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VUILBANK BIJ
GARMERWOLDE?

Onder deze aanhef zijn er in het
verleden al verschillende verha
len geschreven over deze zo teer
liggende prob lematiek.
Er is echter nog nooit een duide
lijke uitspraak ge""eest over wat
er w el of niet zou gaan gebeuren.
Zoals u waa rschijnli jk al wel we et
zou er in zo'n vuilstort in hoofd
zaak bouw- en sloopafval, over
toll ige grond en uitgewerkt indu
strieel afva l gestort wo rden.
Dat deze stort in de nabijheid van
Garmerwolde zou komen is een
publiek geheim en ontlast mij van
deze mededeling. Er is door een
werkgreep waarin ook vertegen
woordigers uit de gemeente Ten
Boer, een rappo rt opgemaakt,
waarin op allerlei manieren de
problematiek van een vuilbank is
bekeken. Dit rapport is al sinds
l eer geruime tijd gereed, maar is
nog steeds 'geheim' .
Hoe staan de zaken er mome n
teel nu voor ?
Het lijk t er heel duidelijk op dat
de vuilbank aan de neus van
Garmerwolde voorbij zal gaan.
Of we daar nu zo bedroefd over
moeten zijn moet een ieder maar
voor zichzelf uitma ken. Het lijkt
mij toe dat de officiële instanties

nu maar eens duidelijk moeten
maken wat er nu we l of niet gaat
gebeuren. Met de off iciële in
stan t ies bedoel ik niet ons eigen
gemeentebes tuur, maar kijk ik
meer in de richting van de pro
vincie.
Momenteel zijn de zaken in de
stad Groningen zo dat men deze
stort wel bin nen de eigen ge
meemegrenz en wi l hebben. Wel
nu als dat zo is dan wordt het nu
zo langzamerhand we l eens tij d
dat er een duidelijke beslissing
wordt genomen. Dat de Vuilbank
toch nog binnen onze gemeente 
grenzen zal komen lijk t me niet.
Uiteindelijk is het voo r mij per
soon lijk zo dat ik vind dat de ge
meente Ten Boer geen eerste
reserve hoeft te zijn . Wi j moeten
een duidelijk ja of nee horen en
dan kunn en we tenminste eens
duid elijk de zaken in de open 
baarheid breng en. Op die manier
kunnen we dan ook afkomen van
talloze geruc hten die zo lang
zamerhand de ronde doen.

Ger Pot.

KORT
NIEUWS
De Muziekvereniging 'Harmonie'
haalt vri jd ag 18 maart a.s. uw
oud papier en lompen op .
Aanvang aktie 18.00 uur.
Wilt u uw voorraad gebundeld
klaarleggen?
Dank ui!

Zaterdag 12 maart a.s. geeft de
Muziekvereniging 'Harmonie' in
café 'De Leeuw' (voorheen H.
Stoll haar jaarlijkse uitvoering .
Naast een zeer gevarieerd pro
gramma van korps, drumband,
leerlingen en zo mogelijk de
Tirolerkapel zal de avond verder
worden verzorgd door het caba
retgezelschap ' Berend oet
Drenthe'. De stemmingsmuziek
komt voo r rekening van 'Gitt ha's
Moonlight Trio' uit Baflo.
Gezien het vorenstaande is een
succesvolle avond verzekerd.
'Harmonie' rekent op uw mede
werking en hoopt dat u in gro ten
getale haar uitvoering gaat be
zoeken.
In verband met het druk bezette
programma is het aanvangstijd 
stip op 19.30 uur precies ge
stel~ , terw ijl u tevens wordt ge
adviseerd vooral ti jdig aanwezig
te zijn, dit vanwege de beperkte

zaalruimte.
Tot ziens op 12 maart a.s, in café
'De Leeuw ' . -

Op vrijdag 18 febr uari hield
'Harmonie' haar algemene leden
vergadering in café 'De Leeuw' .
Een 20-tal leden teke nden de
present ielijst, waar onder de be
schermheer dokter D.IJ . van der
Werft en ere-lid K.J . Groeneveld.
Uit het jaarverslag van de vice
secretaresse M ej. H. Oomkens
bleek, dat 1976 voor 'Harmonie'
een goed verenigingsjaar was .
De drumband behaalde op het
concours in Siddeburen een
eerste prijs met promot ie. Het
korps was goed voor een tweede
prijs in Stadskanaal, terwijl ver
schillende leden op het solisten
concours in Zuidwolde zeer
goede resultaten boekten.
Een bestuursvoorstel tot contri
butieverhoging voor alle leden
werd door de vergadering aan
genomen.
Het bestuur bleef ongewijzigd,
daar de heren J . Feenstra en E.D.
Post zich herkiesbaar stelden en
de vergadering hiermee instem
de.
Voorts kreqen diverse ond erw er
pen zoals jaarlijkse uitvoering,
werv ing geoef ende leden, Dorps
huis Garmerwoldc e.d. in ruime
mate de aandacht.
Het was reeds zeer laat in de
avond toen voorzitter K. Pestman
de vergad ering kon sluiten.



KONINGINNEDAG
VIERING
MET OPTOCHT IN GARMERWOLDE

GERPOTHAD
GELIJK ...

over welke God je het hebt: over
zomaar een hogere macht of
over de God van de bijbel , in wie
wij geloven , en die ondanks
tegenstand van de mensen door
gaat met de w ereld die Hij heeft
gemaakt en steeds verzoen ing
met de mensen w il.
Als antwoord op de gestelde
vraag zei hij, dat je een ander niet
kunt ovenuigen omdat geloof
alleen door God w ordt gegeven
en omdat een bui tenstaander
zichzelf niet in de bijbel zal kun 
nen terugvinden. Je moet niet
pro beren om een def initie te
geven, maar je moet vanuit de
bijbel over God ven ellen en met
je leven van Hem getuigen.
Hierna praatte n w e in kleine
groepjes over een paar vragen en
voorda t we met de hele groep
discussieerden, we rd er een
rollenspel tussen een gelovige en
een ongelovige gespeeld . Uit de
discussie bleek o.a. dat je je
levensoven uiging niet mag op
dringen, maar dat je er w el voor
uit moet komen . •

Vorige maand ging het omslag
anikei van de Garmer & Thesin
ger Express over de totsta ndko
ming van het oefen lokaal.
Boven het an ikei stond: 'En nou
is het woord aan B & W :
Ger Pot maakte ons er terecht op
attent dat het niet B & W, maar
de Gemeente raad is die hierover
gaat beslissen.
Onze excuses Ger!

"

.. ... . .. ...
"'--- - - - - - - - - - - - - - - - _.

Stationsweg 25-27, Bedum, tel. 05900-2295

Zond agavond 30 januari hebben
we gepraat over een bijbels
onderwerp, dat was verzorgd
door Jan Boer en Siemona Hel
linga. Ze hadden Romeinen 14
gekozen , waarin wordt gezegd
dat we elkaar niet mogen veroor
delen en een ander geen aan
stoot moge n geven.
In groepjes discuss ieerden we
over een paar vragen over dit
tekstgedee lte. De woorden 'eten
en drinken' die w orden gebruikt,
moeten hier niet lett erlijk worden
opgevat, maar slaan op onze hele
levenshouding. Er werd lang ge·
praat over de vraag of vers 3 en
vers 15 tegenstrijdig zijn. In vers 3
staat dal je niet mag neerkijken
op iemand die anders doet dan jij
en volgens vers 15 mag je niets
doen wat een ander kwetst en
mag iemand niet verloren gaan,
omda t een ander iets bepaalds
'eet' .
W e concludeerden dat je elkaar
op de fou ten moet wij zen, maar
niet zonder meer mag oordelen.
Er we rd verder nog opgemerkt
dat Romeinen 14 zowel voor
christenen als voor niet-chnste 
nen is geschreven.

Op 13 februari hebben we verder
gepraat over de vraag die 19 jan.
al was gesteld, nl. hoe je aan een
buitenstaander een zo overtui
gend mogelijke definitie van je
geloof kunt geven. We hadden
ds. Hessels uit genodigd om hier
iets over te komen zeggen . Hi:
wees erop, dat het belangri jk is
p-- - ' - -. . .._ - - - .

i

"Mei mode ven Van der Laan
St88t men bovenaan ll

Modehuis Van der Laan

G.J.V.
\.0.:--30
april

nodi g van de hoeveelheid die er
moet komen.
In dit blad volg en nadere berich
ten hierover. Er zal ook nog wor·
den bekendgemaakt , waa r en
wanneer het bestelde groen dan
kan worden afgehaal d.

De deelneme rs aan de optocht
zullen worden opgesteld aan de
Oude Rijksw eg, want het ver 
trekpunt zal Café 'De Leeuw ' zijn.
Start: 2 uur 's namiddags, waar
na de hele optocht de vo lgende
rou te zal nemen leventuele wijzi
ging en nog voorbehouden) :
Oude Rijksw eg - nieuwe weg
naar de zuiverings -installatie to t
de kwekerij van Veenst ra - dan
rec htsaf over de Grasdijkweg 
Gew eideweg . oversteek Rijks
weg · Dorpsweg . Van der Veen
straat · Hildebrandstraat . Lage
weg tot de boerderij van de Heer
E_ van Huis (hier worden de wa
gens gekeerd, behoudens toe
stemming van de Heer Van Huisl
. daarna terug langs de Lageweg
. Dorpsweg langs de kerk · över
steek Rijksweg · eindpunt Café
'De Leeuw '. Hier zal dan na jurv
beraad de feestelijke prilsuitrei
king plaatsvinden. Vanzelfspre
kend loopt dit uit op een 'geani·
meerd vroli jk samenzijn' !
De kinderen kunn en dan onder
andere ook hun consumptiebon
omzetten in natura. Die bon
zullen ze namelijk gevonden
hebben in de trak tatiezak die ze
's voormiddags, na afloop van de
feest elijke poppenkast -voo r
stelling door de bekende pop.
penspeler Joost van den Berg,
mee zullen krijgen .
Dat gebeurt dan allemaal in Café
Maat. Hoe laat, wordt nog beo
kend gemaakt.

Een aanvraag om toestemming
voor een lijstcollecte in het dorp
Garmerwolde is inged iend. Zoals
steeds zullen uite raard ook de .
bewoners van de 'zeven huisjes'
aan de Rijksweg hierin betrokken
wo rden. Het comité hoopt echter
dat deze mensen er begrip voo r
op zullen kunnen brengen dat
het in verband met de verkeers
situatie daar niet mogelijk zal zijn,
de optocht ook langs hun huizen
te dirigeren . .. Hoe spijt ig dit
ook is!

To t zover voorlopig over dit aan
staande feestged ruis.
Het comité zal weer vergaderen
op dinsdag 5 april, om waar
nodig nog de puntj es op de i van
de organisatie te zette n, eventu 
eel om de laatste loodjes uit de
weg te ruimen.
Ook dan leest u er meer over in
dil blad; let u dan op het kroontje
met de datum 30 april eronde r,
zoals aan het begin van deze ko
lommen.

Uw Oranjecomité Garmerwolde.

W e beloofden. nader nieuws
over de plannen voor <Je viering
van Koninginnedag in dit blad
aan u door te geven.
W elnu - op dinsdag 22 februari
jongstleden zaten de leden van
het comité weer bij elkaar in Café
'De Unie' (Café Maat ).
Het voorzitterschap was in han
den van de Heer Veninga; de
feestelijkheden staan immers
steeds onder auspiciën van
'Dorpsbelangen' .

.W e kun nen gerust vaststellen
dat er sinds de vor ige bijeen
komst van het comité echt schot
in de organ isatie begint te
'komen! Diverse mensen hebben
' zich al opg egeven voo r deelname
aan de optocht !
Je merkt er zo dag en door
zoveel niet val, maar in het dorp
Garmerw olde zijn al verschi llende
groepen en groepje s bezig met
de voorbereidingen voor 'versier
de wagens' en dergelijke.

Wat betreft de elname aan de
optocht even een bel angrij ke
mededeling:
Wil iedereen die mee wil doen, of
het nu alleen is of dat het om een
groep gaat , dit even opgeven bij
èèn van de twee volgende
adressen ?

H.C. Hazeveld, Hildebrandstraat
35, àf
C. l.uvt ink, Gewe ideweg, tel.
487311.
Deze mensen houden de lijst van
deelnemers bij .
Ze kunnen u ook vertellen of e:
toevallig al iemand is geweest die
op hetzelfd e idee voo r een ver
sierde wag en kwam als u . _.
Het is dan ook echt belangrijk,
u eerst even met hen in contact
te treden voo r u begin t met de
voorbereidingen. Dit om te voor
komen dat er twee gelijke ideeën
worden nitgewerkt ! Bijna w as dit
al gebeurd ; dat zou jammer zijn
geweest, nietwaar.
En houdt u ook even de uiterst e
dat um van opgave in het ge
heugen : 1 ap ril a.s, I' t is gèèn
mop). Maar . .. liever zi, n we uw
opgave véél eerder!! !

Erebogen
Het comité heeft toestemming
gevraagd en gekregen voor het
bouwen van erebogen in het
dorp. Echter wel op voorwaarde
dat deze nergens lager zullen zijn
dan 4,50 meter. En ze zullen de
hele breedt e van de weg vrij
moeten laten.
Vriendelijk verzoek van het comi
té: wi llen óók degenen die een
erebo og will en bouwen, dit
opg even bij één van de eerder
genoemde adressen? Er zal na
melijk worden geprobeerd voor
alle bogen gezamenlijk vo ldoen
de groen te organiseren. Maar
daarvoor is dan wel een overzicht
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Hildebrandstraat 25; Mevr. J .S.
Terpstra-A lles, Hildebrandst raat
13.
Uit Thesinge:
H. V.d. W oude-Swart, Thesinge
laan 1; G. Vegter-Swart , Ludde
st raat 4; Mevr. Ridder-Schaap
hok, Singel 4; Mevr. T. Postm a
Leugs, Schutterlaan 2; R.J . v.d,
Borg, Molenweg 39.

Na lot ing kwam als winnares uit '
de bus:
W . Hazeveld, Hildebrandstraat
35, Garmerw olde.
Melden bij R.J . Ganzeveld, Gar
merw olde.

DOKA
PASFOTO 's

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

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

WOLDWEG74, RUISCHERBRUG (GR.l. TELEFOON 050·487148

f

aktie O.p.
(ONDERLIN G .. tlUfl Gd<fl fI

SPECIAALZAAK VOOR

OPLOSSING PUZZEL (straatnamen)

GARMER & T HESINGER EXPRESS

Redakt ie en sekretariaat : Roelf Ganzeveld, Geerth Boschma.
Dorpsweg 56!L. v.d. Veenstraat 3. Tel. 050-487067. .
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstra~t 9, Thesinqe,
Tel. 05902-1713. Correspondent Ruischerbrug: Bert UItham.
Banknr. Garmer & Thesinger Express: 32.07.04.165.

Het adres van onze nieuwe correspondent te Ruischerbrug is:
B. Uitham, W oldweg, Ruischerbrug.

1 Schutterlaan
2 Oude Rijksweg
3 Noorddijkerweg
4 Geweideweg
5 Schoolst raat
6 Havenstraat
7 Woldweg
8 Luddestraat
9 L. V.d. Veenstraat

10 Bovenrijgerweg
11 Kapelstraat
12 Hendrik Ridderplein

Inzenders waren:
Uit Garmerwold e:
G. Wi eringa, Grasdijkw eg 7; W .
Hazeveld, Hildebrandstraat 35;
M. Wierenga, Hildebrandstraat
14; R. Ganzeveld, Hildebrand
straat 23; Mevr. J . Hut-Dijkst ra,

Vertikaal :
1 uiting van pret, muz. drama,

oneer
2 Oosterse slavin, nobel,

oosterl., pI. in Gelderland
3 uitw. (op recept ), meel van

maniakwortel, riv . in Spanje,
onbep. voorn. woord

4 oogvocht, heildron k, godin,
hartebeest

5 uitsl. door water, dagelijks
nieuws, huidplooi

6 bedrevenheid, prijzig, Holl ,
gravin, sprookjesf iguur

7 water in Friesland, oud
Amerikaanse president, lof
aan God, drukkende lasten,
voegwoord

8 draaiko lk, rei, overblijfsel ,
muzieknoot, kipp eloop

9 algemeen nuttig, plaat, soort
onderwijs

10 oude lengtemaat, soort
papegaai, kreupel, eerste
man, regel

11 slang, deeltje in bep. celkern,
pers. voorn. w oord, banaan,
rivier in Rusland

12 voegwo ord, wi el, Rom.
keizerrijk, winterkost , bedrog,
zangnoot

13 tangens, berg op Kreta, ter
gedachten is, be ksZuid -Arner.
voetballer, deel V.d. bijbel,
getroffen

14 bewijsst uk, maanstand, en
andere, deel v.d. dag, voer
tu ig, groet

15 pos. elect rode, pI. in Zwitser
land, losse naad, bijbelse f ig.

16 neon, evenaar, Moh . Kerk,
vreemd

17 driekroon , anoniem, zang
stem, metaal, natuur

Twee in goede staat verkerende
gebruikte Solexen (bromfietsen)
en één eveneens in goede staat
verkerende gaskachel merk DRU,
J. Walt, Dorpsweg 25, Gar
merwolde,

Ho rizontaa l:
1 zuiveren, doordringend
2 bloedvat, strafwe rktu ig, ver

krijgen, voge lprodukt
3 grondst . v. chocola, pI. in

Zweden, Rom. veldheer
4 inh. maat, insekt, rang, pers.

voorn . w oord, directeur
5 vorde ring, nikkel, deel v.e.

fuik , bijbelse naam
6 vervoersond., wapen (afk.),

ambtshalve, werelddeel,
voorzetsel

7 rivier in Rusland, in orde,
wi lde haver, opwekken

8 bijvoorbeeld, eis, graafw erk
tuig, fam.lid

9 pI. in Gelderland, bijbelse
naam, vak op school, zang
noot

10 kier, thans, lidwoord,
scheepstros. deel v.e. schip

11 vogel, gratis, opp. maat,
heilige, karaat

12 vod, wijze, recht stuk in vaar
water, speelgoed, uitroep

13 plant , dorp in Drenthe, aan
vulling legerpaarden

14 w ondteken, vernieuwe n,
rondhout

15 telwoord, tweetal , schedel
boor, water in N.-Brabant

16 trek, gekheid, goudland,
wintervoertuig

17 Rijks Luchtvaart School, oude
lengtemaat, voorzetsel,
bijbelse naam, muil , water in
Friesland, eerwaarde heer

DOORLOPER



J. GRASDIJK OVER RUISCHERBRUG:

·VROEGER HAD
RUISCHERBRUG
ECHT WAT TE
BETEKENEN ...'
Samen met Dienko Bolhu is praatten we met
J. Grasdijk over het 'Ruischerbrug van vroeger
en nu',
We kwamen tot de ontdekking dat er in Rui
scherbrug erg veel is veranderd, de afgelopen
50 jaar. Nu is dat met meer dorpen en plaatsen
zo, maar juist in Ruischerbrug zijn - als je een
autochtone inwoner zo hoort optellen - wel
veel opmerkelijke veranderingen plaatsgevon
den.
Was ' t vroeger leuker? Of is 't nu juist beter?
We laten aannemer J, Grasdijk, in de knusse
woning aan de Woldweg graag aan ' t woord.

Aannemer Grasdiek van Roeskerbrug kin smoakelijk vertell 'n over
vrouqer.

J. Grasdijk: "t Verenigingsleven,
dat is op Ruischerbrug bijvoor
beeld nooit zo goed van de grond
gekomen als bijvoo rbeeld in Gar
merwold e. Je had dan vroeger
wel de muziek en korfbalvereni·
ging. Die Korfbalvereniging
heette 'RIVAS'. Hetgeen bete
kende: Ruischerbrug Is Voor
Alles Sportief. Maar een voetba t
vereniging is er nooit gekomen.
Gaan tegenwoordig veel jongelui
naar Garmerwolde om te voet 
ballen, vroeger waren we wat dat
betreft meer op Engelbert geöri·
enteerd. Het was op een gegeven
moment zelfs zo dat er we l 6
spelers van het eerste elftal van
Engelbert uit Ruischerbrug kwa
men.'

Wat vindt u nou van die Drie
bondsweg-affai re?
'Dat zal 'k je zeggen. We hebben
een jaar of wat al tegen elkaar
gezegd, die Driebondsweg dat
wordt een dodenweg.
En eerlijk, het valt me mee • al

houden. Maar op 'n gegeven
moment kregen ze dat door, van
zelf. Die kippen waren nog warm.
Kun je nagaan.'

Kermis in Ruischerbrug, ca. 50 jaar ge/eden . . .

ook van die markante dorpsf igu
ren hè. Ik heb die verhalen dan
nog wel gehoord van Oale
Jedde. Dat was destijds een be
kend figuur in Ruischerbrug. Na
2 of 3 borrels was-ie al dronken.
Je kunt wel begr ijpen dat men
daar vaak munt uit sloeg. Hij liep
een keer met een kruiwagen door
het dorp met een kalf erin. 'Even
een borreltje Jedde' , zeiden ze
dan omdat ze w isten dat Jedde
met die kruiwagen ergens in ' t
dorp via een plank over een sloot
moest kruien.
' t Gevolg was toen natuu rlijk dat
Oale Jedd e met kruiwagen en
kalf de sloot in tuimelde. En Koos
Ellerie, dat was ook zo'n markant
figuur. Die werkte destijds bij
m'n grootouders. De afspraak
was toen dat hij de kippen kreeg
die dood gingen. Maar wat deed
de slimme vogel : hij ging dan het
kippehoek in, draaide een kip de
nek om en riep dan 'Och mien
tied, al weer een kip dood jaI'
waarna hij die kip dan mocht

me. Nou ja, vandaar ook dat we
daar prima konden schu ilen in de
oorlog.

Dienka: 'Je had hier natuur lijk

Grasdiek op proetstout.

bijna niet te doen. W at een stank.
Afgrijselijk.
Ja die Silo is niet kapot te krijgen
hè. Toen ze dat ding bouwden
was ' t één bos staal. Dat ding is
werkelijk onverwoestbaar, lijkt

Ik weet nog wel , in 1936 of daar
omtrent kregen we hier telefoon.
Dat was dan het distrikt Engel
bert, Middelbert, Garmerwolde,
Klein Harkstede en Ruischerbrug .
Aansluit ing no. 26 kregen we,
dat weet ik nog goed ja. Hoeveel
zijn het er nu, 4500 of zo iets?
Dat is natuurlijk wel een goeie
zaak, daar niet van.
En wat ik bijvoorbeeld ook nooit
meer vergeet is dat we tegen 't
eind van de oorlog met zo'n 200
man schuilden in de kelder van
de Silo van de Agrarische Unie.
Want ze bombardeerden hier wel
in de buurt. Dat was me wat. 200
man in een muffe kelder zonder
afdoende ventilatie.
Kijk, als je daar nu maar de hele
nacht in bleef, dan ging het nog.
Maar als je er even uit ging en je
moest er dan weer in, dat was

'Ja dat is toch wel frappant hè.
Normaal sta je daar niet zo bij stil.
Maar vroeger was Ruischerbrug,
tja . '. . een apart dorp hè. Er
heerste hier een bedrijvigheid
van jewelste. Ga maar eens na.
Tel maar eens op.
Zo'n vijftig jaar geleden had je
hier een paar vervoermanszaken .
Je had een slepersbedrijf, 4 krui
denie rszaken, een paar kappers,

.een korenmo len, een dakpan
nenbedrijf , hoe heette dat ook
alweer , Roona, geloof ik ja. Nou
ja wat had je hier allemaal nog
meer, een kwekerij en op de
plaats waar nu de Agrarische
Unie is had je een scheepshelling
waar ook nog wel nieuwe sche
pen werd en gebouwd.
En dan nog 2 cafébed rijven , Kui
pers en Van der Molen.
Nou moet je niet vergeten dat
toen het Damsterdiep nog een
belangrijke funktie had hè? AI die
schepen die van 't Hoge Land
kwa men, moesten als ze naar
Groningen gingen natuurlijk door
Ruischerbrug.
't Was dus een belangrijk kruis
punt, Ruischerbrug . De wegen
van Noorddijk, Zuid- en Noord 
walde, Harkstede, Groningen en
die naar ' t Hoge Land kwamen
hier samen. Logisch dat je in
Ruischerbrug een hoop aktivitei
ten kreeg.
Ja en als je dan ziet wat er nu
nog is, dan is er inderdaad een
hoop veranderd, ja.
Ook wat betreft de mental iteit
hè. Er was meer eenheid onder
de mensen. Die is er nu dan niet
meer zo hier, maar ja, waar heb je
dat nog wel? Vroeger kende je
iedereen hè. Zelfs de meeste
mensen uit Engelbert, Garrner
walde en andere omliggende
dorpen kon je wel thuisbrengen.
Neem nou bijvoorbeeld met die
telefoonaansluitingen.



~ 'j'ooneel.. en /.fU%Îckvcrce:n. •.Exc~15iQt" te Ruü.c'herbtug ( bij C?ro~.) .hud8C~ op
i Juni haar J5..jarig besfaan. W e geve;, de vereen: hier óIs een. Jubtllttu ~01 nIeuw
even, nld haar twee diredeur~n (m ,dtÜn. ~ nj uan voren) . de heeren D . H;
1eesscma ( toanerldub) en Th . T ing. (m UZIek) . De dorp'fltnooten zulltn zeker me.
mIe beste wenscben in...t~mm~n!

! historische foto 's uit Ruischerbrug. D« heer Grasdijk leende ze graag even uit . . .

klinkt dat wat gek , dat het zo
lang goed gegaan is. Kijk en nou
kunnen ze die weg wel dicht
gooien voor de auto's , maar dan
zitten we hier helemaal in de knel
hè.
't Was een goed ding als ze die
weg openhielden, maar dan met
een maximum snelheid van
50 km voor auto 's en dan met
een fietspad achter de bomen

langs . Daar is nog ruimte zat
voor.
En dan kunnen ze we l zeggen dat
dàt een heidens karwei is, maar
zo' n sloot gooi je zo dicht. En
met zo'n automat ische asfalt 
machine heb je er binnen 2
we ken een fietspad liggen.
Maar ja, dan krijg je de toestand
met die verschillende instanties
hè. Het Rijk, de prov incie en dan

nog eens een keer de Gemeente.
Dat was nèt zoals met die stop
lichten hier op Ruischerbrug.
Die hebben hier ook maanden
lang ongebrui kt gestaan om dat
men aan het touwtrekken was
over die 2e brug, die over het

- Damsterdiep zou komen voor de
fietsers . Toen is beloofd - om dat
het in feite zo'n gevaarl ijke situa 
tie is, dat binnen het jaar ook aan

die brug bego nnen zou w orde n,
als die stoplichten er maar zou
den komen.
Geloof nou maar niet dat ze bin
nen afzienbare tijd echt met die
brug beginnen. Vergeet bet maar.
Ruischerbrug is niet belang rijk
genoeg meer. Dat wa s - inder
daad - vroeger w el anders.
Maar de tijd hou je niet tegen . . .'

. ._- ~ - . _ . . . . - _._-- ---------

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
T rappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuu rverf - Beitsen -

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

VREEMDE
INDRINGER
Het is alweer een paar weken ge
leden, maar toch wille n w ij u het
volgende relaas niet onthouden.
Om u in elk geval te waars chu
wen de deuren en ramen van uw
huis dicht te houden. Als u w eg
bent . . . maar ook als u niets ver
moedend in huis zit te lezen . . .

Het gebeurde bij Karel en Geesje
Jongeling. Op klaarlichte dag .
Zoals u misschien weet woont
fami lie Jongeling in de pastorie,
naast de kerk in Garmerwolde.
Op een gegeven moment - de
vuilnisophaa ldienst was net be
zig het gro te vui l van de w eg te
halen - hoorde Geesje Jongeling
gestommel op zolder. Omdat
dominee Witteveen ook toegang
heeft tot de bovenverdieping
gingen zij er eerst vanuit dat

,laatstgenoemde we l eens op
zolder kon lopen. Maar toch was

,'t een heel andere voetstap .. .
en besloot Geesje maar eens
even te kijken .
Groot was haar schri k toe n zij
daar een w ildvreemde man aan

I trof, uitgedost met bromfiets
heim .
'Wat doet uhier?' vroeg Geesje.
De man sto tterde iets in de trant
van 'niks' en nadat hij op ere
woord verklaard had niets uit de
tas van Mevr. Jongeling geno
men te hebben rende hij als een
haas de t rap af naar beneden. Als
ieen gek 'pakte hij z'n (rooie)
Ibrornmertje en maakt e dat hij
w egkwam.

I

Hoewel de politie nog met het
onderzoek bezig is tast men
voorlopig in het duister wat deze
man bezielt moet hebben. En dat
op klaarlichte dag!
Opme rkelijk was dat de man
kenne lijk de weg w ist in het huis
omdat hij erg snel via de achte r
ingang verdween . M isschien is ' t
iemand uit de buurt of zelfs uit
Garmerwolde , De politie blij ft
zoeken en het is te hopen dat
men aan de hand van de per
soonsbeschrijving snel achter de
identi t eit komt.
Let in elk geval op uw ramen en
deuren. Want zoiets gebeurt 
dat blij kt nu maar weer - echt niet
altijd bij uw buren . . . . .

O.LS.
GARMERWOLDE

100 JAAR!!
Het jaar 1977 ritselt van de fees
telij khede n in Garmerwolde. Nog
vóór Koningin nedag zal er, op 1
april, een feestelijke ouderavond
van de O.L.-scho ol worden ge
hou den in Café 'De Leeuw' . Dat
is één.
Op 30 apri l volgt dan natuurlijk
de viering van Kon inginnedag.
Dat is twee.
En als klap op de vuurpijl: op 25
oktober van dit jaar zal het maar
eventjes honderd jaar geleden
zijn dat de openbare lagere
school feestelijk werd geope nd!! !
M in of meer toevallig kwam dit
aan het licht door een art ikeltje
dat verscheen in het gemeente
blad van Ten Boer, de 'Ten Boer
ster "
Voorlop ig even dit wa t betreft dit
gedenkw aardige fe it .

Er w orden poçmqen gedaan een
reünie-commissie te vormen die
zal proberen zoveel mogelijk
oud-leerlingen van de o.l.s. Gar
merwolde op te trommelen om
ze samen een dag van weerzien
na lange tijd te laten beleven . . .!!

Oud-leerlingen die dit mochten
lezen: neemt u alvast contact op
met Mevrouw J . Hazeveld-M aat ,
W. F. Hildebrandst raat 35 in Gar
merwolde. Zij zal u verder op
weg helpen.



Zaterdag 26 maart
geeft het Groninger
Studenten kerkkoor
een concert in de kerk
van Garmerwolde.
O.a. zal het 'Credo'
van Vivaldi worden
uitgevoerd.
Aanvang 's avonds
om 8 uur.

STOMP SPUL?

Ga naar Oude Rijksweg 25, Gar
merwolde.
Zagen - schaven - be itels 
messen - v orken - he ggesch a
ren - kantsnijders enz. enz .
'Goed gereedschap is het halve
werk'.

\'Iees Ille\'I·.tll"~
11 ,,'eet I.cst
"';I;II·.tlll.

R1lhNtlg 14() foI UlSic.h ertlflJ g (vtak bil oe stcp ucnter û- Tel. ~48141j(}

J. FEENSTRA

GROENTE& FRUIlHANOEl

BIJ ONS KUNT 1ITERECHT VOOR UIlSTEK ENDE PHODUKTEN
OP ï GEBIED VAN GRO e NTE EN FRUIT

NED. HERV.
GEMEENTE

maart 1977

Uirtt(lIard tege ,, ;Je sch6'rpst mcJgelljlt.e pniLt'1t

H. KAPER

6 ma art
10 uu r: dienst in Garmerwolde.
Voorg anger: ds. de Vries-Baten
burg .
Geen zondagsschool.

13 ma art
10 uur: dienst in Thesinge. Voor
ganger: cand. W itt eveen.

20 m aart
10 uur: dienst in Garmerwolde.
Voorga nger: prof. Nijenhuis.
9 uu r: zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur: zondagsschool voor de
groten.

Zl m aart
10 uur: dienst in Thesi nge. Voor
ganger: ds. Struif .

•

beweging en zowaar, Pietje
trapte op de goed door vader
gecamoufleerde trappers het
voertuig zowaar in beweg ing.
Toen bijkans de hele familie
zowat in katzwij m viel van ont
roering kirde Piet uit het toeste l:
'W aar moet ik mee sturen, pa?!'
'Me t het s t. , verrek' , zei vader,
'da's ook 'n bak. Ik heb er geen
stuur in gemaakt' . Vader peinsde
een moment en vloog daarna
pijlsnel naar huis om een eind
touw. Moede r liep zolang met
Pietje mee en keek of alles goed
ging! 'Die gekke pa', zei Pietje,
'hij weet toch wel , dat er bochten
in een weg zitten '. Vader beves
tigd e het touwen heeft Pietje
toen maar getrokken, de hele
lange, lange weg . 's Avonds
kreeg Pietje een prijs, en vader
had allang zere voeten . 'Aardig
en origineel, dat u de auto trok,
bepaald orig ineel meneer' , sprak
een juryl id tegen vader .. . En
dan ben je vader, dan ben je ook
in een klap over die blunder
heen, als zo iemand dat tegen je
zegt . 'Tja', sprak vader, 'en wilt u
wel geloven , dat ik dat touwer
onder de optocht nog aan heb
gemaakt, ik was het helemaal
vergeten' . .. ..

Pietje zou een pracht worden!
Vader was al weken bezig een
oud fietsje om te bouwen tot
f1intstone auto en het ging qe
weldig . Van een buurman had hij
een beetje lassen geleerd en hij
kon nu al aardig slakken bakken!
Piet moest de eerste prijs w in
nen! Moeder was druk doende
met het maken van een Fred
Flint stone kostuum en de laatste
dagen was het de gewoonste
zaak, dat men aardappels met
zooltjes zat te eten . Als toetje na
meestal een blik appelmoes en
dan maar gauw weer aan de slag.
Toen vader het geraamte in
elkaar had moest zijn in elkaar
gelaste buizennet natuurlijk nog
betimmerd wo rden. Het moest
toch lijken op de Fred-cer. Na
tuurlijk moest er een fl ink gat in
de bodem, want Pietje moest na
tuurlijk goed de ruim te hebben
om zich uit elkaar te scheuren .
Zuslief liep met de sauskwast te
speren en nam gelijk vaders
nieuwe brommer ook maar mee.
Ach ja in de nieuwbouw schuur
tjes is ook niet veel ruimte en met
een roller moest je natuurlijk ook
om kunne n gaan! Enfin, de grote
dag w as daar, en de optocht kon
gaan draaien . Pietje werd in het
f regat gehesen en moeder maak
te er direkt een foto van. Vader
drukte nog es op alle hoeken, en
vroeg of Pietje lekker zat. 'Sterk
genoeg, ziet er goed uit', zei hij,
" t wordt vast een prijs'. Moeder
glu nderde. Toen de leider op de
flu it blies zette de stoe t zich in

111 het dorp
-_.- ·rtzeggenZ '· / ~ '.) ~'

OPTOCHT!!

E LEKTR O
STE R EO HI-FI
TEI~E\lISIE

Ri jksweg 145
Ruischerbrug
Te l. 050 - 487413 •

Het adres voo r al u w vlees en fij ne vleeswaren
Speciai jst in rollades, d roge- en verse worst .

Iedere woensdag Gehak tdag

E.HAVENGA
OUCE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLCE

050-487425

----- -
~-
edelslager -6:Pl Q?!h--



Namens het bestuur,
D. v. Zanten.

A .s. zaterdag 19 maart:
Klaverj asav ond V.V. G.E. O.
voor leden en donateurs , Aan
vang 8 uur te Café 'D e Leeuw' te
Garrnerwolde.
Opgave bij S. Veninga (kapper).
Inleg f 3,50 t/ m 12 maart . Na
deze datu m f 5. - .

I c t slot nOH even dit: Zijn er
1' '' '15c n di., lid of donateur wi llen
'....... orden van oe P.J. G., kritiek
hebben 011of w aardering voo r de
[' .J .G. .,1 voorstellen hebben
1.:'1 ,\1. (!e detivitniten, dan kunnen
1 1) / ,cl ' rich ten tot één van de
hus u uusl eden.

•premie10%

Rabobank r:J
GA RM ERW OLDE

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.050.487501

de
Zilvervloot --
Ide~al Spaarplan
voor15 plussers:

voerig belichtte. Hij sprak o.a.
over de moeilijkheden die men
kan tegenkomen in de leeft ijd
van 13 to t 20 jaar. over de ont 
wik keling naar de volwassenheid
en het gedra!! dat de jeugd hierbij
op een bepaalde leefti jd ver
toon t. Ook sprak hij over de op
voedinq en opvanq van ere
oud ers en de school die op deze
leeft ijd zo'n grote invloed heb
ben.
Na afloop van de iezing had men
de gelegenheid vragen te stellen.
wa aruit dan soms een d iscussie
voortvloeide,
De heer Dirkso w erd hart elijk beo
dankt voor z'n interessante en
enthousiaste uiteenzett ing en
beloond met een boekenbon.
een f les drank en een we lge
meen d applau s van oe vele toe
noo rders .

Op vrijdagavo nd 18 februar i was
de vo lgend e act ivi te it van de
P.J .G. Dit hield een lezing in door
de heer G. Dirkse, jeugdpsycho
IDDg. Het onderwerp van de
lezing was - co ntacten tu ssen
[onqe ren onderling en alles w at
daarmee same nhangt . Het werd
een zeer inte ressante lezing,
terneer omdat de heer Dirk se
zeer boeiend kon vertellen en alle
la cetten van. dit onderwe rp uit-

dreunde, en hij alti jd mijmerde
dat dit een geweldig stuk w as
geweest. ODk nu kw am het stu k
we er gDed uit de bus! De toneel
meubelen w aren besc hikbaar
gesteld door de fa. Kamphuis uit
Groninqen wa t zeer stij lvo l leek.
Omstreeks middernach t was het
toneelstuk atqelopen, w aarna
men ove rging naar de to rnbo la.
Prachtige prijzen vlogen her en
der en D.a. J . Dümmer liet zich
nog weer even verme lden, door
een prach tiqe pr ijs beschikbaar
te ste llen voor de tombola. Ook
ande re zakenlui steunden dl' 10·
neelver. op deze manier. De
stemming zat er goed in en dat
kw am m ede d oor het muzikale
tweetal dat aanweziq was : Thiar
das Freud uit Hooqkerk l
De voorzitter 51001 deze avond
ma ar sprak nog w el Oe wens da t
lTri.:n nog niet w eg moest gaan
en men noq gerust kon blijv en !
Het duurde dan oo k tot in de
kle ine uu rt jes eer alle me nsen
waren verdwenen ! Een zeer qe 
SldJ y<j feest . w aar iedereen m et
pipzIe, aan zal terugdenken,
dachten wij zo. en vooral 'Rede
ni~erskall1er We ster' , die hebb en
ondervo nden dat betanqstellinq
voor een toneelavo nd i)0 9 lang
niet aan het ve rvagen is . . .

P.J.G.

Op zate rdag 12 febr. was het dan
zover! De toneelver. 'Wester' gaf
w eer een uitvoering. Dit was
voor het laatst gebeurd in 1974.
Door omsta nd igheden kon men
de afgelopen jaren niet meer
spelen . All een voor besloten
clubjes bleef 'Wester' act ief!
Café 'D e Leeuw' had de deuren
voor 'Wester ' wi jd opengezet.
Tege lijkert ijd kon men als bezoe
ker van deze culturele avond
constateren dat ook dhr. W . v.d.
Schans en compagnon J . Sicca
1l1~ Ien nog veel meer mensen)
nok niet stil hadden gezeten . A an
(1t! verbetering van toitetq eleqen
held w as druk gewerkt en het
resultaat was duidelijk zichtbaar.
Dhr. J . Veenstra op ende deze
avond als voorzitte r van 'Wester'.
Een dik ke 150 mensen zalen in
de zaal en dal wa s niet m is. Een
speciaal w elkomstw oo rd werd
nog geric ht tot dhr. K. Reinders
en huisgenote. die als oud -di rec
teur-reg isseur ve'e jaren de to
reelver. diende . Ook enke le le
ue n va n de 1(Jne~:ver . V.I.O.D. uit
Tbesmqe yV i::H~n van de partij. En
dan wa ren er dh r. en mev r. Stol.
die nu eens op een heel andere
plaats zalen, als dat w e gew end
waren . Het stu k dat we rd qe
speeld was 'Tot we derdienst
bereid ' . gesc hreven door Piet
M ossink off . Enkele mensen kun 
nen zich dat m isschien noq we l
herinne ren want reeds in 1949
w erd dit toneelstu k opgevoerd!
Enkele tDenm alige leden zaten
nu in de zaal! Dhr. C.A. Klei (toen
oo k al lid ) spee lde nu wee r de ro l
van Oliver Smith evenals in 19491
Eigenlijk was het min of meer een
heropvoering voor hem, alleen 28
lange jaren daartussen I Op zijn
verzoek w erd ook eigenlijk dit
stuk weer opgevoerd, omdat op
diverse vergade ringen en bijeen
komsten van 'W ester' , dhr. Klei
maar zo diverse gedeelten op-

TONEELVERENIGING
'WESTER' GAF
GESLAAGDE
OPVOERING!

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud



Red .k amer hield
jaarv er gad eri ng

Op 17 febr. hield de plaatselijke
toneelver. 'Wester' in café De
Leeuw haar jamvergadering.
2!3 van de leden waren aanwe
zig. Na de opening w erden enige
punten doorgenomen en ui tge
w erkt.
A ls kascommissie f ungeerden
dhr. J. Wigboldu s en mej. D. v.
Zanten. Eerstg enoemde brach t
uitslag lo t de vergadering en hij

:!

verzocht de vergadering om aan
de penning meester décha rge te
verlenen.
Voorzitter J. Veenstra werd
herk DI e n als voorzitte r.
Er w erd voo rts besloten om wat
betr eft de entr eege lden voor
feestavond en kontakt op te
nemen met muz iekverenig ing
Harmonie.
Voort s werden beide regisseurs,
nl. dhr. R.J . Ganzeveld en dhr.
C.R. Klei, me t een present je naa r

hui s gestuurd.
De aang elegenhe id van de 30
april-festiviteiten werden uitge
we rkt en besproken en men
kw am er zowaa r uit ook. Wat het
wordt] De tijd zal het leren en
laten zien!
Ook werd voorgesteld om eens
Ie spelen voor bejaarden Imet
name Bloemhof Ten Boer) om
zodoende nog eens w eer een
de planken te kun nen staan. Een
dergelijke opvoerinq voor een

minimale prijs lonkosten). Hier
zal eerst met Thesinge over
gepraat worden omda t deze ver.
dit vake r heeft gedaan en
'W ester' geen stok in hel wi el w il
steken!
Op 2 april (zat .) wordt weer ge
kegeld! Opgeven bij o .a. mev r.
J. Hazeveld-Maat. Tevens we rd
beslot en om een sjoelbak mee te
nemen om de lange wachttijd bij
het kegelen wat op te vullen . -

Bij ons vind t u een keur van kwa lite itsrneubelen,
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

STA DSWEG 63 . TEL. 05902-1383

C/\FL

] ti grrulrigtrr
c;;\ R ~ IER \VO LDE

TELEfOON OS\1 · 4Sió23

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

Natuu rl ijk rnaken wij graag een scherpe o fferte
voor u als ' t o m een zonnescherm gaet.

M aar t evens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden ven

mark iezen. of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder :
vouwwanden. verd uister ingen. ro lluiken,

voorzetramen en konst rukt iewerken.
In for meer vrijblijvend naar onze mogel ijkheden

en prijzen .

Kantoor en werk plaats :
Oude Rijksweg 12. Garmerwold e. tel. 050·481098.

Ad viseuze voo r Lewenborg :
mevr. H. Drew es. Meerpaal 170. rel. 050-410531.


