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En nou is het woord aan BIW!
Maandagavond 31 januari j .l. hield de Vereniging van
Dorpsbelangen Garmerwolde haar 32e jaarvergadering
in café De Leeuw.
Om 8 uur gingen de deuren dicht, terwijl er dampende
koffie rondging.
We tekenden het volgende voor u op.

Oefenzaal ja of nee7

Voorzitter Veninga heett e
iedereen welkom en w enste
iedereen een prettige en gezellige
avond . Hij was blij weer méér leden
te kunnen begroeten dan vor ig
jaar, er waren nu ca. 40, vorig jaar
waren er 38 belangstellenden.
' De vereniging bloeit ' , zo stelde hij
vast en gaf het woord aan de heer
Van Dijken, die op zeer
gedetaileerde en nauwkeurige
wi jze de notulen voor las.
Daar kreeg hij ook terecht een
applaus voor van de vergadering.
De heer Van Zanten als penning
meester, deed vervolgens het
finan ciële verslag.
Na de verschillende specifik at ies
omtrent inkomsten en uitgaven
was de uiteindelijke stand (t .b.v, de
St ichting Dorpshuis] f 8491,96.
De rommelmarkt, vor ig jaar
gehouden, had overigens het
respektabele bedrag van f 962,50
opgebracht I
De kas werd gekont roleerd door de
heer Van Dellen en mevr . Luitink
en werd in orde bevonden.
De heer Veninga deelde
vervolgens mee dat de optocht op
Koninginnedag doorgaat, er was
nu een opgave van totaal 10
groepen en 11 individuelen.
Toen het voorstel ter tafel kwam
om de kontributie te verhogen van
f 3,25 naar f 4,25, reageerde de
heer Dümmer dat dit maar meteen
f 5 - moest worden, inklusief het
k";artje bezorggeld. Hiermee ging
de vergadering akkoord.
De heer Dümmer stond overigens
de hele avond garant voor tal van
levendige opmerkingen.
Toen een bezoeker nog niet mocht
stemmen omdat hij nog geen lid
was en uit het bestuur de
opmer king kwam dat hij het
missch ien eerst even wilde
bekijken, zei de heer Dümmer
prompt: 'Ach wat, je kunt toch zo
zien dat ie ' t nou al mooi vindt' ?1
Vervolgens werd S. Veninga her
kozen tot voorzitter met 31 van de
40 stemmen.
'Daar mag u wel eens op
trakterenl ' riep de heer Dümmer.
Toen de heer Veninga daarop zei
dat het bestuur al eens had
getrakteerd, maar nog nooit

getrakteerd was. kreeg het bestuu r
van de heer Dümmer prompt een
rondje. Een3-dubbele
Beerenburgerl
Toen kwam het belangrij ke punt
van het Dorpshuis aan de orde. De
heer Havenga, aannemer te
Garmerwolde presenteerde een
tekening op basis van de uitgangs
punten, zoals die tij dens de buiten
gewone vergadering naar vor en
war en gekomen.
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Platt egrond

.Alhoewel hierover een levendige
diskussie ontstond, w as men het
unaniem eens dat hier een
uitste kend plan op tafel lag. De
kosten worden geraamd op ' rond
om' de2ton.
De heer Oost ing bracht bovendien
het verheugende nieuws dat Het
Groene Kruis , als zij gebruik kan
maken van dit nieuwe gebouw,
mogelijk een bijdrage kan leveren
in de bouwkosten.

Men was - de vergadering - toch
wel een beetje scept isch over de
positieve houding van de
Gemeente Ten Boer, temeer
omdat op de begroting voor 77
geen post voor Garmerwolde was
uitgetrokken.
Het bestuur werd nadrukkel ijk
gevraagd de Gemeente hierover te
benaderen en zich als een hecht
blok bij de Gemeenteraad te
manifesteren, tene inde de plannen
te realiseren.
Terwijl de teken ing door de zaal
rouleerde werden door diverse
leden nog nuttige vragen gesteld.
Op de vraag of er dit jaar weer een
rommelmarkt ten bate van het
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Dorpshuis gehouden moest
worden werd verdeeld
geantwoord.
Wel kwam er een suggestie naar
voren om da rommelmarkt uit te
breiden met een soort bradarie .
Een gezellige kijk en snuffelfestijn
voor iedereen, kompleet met
eetkraampjes.
Een kommité zal dit verder uit gaan
werken.
De heer Klunder vroeg de exacte

benaming van het projekt. De term
'oefenzaal' is het meeste in over
eenstemm ing met de toekomstige
funktie.
De heer Dümmer stelde
vervolgens, in verband met de te
houden tuinkeuringen, een
keukenventilator beschikbaar voor
de slechtst onderhouden tuin .
'A ls poedelprijs' zo zei hij.
Na nog enkele konstruktieve
vragen werd besloten tot wijziging
van enkele puntjes van het
huishoudelijk regelement
Voorzitter Venenga basloo t
omstreeks 11.30 de vergadering
met de wens uit te spreken dat hij
hoopte dat bij de volgende
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Het nieuwe (uitstekende) plan van
aannemer H.J. Havenga,
Garmerwolde

vergader ing het nieuwe gebouw er
werkelijk zal staan, of in elk geval in
aanbouw zal zijn.

Wat betreft de uitvoering van het
plan: het laatste woord is aan B &
W van Ten Boer.
Die kan nu dan bewijzen dat hun
eerder gedane (positieve)
uitlatingen over Garmerwolde
gemeend zijnl



Een antwoord aan Ger Pot

In zijn 'readspreat' van december 76 in dit blad spuide
Ger Pot wat ongenoegen over de Vereniging Dorps
belangen Garmerwolde.
Wij bestuursleden van deze vereniging hebben ons over
zijn uitlatingen nogal verwonderd. Deze werden dan ook
besproken op onze recente bestuursvergadering van
dinsdag 11 januari jongst leden .

We wi llen hier op zijn openbare
'veeg uit de pan' aan ons adres
even ingaan. Die was namelijk
enerzijds wat voo rbarig, anderzijds
naar onze mening 6nterecht .

Om u even duidelijk te maken
waarom het gaat, halen we enkele
zinsneden uit zijn art ikelt je aan. Hij
schreef ondermeer:
'Maandag 22 no vember werd er
door de verenig ing Dorpsbelangen
Garmerwolde een algemene
vergadering belegd. Voor deze
vergadering zijn, naar ik heb
vernomen, diverse verenigingen en
instanties uitgenodigd.
Woensdag 24 november moest ik
horen dat deze vergadering er was
geweest'.
De heer Pot laat er geen twijfel
over bestaan dat hij voor deze ver
gadering een uitnodiging had
moeten hebben; 'w ant ' , zo schr ijft
hij, 'het gaat om informatie die
voor mij onon tbeerlijk is om
bepaalde zaken eventueel te
kunnen stimuleren of verdedigen'.
Deze ontboezeming van hem was
wat voorbarig.
Want het bestuur van de
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde zond niet alleen Ger
Pot maar álle raadsleden van Ten
Boer zowe l als B & Ween verslag
van de genoemde vergadering .
Exact op de avond van die

woensdag de 24-ste november die
de heer Pot noemde, werd deze
brief opgeste ld.
' s Vri jdags of 's zaterdags daarop
kreeg hij, evenals dus zijn collegae
raadsleden en B & W , zijn
exemplaar ervan in de bus.
Waarschijnlijk gelijkt ijdig met het
nummer van de G & T Express
waarin hij schreef wat hij op het
hart had.
Het verslag en zijn art ikel kruisten
elkaar dus als het ware.
M isschien had hij toch beter even
kunnen wachten. Want het blij kt
wel dat het bestuur wel degelijk het
belang van voorlichting aan de
raadsleden zag.
Dit dus wat betreft de onzes in
ziens wat voorbarige stelli ngnam e
van Ger Pot

Een andere uitlating in zijn artikel
die naar onze mening zeker
onterecht is, willen we ook even
lette rlijk aanhalen:
'Ik heb zelfs al vaker gezegd dat ik
wellid of donateur wil worden van
deze vereniging . Tot op heden is
daar geen aandacht aan
geschonken '.
Bij geen der bestuursleden van
Dorpsbelangen Garmerwolde is dit
bekend . De sekretaris heeft van de
heer Pot n66it een aanmelding ge
kregen. Wil iemand lid van een ver
eniging worden dan is een simpel

berichtje aan de sekretaris daarvan
toch de jui ste manier. Dat zal ook
de heer Pot wel w eten. Tegen w ie
van de bestuursleden heeft hij dit
dan trouwens gezegd? De enig
waarschijnlijke mogelijkheid lijk t
ons te zijn: tegen voorz itter
Veninga. Maar ook deze herinnert
zich zijn verzoek om inschrijving als
lid of donateur niet. Trouwens, nog
eens, dit is toch ook niet de
zekerste en juiste manier om je als
lid aan te melden.
W el heeft de heer Pot de heer
Veninga eens gezegd, graag eens
op een algemene vergadering van
onze vereniging te willen komen.
Dus wer d hij voo r een der voor
gaande vergader ingen
uitgenodigd. Helaas was hij toe n
echter juist verhinderd.

Een laatste citaat uit Ger Pots
artikel :
'Hetgeen gebeurd is heeft mijzo
beziggehouden dat ik mijn ge
voelens daarover graag op deze
manier wilde uiten, aangezien het
via de normale weg, overleg met
het bestuur, waarschijnlijk niet
mogelijk is. '
We willen even w ijzen op dat
woord 'waarschijnlijk' in deze zin.
Hij neemt dus blijkbaar gemaks
halve aan dat overleg tussen hem
en het bestuur van Dorpsbelangen
niet moge lijk is. Hij heeft het echte r
op de normale manier 66k niet
geprobeerd : de sekretaris weet van
niks, zag van hem noo it een brief
of zelf s maar een briefkaartje.
En dat zou immers de normale
manier zijn geweest, nietwa ar.
Daarom vinden we zijn beweringen
aan ons adres zomaar in het open
baar werkel ijk onterecht.
We hadden hem er persoonlijk
over kunnen benaderen. Maar w e
menen dat het beter is, onze
reactie (net als zijn
ontb oezemingenI voor iedereen
zwart op wit te zetten . Dat kan dan
de door hem misschien wat scheef

getrokken ind ruk over het bestuur
van 'Dorpsbelangen' weer wat
recht zetten'.

Tenslotte nog dit: het bestuur had
op de genoemde vergade ring van
22 november al de burgemeester
zowel als de heer Wevers uitge
nodigd.
Zou het juist zijn geweest, daarbij
nog de heer Pot uit te nodigen als
(enig) raadslid?

We hebben echt niets tegen Ger
Pot.
Wel tegen deze onterechte beje
gening van zijn kant, die we van
hem niet hadden verwacht.
W il hij nog steeds lid worden dan
zal de sekreta ris dat graag van hem
vernemen. Het adres zal hem
bekend zijn ; zo nodig kan hij het
vinden in de gemeentegids van
Ten Boer, die ook hij ongetwijfeld
zal hebben.
Ger Pot zal (eerlijk) welkom zijn.

Namens het bestuur van de
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde:
H. van Dijken
sekretaris

NOG EVEN DIT
Onze excuses aan het adres van
J . Westerhof-Niemeijer, Kerkstraat
l a, Thesinge .
De foutjes, die in uw stukje
stonden nemen wij op onze smalle
maar sterke schouders. Maar
bedankt voor uw brief.

Bij ons vindt u een keur van kwallteitsrneubelen.
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.

Slagt er - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 ·· TEL. 05902-1383



5TOOMFLUITJES

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

Geweidew eg 11 - Garmerw olde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050- 487365

(ONDERLING PUZZElGENOn

Verticaal
1 boot
2 o.a.
3 sap
4 kw
5 toogdag
6 endosseren
7 neet
9 no

12 to l
14 ka
16 rest
17 fl.
19 po
20 ester
22 kopra
25 toast
27 kaal
29 teef
32 B.P.M .
33 KTR

W innaar: W . Rozema-Ganzeveld,
W .F. Hildebrandst raat 21,
Garmerwol de.

1 SCHTILN
2 DRKSWG
3 NRDDKRW G
4 GWDWG
5 SCHLSTRT
6 HVNSTRT
7 WLDWG •
8 LDDSTRT
9 LVDRVNSTRT

10 BVNRGRWG
11 KPLSTRT
12 HNDRKRDDRPLN.

Insturen vóór 20februari a.s.

20 feb.
19 uur Grunneger dainst in
Garmerwolde. Voorga nger: dr.
Boelens
9 uur zondagsschool voor de
kleinen
10 uur zondagsschoo l voor de
groten
'1Jfeb.
10uur dienst in Thesinge.
Voorganger: de. Leertouwer

Horizontaal
1 boos
4 keten
8 aanw .

10 one
11 ot
13 po
14 kode
15 tor
17 fagot
18 lepel
21 ds
23 s.o.s.
24 mast
26 okt
2B TI
30 GEO
31 pa
32 beek
34 ra
35 ra
36 pret
31 es
38 alom
39 front

OPLOSSING PUZZEL
JANUARINUMMER

DE NIEUWE PUZZEL

Uit onderstaande straatnamen zijn
de klinkers wegge laten.
Aan u de taak deze er tussen, voor
of achter te zetten zodat de gehele
straatnaam uit de bus komt.
Alle straatnamen komen voor in
Thesinge, Bovenrijge,
Ruischerbrug, Garmerwo lde en
Noorddijk. Hier komen ze:

Februari 1977

Agenda Herv. Gemeente

Gfeb.
14 uur dienst in Garmerwolde
Voorganger: ds. de Vries
Batenburg
9 uur zondagsschool voor de
kleinen
10 uur zondagsschool voo r de
groten
13 feb.
10uur dienst in Thesinge.
Voorganger: cand. Witteveen

aktie op ~

DI ENSTEN FEBRUA RI
GEREFORM EERDE KERK
THESINGE

Gf ebruari
9.30 en 2.30 Ds. de Jong uit Leek.
13 februari
9.30 de heer de Best uit
Middelstum.
2.30 Ds. Hesseis.
20 f ebruari
9.30 Ds. Hessels.
230 Ds. Blijdorp uit Groningen.
'1Jf eb ru ari
9.30 Ds. Hessels.
230 Ds. Stuursma uit Middelstum.

TE KOOP
Rotanw ieg +bekleding en kinder
wagen lkleur blauw).
Te bevragen :
J . Roffel , W. v. Euwsumstraat 31,
KommerzijllGr.1. tel. 05947-2926.

Optocht
Oranjecomité
Op koninginnedag a.s. zal een
ouderwetse optocht ons dorp
sieren. Wi lt u meedoen, geeft u
dan zo spoedig mogelijk op.
Dit kan bij onde rstaande adressen.
U kunt meedoen in groepsverband,
verenigingsverband of individueel.
Inlichtingen bij H. Oosting,
Dorpsweg 58, te l. 487030,mevr.
Luyting, Geweideweg 15, tel.
487311 of mevr . J . Hazeveld, W. F.
Hildebrandstraat 35, Garmerwolde.
'Wees niet bevreesd,
doe mee aan ' t feest,
De koningin is jarig op die dag,
Laat zien, dat Garmerwolde er
wezen mag'.

GEVONDEN: EEN SLEUTEL.
Bij Maat voor de cafèdeur op
zondag 19 december j.1.
Merk Silca.
Gevonden door Wi lma Hazeveld,
W.F . Hildebrandstraat 35,
Garmerwolde.

Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude ri jl<sweg 11
GARMERWOLDE
te1.050.487501



Nieuwe bal voorOudmanbv
Het zal de inwoners van Thesinge niet zijn ontgaan dat er
de laatste weken bij de Firma Oudman een nog grotere
aktiviteit heerste dan anders.

In hoog tempo is er achter de kantoren van deze wijd en
zijd bekende handel in agrarische machines een
geweldige nieuwe showhall gebouwd.

De zwaarste uit de collectie Fendt tractoren .

De nieuwe hall in vrqwel zijn volle lengte, gezien vanaf de zitplaats van een
der tractoren . Rechtsbovenin. op de achtergrond, de nieuwe kantine.

Deskundige belangstelling voor de volautomatische melkmachines: in de
middelste van de drie mannen zult u de heer Oomkens herkennen.

Deze openingsshow, die tot en met
zaterdag 29 januar i duu rde, heeft
zonder twijfe l de Firma Oudman
in een welverdiende aandacht
geplaatst.
Met een variant op de bekende
spreuk die de gedenksteen op de
Afsluitdijk siert, zouden we willen
zeggen: 't is een bedrijf dat leeft en
aan zijn toekomst bouwtl
Proficiat I En Inog meer) succes l

Ook in de 'oude' hall was nog een
deel van de show ondergebracht.
Deze hall zal nu meer als
onderhoudswerkplaats gaan
dienen, wat dan weer een
uitb reiding van de servicemogelijk
heden betekent.

bezetten. Gezien vanuit de ingang
in de zijwand: helemaal links, tegen
de voorwand, de melkmachines;
en rechts, tegen de achterwand
van de hall, de Fendt tractoren van
klein tot indrukwekkend groot en
desgewenst leverbaar met
automatische transmissie. Tussen
deze beide afdelingen in, een keur
van kwaliteitsmachines en
accessoires die in het moderne
agrarische bedr ijf niet meer te
missen zijn.
Toen we de heer Oudman vroegen
wat nu eigenlijk voor hem de trots
van de show was, wees hij ons na
wat nadenken en overleg op de
New Holland hooipers. Maar 't was
kennelijk alleen omdat we hem
ernaar vroegen, hij vond het
moeilijk een 'favoriet' aan te
wijzen . De firma staat duidelijk ten
volle achter alle merken die ze
voert.

thesinge

'Begin december stond hier nog
totaa l niets' , vertelde een van de
heren ons niet zonder trots, toen
we er donderdagavond 27 januari
een kijkje gingen nemen .
Die dag was de nieuwe hall
feestelijk in gebruik genomen en
dat was dan ook duidelijk te zien:
overal op en tussen de tentoon
gestelde mach ines pronkten
bloemstukken en bloeiende
planten .
De bezoekers, die door een keurig
verzorgde gedrukte uitnodiging de
weg naar het driedaagse openings
feest vonden, werden door de
firma uitstekend ontvangen.
Dames liepen af en aan met koffie
en frisdranken. En w ie graag een
pilsje wou, kon terecht bij een
heuse tapkraanl

Over belangstelling had men
bepaald niet te klagen . 'Nou, dan
had U hier vanmiddag moeten
zijn' , meende de heer Oudman,
toen we hem vertelden dat we
onder andere kwamen om voor de
Garmer & Thesinger een paar
plaatjes te schieten . 'Toen was het
hier gewéldig druk'. Maar veel tijd
konden we overigens van hem ook
nu niet vergen, want er waren
alweer nieuwe bezoekers die zijn
aandacht nodig hadden. Ook in de
avonduren nam de drukte ziender
ogen toe; regelmatig kwamen de
belangstellenden binnen. Overal
stonden en zaten groepjes heren
(en ook damesl met kennis van
zaken te praten over de prachtige
machines die vrijwel de hele vloer
oppervlakte van de nieuwe hall

De heer Oudman wijst op het knoopmechanisme van de New Holland
hooipers.



In,Inl<:tt rdOlripa;
.~ I r

z~9g(l,n, Zf/@@@

.' .. .. .

Modehuis
v.d. Laan

om modieus moo i te ziJn
Stationsweg 25, Beaum
telefoon 05900-2295

vlh UOOls

Zunner licht ried'n

Je zou dan voor de verandering op
kon inginnedag prikslee en schaats
wedstrij den kunnen gaan houden,
't lijkt me best leuk I In plaats van
hanegevechten b,v. schotsje
lopent Laat ik u maar niks
wijsmaken, want dat gebeurt toch
niet. 'Is de winter in februari niet
gekomen, dan kan men hiervan
slechts nog dromen' , ik geloof dat
we daar beter op kun nen rekenenl
Maar hoe het ook is, of zal worden,
een lange winter, waar het eind
niet van in 't zicht is krijgen we niet
meer! Gladde weg en en mist, daar
hebben we genoeg van gehad, de
afgelopen maanden. We gaan
eerst weer naar de langste dag,
misschien krijgen we wel weer een
lange, hete, zwoe le, zotte zomerI
Das ook mooi meegenomen . Dan
maar rolsch aatsen .

Sneeuwpret is mooi, maar dan
moet er wel sneeuw vallen
natuurlijk I
We zitten al weer in febr uari en
nog steeds geen winterI
AI wel een paar kwakkeltjes gehad
maar echt een ouderwets
wi ntertje, ho maar l De schaatsen
kunnen in 't vet blijven zitten of het
moet al zo zijn, dat wanneer u dit
onder ogen krijgt, de
sneeuwvlokken langs uw ramen
suisen. Hier en daar komen al wee r
knoppen aan de stru iken en ook de
crocussen doen hun best al weer.
Maar .. .. . al komen we misschien
niet meer op de schaats, koud kan
het nog wet worden, dat wel.
Volgens een wat oudere generat ie
is het best mogelijk dat zelfs in
maart -apr il nog geschaatst kan
worden I Wat dat betreft, hebben
we nog een wintertje voor de boeg.

roei'
ganzeveld

De Driebondsweg .....

Zo'n zestal jaren geleden kon het
gebeuren , dat men op de Drie
bondsweg l Bunningslaan, deze
loopt parallel met het Eemskanaal
van Ruische rbrug tot de Woon
schepen haven) zo nu en dan een
auto of boerenwagen tegen kw am.
Steeds meer mensen kregen
echter in de gaten, dat men sneller
over deze weg kon gaan richting
Groningen, Assen of Drachten dan
door het centrum.
Toen er in Lewenborg ter plaatse
van ' t kruispunt nog stoplichten
bijkwamen bleek de chaos
compleet.
Ook door toene mend forensen
verkeer vanaf richting Delf zijl
maakten deze weg nog drukker.
Duizenden auto's snorren nu in de
spitsuren over deze rechte
racebaan.
Een gedeelte vanaf de Woon
schepen haven is nog bebouwde
kom 150 kmi maar op de
resteren de kilometers w ord t door
automobi listen niet meer op BQ km
gelet (de goeien niet tena
gesproken).
Deze weg is breed, maar niet breed
genoeg. Eén slipper in voora l deze

wintertijd en men schiet tegen een
van de tientallen bomen die deze
weg sieren maar niet beveiligen.
Voorts is er nog de wielrijder, die
ook op deze weg nog mag fietse n
en waarmee als zodanig dus
rekening mee moet w orden
gehouden. Onlangs verloor nog
een inwoner van Ruisch erbrug het
leven doordat deze werd geschept
door een auto .
W at is daaraan te doen?
Men zou het hele traj ekt 50 km
kunnen maken en eventueel meer
controle door de politie, een
fietspad aanleggen aan de andere
kant van de sloot.
Het is onaanvaardbaar dat f ietsers
nog op zo' n drukke weg mog en
fietsen.
AI met al een groot probleem, maar
als we ons allemaal aan de regels
houden wordt het altij d iets beter.
D.W.Z. de auto's niet harder dan
aangegeven en de fietser goed
rechts+voor- en achterlicht .
We zullen zien . . . . .

Waie wèl, dat 't leebn's gevoarluk is?
Op drei januoari, ben 'k 's mörgn 's vro op brommer noer stad
wêst, 't was donker r6sg 'nsch tig weer.
't Begon ien Gaarmwol al, dei haar gain veur en achterlicht, en
direct op Rieksweg al weer, dei reed 'n ook nog mid'n op fie ts
pad, en veur de 'k bie stad was, weer'n d'r al wèl vlettien. dei
zunner licht reed'n
En wonsdag oebn't, twaalfjanuoari, kwam d 'rn groepke van
kesoetsie, (jen Theis'nl weer 'nstukof watdeizunner licht
reed 'n
Nou docht ik, doar gon 'n ze weer 'n gevoar veur 'n ssnsr en
hsurzulf

J. Westerhof Niemeyer
Theis'n

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =iJ
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen!!!

Burg. Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel . 05902 - 1497



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

Beg rafenisvereniging

- - rp!!1

vargadering zonder leden het
bestuur nat zo goed wear naar huis
kan gaan.
Want zonder leden kun je nJet
vergaderen.
Dan is er nog de kwestJe van de
dragers. Vroeger werd dat met 6
mensen gedaan. Tegenwoordig
look al door gebrek aan mensenI
doet men het met 4 personen.
Maar de Garmerwolder
Begrafenisvereniging heeft er maar
twee. Misschien zijn er mensen die
ondanks hun w erk zich besch ik
baar zouden will en stellen.
De Begrafenisvereniging 'Garmer
wolde' zal gedoemd zijn te
verdw ijnen als na 23 februa ri a.s.
de zaak niet verandert .
Het bestuur rekent daarom op een
massale opkomst, opdat positieve
resultaten uit de bus zullen komen.

een t-shirt
vaneigen

tweetal leden welke dit bestuur
vertegenwoordigen is over de 75
jaar oud.
Het voortbestaan van deze verent
ging is een belangrijke zaak omdat
alt ijd nog 312 mensen lid zijn van
deze vereniging en het nu eenmaal
zo is, dat wanneer er iemand over
leden is, de nabestaanden met
deze vereniging word en
geconfronteerd (zowel crematie als
begrafenis).
De moeilijkheden, die naar voren
komen indien deze vereniging zou
gaan verdwijnen zullen onherroe
pelijk ter tafel komen maar dan kan
er mogelijk een oplossing voor
gevonden worde n indien er met
een groot aantal leden over
gesproken kan worden.
Belangstellenden voor een
bestuursfunctie moeten natuurlijk
helemäél niet thuisblijven, maar dat
is natuurlijk zo klaar als een klontje.
Het is nu eenmaal zo, dat op een

Bi nnenkort leverbaar: een T·Shirt van uw eigen dorp !
Op de voorkant staan allemaal gekke koppen afgedrukt met
d aa rtussen in de t ekst: 'Ik ben één van die aardige mensen uit
Garmerwolde en Thesinge '.
Op de achterk ant staat de kop van uw eigen krant:
'Germer & Thesinger Express, m aandelijks nieuwsblad voor
Garmerwolde, Thesinge en Omstreken '.
De kl eu r van dit erg leuk bed rukte T-Shirt is be ige, de opdruk is
donkerbruin , De k waliteit is b ij zonder goed, dus geen dus
st ofje dat bij de eerste beste k eer wasssen verschrompeld .
In ee rste instantie worden er 100 vervaardigd, wilt u er één lof
meerderel bestellen, wees er d an v lug bij: de prijs van d it shirt
is f 14,95.
U k unt beste ll en d .m.v. bijgaan d e bon. Deze kunt u invullen en
opsturen/ afgeven b ij R.Ganzeve ld .

Langs deze weg doet het bestuu r
een dringend verzoek aan iedere
Garmerwolder om deze vergade
ring te bezoeken. Want wat is er
aan de hand?
Een in financieel opzicht in uit 
stekende staat verkerende vereni
ging zit ondanks dat met een
tweeta l gew ichtig e problemen,
Punt 1. Er is een tameli jk oud
bestuur wat nodig aan vernieuw ing
toe is (niet allemaal, red.I. Een

In een eerder nummer van de
Garmer en Thesinger Express
hebben we eens een paar
kolommen aan onze plaatselijke
Begrafenisvereniging besteedt.
Nu doen we dat weer.
Op 17 januari hield deze vereniging
een bestuursv ergadering. Op deze
vergadering werd besloten dat op
23 februari een algemene vergade
ring zal worden gehouden in café
'De Leeuw'.

BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON /

Uiterserd tegen de scherpst mogelijke p"ïzen

Hie,bij bes tel ik een G & T T-Shirt, à f 74,95.

Naam: 1
GROENTE & FRUITHAND EL

H. KAPER
Rijksweg 140 Ruischerbrug (vlak bij destoplichtenl - Tel. 050-487480

A dres: "1

Plaat s: .... ............ ........... ..................................... .............. ..•..... .........

M aat : 0 small 0 medium 0 la rge,

(Aa ngeven welke maat gewenst wordt)

Uitvoering
Rederijkerskamer 'Wester' uit Garmerwolde geeft op
12februari a.s, haar uitvoering in Café 'De Leeuw' .
Aanvang 8 uur.
Opgevoerd wordt het tonee lspel in 3 bedrijven
'To t wederdienst bereid '.

SPECIAALZAAK VOOR

FOTO FI LM

DOKA
PASFOTO 's

i.pke s
POELESTRAAT 19

GRONI NGEN tel. 128684

FOTO
FILM

StemmingsmuziekToneelTombola



Mijn vrouw verlangt salaris

Op 8 jan speelde de Rederijkerskamer 'Wester' ter
gelegenheid van de Neijjoarsvezide van de Plattelands
vrouwen afd . Garmerwolde. het toneelstuk 'Mijn vrouw
verlangt salaris'
Het gezelschap is er in geslaagd er een mooie avond van
te maken .... beïnvloed, maar dat je zelf moet

beslissen.
In de discussie praatten we vooral
over de kerk. De meesten vonden
dat de kerk een belangrijke plaats
inneemt in het leven van een
christen. De vraag om een zo over
tuigend mogelijk definitie van
geloven in God te geven, zodat een
buitenstaander het begrijpt en
gelooft, was zo moeilij k dat w e
beslote n daar een hele avond aan
te wijden. Ds. Hessels zal er 13
februari over komen praten .
27 februari is het jaarvergadering
en houden we een gezellige avond.

Thesinge

In de avond en nacht van 23 op 24
januari j.1. hebben tientall en wilde
ganzen zich opg ehouden in de
omgeving van Garmerw olde.
Misschien doo r de mist uit de koers
geraakt , of gewoon voo r'n

Wilde ganzen streken neer
rustperiode neergestreken. W ie zal
het weten. Wel is het zo dat
iemand die niet al te best z' n of
haar slaap kon vatten de hele nacht
It ot ongeveer 6 uur 's morgens) het
lawaai moest aanhoren , want
lawaai maken kunnen zei

Zondagavond 9 januari hadden we
de eerste GJV-avond van het
nieuwe jaar. Erwerd gestemd over
akties waar w e aan mee kunn en
doen. Van de dr ie mogelijkheden:
hulp aan politieke gevangenen via
Amnestv International,

ontwikkelingshulp via Novib en de
adoptie van een kind via Terre des
Hommes , werd de laatste gekozen.
Het onderwerp van deze avond
was 'geloven nu' , dat werd ver
zorgd door Kees Boer. Hij besprak
de ontwikkeling van de kerkdienst
vanaf de eerste gemeente en de
band binnen de kerk. Hij conclu
deerde dat je van alle kanten wordt

GJV
knieën en dat wer d misschien niet
door alle heren in de zaal
gewaard eerd. Maar ja, zij war en
dan ook op bezoek bij de
Plattelandsvrouwen.
De muzikale omli jsti ng werd ver
zorgd door het duo Lorenzo.
De stemming zat er zo goed in dat
to t in de kleine uurtjes doo rgefeest
en gedanst werd.
De trekking voor de tombola werd
als vanouds verzorgd doo r de heer
K. Jansen hierbij geassisteerd door
twe e dames van het bestuur.
AI met al was het een zeer ge
slaagde avond .
De volgende bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen is de jaar
vergadering op 2 febr. bij café
Maat.

A. Luy rink-Kuipers
Gsrmerwotde

All e spelers zetten hun beste
beentje voor , en als een enkeling
even in de tekst bleef steken, was
daar als steun en toeverlaat mevr.
Boschma om te souffleren. Vooral
'de Neus' alias de heer K. Ja nsen
viel op door een zeer waardige
vertolking van dienstbode ten
beste te geven.
Het moet overigens wel een voor
recht zijn zo'n handi ge echtgenoot
te hebben.
Dat de dames in het stuk uit 
eindel ijk na vele verwikkelingen
toch hun zin kregen gaf de aan
we zige plattelandsvrouwen veel
voldoen ing.
De beide heren Hans Everhart lP.
v. Zanten) en Pierre Zondervan ID.
Bolhu is) moesten hiervoor op de

KOOP BIJ ONZE A DVERT EERDERS!
Dàt zet zoden aan de dijk! :..~

. "
", '.

WOLDWEG 74. RUISCHERBRUG (GR.1. TELEFOON 050-487148

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!!!!!!!
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na tuurhjk oo k voor U w

• to iletartikelen en scheergerei
• pa, furns
• sigaretten. sigaren en tabak

Kijkt LJ eens rond bij ons.
. te rw rjl l l wacht.

S. VENING A - GA~ME~WOLOE
"ii" 0 50 - 48 70 77

Gaat u op vakantie7ELEKTRO
STEREO HI-FI
TEI~EVISIE

E.HAVENGA
OUDE RIJKSWEG 9
GARMERWOLOE

050-4874 2 5

14 dagen AppelschaI Op camping
'De Posthoorn'. Een grote camping
en toch; rust - f estiviteiten 
kleuterzwembad - kampwinkel 
café-bar - patatkraam 
evenementenzaa l - hond enwe ide
(hond toegestaan aan de lijn) enz.
enz.
In de omgeving; 4000 ha bos,
zandverstu iving, heide, fietspaden
(naar Diever en Wa teren) winkel
plaats Oosterwolde enz. enz.
In Appelscha zelf; klokkestoelen,
uitkijktoren, turfstekerijen
(Fochtelo), pretpa rk met water-

orgel, restaurant , zwembad,
tenn isbaan, midgetgolf, natuur
hist, museum, ponysport, open 
luchttheater, rondleidingen staats 
bosbeh . markt (ma) wandelpaden,
exposities, openluchteethoekje
enz. enz.
Wilt u daarheen met vakanti el
Sta-caravan te huur 18pers.) met
voortentI
Te bevr. R.J . Ganzeveld,
Dorpsweg 56, Garmerwolde 't
' t gehele jaar geopendI Het zal u
goed bevallen I
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JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen
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VERF en GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

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

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

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

mogenwijdateens
voor unakijken?

..
J A N DUMMER

bij de Steentilbrug
Gron ingen

lezers G & T Express 10% korting Rabobaok r:J
GARMERWOlDE
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In ditblad adverteren

C!\FE

J/ ti ge rmeig ter
G:\ RMER\VOLDE

TELEfOON OSO- ~8 7623

is: klanten vermeren. '

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

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

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

m ar kiezen, of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verduisteringen, rolluiken ,
v o o rzet ram en en konstruktiewerken.

Inf o rmeer v rijbli jvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

Kan to or en werkplaats:
Oude Rijksweg 12. Garmerwolde. te l. OSO·487098.

A dviseuze voor l ewenborg :
mevr. H. Drewes, M eerpaal 170, lel. 050·410531.


