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Brummel wonen.
In zijn ijver om die zes personen
bij elkaar te krijgen (en vooral te
houden) heeft Jan Brummel zijn
oom allerlei zaken beloofd . Als
na een tijdje de regering de maat
regelweer ongedaan maakt, pro
beert hij weer van z'n beloftes af
te komen. Door de edelmoedige
houding van oom Knelus gebeurt
dat ook, en Jan Brummel ziet in
dat hij zelf maar een egoïstisch
mens is. Hij belooft beterschap
en het blijspel eindigt dan ook
met een 'bekeerde' wanne bak
ker.
Dat de toeschouwer het gebode
ne zeer hebben gewaardeerd
werd bewezen door het langdu
rige applaus dat de acteurs ten
deel viel.

Aan de Lageweg te Garmerwolde.

van het gezin. Eind goed, al goed
want tenslotte vindt moeder nog
een briefJB van 25 gulden.
Nade pauzewerd het blijspel 'De
zesde man' op de planken ge
bracht. Er is een situatie ontstaan
dat Nederland in een energie
crisis is geraakt De regering
heeft een maatregel uitgevaar
digd: leder gezin moet uit ten
minste zes personen bestaan.
anders wordt men afgesneden
van gas en licht.
Wanne bakker Jan Brummel
doet z'n uiterste best om zes per
sonen bij elkaar te krijgen. Dit
lukt niet zo best, maar dank zij
een list van oom Knelus wordt de
controleuse er van overtuigd dat
er wél zes personen in huize

Oude Stadsweg.

gegeven. Een festival is eigenlijk
een soort examen, ,n soort proef
om te laten horen en zien, dat
men op een naderend concours
geen slecht figuur zal slaan. Men
wordt gewezen op de diverse
fouten en zodoende zijn zulke
festivals uiterst leerzaam voor
ieder muzieklid of liefhebber. De
muziekvereniging keerde dan
ook tevreden huiswaarts met
goed behaalderesultaatl

Op zaterdag 9 april is het weer
zoverl De chr. gerf. kerk te
Thesinge gaat dan weer door
Thesinge om u te verlossen van
al uw papier (oud).
Graag in pakken of zakken bij de
weg zetten. Dat scheelt ons een
hoop werk. Wij rekenen weer op
uw (papier)hulpl Bij voorbaat
dank.

Thesinge

Op zaterdag 5 februari gaf de to
neelverenigingV.I.O.O. haarjaar
lijkse uitvoering in café Dijkerna.
Door de flinke toename van het
aantal leden werden twee toneel
stukken gespeeld.
Erwerd op tijd begonnen en om
half acht heette voorzitter Arend
Kampen de toeschouwers in de
stampvolle zaalwelkom I
Het eerste stuk dat gebracht
werd, was een eenakter, geheten
'Moeke's spoarpot' . De moeder
van het gezin lukt het maar
steeds niet een boodschap tot

Op 19 mrt. j.l, organiseerde de een goed einde te brengen.
chr. bond van harmonie en Steeds weer zijn er briefjes ver-
fanfare korpsen afd. noord in dwenen. Wat blijkt : ze heeft een
Groningen een festival. 'Juliana' gat in haar jaszak. Als het gat
uit Thesinge was daar ook eindelijk ontdekt is en de briefjes
vertegenwoordigd I Dever. kwam één voor één uit de voering te
goed uit de bus. Het verschil voorschijn komen, ontstaan er
tussen een festival en een vermakelijkesituaties.
concours is, dat op een festival De briefjes zijn namelijk niet alle-
geen prijzen en punten worden maal even vleiend voor de leden

De boerderij van de familie Uitham te GarmerwoJde, gezien vanaf de

Op 1 aprillgeen mop) houdt chr,
muziek ver. 'Juliana' uitThesinge
haar jaarvergadering. Dit betreft
dus zowel de blaas als de trom
afdeling. Dus leden: 1 april vrij
houdenl Op 7 en 9 april zullen
deze mensen hun activiteiten
voortzetten d.m.v.e. bloemen
aktie. O.a. zal in Garmerwolde en
Thesinge gevent worden met
prachtige bloemen, ter verstevi
ging van de kasl



Mijn laatste
SCHRIFTELIJKE
reaktie op
Dorpsbelangen

SPECIAALZAAK VOOR

Ger Pot.

Ik wil nog best lid worden van de
vereniging voor Dorpsbelangen
Garmerwolde. Het doet me
plezier dat ik nog (eerlijk ) welkom
ben. Missch ien dat ik me de vrij
heid mag veroorloven om mij
langs deze toch min of meer on
officiële weg op te geven als lid
van uw vereniging. Het adres zal
u bekend zijn; zonodig kunt u het
vinden in de gemeentegids van
Ten 6oer, die ook u ongetwijfeld
zult hebben.

Met deze iets verkorte reaktie ,
die we vor ige maand wegens
ruimtegebrek niet kond en plaat
sen, sluiten we deze diskussie en
hopen en geloven dat de betrok
kenen inmiddels de nod ige mis
verstanden mondeling uit de
weg hebben geruimd.
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ring begon om 8 uur en de tele
fonische uitnodiging kwam om
half 7. Wi e sprak er ook al weer
van mensen die het zo goed
moeste n weten hoe de officiële
manier van zaken is?
Kunt u zich voors tellen dat ik
verhinderd was? U had toch
beter moeten weten hoe je een
uitn odiging verstuurt meneer van
Dijken (als u toen sekretar is was).

Ik hoop geacht bestuur dat u nu
na lezing van het bovenstaande
mijn reaktie minder voorbarig en
minder onterecht zult vinden .
Misschien dat u nu deze van mij
niet verwachte reaktie wat beter
zult kunnen plaatsen.We kunnen
nu nog bekvechten over wie nu
de eerste stap moet doen. U
heeft niets tQgen mij. Daar ben ik
blij om en dat gevoel is weder 
zijds.

raadslid ben, met uw voorz itter
de heer Veninga al heb gepraat
over de vergaderingen van
Dorpsbe langen. Ik had verwacht
dat deze voorzitter zonder meer
mijn verlangens binnen het be
stuur gebracht zou hebben. Ook
nu moet ik weer konstateren dat
het niet belangrijk genoeg was
om mij bij de vergaderingen van
Dorpsbelangen te halen.
Als u nu zegt dat ik had moeten
weten hoe ik mij had moeten
aanmelden dan is mijn reaktie :
'Wie een hond wi l slaan kan altijd
w el een stok vinden:
4. De heer Veninga herinnert zich
niets van mijn vragen.
5. Ik had van de heer Veninga
verwacht dat hij mijn verzoeken
binnen het bestuur aan de orde
zou brengen. Dit is niet gebeurd
begrijp ik. Vandaar mijn w oord
waarschijnlijk in mijn eerste ver
haal.
6.Citaat : 'Dus werd hij voor een
der voorgaande vergaderingen
uitgenodigd:
Met deze uitspraak bewijst u dat
mijn verzoek al eens besproken
is. Dat betekent dat het bestuur
toch op de hoogte had kunnen
zijn van mijn verzoeken. Dat dat
niet is gebeurd bewijst dat er
tussen u en mij een duidelijk ver
schil van mening bestaat over
mijn posit ie als raadslid wonende
in Thesinge en voor mij zelf ook
een band hebbend met Garmer
wolde. Deze opmerking betekent
niet dat ik alleen maar in de raad
zou zitten voor Thesinge of Gar
merwolde. Nee, ik zit er voor de
PvdA met een spe ciale binding
met een tweetal dorpen. Het
merendeel van d ~vdA-kiezers

zit helaas niet in Garmerwolde en
helemaal niet in Thesinge, dus
daarom hoef ik het niet te doen.
A propos, geacht bestuur. De
uitnod iging waarvan u sprak is er..
inderdaad geweest. De vergade-

Dorpsbe langen heeft mijn reaktie
voorbar ig en naar hun mening
onterecht genoemd. Eveneens
hadden ze een dergel ijke reaktie
van mijn kant niet verwacht. Dit
zijn de hoofdpu nten waar in hun
reakt ie alles om draait . Laat ik in
een aantal pun ten maar eens
reageren:
1. Citaat : 'De heer Pot laat er
geen twijfel over bestaan dat hij
voor deze vergadering een uitno
diging had moeten hebben:
Nee, geacht bestuur niet had
moeten hebben, maar ik had
verwacht dat die uitnodiging
zonder meer zou komen. W aar
om? Naar mijn gevoel is er een
verschil tussen de rest van de
raadsleden en mijzelf voor wat
betreft de relatie die ik meen te
hebben met Thesinge, maar zeer
zeker ook met Garmerwolde.
Sinds De Vries niet meer in de
raad zit meende ik dat ik zijn
positie in Garmerwolde over had
kunnen nemen. U laat er geen
twijfel over bestaan. Ger Pot is
gelijk met alle andere raadsleden,
dat heeft u mij in ieder geval
goed duidelijk gemaakt.
2. Direkte informatie is voor mij
nog alt ijd de beste informatie.
Daarom had ik er bij wi llen zijn.
Mij is gebleken dat de eensge
zindhe id toch niet zo groot was
als in uw verslag tot uiting kwam.
3. Strikt fo rmeel genomen heeft
u groot gelijk als u zegt dat ik mij
op de officiële wi jze aan had
moeten melden als lid. Dat ik op
den duur maar heb gezegd dat ik
we l lid wilde worden was alleen
vanwege het feit dat ondanks
mijn herhaalde verzoeken, ik
dan dacht ingeschreven te staan
en op grond daarvan dan een uit
nodiging zou krijgen.
Geen van de bestuursleden kan
zich een verzoek van mijn kant
herinneren. Laat ik u dan eens
duidelijk vertellen dat ik sinds ik

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
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H.C. IDe Goede Vangst'
Garmerwolde
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zullen in het gronings moeten
worden beantwoord. Dus nu
eens geen woordenboek bij de
hand maar opa en oma of tante
enz. enz.
Doe u best. Hier komt nog een
voorbeeld:
gevraagd b.v.: alcoholist (0) kan
zijn; Draanksteem.
Opsturen voor lB april a.s.

De nieuwe
puzzel
' n kruiswoord puzzel!
Zo op het oog lijkt het een gewo
ne puzzel maar kijkt u maar eens
goed. Achter veel gevraagde
punten staat een (0 ). -Dat wil
zeggen Dialect l Veel w oorden

KRUISWOORDRAADSEL

even
puzzelen

HORIZONTAAL
1. zuinigerd - 7. pitt oresk dorpje gem. Ten Boer (d) - 10. zangnoot 
12.zangnoot - 13. water in Friesland - 14. baan voor balspel - 15. niets
16. geklaag (dl - 18. niet recht (dl - 20. toe ts alleen - 22 grol ·
23. schoeisel Idl - 25. zoen (dl - 27. bijb. f ig. - 30. vogelprodukt 
31. inh. maat - 32. wanordelijke tuin (dl - 34. uitroep > 36. nieuw 
37. dierengeluid - 36. pI. in Drente (dl - 40. daar - 41. mier (d)-
44. bekende motor races - 45. groet td ) - 46. wate r in Friesland - 47. er 
48. snoer - 49. 15 min. (dl - 51. hoogsta punt - 54. knaagdier -
55. meisjesnaam - 56. pre - 57. Noord·Duitsl. • 58. laag water -
59. dienstbode - 61. bek. voetba ller - 63. vaartulq - 65. snor - 66 dijne ·
67. prikk elende plant (dl - 11. zangnoot - 72. familielid (d) • 73. dieren
uitroep - 74. schoo lvak - 75. mil. rang - 76. srt. onderwijs · 77. vrouw v.
Zeus - 7Bniet zuur (dl - 79. roofdie r - 81. zwemvogel · 84. roem - 85. pl.
in Overijsel - 87. landbouwstof - 90. maanstand - 92. niet breed 
94. Geestelijke (dl - 95. rekenkundige bewerking - 98. noodsein 
99. drank - 101. wat er in Friesland - 102. zangnoot · 103. geb. in
Rotterdam - 105. Schoorsteenzwart (dl - 107. w . in Brabant -
109. Noorse Godheid - 110. Jonge kip (dl - 111. soort stof

VERTICAAL
1. Fries balspel - 2. pl. in Gelderland - 3. baby (dl - 4. opgedirkte vrouw
(dl - 5. komt v. op de boerderij - 6. drank - 7. vervoersmiddel • 8. water
in Brabant - 9. droog - 10. paard - 11. sprookjesfig. - 15. voorzetsel
17. ongewenst gewas (dl - 18. smeerschijfje - 19. vr. voorn. woord 
21. twintig tal (dl - 24. waterring - 25. snibbig iemand (d l - 26. inh.
maat - 28. muil - 29. kansspel > 33. graag - 35 stampot appels (dl·
37. kleur - 39. t ijdsduur - 40. soort hert - 41. pers. voorn. woord -

. 42 fam. lid - 43. tam · 45. lastig gezwel (d l - 48. hondeverblijf -
49. horizon - 50. vreemd - 52. mil. rang - 53. riv. in Italië - 58. water in
Utrecht - 60. bijb. fig. • 62 grote zak - 63. kinderziekte (d l · 64. dage
lijkse gew oonte (d l- 67. zolder (d l- 68. klef (dl - 69. Chinees in Indië 
70. kleermaker (dl - 79. lidwoord - 80. riv, in Azië - B2 gasten-
83. laaqte - 85. deel v.e. daq - 86. nul- 88. pI. in Gelderland ·
91. binnenste - 93. als onder - 96. wate ring - 97. voorzetsel - 100. dun
stuk hout - 104. pers. voorn . woord - 106. rund - 108. spil

ving een prijsje aan hadden ge
geven.
Na het officiële gedeelte van de
avond verzorgde 'Gittha's Moon
light Trio' stemmingsmuziek voor
een dansje.

Bestuur 'Harmonie.

•

B. p.e., vordering, spa, oma
9. Ede,Saul, rekenen. sol

10. reet, nu, de, kabel, mast
11. albatros, p.d., are, St.• kt .
12 lor, trant , rak, tol , oei
13. aloe, lde, remonteren
14. stigma , renoveren, ra
15. tien , paar, t repaan, Aa
16. eet, oele, Eldorado, ar
17. R.L.S., el, in, Noë. boJk, Ee,

r.d,

Vertikaa l:

1. lachen, opera, laster
2. odalisk, edel, 0.1., Tiel
3. u.e., cassave, Ebro, iets
4. traan, toost, Ate , gnoe
5. erosie, krant, rimpel
6. routine, duur, Ada , Al i
7. Ee, Momoe, L.O., onera, en
8. neer, koor. rest, re, ren
9. pragmatiek, prent, I.o.

10. el, ara, mank, Adam, orde
11. Naga, gen, ge, bakove, Ob
12. en, rad, R.I., snert, nep, re
13. tg ., Ida, i.m., Pele, O.T., raak
14. recu. Lk., e.a., n.rn., slee, ade
15. anode, Arosa, torn , Noë
16. ne., linie, moskee, raar
17. tiara, n.n., alt, tin, aard

Op zaterdag 12 maart had de
muziekvereniging 'Harmonie'
haar jaarlijkse uitvoe ring in café
'de Leeuw ' te Garmerwo lde.
Voorzitter K. Pestman opende de
avond voor een goed bezette
zaal. Het programma werd ge
opend met muziek van korps en
drumband.
De avond w erd verder gevuld
door het cabaretgezelschap
'Berend oet Drenthe en de
Tuksons' .
De Tirolerkapel 'de Alpenjagers'
waren voor deze gelegenheid op
getrommeld om ons te doen ge
nieten van een vrolijk stukje mu
ziek. En hoe het pub liek hun mu
ziek vond bleek we l uit het
applaus dat ze hun gaven.
In de loop van de avond werd
een tombola gehouden waar veel
mensen uit het dorp en omge-

Horizontaal:

1. louteren , penetrant
2. ader, roe. erlangen. ei
3. cacao, Umea, Ag ricola
4. hl., aastor, graad, u, dir.,
5. eis, ni, ink, Magdalena
6. n.s., sten, LO., Ameri ka, in
7. oka, oke, oot, animeren

Oplossing
doorloper

Clubdag om de A. Maat beker, gehouden op 6 maart in Wartena. Al 
hoewe l het weer gewe ldig was, lieten de vissen het afweten. Uitslag:

1. E. Terpstra, 25 stuks, 1425gr., 54 pnt . Beker
2.H.Zewuster, 19stuks, 1115gr. ,41 pnt .
3. G. Boer, 11 stuks, 1250gL, 36 pnt .
4. A . Steenhuis, 9 stuks, 1325gr., 36 pnt .
5. J.D. Slachter, 15stuks, 790 gr., 31 pnt.
6. Tj. Arends, 15stuks, 860 gr., 30 pnt .
7. M . Blink. 14stuks, 755 gr., 29 pnt ,
8. A. Kampen, 12stuks, 700 gr., 26 pnt.
9. S. van Bruggen, 10 stuks, 630 gr., 23 pnt .

10. B. Prins, 9 stuks, 510 gr., 19 pnt.

Met deze wedstrijd is het seizoen afgesloten .
De prijsuitreiking zal plaats vinden op 16april a.s. bij A . Maat.

\ende viscub

De doorloper!
'Twas een moeilijkei
Drie inzenders slechts en wel;
mevr. J .S. Terpstre-Al les Garmer
mevr. G. Slachter-Kooi Thesinge
mevr. Boering Noo rddijk
winnares na lot ing werd :
Mevr. J .S. Terpstra-Alles, Hilde
brandstraat 13, Garmerwolde
Melden bij R.J . Ganzeveld.
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COLIN BAKER TIJDENS BEZOEK NEDERLAND:

INederlanders hebben
een liefdelhaat
verhouding met Paul

>

Merroney'

TE KOOP AANGEBODEN:
Voliëre (voor binnen en buiten)
rondom glas1
2 grote vogelhokken
H.A. Riddering, Grasdijkweg 17,
Garmerwolde

•••••••••••••••••••••••

TE KOOP AANGEBODEN:
Wagenwielen (groot en klein)
Ouderwets bloemtafeltje (eiken)
Siertegels ± 25x 25 cm 4 cm dik
te bevragen bij:
R.J. Ganzeveld,Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

TE KOOP AANGEBODEN:
3 pits gesstel
konijnenhok
fietsstoelje
wandelwagen
kinderledikantje

Te bevragen bij:
Pestman, W.F. Hildebrandstraat
5, Garmerwolde.

ColinBaker(PeulMerroneyl . . .

koloniale bezittingen. Maar als je
vandaag de dag het Engeland
vergelijkt met het Engeland van
nog geen 30 jaar geleden, tja,
dan is het verschil niet in
woorden uit te drukken. Enge·
land wordt ekonomisch gezien
steeds meer. een probleemland.
Terwijl het toch niet hoeft hé?
We hebben genoeg industrie, we

. hebben genoeg goeie export·
artikelen. Maar los dat maar eens
1-2-3 op. Zelfs de meest voor
aanstaande Engelse ekonomen
komen er niet uit. Nog niet ten
minste. Ik ben er trouwens zeker
van dat het allemaal wel weer
goed zal komen. Ik ben van na
ture een optimist. Op den duur 
pak 'm beet over een jaar of 10zit
Engeland er heus wel weer
bovenop,' _~

laten zien, dát is het sukses van
een goeie tv-serie .

Maarben je niet bang dat - zoals
dat in Nederland gebeurt, veel
mensen je alléén met Paul
Merroney identificeren en niet
met Colin8aker1

'Nee, niet in ' t minst. Kijk, het
gebeurt natuurlijk wel, maar dat
voorkom je niet. Dat moet je als
akteur domweg aksepteren.
Eenvoorbeeld.
Bij ons in Engeland gaat Marty
Feldman, je weet wel, die
loensende komiek, op een gege
ven moment met vakantie naar
Schotland. En besluit om op een
zondag daar ter plaatse, in een
rustig dorpje naar de kerk te
gaan. Moet je je voorstellen. Hij
komt wat laat binnen en de hele
kerk is juist in volle aandacht
voor de dominee. Marty Feldman
komt binnen, kijkt schuchter om
zich heen en de Mie kerk begint
te gieren van het lachen, de
dominee inkluis. Terwijl de goeie
man niets, maar dan ook niets
grappigs gedaan had of zo. Dat
heeft hij maar te aksepteren.
En zo gaat dat bij mij eigenlijk
ook. Bij mij beginnen ze dan wel
niet te lachen, maar tóch, je ziet
ze vaak denken, há, daar heb je
die fanatieke Merroney. Terwijl je
wel kunt zien dat ik toch ook een
gewone aardige jongen ben, ha,
ha. Zonder gekheid: dat h66rt er
bij. Daar moet je als akteur niet
overzaniken.'

. Je opent af en toe een zaak op
het kontinent, je bent dus een
goed 'export-srtikel' voor Enge-
land .
'Tja, (gelach) ook dát hoort
erbij. Nou, ik doe het graag hoor.
Ik kijk trouwens wel uit wat voor
'n zaak ik moet openen. Ik heb
hier in Nederland iemand die dat
een beetje voor me in de gaten
houdt. Ik vlieg echt niet voor
ieder wissewasje naar Holland.
Hoewel er aanvragen genoeg
zijn. Dat komt natuurlijk ook om
dat de Hammonds naar alle
waarschijnlijkheid dit najaar weer
op de buis zullen verschijnen met
een vervolg. De scripten en het
draaiboek liggen klaar, maar er
moeten nog wat praktische
dingen worden gerealisseerd.
Weet je wie ook dol zijn op de
Hammonds? De Arabieren. In
het Midden Oosten brengen
diverse landen de serie ook op
het scherm. Dat schijnt daar een
absolute bestsellerte zijn.

Ja, maar de Arabieren kopen
toch alles wat maar naar Enge
landruikt. . . .1

(Gelachl 'Ha, ha, Tja: Dan
somberder: 'Da's natuurlijk niet
zo'n leuke opmerking. Ja, ik kan
er de humorwel van inzien hoor,
maar toch gaat me die hele toe
stand wel aan m'n hart. Iedere
Engelsmanzal het in z'n hart be
treuren dat half Londen wordt
opgekocht. En veel mooie kaste
len ook, in Cornwall bijvoorbeeld
zijn vorige week in één dag 3
oude kastelen in Arabische hand·
en overgegaan. Ergens geeft dat
te denken. Ik ben helemaal niet
zo'n type dat trots is op dat oude
Engeland met al z'n macht en

In Nederlandnog veel fans . . .

rnaals. dynami~che mensen die
duidelijk vasthouden aan hun
eigen principes en normen, och
die vind ik zo slecht nog niet.
Natuurlijk, kijk en d äár schortte
het bij Paulaan, moet je wél altijd
menselijk blijven. Open blijven
voor de emotionele kanten van
het, tja, noem het maar inter
menselijk samenspel. In de serie
de Hammonds loopt April • die
liza heet en in werkelijkheid 66k
m'n eigen vrouw is - op een
gegeven moment weg omdat
Paul Merroney geen tijd voor
haar heeft. Tja, dat gebeurt in
werkelijkheid bij veel mensenook
wel, stel ik me zo voor. En dat
was trouwens t6ch het sterke
punt van de serie, er gebeurden

. gewoon veel dingen waarin de
kijkers zich - of dingen om hen
heen - herkenden. Je hebt dat
momenteel met de Jordaches,
de populaire Amerikaanse serie,
ook. Véél herkenbare dingen

•Je moet dat z6 zien', verklaart
Colin Baker als we hem vragen
zijn boude uitspraak te nuan
ceren, 'in de Hammonds was ik
een beetje 'het enfant terrible'
hél Een typisch voorbeeld van
een streber. En gek hé, een
streber mag je tegenwoordig niet
meer zijn. Als iemand vandaag
de dag fanatiek een doel najaagt,
tja, dat is al gauw verdacht hé.
Niet dat ik de persoon Paul
Merroney van de Hammonds
helemaal in bescherming neem,
dat niet. Erwaren genoeg dingen
in die rol die ik persoonlijk wat
charmanter had opgelost, maar
t6ch moetje zo'n persoonlijkheid
niet helemaalveroordelen.
Ik ben er van overtuigd dat
mensen met een dergelijke in
slag, zoalsPaul Merroney die dan
moest uitbeelden, in het wérke
Iijke bedrijfsleven een zinnig in
breng kunnen hebben. Ze zitten
er bovenop hé?Ze laten zich niet
snel manipuleren, ze gaan kei
hard hun eigen weg. En nog-

Het is niet m'n gewoonte om de diverse bekende
binnen of buitenlandse mensen waarmee je door je
werk nogal eens in aanraking komt meteen maar
even voor de Garmer & Thesinger Express te inter
viewen. Maar met Colin Baker lag dat anders. Ik trok
deze maand 'n paar dagen met hem op en noteerde
terloops toch een serie opmerkelijke uitspraken.
Vandaar in deze Garmer & Thesinger een kennis
making met Paul Merroney, of liever Colin Baker,
het 'enfant terrible' van de Hammonds.
Paul Merroney, of, zoals de 33-jarige britse
top-akteur werkelijk heet: Colin Baker - heeft 'n
goede klant aan Nederland. Met name in december
en maart opende hij diverse nieuwe zaken in ons
land.
Steeds trok zo'n opening duizenden mensen en
werd het gebeuren voor de opdrachtgever een
eclatant sukses.
'Toch' , zo zei hij me, 'hebben Nederlanders een
soort van liefde/haat-verhouding met de Paul
Merroney van de Hammonds'.



Hervormde
Gemeente
A pr il 1977

3 april 10 uur: dienst in Garmer
wolde. Bevestiging nieuwe lid
maten.
Voorgangers: ds. de Vries-Baten
burg en cand. W itt eveen.
9 uur: zondagsschool voor de

kleinen
10 uur zondagsschool voor de
groten

10 april 10 uur: dienst in Garmer
wolde met medewerking van de
zondagsschool. Afscheid van de
oudste kinderen.
Voorganger: cand. Witteveen.

17 april 10 uur: dienst in Thesinge
Voorganger: dr. K.M. Witteveen

24 april 10 uur: dienst in Thesinge
Voorganger: dr. Leertouwer

Zomertijd wi l zeggen dat vader
de pendule, de wekker, het
koekoeksklokje, de friesche
staartklok, z'n horloge in de
nacht van 2 op 3 april om precies
middernacht op één moet zetten
of dat indien u dit blad later
onder handen krijgt dit inmiddels
al heeft gedaan.

Het kookwekkertje kunt u laten
staan, want een uur blijft 60 min.
duren. Daarmee samenhangend
blijft een etmaal 24 uren voort-
sukkelen. Alléén 3 april
duurt de nacht één uur korter . U
moet dan de klok van 12 op 1
zetten. Weg uurl Voor de hart
stochtelijke slapers echter een

oppepper. Als we in het najaar
weer terugvallen op ons oud ti jd
je dan kunt u op, of liever gezegd
in, die nacht de klok om één uur
terug zetten naar 12 uur en dan
rustig een uur verder slapen
voordat het weer één uur is.
Terug uur! hé hé. Toch slaap ge
noeg gekregenI Het moet wel
een openbaring zijn om je buur
man om en nabij de langste dag
om ongeveer elf uur 's avonds de
krant te zien lezen bij daglicht.
Sterker nog, op 30 april, onze
optoc ht dag, zal het bij helder
weer omstreeks half negen nog
licht zijn Dus tijd genoeg voor
een stoelendans. Als u naast
iemand woont die één haan +
kwantum kippen bezit dan bent u
de klos. De haan regelt zijn auba
de naar het krieken van de dag.
Hanen kennen geen zomertijd,
wij wel, en dat scheelt een uur . .
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VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen ~

Structuurverf - Beitsen -
Carboleum - Koolteer, enz.enz.

_al/één bij~

JAN OÜMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting

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

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



Cursus A.B.O.

Lapland

GJV
Naar aanleiding van een schrijven
van de Provinciale Sport raad
Groningen, kan ik u meedelen,
dat in de Gemeente Ten Boer, in
het najaar 1977, waarschijnli jk
een A.B .O. (algemene basis op
leiding) gehouden zal worden.
Wat is een A.B.O. cursus?
Deze cursus heeft tot doel de
deelnemers voor te bereiden op
het volgen van een cursus voo r
een tak van sport leider (trainer),
jeugd-tak van sportlei der (jeugd
trainer), jeugdleider, jeugdsport 
leider, recreatiesportleider-A

De omvang:
De duur van de cursus is ca. 30
uur, bij voorke ur verdeeld over 12
bijeenkoms ten van 2 Y.r uur.

Literatuur:
De aanschaf van het nieuwe
cursusboek is verplicht. De prijs
zal ± f 10, - bedragen.

HEBT U DAT NOU
OOK?

Hebt u dat nou ook?
Dat ergerlijke gevoe l als u mid
den in de nacht opschrikt omdat
de buren hun visite uit laten?
Hebt u dan ook de neiging om
het bovenraam open te doen en
de buurman mee te delen dat het
u niks interesseert w ie en waar er
veilig thu iskomt ?
Hebt u dan ook de neiging om de
volgende dag eens naar-de buur 
man toe te gaan om hem te ver
tellen dat andere mensen zéér op
hun nachtrust zijn gesteld en
helemaal niet van dat overdreven
geroep en geschreeuw gediend
zijn?
Of hebt u dat dan ook, dat u
denkt, och, laat maar zitten, voor
je 't weet heb je herrie op de
buurt . . .7
En hebt u dat nou ook, wanneer
die hond van een paar huizen
verderop uitgebreid staat te
ventilere n in uw tu in - om die
buur man eens even fl ink de
waarheid te zeggen?

Het cursusgeld:
Het cursusgeld bedraagt f 45, 
exclusief cursusboek.
De voorzitt er van de Gemeente
lijke Sport raad Ten 110er, dhr.
Oomkens, heeft toegezegd in
overleg met voornoemde sport
raad een subsidie per deelnemer
te verlenen van ± f 15,-

Toelatingseisen:
Men moet 16 jaar of ouder zijn.

Cursusavonden:
Cursusavonden en aanvangsda
tum kunnen in overleg met de
deelnemers worden vastgelegd.
Bij voldoende deelname (mini
maal 16en maximaal 221 zal deze
cursus naar Ten Boer kom en.
Mocht u nu reeds belangstelling
hebben neemt u dan even
contact op met J. S. van Reeken,
Kloosterst raat 35, Ten Boer, tel.
2121, zodat ik vroegtijdig de
cursus kan bespreken.

. J oop van Reeken.

Hebt u dat nou ook dat u denkt,
och laat maar zitten - je weet
nooit hoe men reageert?

Ons bereiken herhaaldelijk ver
zoeken om daar eens wat over te
schrijven. Dat doen w e niet vaak
- en ' t zou ook sto mvervelend
worden, natuurlijk . Maar toch is
' t wel goed als u en w ij eens bij
dergelijke dingen st ilstaan.
Een oud Chinees gezegde zegt
immers: Wat u niet w ilt dat u
geschiedt, doe dat ook een ander
niet .'
Zo is het maar net . . .

MALLORCA?

Doe dan mee aan de lotto 0:
toto. Kansen op prijzen variërend
van f l ,75tot 'n half miljoen en
soms nog meer. Géén adm ini
strat ie enz. meer nodig, dus vrije
deelname !
Inlichtingen : Berend Wiere nga,
Dorpsweg 18, Garmerwolde.
Telefoon 050 - 487421.

Op 27 februari hielden we onze
jaarvergadering . Vóór de pauze
werd het jaarverslag voorgele
zen, waaruit bleek dat w e een
goed seizoen hebben gehad, met
uiteenlopende aktu ele onderwer
pen over bijbel , kerk en geloof en
veel andere akt iviteiten en akties.
Het financieel verslag wer d ge
geven, waarna de kas werd ge
contro leerd en goedgekeurd.
Hiermee was het officiële gedeel
te afgesloten en nam de feest
commi ssie de leiding over. Er
werden twee groepen gemaakt,
die om de eer streden in o.a. een
quiz en in een poging om op een
carnavalsplaat te 'p lay-backen' .
Na nog een pauze probeerden
drie mensen de straf voor een
misdaad die hen in de schoenen
was geschoven, te verlichte n. Dit
lukte niemand , maar dat was
eigenlijk ook de bedoeling . W e
deden nog stoelen dans en een
ander spel, waar bij veel werd ge
lachen. Het was een geslaagde
avond, zodat veel mensen na de
afsluiting nog even bleven.
Voor 13 maart hadden we twee
leden van het Chili -com ité uitge
nodigd, n.a.v. een brief die dat
comité aan de Jeugdraad had
gestuurd. De spreker vertelde
over de toestand in Chili en ver
geleek die met de tijd dat Allende
president was: In okto ber 1970
werd Allende democratisch tot
president gekozen. Hij bracht
verbeteringen aan in o.a, ge
zondheidszorg, werkgelegenheid
en onderwijs. Hij nationaliseerde
veel bedrijven, b.v, de koper
mijnen , om zo de w inst in eigen
land te houden. Vergeleken met
de chaos en de honger v66r 70
was het t ijdens zijn regering
rustig in Chili.
Op 11 sept. '73 wer d de macht
op bloedige w ijze door de junta
overgenomen. Nu blijkt dat rege
ringen van W est-Europese land-

Thesinge

en en van de VS hieraan hebben
meegewerkt om hun economi
sche belangen te beschermen.
Sociaal-economisch staat Chili er
weer slecht voor: de werkeloos
heid is hoog , de koopkracbt is
verminderd en in kampen w orden
tegenstanders van de regering
gemarteld of vermoord. De junta
staat sterk door de macht van de
militaire apparatuur en krijgt
grote leningen van de Were ld
bank . In Chili zelf komt steeds
meer openlijk verzet, o.a, van de
kerken daar.
We discussieerden over vragen
als: zijn w ij verantwoordelijk voo r
de mensen in Chili, en is het onze
plicht om iets te doen . Verder
praten we erover of de fru it 
boycot die het Chili-comité heeft
georganiseerd, wel het juiste
hulpmiddel is.
10 apri l l e Paasdag, zal de
adoptiecommissie de avond ver
zorgen. (FeestprogrammaI. Op
24 april willen we praten over de
gang van zaken op de jongens
en meisjesclubs en op de GJV.
Ouders en andere gemeente
leden zijn dan van harte welkom.

Op maandag 14 maart ging een
groep dames van de Ned. bond
van Plattelandsvrouwen naar ten
Boer om daar een lezing bij te
wonen over Lapland.
De lezing werd gehouden door
mevr. Joke Keizer uit Leeuwar
den. Zij verte lde over haar bele
venissen in de w ildernis van
Lapland.
Na de pauze toonde zij dia's,
waarbij enkele zeer mooie van de
Middernac htzo n.
Het was een geslaagde avond .
De volgende bijeenkomst van de
Platt elandsvrouwen is op 6 april.
Er wordt dan een lezing gehou 
den door mevr. Kerkstra uit
Groningen. Het onderwe rp is:
'Ho e leren dove kinderen
spreken' .

WOLDWEG 74. RUISCHERBRUG (GR.1. TELEFOON 050-487148
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E. B. SMIT
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KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Dàt zet zoden aan de dijk!

. /h Ubels

Modehuis
v.d. Laan

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen .. .

Natuu rl ijk m aken w ij graag een sc herpe offene
voor u als ' l o m ee n zonnescherm g88t .

M aar t ev ens ho udt onze af deli ng zeil m ak erij
zich bezig m et het opnieuw bekleden V8n

markieze n. of m et het re pa reren van t e nt e n.
Ons lev er ingsp rog ramma o m va t verder:

v ou wwande n, verdu isteringen. rolluik en,
voorzetramen-en k onstru ktiew e rken.

In formeer v ri jbli jvend naar onze mogelijkheden
en p rijzen .

Kan toor en w erk plaats :
Ooue Rijksweg 12. Garme rwolde . rel. 050·487098.

Adviseuze voor l ewenborg:
mev r. H Drewes. M eerpaal 170. tel . 050-4 10S31.

om modleu8 mooi te ziJn
Stationsweg 25, Bed LJm
telefoon 05900-2295

:

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 ·· TEL. 05902-1383

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

laten wij u graag zien.

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - ó6k
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.


