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Wat deed û rnet de Kerst of - wat deed de Kerst u - zie voor dit item ons multi-om slagverhaal op de pagina's 4 en 5.
Een waarheidsgetrouwe weergave van maandagavond 3 januari 19n, waarop de redaktie onverhoed bij de diverse
dorpsgenoten te gast w as .• .

Watdeed LÎ met Kerst?

Hoagel en snei
op nadde
grond, Bin'n
drei doag'n
vorst in de
grond

ger pot

Diegenen onder U lezers die vr ij
veel lezen weten dat veel schrijvers
van boeken of van an ikelen de
voorkeur hebben om boven hun
geschriftenhet citaat van een
persoon aan te halen. Dit citaat
heeft dan meestal betrekk ing op
hetgeen zij eronder schrijven.
Terwijl de afgelopen nacht een
stormdepressie over Europa
raasde, de ene bui na de andere
Thesingeen omstreken
natspoelden, verzamelde zich 's
avonds 1 december een gedeelte
van de mannelijke bevolking van
Thesinge zich bij cafe Dijkerna.
Trad itioneel vermeldde het
programma dat men om half acht
wenste te beginnen . Omstreeks 8
uur werd met de vergadering
begonnen. Dat men de techniek
van het vergaderen in Thesinge
volled ig beheerst bleek wel uit het
feit dat men om 5 voo r half 9 al aan
de pauze toe was. Iedereen kon
toen zijn tweede kop koffie krijgen,
persoonlijk heb ik de ovenuiging
dat we ooit nog eenszover komen
dat, gezien de stijg ing van de
koffieprijzen , we de zaak
omdraaien. De borrel wordt door
de Scheuvel betaald en dan kan
men zo men wil zelf koffie
bestellen.
De notulen , jaarverslag, verslag
van de penningmeester, verslag
van de kascommissie(J.v. Zanten
en H.v.d. W ou de) wa ren de punten
voor de pauze. Na de pauze een
bestuursverkiezing, H. ten Cate, R.
Jansen en J . Mollerna werden
herkozen . 8 ij de bespreking van de
eersterijderij 'Nerdevenals
voo rgaande jaren besloten dat men
in eerste instantie de kinderen zou
laten rijden. Bij wat voor wedst rijd
er voor volwassenenmoest
worden georgan iseerd bestond er
binnen de vergadering wat verschil
van mening. Een aantal mensen
gaven de vo orkeur aan estafette
wedstrijden, terwij l er ook
stemmen opgingen die individuele
(moeilijkk w oord) rijderij veel beter
vonden . Op dat moment ontstond
er in de vergadering een lichte
beroering. Het bleek dat een aantal
mensen niet precieswisten wat er
met dat moeilijke woord werd
bedoeld . Nadat Jan Dirk Slagter
had gesuggereerd dat het
'achteroet scheuve/'n' was kon de

voorzitter geluk kig ingrijpen en de
vergader ing duidelijk maken wat
dit woord betekend e.
Tijdensde rondvraag kwam uiter
aard nog aan de orde waarom het
vorig jaar de ijsbaan niet onder
water stond. Ofsch oon het wel
moeilijk was, lukte het toch om de
vergader ing zo gauw mogelijk naar
andere punten te laten vragen.
Sterk punt voor het bestuur was
dat men kon stellen dat de pomp er
dit jaar augustus al stond zodat
men dacht ruimschoots op tijd te
zijn. Helaaskonstateerdeiemand
uit de vergadering dat er voor het
draaien van de pomp elektriciteit
nod ig was en dat dat nog steeds
niet in orde was. U merkt het dat
een bestuur het niet gemakkelijk
heeft met zulke kritiese leden.
Gelukk ig heeft 'de Scheuvel' altijd
een sterke troef achter de hand.
Hoe krit iek een vergadering ook
mag zijn, Jan Slump haalt zijn
kunstenuit en iedereen gaat
nuchterof aangeschoten, maar
tevreden naar huis.

Ere-lidmaat
schap
Met algemene stemmen (401
besloot de vergadering van '0.
Scheuvel ' te Thesinge op
woensdag 1 december om Roeit
Ridder wonende te Theslnge, als
ere·lld van de Scheuvel te
benoemen.
Roelf Ridder, een markant figuur in
Thesinge, kon zelf helaas niet op
de vergaderingaanwezig zijn.
Vermeld dient te worden dat hij
een van de oprichters is van de
Scheuvel, vroeger een van de
meest gevreesde scheuvellopers
vanThesinge en omgeving was.

Sinterklaas
avond
Op 1 dec. j.1. hadden de Platte
landsvrouwenvan de afd.

I.P

Garmerwolde een feest elijke
Sinterklaasavond. Deze avond
werd verzorgd door 3 leden nl . de
dames Schuur, Bos en Jurjens. W e
werden ontvangen met
Sinterklaasmuziek. Ieder kreeg een
plaats aangewez en aan één van de
7 tafels. We vormden zo 7 groepen
om spelletjes te doen. Er was een
foto puzzel waar een gedich t bij
moest, een kwis en een soort
cryptogram. Ook moest iedere
groep een Sinterklaaslied 'spelen'
met een wasbord, deksels en
anderelawaai instrumenten.
De restvan de dames moest raden
welk lied het was.
Dit ging natuurlijk met veel plezier
gepaard. Tussen de bedrijven door
werden de pakjes uitgepakt en de
gedichten voorgelezen.
Aan het eind van de avond kreeg
de groep die de meeste pu nten had
verzameld met de spellet jes een •
prijsje aangeboden.

(zie verder pag. 21



(vervolg verslag
Plattelandsvrouwen/

Er waren 48 dames bij deze zeer
geslaagde avond aanwezig.
De volgende avond van de Platte
landsvrouwen is de 'Niüaarsvezide'
op 8 jan . Er wordt dan een toneel
stu k opgevoerd door de
toneelvereniging uit ons eigen
dorp.

Op zaterdag 27 novem ber hield de
PJG haar jaarlijkse d ropping. Deze
keer w as de dropping uit gezet in
de omgeving van Steenbergen. De
organisatie w as in hand en van een
paar vaklui, wat versch illende
groepe n ti jdens de tocht ook wel
gemerk t.
De dropping was voor leden en
niet -leden en gelukkig was er een
gewe ldige opkomst n.l. 51
deelnemers.
Het punt van samenkomst was bij
café Ma at en vandaar zouden we
per bus vertr ekken. Iedereen was
voorzien van hoq elaarzen + zak
lantaarn en vooral was iedereen
erg enthousiast. Het werd propvol
bij Ma at en er w erd al dru k gepraat
over de plaats van de dropping,
hoe lang het zou duren, of er nog
bepaalde voorzieningen moesten
worden getroffen enz.
Om on geveer 7 uur lat iedereen
goed en we l in de bus en
vertr okken we vol goed e moed.
Tu ssen haakjes : het was een bli j
wee rzien met de chauffeur want
het w as dezell de als d ie dit jaar met
de PJG mee is gew eest naar Kiel.
Tij dens de busrit we rd de samen
stellin g van de groepen bekend
gemaakt en de leider van elke
groep. Op de eindbestemmi ng
aangekomen dronken w e eerst een
kop ko ffie, te rwijl de organisator de
spelr egels van de dropping
u it legd e. Daarna vert rok er om de
3 minuten een groep. Iedere groep
kreeg een stenc'l met de punten en
opdrachten w aaraan het zich
houden moest. De ene groep had
daa r natuurlijk meer moeite mee
dan de andere, aangezien de
opdrachten ook niet zo eenvoudig
bleken.
Na diverse on tberingen en ett elijke
discussies over links ol rechts te
hebben doorstaan kwamen na een
paar uur de eerste groepen al weer
binnen. Ze leverden het stencil in
en voorz agen zich dan al gauw van
een opwarmertje .
De ene groep na de andere

druppelde binnen en het duurde
niet lang of de stemming zat er
goed in .
Ondanks de uitputtende tocht
werd er toch hevig gezongen en
gedanst. Maar op den duur werden
we toch wat ontevreden, want
waar bleef ons bord snert? Het
bleek dat men in de keuken al druk
bezig was en na een poosje zaten
we allemaal van een bord snert met
worst te gen ieten, hoewel enkelen,
die goed in de leeststemming
waren, zeer oneerbiedig met de
worst omsprongen.
Om 1 uur moesten we weer
vertrekken. Het kostte wel wat
moeite om de nog lang niet uitga
leeste mensen in de bus te kr ijgen.
Het lukte toch en t ijdens de rit
probeerden enige mensen wa t uit
te rusten, maar het merendeel
zong hun kelen schor en sm eerde
ze met de gewonnen prijzen.
Tu isgekomen werd het feest bi j
café Jägermeister doorgezet.
Iedere en scheen nog over
voldoende lut te bezitten, vooral
de winnaars hadden er nog niet
genoeg van . Dit waren trouwens:
1e prijs, groep 10: Jan vld Molen,
Anneke W ichers, Alderik
Scholtens, Janny Eggens en Henk
Oosterhuis. De 2e prijs , groep 7:
H.O. Tammeling, Hermie Slagter,
Dinko Bolhuis, Martina Rheinbeck
en Clara Pots. De Je prijs, groep 2:
Jan Dijkstra, Mennie Oosterhuis,
Jantina Eggens, Roelie Kreuze en
Bert Harms. De poedelprijs kwam
in handen van groep 8, die bestond
uit: Jaap Woltjer, louis Visser,
Jaap Veninga, Geert Wieringa en
Dineke v. Zant en. Ze waren hier in
het geheel niet treurig om, ze aten
de kersenbonbons op en
verklaarden dat het kwam als
gevolg van hun democratische
aanpak en erg te hebben genoten
(missch ien wel meer dan de andere
op succ es beluste groepen, zo
zeiden zijl van de woeste drentse
vlaktes en de ongerepte natuur.
Wat de volgende akt iviteit vld PJG
betreft: We hopen op vrijdag 17
december samen een kersta vond
te houden in calé Maat.

nieuwjaars
wens 1977
Wij wensen alle mensen,
wat zij
ons wensen

Fam. K. Jansen
Transportbedrijl
Garmerwolde

Aan de krant
In de laatste 'Garmer en Thesinger Expres' stond dat aan de
Schutterlaan in Thesinge de huizen als paddestoelen uit de
grond rijzen . Natuurlijk moet de familie Blaauw een nieuw huis
nu hun oude is afgeb rand I Dat stel ik voorop. Maar waarom
kunnen die èndere huizen niet in de dorpsstijl worden
gebouwd? Als iemand aan zijn bestaande woning ook maar dit
wil veranderen (voor een betere keuken , of een kamer erbij)
moet hij zich aan allerlei voorschriften houden, zodat het
dorpsgezicht beschermt blijft. Daar was ik het altijd wel mee
eens, maar nu vind ik dar onrechtvaardig geworden want die
nieuwe mensen bouwen maar raak. Ik heb er niets op die
mensen tegen maar ik vind dat de gemeente met toestemming
voor zulke 'opscheppers-woningen ' een scheve schaats
berijdtl Mensen met geld mogen opeens wel van allesl

Bewoner van De Laan in Thesinge.

Dealer van onderstaande merken:

.Fendt en Landini .Mengele .Vicon
traktoren .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.\t

g.n1g. en mechanlsatlebedrlJt

Ielefoon 05902-1321 en 1536

ELEKTRO
STEREO HI-FI
TEl.JEVISIE

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR UITSTEKENDE PRODUKTEN
OP.,. GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT

E.HAVENGA
OUOE RI.JKS\NEG 9
GARMER\NOLCE

Uitersard tegen de scherps t mo gelijke pnïren

GROENTE & FRUITHANDEL

H. KAPER
Rijksweg 140 Ruischerbrug h1ak bij de stoplichten) · Tel. fl)().487480

050-487425



GJV Thesinge dktie Q.p.
IONDERLING PUZZElGENOTI

kruisw oord puzzel!

Zondagavond 12 december
hadden we veel gasten, o.a. drie
leden van een werkgroep van het
WOS, dat is het CNV en de WJ
samen. Martin Zijlema en Henk Hut
hadden deze avond over ontwikke
lingssamenwerking voorbereiden
zaten ook in de werkgroep. Aan de
hand van dia's werd ons verteld
over de toestand in Braziliëen in
Barra, het dorp dat de WOS heeft
geadopteerd. In Brazilië is het
grootste deel van de bevolking erg
arm door de zeer ongelijke verde
ling van het kapitaa l. Het land heeft
veel grondstoffen, maar die
worden vnl. door buitenlandse
maatschappijenverwerkt en alleen
de rijken profiteren ervan. Er is een
sterke trek naar de steden, zodat er
grote krottenwijken ontstaan waar
veel ziekte is. In het geadopteerde
dorp werd een coöperatie gevormd
om zo verbetering te krijgen .
Uit de discussie hierna bleek
duidelijk dat we als chr istenen hulp
moeten geven zonder iets terug te
verwachten.
Deze avond werd er ook gecollec
teerd voor de kankerbestrijding. De
opbrengst was f 112,60.

Kerstfeest 1976:
Donderdag 23 december brachten
we ongeveer 70 zelfgemaakte
kerstbakjes naar bejaarden, alleen
staanden en zieken in Thesinge en
naarenkele mensenin 'Bloemhof'
en in Garmerwolde.
Tweede Kerstdag hebben we
samen met de Chr. Geref. Jeugd
verenigingkerstfeestgevierd in
'Ons Trefpunt'. Erwaren ongeveer
60 mensen. We begonnen om half
vier met thee. Na de opening
praanen we over kerstbeleving.
naar aanleiding van een kort
toneelstukje waarin enkele
meningen over kerstnaar voren
kwamen, o.a. van een zakenman,
die kerst alleenmaar alseen winst
gevende zaak zag. De laatste
discussievraag was, hoe je zelf
kerst beleeft .

Om half zes hadden we een
gezellige borrel en daarna was er
een soort speurtocht door het
dorp . Toen iedereen terug was,
stond er een broodmaaltijd klaar.
Nadat we met gitaarbegeleiding
iets hadden gezongen, hielden we
een aktie voor het kindertehuis 'De
blijde were ld' in Groningen, die
f 189,75 opbracht.
Om ongeveer acht uur begon het
feestprogramma waarin
verschillende spelletjes werden
afgewisseld met de nodige
consumpties. Erwaren twee
groepen, die o.a. bij een woorden
spel, een bakstenenspel en een
muziekquizprobeerdende meeste
punten te halen. We gingen door
met o.a. een jassenspel, een soort
stoelendans.
Toen deze geslaagde kerstviering
officieel was afgesloten, kon
iedereen zoals gewoonlijk nog
blijven, wat veel mensen dan ook
deden.

We zullen het nieuwe jaar met de
GJV op 9 januari beginnen, het
onderwerp is dan : geloven en
belijden nu. 23 januari zal er een
gespreksavond over de zending
zijn naar aanleiding van de
75-jarige zending op Sumba .

Het bestuur. Horizontaa l
1 kwaad
4 ketting
8 aanwijzing (afk.)

10 één (enq .)
11 hoort bij sien
13 per order (atk.)
14 geheimschrift
15 insekt
17 blaasinstrument
18 ged. v, tafelbestek
21 dominee (afk .)
23 noodse in
24 ged. van schip
26 oktober (afk. )
28 sportgebeuren
30 bekende voetbalklub
31 vader
32 bergstroom
34 ged. van scheepsmast
35 radium (afk.I
36 lol
37 bouwland rondom een'dorp

(Drente)
38 overal
39 scheiding tussen twee

luchtsoorten

Verticaal
1 vaartuig
2 onder anderen (afk.l
3 vruchtvocht
4 kilowatt (atk .)
5 landelijke bijeenkomst
6 het overdragen v.e. wissel
7 luizeëi
9 windrichting

12 speeltu ig
14 tamme kraai
16 overblijfse l
17 flor ijn lafk.)
19 rivier
20 soort scheikundige verb.
22 gedroogd vruchtvlees

(kokosnoot
25 klein bros koekje
27 zonder haar
29 vrou wt jeshond
32 groot olie concern
33 kanton rechter (afk .)

Inzenden v66r 20 januari

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.050.487501



De kater na de kerst (of:uithuilen...

Garmarwolde, Thesinge

Het is maandagavond 3 januari 1977. Een druilerige
maandagavond die de eerste werkdag van 't nieuwe jaar
afsloot.
De feestdagen zijn achter de rug. Hier en daar liggen de
kerstbomen alweer bij de vuilnis.
Om een juiste sfeerimpressie van de eerste 'normale'
avond na de feestdagen te krijgen viel uw redaktie letter
lijk binnen bij diverse dorpelingen en vroegen hen naar
hun kerst- en oud & nieuw belevenissen.

we l een erg fijne rollade hier van de
slager. Heerlijk. Maar verder heel
gewoon hoor, vult mevrouw
Hessel aan, met spruitjes en
yoghurt' .

Dominee Hessets
wagen moet weer vol voor de
volgende dag, besloten we om
verder te gaan.

Mevrouw Hessels, de vrouw van
de gereformeerde do minee uit
Thesinge doet open. Een moment
later zitten we in de kamer van de
pred ikant die sinds 7 november in
de Gereformeerde Kerk van
Thesi nge voorgaat. Weet toch
meteen dat we van de Garmer &
Thes inger Express zijn, als wa ons
voorstell en.
We hebben hier een prettig
Kerstfeest gehad, mag ik wel
zeggen.
Natuurlijk staat het kerstevangelie
centraal. Gepreekt7 Diverse keren .
In de Kerstdienst had ik een tekst
uit de Galaten. Met als thema dat
we geen slaven moeten zijn , maa r
moeten proberen op onze Veder te
lijken. A ls zonen dus . uus niet
alleen de verkondiging van het
Kerstevangelie, maar ook een
opdracht :
Op de vraag - die we, zo hadden
besloten alle mensen die avond
zouden stellen - wat dom inee
Hessel gegeten had met Kerst:'
We hebben er bewust geen
eetfeest van gemaakt. We hadden

Joh. Mol/ems: Brood, véél brood

We rijden verder door Thes inge en
horen in de grote SRV -wagen
Johan Mollema met kratten en
kisten bonken.
'Ja, we hebben het natuurlijk erg
druk gehad rondom de feestdagen,
dat kun je wel begrijpen. Wat ik
gegeten heb7 Véél brood. Niet dat
gewone brood, maar van dat

bijzondere, weet je wel, met spijs
en krenten, dat soort brood.'
Dus geen haas ofkon ijn '1
Nee, ach dat ben ' k alweer
vergeten hoewe l, rollade, geloof ik,
ja rollade dat hebben we gehad .
Die hadden w e gewonnen
t rouw ens. op een avondje van de
bond van melkhandelaren.
Omdat we Johan eigenlijk toch
maar van het werk houden - de

Drs Bremer in Thesinge doet open.
'Ja ook nog een gelukkig
Nieuwjaar.
Jongens, moet dat uitgerekend nu,
dat intervieuwtje7 We zitten aan
tafel weet je, kan het geen half
uurtje later7
Als we de heer Bremer hebben uit
gelegd dat we juist graag de sfeer
van het moment willen pikken
begr ijpt hij het echter onmiddellijk.
Binnen in de smaakvol verbouwde
boerderij betrappen wij de familie
op een dinè bij kaarslicht.
Weet je, zegt hij als hij aanschuift,
moeder is over. Vandaar.
Een leuke Kerst hebben we niet ge
had, trouwens, alleen de
kerstavond, die was leuk. Met de
Eucomenische Nachtdienst, dat
was heel fijn ja .

Maar de Kerstdagen wa ren
vervelend omdat we moeder op
zouden halen en die mocht toen
vanwege haar gezondheid niet
mee van de dokter.
Toen hebben we dus tevergeefs
naar het westen heen en weer ge
reist. Dat was erg vervelend.
Met oud an nieuw hebben we
moeder toen toch maar opgehaald,
de dokter kon ons nog meer ver
tellen .

WOLDWEG 74, RUISCHERBRUG IGR.I, TELEFOON 050-487148

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 - Garmerw olde.
Spec iaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050• 487365

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!
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...enopnieuw beginnen...)
schaarste, dit jaar en dat zal
volgend jaar ook nog wel zo zijn,
vanwege de droge zomer.
Kijk , normaal groeien die dingen in
een goed jaar wel 50 of 100 cm.
En da's deze zomer niet gebeurd.
Die bomen van ons kwamen uit
Frankrijk en uit Zuid-Duitsland.

Ds. Witteveen: Christus is het Licht

Ik zeg meneer wat u zoekt hebben
we niet, u zoekt het volmaaktste.
En die bomen zijn er niet, bomen
zijn natuurprodukten, d't is er niet
één bij die volmaakt is met een
tak kie zus en een takkie z ó,
Dan moest u eigen een kunstboom
nemen. Toen heeft hij de eerst
volgende boom genomen want
opeens zag-ie dat zelf ook in.
'tja dat was me wat:
En oud & nieuw?
Ja de laatste ging hier om kwart
voor 7 weg. Dat was wel mooi, d'r
waren erbij die zagen verschil
tussen een kerst- en een appel
boom niet meer zo goed.
Wensen voor 'Tl]

Ja dat was hier net de Poolse
Landdag. Tjonge, tjonge wat een
drukte.

'k Heb zo gelachen, d'r was één
meneer, die kwam hier om 9 uur en
die was om 12 uur nog een
geschikte boom aan ' t zoeken. En
de bomen die hin liet vallen dls
nam een ander vlug mee.

Och d'r is vandaag de dag geen
mens meer die 't slecht heeft. Ik
v ind het jammer dat Garmerwolde
straks geen middenstand meer
heeft. Zet dat er maar in. En dat
komt ook deels door het dorp zelf
hoor. Maar verder - tja d'r komt
hier weer een kas van 1500 m2 - die
wens gaat dan in vervulling za'k
maar zeggen . Verder wens ik
iedereen het beste, natuurlijk • . . . '

Het is al vrij laat als we op huis aan
sturen. De eerste werkdag in n zit
er op . We tekenden voor u de sfeer
van die avond. Waarop we een
bezoek brachten bij zomaar een
aantal willekeurige dorpsgenoten.
We moeten ze nadrukkelijk
beloven u allemaal het allerbeste
voor 't nieuwe jaar te wensen.
Waarvan akte . . .

De baas op de bank

zelf, dat is toch niet aan tijd
gebonden7

We gaan verder - de maandag
avond vordert. GEO-voorzitter
Veninga zit al weer druk te
vergaderen in 't nieuwe jaar terwijl
de heer van der Munnik - die we
ook wilden overvallen - een cliënt
op bezoek krijgt.

We rijden door naar de Fa.
Veenstra. Er ligt praktisch geen
kerstboom meer om het huis .
'1 150 hebben we er verkocht'
antwoord Veenstra vanaf z'n bank
waar hij even heerlijk ligt bij te
komen van de eerste drukke werk
dag in 't nieuwe jaar. En dan ook
nog 900 kerststukjes, das niet niks.
Er was trouwens een kerstbomen

Vervolgens vallen we ook binnen
bij een dominae uit Garmerwolde,
en wel domineeWineveen die in
het grote huis woont dat we
allemaal wel kennen.
'Voor mij is het Kerstfeest
natuurlijk in de eerste plaats een
Godsdienstig feest.
De kerstdienst was een sukses , of
hoe je dat ook noemen wilt. Er
waren veel mensen. Mensen ook
die anders niet in de kerk komen.
Dat is natuurlijk f ijn . T och zit er een
gevaar in dat mensen in 't
algemeen door zo'n Kerstsfeer, het
licht, de boom, de entourage
wegvluchten. Vluchten in het
sentiment. Oaar moet je dan op
wijzen hél
Christus is namelijk het Licht. Je
hoeft niet moedeloos te zijn in de
trant van 'Vrede op aarde terwijl er
in Noord-Ierland bijvoorbeeld
volop gevochten word onder
christenen'Je moet de
kerstgedachten in het perspektief
plaatsen, het toekomstbeeld. Maar
och da's waarschijnlijk een te lang
en ingewikkeld verhaal voor jullie
krant.
Néé, ik heb niets bijzonders
gegeten. Na het zondagsschool
feest ben ik naar m'n ouderlijk huis
in Utrecht gereist, dat was onder
etenstijd, om het zomaar te
zeggen. Een kop soep bij aankomst
daar was het eigenlijk wel .
Nee, het Kerstfeest is persê goon
eetfeest voor mij.
Oud & nieuw doet me niet zoveel,
goede wensen en voornemens
maak ik niet per jaar. Want zeg

een lekker tafelwijntje erbij . Ja, dat
was uit de kunst.
De aktie - oliebollen - was
overigens een geweldig sukses .
2100 zakken oliebollen zijn er ver
kocht voor de Harmonie. Dat was
geweldig, natuurlijk.
De beschermheer van de
Harmonie, dokter van der Werft
kwam traditiegetrouw weer een

De heer Post: 2100 zakken oliebollenl

fles drank brengen voor de rnece 
werkers die aan het bakken waren.
En de traditionele f les van Dûrnrner
was er ook weer.
Ja dat was allem aal weer zéér dik
voormekaar.
Voor 19n7 Och als ' t allemaal zo

gaat als in '76 mogen we toch over
't algemeen niet mopperen dacht
ik zo.
Het dorpshuis moet er wel komen,
natuurlijk - dat moest eigenlijk wel
doorgaan.
De burgemeester moot blijven en
verder moeten we maar tevreden
zijn vind je niet7

De familie Bremer kon na ons
vertrek rustig verder afeten en we
gingen richting Garmerwolde.
Eén van de betrokkenen bij de ol ie
bollenaktie van de Harmonie
troffen we 66k thuis: de heer Post ,
uit de Hildebrandtstraat.
Ja jongens, ook nog de beste
wensen.
Het was een fijne Kerst. Eenmooie
Kerstnachtdienst ook ja. Daar
hebben we dus gespeeld met de
Harmonie',

De Bremers betrapt . . .

Oud en nieuw hebben we toen
voor 't eerstsinds velejarenin
Thesinge gevierd en dat was
wonderfuil.
Wensen voor 19n7
Och nou ja wat is er eigenlijk te
wensen. GEO zal de wereldcup wel
nietwinnen,een dorpshuis van4
ton zal er ook wel niet komen.
De Burgemeester mag blijven - ik
heb hem één keer ontmoet en hij
moet in elk geval blijven tot ik hem
de 2e keer ontmoet heb - och en
voor de rest. De armen wat armer
en de rijken wat rijker . Armen
hebben we hier in Nederland
gelukkig niet meer dus we worden
allemaal maar wat rijkar in 19n1

Op de vraag welk kerstlied hij het
mooiste vond: 'Dat Stille Nacht, ja,
dat vind ik persoonlijk wel het
mooiste lied, al zijn we trouwens
niet kerkelijk.
Het zijn trouwens rustige
kerstdagen geweest, oud & nieuw
ook, trouwens
Haas, hebben we gegeten. Met

Het oliebol/en geld . . .



M uziekuitvoering in maart 1977

gegeven
Want zonder een 'geldig' inkomen
Kan ook een krant niet leven

En dan onze bezorgersi
Die gaandoorweer en wind
Ook deze mensen doen hun best
Dat begr ijpt een ieder kind

Ook hebben w ij correspondenten
In zuid, oost , noord en west
Die zorgen voor al het
'buitengaatsenieuws'
Voor '1nieuwsvanuit 't gewest

De puzzelaars kunnen blijven
lachen
Steeds weer een puzzel voor hen
gedrukt
Ze moeten deze we l zelf 'op gaan
lossen'
Wij weten niet of dat wel lukt

En dan is er nog de drukker
De laatste man in ' t spel
Hij heeft we l eens zeer kort de tijd
Maar ' t lukt hem altijd bove nwe l

En zo gaan w ij met elkander
1977tegemoet
Een gelukkig 1977is de wens van
de redaktie
Zonder al teveel tegenspoed

1976vloog weer heen
weer iseenjaar voorbij
Ook '76 gaat in 't archief
bij die al zo'n lange, lange rij .

Na banket en kerstbonbons
Oliebollen en rod e wijn
Zijn we in 1977 aangeland
Wordt het voor ons allen fijn?

Ook in '77 komt deze krant
Bij U weer door de deur
Hij komt maar èén keer in de
maand
Nu wordt het ook geen sleurI

Vele, Vele foto' s komen er weer in
Met veel bekende mensen
Met nog meer nieuws van
verenig ingen
Dat is het wat wij w ensen

Als U maar kopy blijft sture n
Maken w ij de rest w el klaar
Zonder U kan de krant niet leven
Dat is nu eenmaal waa rl

Met ook een dank aan 'd
adverteerders
Dat zij ons 't vertrouwen hebben

getallen gaan noemen . Dan blijkt
weer wie van de aanwezigenwel
en wie niet een worst hebben .
Toen ondergetekende aan de beurt
was noemde ik een cijfer en was ik
in de veronderstelling dat als mijn
systeem zou kloppen, ik ook in het
bezit zou komen van een worst.
Helaas werd mij op zeer
triomfantelijke manier door Jan
Slump gezegd dat ik geen worst
had. Wee r had ik gefaald , mij n
systeem klopte niet . Met vol
gemoed had ik mij in het Maar
wi llen werpen als het niet slechts
Thesinger Maar heett e, maar net
als in Woltersum het Lustige Maar.
Toch kan ik U zeggen dat Ja n
Slump door mijn falen zich zo
zeker voelde , dat hij net als een
hoop andere mensen het sukses
volledig w ilde uitbuiten . Hij w erd
namelijk zeer overmoedig en kon
soms al zonder dat hij had gekeken
al zeggen wie we l of geen worst
had.
Deze overmoed heeft naar mijn
idee hem de das om gedaan. Ik ben
er bijna zekar van dat ik het grote
geheim heb ontdekt, ofschoon je
het bij Jan Slump nooit kunt
weten.
Ik zal weer een jaar moeten
wachten om mijnvermeende
oplossing te kunnen toetsen. Ik zal
het voor mezelf noteren anders
vergeet ik het misschien.
Misschien dat Jan Slump dan ook
stappen kan ondernemen om mij
weer op een dwaalspoor te zetten.

ger pot

Het grote
geheim,
aflevering 2
In het nummer van Januari 1976
van dit blad heb ik U verteld over
het grote geheim van Jan Slump.
Dit jaar volgt de tweede aflevering.
Zoals U reeds elders in dit blad
hebt kunnen lezen werd op 1
december jongstleden een .
ledenvergadering van de Scheuvel
gehouden. 40 mensen bezochten
ook dit jaar weer deze vergade nng.
De aantrekkingskracht van deze
vergadering ligt deels aan de
belangrijke zaken die er besproken
worden, deels aan de op de
uitnodiging aangekondigde
attra kties die zullen plaatsvinden.
In de eerste plaats wordt er eeh
verloting gehouden met als prijzen
een variatie tussen een reep
chocolade via een doos sigaren,
worsten, naar de uiteindelijke
hoofdprijs. Dit is een door ieder zo
fel beluste rollade.
Ik kan U de verzekering geven dat
het echt even stil wordt als de
lootjestrekker zijn hand voor de
laatste maal in de doos stopt. Er
wordt door de aanwezigen zeer
goed opgelet dat hij bij deze akt ie
zeer beslist de ogen heeft gesloten.
Dan kan het vonnis zich
voltrekken.
Dan komt nog het optreden van de
heer Jan Slump. Dit jaar had ik mij
evenals voorgaande jaren
voo rgenom en om zeer goed op te
letten om te kijken of ik de grote
meester het geheim kon
ontfutselen.
Jan Slump schr ijft weer namen op
en dan moet iedereen weer

V ERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

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

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

• •
JAN D U M M E R

bij de Steent ilb rug
Groningen

lezers G & T Express 10% korting

Op 12 maart a.s. geeft de muziekvereniging 'Harmonie' uit Garmerwolde
haar uitvoering in café 'De Leeuw' te Garmerwolde. Het belooft een
groots opgezette show te worden waarin diverse onderde len van de
muziekveren iging voor het voetlicht zullen treden.

SPECIAALZAAK VOOR

FOTO DOKA
FILM PASFOTO 's

~ap~:;IIIIJ POELESTRAAT 19
GRONINGEN te l. 128684
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W EDST RIJ D EN H .C. 'DE GOEDE VANGST', Garmerwolde

H.C. 'DE GOEDE VANGST, Garmerwolde.

Op het op 14 november [.l, door de
Groninger Bond-K.N.F. in Stads
kanaaiiGeert Teiscentruml
georganiseerde muziekconcours
behaalde het korps van 'Harmonie'
Garmerwolde in de I e afd . fanfare
met het nummer ' Cont rasts in
Brass' van S. Johnson een tweede
prijs met 1271> punten.
Dirigent Bontsema en zijn
muzikanten kunnen met dit
resu ltaat zeer tev reden zijn.

Agenda Ned_
Herv.
Gemeente
Jenueri 1977
2januari 10 uur dienst in Thesinge
Voorganger: dr . Boelens

9 januari 10 uu r dienst in
Garmerwolde
Voorganger: prof . Nijenhuis

16 januari 10 uur dienst in Thesinge
Voorganger: ds. de
Vries -Batenburg

23januari 10 uur dienst in
Garmerwolde
Voorganger: drs . Reinink

30 januari 10 uur dienst in
Garmerwolde
Voorganger: cand. Witteveen

De catechisaties beginnen in het
nieuwe jaar op vrijdag 14 januari,
's avonds om leven uur en om
kwart voor acht.Viering 30 april Garmerwolde.

Zoals u op het stenci l hebt kunnen
lezen heeft het Oranjecom ité het
plan om met ko ninginnedag een
optocht te orga niseren . Dit kan
alleen met uw medewerking .
Vergee t dus niet, u vóór 15 jan . a.s.
op te geven.
Het is de bedoeling, dat de op to cht
' 5 middags wordt gehouden.
'5 Morgens zal de bekende
poppenspeler Jozef vld Berg
optreden voor de kinderen.
Over de verdere aktiviteiten zullen
we u op de hoogte hou den via de
G & T Express.

Op 12 februari zal de plaatse lijke
toneelvereniging 'W este" weer
een stuk ten tonele gaan brengen
en wel het stuk 'tot wederdienst
bereidl ' - een blijspel in 3 bedrijven.
Aanvang 8 uur . Komt u a.u.b . niet
te laat , want anders mist u uw
plaats.
Dus : 12 februari a.s. Cafe de
Leeuw om 20.00 uur, kompleet met
stemmingsmuziekl

Rederijkers
kamer 'Wester'
geeft op 12
februari
uitvoering in
cafe de Leeuw!ADIDAS VOETBALSCHOENEN

Type ' Superst ar ' . Maat 40'1> 2 x
gebruikt op origineel
Garmerwolders grasl
Voor f 25, - bent uzélf die
Superstar.

G.H. Boschma,
L. vd Veenstraat 3 Tel. 050-487067

Prachtig Konijnanhok
(loophok + nachtverblijf) Voor
één grote of twee kleine
k onijnen
Prijs (geverfd) f 15,-

Te bevragen bij R.J . Ganzeve ld,
Dorpsweg 56
Garmerwolde

Hierdoor is de eindstand van de na
komp. geworden: (3 wedstrijdenl
Kamp. G. Boer 115 st.. 6895 gr.,
254pnt.
2. M. Blink, 113 st ., 6330 gr., 240
pot.
3. J .D. Slachter , 85 st ., 5340 gr. ,
192 pnt.
4. Tj. Ar ends, B3st ., 4485gr.. 173
pnt.
5. A . Kampen, 67 st ., 4055 gr., 149
pnt .

Ant iv ries Voordelige
aan bieding

K. Jansen,
Tran sportbedrijf,
Garmerwolde. Tel. 050-487365

Uitslag 3e en laatste na kompet it ie
wedstrijd gehouden op 28 nov . in
de omgeving

1. Tj. Arends, 48 st ., 2325 gr ., 95
pnt .
2. G. Boer, 36 st. , 2075 gr.. 7B pnt.
3. A. Kampen, 11 st., 625 gr., 24
pnt.
4. M. Blink, 9 st ., 600 gr.. 21 pnt.
5. D. van Hoogen, 7 st. , 600 gr., 19
pnt.

MAX 35 WOOROEN
0.25 PER WOORD

Goed o n derho ud en wieg +
bek le di n!: en een zg .an .
k in derweg en lbl a uwl

Te bevragen bij J . Roffel.
W .v. Ewsumstraat 37
Kommerzijllgrl Tel. 05947-2696

sr<DMFLUITJES

Te koop

mogen wijdateens
voorunakijken?

Modehuis
v.d. Laan

10tegenI
bent u

onvoldoende
verzekerd.

v/h Ubels

.... . . .. .••

om modieus moo i te ziJn
Stationsweg 25, Bedum
telefoo n 05900-2295

Rabobank~
' '''t),r .. \1... . ~''l~



KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Dàt zet zoden aan de dijk!

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeu.belen.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 ... TEL. 05902-1383

,.

Cr\FE

J! itgerlneister
GARMER\VOLDE

T ELEFOO N 050 - 487623

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

Natuurl ijk maken w ij g raag een scherpe offerte
voor u als ' t om een zonnescherm gaat.

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

m arkiezen . of met he t repare ren van tenten.
Ons le veri ngs programma o mvat verder:

v ouwwan den . verduisteringen. rolluiken,
voorzetramen en konstruktiewerken.

Inf orm eer vrijblijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen.

Kantoor en werkplaa ts :
Oude Rilksw eg 12. Garmerwolde. tel. 050·487098.

A dviseuee voo r Lewenb org :
mevr. H. Drewes, M eerpaal 170. te l. 050-410531.


