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Een extra vergadering van
Dorpsbelangen op 22 nov. 1976
in Café Maat te Garmerwolde.

De Vergadering
van
Dorpsbelangen.

belangen. Jan Dümmer en Keer
Jansen.

Krijgr voorzitter Veninga een waar
schuwing van de burgemeester?

Markante figuur in gea nimeerd
gesprek tijdens de vergadering van
22 november van de Ver. Dorps-

(zie voor vervolg verslag Dorpsbelangen: achterpagina)

zaal gepland , nl. 7 x 8 m. (te klein
voo r gymnastiek l).
C. Groene Krui s gebouw .
(verbouwen binnen de huidige
grenzenI ± f 40.000,- (schoo lge
bruik).
D. Groene Kruis gebouw ver
bouwen, met een grotere opper
vlakte dan het huidig e.
E. Voorts was aanwezig dhr . W .
v.d. Schans die eigenaar geworden
van café Stol ook enkele plannen
ter tafel legde.
Hierover werd door de vergadering
heft ig gediscuseerd. Dhr. K.
Pestman vond dat de gem. te
weinig offerte's had aangevraagd
en zei, dat een gebouw (als ond er
A.I door de f irma Jager gebouwd
zou kunnenworden voor de kosten

van plan B. Hij noem de daarb ij als
voorbeeld het gebouw, w aaraan
door de f irma Jager op het ogen
blik w ordt gewerkt, op de renbaan
in het Stadspark. Hij vertelde ook
nog dat dit gebouw door de brand 
weer van gem. Gron ingen was
goedegekeurd . Voorts had dhr .
Pestman bezwaar, als muziekaf
gevaardigde dat de hoogte te
gering was. 'Des te lager het
plafond' zo zei hij, 'des te moei lijker
is het blazen' .
D~ burgemeester verklaarde; 'W ij
Willen graag de firma Jager bellen
om inlicht ingen, maar de gem. is in
principe tegen hou ten of ged.
houten gebouwen. De eerste
investering is misschien
voordeliger maar men moet
bedenken dat aan alles wat nieuw
is de eerste jaren geen onderhoud
komt Maar juist met houten ge
bouwen moet je na ± 5 jaar al aan
het ' lappen' en dan ben je uit 
eindelijk nog duurde r uit . Over de 4
ton zei de burgm. Alles is in
principe moge lijk maar let wel dat
de bevolking dat moet opbrengen
van Garmerwolde. In dit lichtpunt
bezien is het een onhaalbare kaart.
Het is wel zo, dat Garmerwolde

Met het bestuu r puilde de zaal van
dhr . Maat uit van de mensen, aan
wezig: 66 personen en later
kwam en er nog enkele bij l Dhr.
Veninga heette iedereen we lkom
en speciaal burgm. zandbergen en
dhr. Wijers. Dhr. Veninga stelde,
dat nu maar eens een meninguit
de vergadering moest komen over
het hoe of wat van een plan voor
een dorpshuis. Daama gaf hij het
woord aan dhr. Zandbergen die
opmerkte, dat dhr. Veninga vrij v lot
was met de gespreksoverdracht en
dat dhr. Veninga in de 'kapsalon
beter van de tongriem was ge·
sneden' . Derhalve wou hij toc h
graag even uitzetten en vert ellen
waarvoorzij waren gekomen.

Burg. zandbergen heette de ver
gadering van harte we lkom en was
zeerverbaasd over de enorme
opkomst. 'Zelden meegemaakt '
sprak de burgervader 'en dat be
wijst des te meer dat deze zaak
urgent is en de bevolking dat ook
weet en laat tonen' . Om te
beginnen is alt ijd moeilijk, maar als
men eenmaal ' gewend' is gaat het
beter .
Wat voor plannen heeft de gem.
voor Garmerwolde wat betreft een
dorphuis' , was de eerste vraag.
De burgemeester kwam met
enkele plannen (compleet met
tekening) waarvan de belangrij kste
waren:
A. Een volled ig plan voor alles en
iedereen aangepast aan de huid ige
accomodatie op het nieuwe GEO
terrein.
Hierin was ondergebracht een
gymnastiek- verg.- feest-zaal.
Uitbreiding GEO kleedkamers·
muziek etc. etc. kosten f
400.000,- 11
B. Dan was er een tweede plan wat
iets vereenvoudigd was maar in
grote lijnen overeenkwam met het
Ie kosten f 200.000, - I Hierin was
volgens de varg . een veel te kleine



Dorpshuis.

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

De heer Ger Pot uit Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer.
Via zijn rubriek 'Uit de Gem eenteraad' lal hij ons regelmatig op de .
hoogte houden van beslissingen die genomen worden, die te maken
hebben met onze dorpen Garmerwolde en Thesinge.

Readspreat. norm ale w eg, overleg met het be
stuur, waarsc hijnlijk niet mog elijk
is. 15 December is er begrotings
vergadering, de zaken waar op
bovengenoemde vergadering over
is gesproken zijn mij onbekend. U
ziet, informatie is erg belangriJk om
te kunnen handelen.

GerPor.

De redakt ie van de Garmer &
Thesinger Express wenst u alvast
fijne feestda gen en een heel goed
19ntoe.
In dit nummer hebben we geen
ruimte om acht er, noch vooruit te
blikken, maar eigenlijk willen wi j u
daarook niet meevermoeien.
Laten we het er op houden dat u
en wij beiden ook in 19n weer 'op
volle kracht' tegen aangaan.
Gewoon force majeur de toekomst
in.
En dan zal 't in het nieuwe jaar
waarac htig ook wel weer gaanl

Van de
Redaktie

zegd dat ik wel lid of donateur wil
worden van deze vereniging . Tot
op heden is daar geen aandacht
aan geschonken.
Vindt men het niet nod ig om mij
waar mogelijk te informeren, w il
men zijn eigen boontjes doppen.
Akkoord dat mag. Hetgeen
gebeurd is heeft mij zo bezig
gehouden dat ik mijn gevoelens
daarover graag op deze manier
wi lde uiten, aangezien het via de

'liefde' van èén kant moet komen.
Wat is namelijk het geval?
Maandag 22 november werd er
door de verenig ing van dorps
belangen Garmerwolde een alge
mene vergadering belegd.
Voor deze vergadering zijn naar ik
heb vernomen, diverse
verenigingen en instanties uit ge
nodigd.
Woensd ag 24 nov. moest ik
horen dat deze vergadering er wa s
geweest. Velen zullen nu
misschien denken of ik mij nu zo
belangrijk vindt dat man mij ook
uitnodigt. Dat is niet het geval,
want het gaat om inform atie die
voor mij onontbeerlijk is, om be
paalde zaken eventueel te kun nen
stimuleren of verdedigen.
Helaas moet ik zeggen dat dit niet
de eerste keer is dat dit gebeurt,
het is al herhaalde malen voor
gekomen. Ik heb zelfs al vaker ge-

een w eet dat men met het pro
bleem van zaalruimte zit voor
kulturele uitin gen,
gym nastiekruimte voor de lagere
schoolkinderen, zodat de to ch ge
vaarlijke tocht naar Thesinge niet
meer nod ig is en de ook nood
zakelijke uitbreiding van de kleed
gelegenheid voor GEO.
AI met al zaken die belangrijk zijn
om een dorpsgemeenschap

opt imaal te laten funkti oneren. Een
ieder die regelmatig dit blad leest
en Qwjenen die wi j wat kennen,
wetTn"dat wij het dorpsgebeuren
van Thes inge en Garm erw olde zeer
na aan het hart ligt . Waar mogelijk
probeer ik de belangen van deze
beide dorpen te behartigen.
Uiteraard heb je daar de nodige
informatie wel voor nod ig.
Het spijt mij dan ook dat ik op dit
moment moet konstateren dat de

In de laatste uitgave van de G & T
Express heb ik iets gesch reven
over een in te dienen plan voor
renovatievanwoningen in
Thesinge. Om misverstanden te
voorkomen w il ik nog even de zaak
duidelijk stellen. Vóór 31 dec. moet
de gemeente een aanvraag
indienen bij het ministerie. Daarna,
zal bij eventuele toekenning een
plan w orden gemaakt , w aarbij men
ook de bevol king zal inschakelen.
Afwachten dus.
Op 27 okto ber is er een
vergadering geweest, w aarin w erd
beslote n aan een aantal mensen in
Garmerwolde stukjes gron d te
verkopen.
Dat w as het enige in die verga
dering wat betrekking had op
Garmerwolde . De laatste raadsver
gader ing op 24 nov. bracht niets
nieuwsvoor Thesinge en Garmer
wolde, Toch zijn er een aantal
zaken in Garmerwolde die de be
woners nogal bezighouden. lede r-

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR UITSTEKENDE PRODUKTEN
. OP T GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT
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. Uiteraard legen de scberpst mogeNke prijzen ,

., • GROENTE& FRUITHANDEL., . (

H. KAPER
Rijksweg t40 Ruischerbrug (vlak bij de stoplichten) - Tel. (l;()-487480
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Geert Bouwman na weerzian met Indonasië:

(vervolg op pagina 71

Opgezette krokod/7Ienb8by.
Door Geert Bouwman meegbracht
in4B.

gaan, 't is toch een hele onder
neming.

Ik was al verloofd toen ik zai: één
wens: • nog êë n keer te rug . Dat
heeft altijd in m'n achterhoofd
gespeeld . Ik zou toan earst alleen
maar twae jaar geleden kwaman
we op het ideeom met z'n vieren
te gaan . Mijn vrouw, Gart an Rinus
en ik. IDa klein a is thu isgeblevan.)
Toen hebban wa de knoop doorge
hakt en we hebben d'r geen
momant spijt van gahad. 'In de ban
van da tropen'. Alleen dia reis al,
ook voor de jongens hé. Mevrouw
Bouwman: ik moest zo lachen,we
landdan op Djakarta, Rinus keek
het raampje uit en zei toen: Kijk,

.. • !
zoon Gert over het fotoalbum vol
met reisherinneringen pratend.

ma dar is eiganlijk weinig
veranderd sinds vroeger l
We zijnoverigens samen gegaan
met een kamaraad dia daar dastijds
ook was.

Interviewer Geert Boschma, semen
met Geert en Erty Bouwman en

speciale bel. Op dat moment
moaten alla vrouwen da pil
innemen.Anders zou er waar
schijnlijk niets van terecht komen.
Dat vergaten ze, of za zijn er te
druk voor.

Hoe bent u er eigenlqk toe ge
komen om met uw hele gezin te

So mm ige Nederlanders komen nu
in Indonesië en zeggen dan : zie je
wel dat het een janboel en chaos is
geworden, kijk dat komt er van '
Maar dat is natuurlijk belachelijk.
Je moet niet vergeten, het grote
probleem van de ontwikkelings
landen is de geboortebeperking .
Als wij hier in Nederland gezinnen
met Btot 10kinderen hadden
omdat hier geen beperkings
middelen waren dan was het hier
ook een chaos . Nat zo goed. Ze be
ginnenin Indonesiënu trouwens
serieus met de pil.
Mevrouw Bouwman: Ja, in ean be
paalde kampong luiden ze elke dag
op een bepaalde tijd mat een

'Onvoorstelbaar hoe hartelijk de
bevolking is . .. '

geten dat alles daar gewoon 40 jaar
achterloopt. Ze hebben er in ieder
geval nu goed onderwijs, er is geen
echte schrijnende honger meer en
iedereen loopt redelijk gekleed .
No u ja, die krottenwijken, die ar
moede in die kampongs, wat wij
dan momenteelarmoede noemen,
die had je hier 40 jaar geleden ook
nog . 40 Jaar geleden waren er bij
ons ook nog plaggehutjes zonder
stroom, water en andere facili
teiten. En dan was het hier ook nog
koud ook. Men heeft daar echt niet
zoveel nod ig.

Oosterse devotoe in zwart ebben
hout. Dit houtsnijwerk is door één
man met de hand gemaakt in tien
dagen.

Geert Bouwman bezocht deze zomer met z'n gezin
Indonesië. Een weerzien met een land waarheen hij in
1948 voor de 'Orde, rust en vrede' werd heengezonden.
Over dat weerzien na bijna 30 jaar, de veranderingen, en
de reis van familie Bouwman het volgende relaas dat de
re dakt ie met erg veel plezier heeft opgetekend.

NOOIT MEER LOS

' Ja, Orde. Rust en Vrede heatte
dat . Maar toen we daar. nadat we
er in 48 waren heengezonden,
enkele weken waren kreeg je toch
wel snel in de gaten dat het een
verloren zaak was. Wat déden we
er eigenlijk ook. het wils ons land
niet. Bovendien waren die mensen
- de tegenstanders to en. niet on 
redelijk.
Er zijn destijds 7 kamaraden ge
sneuv eld door akt ies van de TNI ,
het indonesische onafhankelijks
leger. Dat vond je natuurlijk ont
zettend, maar echte haat , nee dat
kan ik niet zeggen. nee. De Neder
landse troepen waren daar eigenlijk
voor de bescherming van het
nederlandse kapitaal. En nogmaals:
die mensenwaren helemaalniet
onredelijk. We hebben na de
afwikkeling. de souverainiteits·
ove rdracht ook veel met ze
gepraat. Speciaal met soldaten van
de Siliwangadivisie, die w ij dastijds
moesten uitschakelen. Dat waren
allemaal lui die in Nederland
hadd en gestudeerd . Er waren er
bij, die wisten rnëêr van Groningen
en Nederland dan jij zelf . Dat was
op zich al een gekke gewaar
wording, natuurlijk.

Hoe kijkt u nu tegen de kwestie
met de Zuid-Molukkers aan?

Tja. die zaak is to ch wel verkaerd
gespee ld vind ik. Daar zijn toch wel
elemantaire fouten gemaakt door
de Nederlandse Regering . Die
mansen hebben zich niet voor 100,
maar voor 150% voor de Neder
landse zaak ingezet. Ze konden
daar toen niet blijven dus werdan
ze ingescheept naar Holland. En
wat doet de Nede rlandse regering?
Die zegt terwijl za hier van boord
afstappen: zo en nu zijn jullie dan
allemaal ontslagenI Moet je je
voorstallen, je hebt een baas met
meer dan gewone inzet ged iend en
dan wordt je even zo aan de kant
geschoven. En in barakken
gestopt. Nee, dia mensen, dat
waren op- en top militairen. Die
hadden ze in de eerste plaats mil i
tair moeten laten. En nu zit je met
vrijwel onoplosbara problemen.
Want afgezien van het fait 6f da
Molukkers staatskundig terug
kunnen gaan , Anbon is een typisch
ontwikkelingsgabied. De weelde
die men hier gewend is - bewust of
onbewust - die kun je maarzo niet
aan de kant schuiven.
Dat verschil in welvaart zet je t6ch
aan het denken.
Nu ook, anno 1976kun je wel
zeggen, wat is het daar een janboel
in Indonesië, maar je moet niet ver-

HET LAATJE TOCH



SPECIAALZAAK VOOR

Garmerwolde.

Abonnee's!

Geld en goede raad.

Rabobank ~

We wensen u
'n voorspoedig nieuwjaar I

Mochten er nog mensen
zijn, die toch nog abonnee
willen worden, dan kan dat
als nog. M isschien zijn er
ook nog een paar mensen
die door omstandigheden
de krant niat hebben ge
kregen. In beide gevallen
even langs lopen bij R.J.
Ganzeveld. Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

J. Westerhof-Niemeyer
Thsis'n

Noar aanlaïding van höt
fleske mit
Anti-snot-emulsie

Daarover schreef Ger Pot ien 't veurige nummer, aas je
nog al vaak last haar'n van 'n loopneus,
Dat gouje zat ien 'n broene fleske, en 't wes te krieg'n bie
Dlekmoa.
Maar wai e wèl, dat 't er ook greune fleske's bie
Diekemoa ston'n7
Daar zit echte allerwetse lavertroan len. en aas je dat
maar zummer en w inter bruuk'n , höt 'n grode
oetzundering is, datje 'n loopneus hem'n, en griep
krieg'n .
Harn.n dokters ' t ook noit zo drêk, mit al heur gr iep
spuit'n dei ze geeb'n mot'n.

de GJV dit jaar weer gro ter is ge
worden. Nic o Schu tter werd met
meerderheid van ste mmen
gekozen en aanvaarde zijn nieuwe
functie.
14 november zou de GJV-avond
komen te vervallen wegens de
gespreksavond. maar omdat de
gespreksavond 14 dagen was uit
gesteld, hadden we deze keer de
gezellige avond . W e besloten dit
[aar een Sinterklaasaktie voo r de
kankerbestrijding te houden. Na de
koffie begon het feestprogramma.
De spelletjes en een quiz werden
afgewisseld met kleine pauzes,
waarin gratis consumpties en mu
ziek de stemming verhoogden.
Daama kon iedereen die dat wilde
nog blijven. terwi jl toen ook de
muziek niet ontbrak.
28 november is dus de gespreks
avond . die zal gaan over het
huwelijk en waar GJVers natuurlijk
ook welkom zijn . 12 december
willen we praten over
ontwikkel ingshulp en op tweede
Kerstdag is er een kerstvier ing .

Het bestuur.

•

19 dec. 10 uur dienst in
Garmerwolde
Voorganger : ds. de
Vries- Batenburg

9 uur zondagsschool voor de
kleinen
10 uur zonda gssch ool voor de
groten

24 dec . 21.30 uur interkerkelijke
kerstnachtdienst in Thesinge
22 uur interkerkelijke kerstnacht
dienst in Garmerwolde

25 dec. 16 uur kerstfeest van de
zondagsschool in de kerk van
Garmerwolde

26 dec. 10 uur dienst in Thesinge
Voorganger: pastor Paping

31 dec . 19 uur dienst in
Garmerwolde
Voorganger: cand . Witteveen

FOTO FILM

DOKA
PASFOTO 's

i.p~es
POELESTRAAT 19

GRONINGEN te l. 12 86 84

FOTO
FILM

5 dec. 10 uur dienst in
Garmerwolde. Voorganger: dr.
Boelens

9 uur zondagsschool voor de
kleine n
10 uur zonda gsschool voor de
groten

12 dec . 10 uur dienst in The singe
Voorganger: ds. v.d. Lingen

9 uu r zondagsschool voor de
kleinen
10 uur zondagsschool voor de
groten

Agenda Ned.
Herv. Gem.
Garmerwolde/
Thesinge
december

AGENDA

~dY lJ~p·eht
Op 31 oktober vertelde Peter
Heidema over de dienstplicht en
over zijn ervaringen in dienst .
Jongens van 18 jaar worden opg e
roepen voor de keuring en als ze
goed worden gekeurd en niet
worden uitgeloot moeten ze op
komen. 1 op de 4 jongens moet in
dienst. De dienstplichtigen worden
in een onderdeel geplaatst. w aar ze
een op leiding krijgen, daarna
komen ze in een paraat onderdeel.
De diensttijd en de opl eiding
variëren per onderdeel. In dienst
krijgt iederee n minimaa l het mini·
mum jeugdloon. De huisvesting en
de geestelijke opvang vond Peter
in zijn onderdeel niet zo goed.
An dere nadelen zijn dat je in dienst
geen eigen mening hebt en dat je
de laatste maanden weinig meer
hebt te doen .
Uit de discussie bleek dat we het
over het algemeen wel zinvol
vinden om een leger te hebben. Of
wapengeweld voor een christen
wel of niet aanvaardbaar is. bleek
een moeilijk punt te zijn .
Aan het eind van de avond kozen
we een nieuw bestuu rslid, omdat
Dirk van der Borg op non-actief
staat door zijn diensttijd en omd at



Kort
Nieuws
Thesing~

Op 4 dec. a.s. zal de Chr. Ger. Kerk
Thesinge w eer een aanval doen op
uw papiermand . Dan wordt n.l.
weer de 'papierophaaldienst' in
werking gesteld.
U kent de regelsl Graag in zakken
of bosjes langs de w eg dan kunnen
we snel werke n. A lvast bedankt
voo r uw medewerking.

bestuur.

Garmerwolde
De uitvoering van 'Wester' en
'Harmonie' gezamelijk in de
'Schakel' te Oosterhog ebrug gaat ,
nu dhr. v.d. Schans zich heeft aan
gemeld als nieuwe kastelein, niet
door. Vroeg in febr. geeft nu de
toneelver. in Garmerwolde bij W.
v.d, Schans haar eigen uitvoering
evenals de muziekver. 'Harmonie'
maar dan ± 4 weken later.

Ter overname aangeboden:
1 kinderwagen + 1 wan delwa gen.
Beide wagens zijn zeer goed
onderhouden. Prijs nader overeen
te kom en.
B. van Dellen, Laurens van der
Veenstraat 3, Garmerwolde,
tel. Q50.4B7101 .

stoomfluitje
Te koop :
Trekhaak Opal Kaden
B.A . v.d, Laan
Thesinge (05902-1713).

Te koop:
Nog enige zware mestk alkoenen
voor de komende kerstdagen.
Ook wel geslacht.
Te bevragen bij:
A. Ebeling, Oude Rijksweg 29,
Garmerw olde, tel. Q50.4B7339.

Mededeling
De collecte voo r het geestelijk ge
handicapte kind heeft in Thes inge
310,50 opgebracht.
Alle gevers harte lijk dank .

Gevonden geld
René Maréchal heeft in de Hilde
brandstraat geld gevond enI De
verliezerkan zich meldenin de
L.v.d. Veenstraat lB,
Garmerwolde.

Vorige puzzel blijft geldig
Inzenden vóór 20 december naar
R.J . Ganzeveld, Dorpsweg 56.
Garmerwolde.

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels-

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen -

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

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen :;~

lezers G & TExpress 10% korting

Weer als vanouds
hebben wij een grote parti j prachtige
KERSTBOMEN met en zonder kluit!

Tevens levering van alle soorten
KERSTSTUKJES - GROEN - HULST
Speelalltelt kenttakken, enz.enz.

U kunt ons binnenkort aan huis
verwachten voor Uw besteIling.

Fa.R. VEENSTRA
GrasdIJkweg 31
GARMERWOLDE

U kunt natuurlijk ook even bel/en:
(050) 48 72 80.

P.S.: Franco levering.



In dit blad adverteren is: klanten vermeren.

Kantoor en w erkplaats :
Oude Rijksweg 12, Garmerw olde, tel. 050-487098.

Adviseuze voor Lewen borg :
mevr . H. Orewes, Mee,p aal 170. tel. 050-410531.

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

Natuurl ijk 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 ve rder:

vouwwanden, verduisteringen, rolluiken,
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

\ I / ,

----- -
~-
edelslager -~Mrq#-

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

J. FEENSTRA

\'Iees Ille\'I-.'I"'.
11 ,,'eet I.esf
"';1;11-••111.

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

Iedere woensdag Gehaktdag

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
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 .. TEL. 05902-1383

•
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le dinsdag na het versch ijnen van
dit blad ?

voorgaan, Het is evenwel de
bedoelinq, dat men niet
achter een predikant aangaat
maar dat de Thesingers in
Thesinge en de
Garmerwolders in Garmer 
wolde kerken. 'Juliana' in
Thesinge en de 'Harmonie' in
Garmerwolde zullen naast de
organ isten voor de bege
leiding zorgen. De dienst in
Garmerwolde begint om 10
uur, de dienst in Thesinge
waarschijnlijk om half l a,

Traditiegetrouw zullen de
avond voor kerst, op vrijdag
24 december in de hervormde
kerken van Garmerwolde en
Thesinge kerstnachtdiensten
gehoud en worden. Deze
diensten gaan uit van de
plaatselijke chr istelijk-gerefor
meerde, gerefo rmeerde en
hervor mde kerken. In
Thesinge zal dit jaar een
chr istelijk-gerefo rmeerde en
in Garmerwolde een
hervormde predikant

\ I / ,

A. W ierenga, O. Rijksweg 19,
Garmerwo lde of naar J .
Hazeveld-Maat, W .F. Hildebra nd
stro35. Mogen we op u rekenen, de

Interkerkelijke kerstnacht
diensten in Garmerwolde en
Thesinge
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Elke dinsdagm iddag van 2-5 uur
wordt er gekaart en gesjoeld in het
Groenekru isgebouw in Garmer
walde. Erzijn echter nog veel meer
spelen.
Bent u nog geen 65 jaar? Geen be
zwaar. Iedereen is welkom. Kom
gerust eens kijke n en speel een
middag mee. W ilt u inli chtingen ga
dan even naar de heer,

Nieuwe leden
gevraagd
De bejaardenso os bestaat alweer 5
jaar. We hebben dit met z'n tienen
gevierd. J a, u leest het goed, er zijn
nog 10 leden. We begonnen met
24. Toch willen we graag
doorgaan .

Geert Bouwman, entbousiest
vertellend, met op z'n knie jongsre
zoon Roland, die rhuis bleef raen
zij naaf Indonesië gingen.

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

r

Tijdens het verdere verloop van het
gesprek passeren alle bekende
namen die we vroeger op school
hebben geleerd de revue. Djokja,
Buitenzorg, Semarang, Bandoen
en noem maar op.
'Een onvergetelijke reis' ,
benadru kt de heer des huizes nog
eens, al vo nd ik die aardbeving op
Bali - al was het op ons punt niet zo
erg - wel eng', vu It mevrouw
Bouw man nog aan.
'En toch . , .' - hoorden we toe n we
op 't punt stonden weg te gaan,
'en toch willen we d'r nog eens
heen. Om alles eens wa t rustiger te
bekijken '.
Zou dat de ban van de t ropen zijn?

Drentse Humor

En het is onvoorstelbaar hoe harte
lijk je overal ontva ngen wordt door
de bevolking . We rkelijk, dat is niet
voor te stellen . Misschie n denkt
een buitenstaander wel dat die
mensenrancuneus zijn of nog iets
tegen de Hollanders hebben maar
het tegendeel is waa r.
Je wordt overal gastv rij binnen
gehaald, ze willen alles we l voor je
doen.
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Op 3 nov. j.L was mevr . Brals uit.
Norg bij de Plattelandsvrouwen In
Garmerwolde.
Zij vermaakte de dames koste lijk
met allerlei verhalen in het Drents.
Veel leuke kindergezegden en ook
een verhaal over een groep dames
die een reisje gingen maken. Dit
verhaal heette 'Spiegelbeeld' en
ongetwijfeld zullen veel dames
zichzelf hierin herkend hebben.
Mevr , Brals kan geweldig vertellen
en mede doordat zij zelf zo' n
pleizier in haar verhalen had, was
het een heel geslaagde avond'.
Er werd tenmin ste heel wat afge
lachen.
De volgende avond van de Platte
landsvrouwen is een Sinterklaas
avond op 1 dec. bij café St ol.
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(vervolg van pagina 1:Vergadering Dorpsbelangen)

v/h Ubels

H.C.
Garmerwolde
Na kompetitie-wedstrijd gehouden
op 14nov . in de omgeving.
1. M, Blink, 69 st., 3660gr., 142
pnt.
2. J .D. Slachter, 58st., 3ll9O gr. ,
136pnt,
3. A. Kamper, 56 st., 3430gr., 125
pnl
4. G. Boer, 42 st. , 22llO gr., 88 pnt.

Modehuis
v.d. Laan

I

om modieus maal te ziJn
Stat ionsweg 25, Bedurn
telefoon 05900-2295

Thesing~
Aan de Schutterlaan in Thesinge
wordt momenteel druk gebouwd.
Op de plaats van de afgebrande
woning van fam. Blaauw verreist
weer een nieuwe. Ook op andere
plaatsen aan de schutterslaan
rijzen nieuwe woningen als
paddestoelen uit de grond.

Voordar de burgameesrer wegging: 'Nog vrage, manne, geen Vf8ge . • •'

.;.- :
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de huidige gebouwen met name
voor gymnastiek en sport dan
hebben we toch alles moo i dicht bij
elkaar.
Dhr. H.I. Havenga ging op het ant ·
woord in van de burgemeester aan
dhr. Hazeveld dat ook een gem.
architekt betaald moet worden
(salaris) i.v.rn. tekeningen en
bestek maken . ' Ik wil dat plan wel
uitwerken van 2 ton en dan wil ik
daarvoor geen onkosten
berekenen l aldus dhr. Havenga
'Dat kan' aldus burgm,
Zandbergen 'hier is de tekeningl'
Dhr . Dümmar merkte nog op over
het 'hameren' van dhr . K. Pestman
over het plan van Jager, dat ook
deze'nait veurnegenuurschit' .
Daarna kwam dhr. K. Wierenga in
actie, 'Mensen' sprak hij 'Gooi dat
plan van 4 ton maar onder de tafel
enlaten wij alsverenigingennaar
V.d. Schans gaan. Laat dhr.
Havenga dat plan uitwerken voor
GEO en (schooll gymnastiek, dan
zijn we d'r toch uit. De burge
meester lietweten dat hij wou ver
trekken en bedankte de
vergader ing nogmaals voor de op
komsten prettigemaniervan
vergaderen .
Hij verzekerde dat indien de v:».
Dorpsbelangen voor de 15e dec. .
(begrotingsverg.) met plannen ter
tafel kwam er zeker iets uit ging
komen . Dhr. Dummer bood de
burgemeester en dhr . Wijer een
fles B.B. (Brig itte Bardotl aan en
bedankte de heren voor hun
komst. De heer V.d. Schans ver 
telde de vergadering dat hij
plannen had de zaalruimte te ver
groten in overleg met veren igings
besturen. Tevens liet hij weten dat
hij een arch itekt in 'dienst' had ge.
nomen, die z'n mannetjestonden
het best voor elkaar kwam. Nadal
er nog hevig werd gepraat besloot
men dat men voor gymnastiek en
sport een 'plan' gaat uitwerken (op
het nieuwe sportterrein I en dat
men met alle andere verenigingen
lindien men dit als vereniging uitll
naar café v.d, Schans gaat en
kunnen gaanI Dhr. Veninga sprek
het slotwoord en wenste iedereen
wel thuis. Nu maar wachten tot na
15 dec. . • • • •• ••

Na de uir/eg die burgemeesrer
Zandbergen gaf, deden enkele
bouwrekeningen de ronde door de
zaal.

'Als w"ij dit doen', vervolgde de
burgemeester dan moet dit toch
nog naar de griffie, en daar werken
ze ook veel met rood potlood.
Bovendien kunnen wij daar geen
toestemming voor gevenwant dan
komen andere heren of instant ie's
bij ons en dan is het hek van de
dam lln de vergadering werd her
haaldelijk gezegd, dat school ,
gymnastiek en uitbreidina van
kleedkamers toch een eerste ver
eiste was. Wat het eerste betrof,
was de heer Oost ing er voor dat
hieraan spoedig iets gedaan werd.
Dhr. H. Klunder; 'Het is een
treurige zaak dat de eerste 3
klassen geen gymnastiek krijgen
terwijl dit 'verplicht' is. Met de
andere klassen moet Oost ing naar
Thesinge wat een levensgevaarlijke
tocht is met zoveel kinderen. De
burgemeester beaamde dit . Dhr.
Klunder vervolgde ' Laten wij als
verenigingen een prioriteiten lijst
maken, gaan wikken en wegen en
laat hieruit een 'plan' ontstaan'. De
burgemeester had hier wel oren
naar en vond het een goed plan.
Dhr. G. Bouman; kunnen we daar
bij het sportveld niet iets doen bij

met z'n 800 inwonersin de gem.
Ten Boer de meeste verenig ingen
heeft (48 veren igingen red.) maar
daarvan maakt de helft maar één of
twee keer gebruik van een gebouw
van 4 ton. Dan is het niet haalbaar.
Men moet zo'n gebouw gaan
exploiteren. Hij sprak nog over
gelden die mogelijk zouden kunnen
worden gebruikt als de gem.
Groningen het volgend jaar het
grof wil in de buurt van Garmer
walde wi l storten. Dhr . Dab zeo
'Het moet met ons dorpshuis niet
zo gaan als met het cultureel
centrum in Gron ingen, waar elk
jaar 6 millioen bij moet! Dhr.
Dümmer vervolgde, Laat de gem.
dhr . v.d, Schans 1 ton geven dan
kan die daar wat mee doen .


