij u graag met uw tuinplannen en
levering van bomen, heesters en
planten.

SCHOLTENS

Dealer van onderstaande merken:

_Fendt en Landini _Mengele .Vicon
traktaren _New Holland _ P.Z .

_Hassia _Rumptstadt
_Krone _Schuitemaker
_Kuhn _Westfalia melk-
_Kuilsnijders machines en stallen

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken.
Verder houden wij ons aanbevolen voor
levering van nieuw- en of gebruikte auto's.
Benzine,
Doorsmeren en olieverversen
Uitdeuken-spuiten-autoaccessoires.

oudman
thesinge b.~

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

gereg.. en rnechenl..UebedrlJ'

lel;'oon 05902-1321 en 1536



DENK OM DE ROMMELMARKT I

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

mogenwijdateens
voor unakijken?

Rabobank ~
~tlirll\lOllt l"(teroen

CAFE

J/iigermeigter
GARMER\VOLDE
TELEFOON 050 - ~ 87623

Modehuis
Ubels

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.
On s leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verduisteringen, rolluiken ,
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar on ze mogelijkheden
en prijzen.

Kant oor en w erkplaats:
Oude Rijksw eg 12. Garmerwolde , tel. 050-487098.

Adviseuze voo r Lewen borg :
mevr . H. Drew es. Meerpaal 170. tel , 050-410531.

om modieus mooi te ziJn
Stationsweg 25, Bedum
telefoon 05900-2295

.. .






