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AI 2 maanden werd er in Garmer
wolde geheimzinnig gekonkeld
en gefluisterd.
Waar gingen al die -ouders 's
avonds toch heen? We moesten
die personen - die thuis nog geen
schilderijtje op kunnen hangen
opeens met cirkelzagen, hamers
en boormachines? Waren de
erkende hobbyisten uit Garmer
wolde opeens voor zichzelf be
gonnen?Je kreeg er geen woord
uit. Wél werd er publiekelijk ge
fluisterd dat Garmerwolde met
maar liefst 10 wagens op de
proppen zou komen . . . en
misschien wel meer.
De spanning nam alleen nog
maar toe en met name in de
week voor Het Grote Gebeuren
zag je elke laat mensen met be
zwete gezichten de sleutel tril
lend van emotie in de deur
steken, als ze thu is kwamen en in
een geheimzinnig verlichte boer
derij de laatste handen gelegd.
De kinderen - hoe gek ook 
hadden toch het instinctieve
voorgevoel dat er iets heel groots
stond te gebeuren. Je merkte dat

Overzicht kinderspelen in Thesinge .

Waarin kleine dorpen groot kunnen zijn . . .

De Oranjefeesten
waarvan het Uur U (half twee)
steeds dichterbij kwam.
Terwijl de koningin in Soestdijk
de laatste handen schudde en de
zoveelste taart in beslag nam
(waar laat ze die dingen eigen
lijk?) werden in Garmerwolde de

geschilderd. Despuitwagen voor
op, de echte brandweerwagen
achteraan met daartussenin de
meest mooie staaltjes van wa
genbouw. Een heus vikingschip
kwam binnÉlnvaren, gelukkig was
de bemanning heel wat vredelie
vender dan de Noormannen in
het jaar 1100. Naar betrouwbare
bron verluidt is er zelfs niet één
vrouw aangerand door een vlk
ingl Er waren echte zigeuners,
sneeuwwitje lag te dromen en
was gedurende de 3 uur durende
rit niet wakker te krijgen, zelfs
niet door 100 kussende prinsen.
En dan de beerlIl De beer was
echt los, dat zag je zol Geen
vrouw langs de route was veilig.
Zelfs de drie dames op de brand
weertandem keken angstig als de
beer in de buurt kwam. Mevrouw
Doorn in de kinderwagen had het
ook niet zo op die wilde beer
voorzien en trok van tijd tot tijd
het dekentje maar vlug over zich
heen. Op de wagen met de Oude
Ambachten werd ondertussen
heel wat werk verzet. Jen
Feenstrasmeed het ijzer toen het
heet was terwijl het vlees ook al
lekker begon te ruiken. Wat een
pretl Wat een sensatieI Het
begon af en toe een beetje te
druppelen maar over het alge
meen mochten we niet moppe
ren, vind u wel? De stoet ging

eerste mensen geschminkt en
werden de eerte tractoren ge
start. Om kwart over één kwa
men de eerste wagens voor
zichtig uit hun ommanteling. De
heimelijke ooooh's en aaaah's
waren niet van de lucht . 'Moet je
die reus eens kijken ...1' 'Oh en
zie je die koffiekan?' . De grote
pret kon beginnen. Het Oranje
kommité had z'n werk feilloos
gedaan en langzaam maar zeker
stelde de stoet zich op, boven de
nummers die op de.weg stonden

In de optocht presenteerde zich voor het eerst de GBrmerwolderbrandweer.

met name op Koninginnedag
zelf, toen de kinderen alom 7 uur
's morgens uitgelaten als jonge
lammeren oranje boven liepen te
zingen. De straten waren toen al
versierd en dat was voor de op
lettende toeschouwer al Het
Voorteken hoe het allemaal in z'n
werk zou gaan.
De Ereboog van Bus stond trots
omhoog en we reden er met z'n
allen even trots onderdoor. Ter
wijl in Thesinge 's morgens de
volksspelen werden gehouden
kregen de kinderen in Garmer
wolde een eksklusieve poppen
kastvertoning voorgeschoteld bij
café Maat. Het gejoel en gejuich
was tot in de verre omtrek te

. horen. Er kwam op een gegeven
moment alleen 'n jongetje uit het
café gerend, die duidelijk niet be
grepen had op de traditionele
heks en bij z'n moeder verhaal
kwam halen. De kinderen kregen
de zak snoep en kwamen al
kauwend naar buiten. De smak
kende kinderschaar maakte zich
vervolgens op voor Het Grote
Gebeuren van de namiddag



vervolgens ook naar Thesinge,
waar men gevraagd had of dit
ook te realiseren was, men zou
het programma dan wel even
aanpassen.De Thesingersonder
vonden dat dit wel de moeite
waard is geweest en naar verluid
heeft de beer ook in Thesinge
aardig huisgehoudenl Heel ge
heimzinnig werd er ook gedaan
over de Echte brandweerauto,
die meereed in de stoet, als
laatste wagen. Was die geleend?
Of gehuurd van Ten Boer? Hebt
u dan niet op de gezichten van
Dienko Bolhuis, meneer van
Dijken, Jan Feenstra en Kees
Jansen gelet (al zal dat bij de
laatste wat moeilijk geweest
zijn). Dl illustere viertal weet er
meer van. En we mogen dit vier
tal wel dankbaar zijn, want als de
berichten kloppen heeft de Offi
ciële Brandweer van Garmer
wolde zich op 30 april zich voor
het eerst aan Den Volke gepre
senteerd.
DIT WORDT ONZE EERSTE
BRANDWEER-WAGENI
Het viertal drukte ons op het hart
dat in een volgend nummer van
deze krant er meer berichten
over de Brandweer zullen volgen.
Trouwens, u mag best weten dat
het vignet van onze nieuwe
brandweer is ontworpen en ge
schilderd door Janny Havenga
en dat is een groot applaus
waard want dat is geen kleinig
heid, zo'n vignet zo netjes op een
wagen te schilderen. Trouwens,
wie ook een groot applaus ver
diend is het Oranjekommité. Om

eens wat namen te noemen: De
heren Veninga (kapper), van
Dijken, Vos, Klunder, Post, Mun·
nike, Samallo, Maréchal, Oosting
en de dames Hazeveld, Buringa,
luytink, Jurjens en neemt u ons
niet kwalijk als we iemand ver
geten zijn. Het kommité was ook
erg blij dat het allemaal zo fijn en
vlekkeloos was verlopen.
KapperVeninga: 'we hebben een
mooie dag gehad, daar mag best
op gedronken worden' , Henk
Klunder: 'je mag wel zeggen dat
alles vlekkeloos is verlopen, er is
geen wanklank gehoord. Dat is
nou het fijne van in een dorp
wonen. Je bent met name op
zo'n dag helemaal één met
mekaar.Eengrote familie.'
Henk Klunder had gelijk: één
grote familie die samen een fijn
feest viert. Zonder morren of
mopperen. Zonder aanziens des
persoons. Dat gold ook voor het
oranjebal, 's avonds in café de
leeuw. Een ontzenend gezellig
feest, waaraan sommige oranje
klanten alom 4 uur 's middags
waren begonnenI Hoewel de
muziek tot 's avonds 12 uur
besteld was bleven ze lekker
gezellig tot een uur of twee en
daarna gingen diverse mensen
nog doorl Niet vergeten om even
de prijswinnaars te noemen, dat
hoort er ook bij. De wagens: de
eerste prijs ging naar de Oude
Ambachten (omgeving Grasdijk
erweg enz.) De tweede prijs naar
de Planelandsvrouwen met de
grote koffiekan en de derde prijs
kreeg de zigeunerwagen. Ot en

De wag en van de Pfattelandsvrouwen . . .
De 'oude ambachten' . . .
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IONOERlING PUZZELGENOTI

Opl. puzzel

Ho rizo ntea l:
1. kniepstuver - 7. Taisn • 10. re· 12. do • 13. Ee - 14. tra - 15. nu l 
16. gejeuzel - 18. sch aif - 20. t.S. • 22. mop - 23. stevel · 25. smok 
27. Abel- 30. ei - 31. cl. - 32. roegte - 34. och - 36. neo - 37. be -
38. Eekst · 40. er - 41. miegu mmel- 44. T.T. · 45. s lu - 46. Ee · 47. daa r ·
48. koord · 49. ketair - 51. top - 54. knien • 55. Anna - 56. voor · 57.
N.O. - 58. eb - 59. meid - 61. Aba - 63. m.s. - 65. knevel - 66. dn , - 67
Bran ekkels · 71. rni - 72. opoe - 73. ai - 74. lezen- 75. l.t, - 76. m.o. •
77. Leda - 78. zuit . 79. das - 81. eend · 84. ere - 85. Ane • 87. mest 
90. e.k.· 92. srnal - 94. domi - 95. optellen - 98. S.O.S.' 99. eel- 101. Ee
102. re - 103. RAl · 105. rout - 107. Aa • 109. Ase · 110. Kuukn - 111.
s its

Vertikaal:
1. kaatsen - 2. Ede - 3. pojje - 4. trut - 5. vee - 6. ee l- 7. t ram - 8. Aa 
9. sec - 10. ruin - 11. elf - 15. na - 17. on kruud - 18. spatel - 19. hoe - 21.
stieg - 24. lee - 25. schi etven ien • 26. m.1. • 28. bek • 29. lotto - 33. geern
- 35. haide bliksem - 37. bruin - 39. stonde - 40. eland- 41. ma - 42. ma 
43. mak - 45. stainpoest - 48. kennel - 49. kim - 50. raar- 52. o.o, · 53.
Po - 58. Eem - 60. Edom - 62. baal - 63. mazzels - 64. sleu r - 67. beun 
68. klaims - 69. ke - 70. snieder- 79. de - 80. Arnoer - 82. eters - 83. del
85. a.m. - 86. niets - BB. Epa - 91. kern - 93. a .o. 96. lee - 97. na . 100. lat
• 104. ik - 106. os - 108. as

H.C. 'De Goede Vangst'
Garmerwolde
Op 16 ap ril hield. H.C. 'D~ Goede Vangst' de jaar lijkse prijsu it reiking
met kaarte n en Sjoelen. Uitslag zondag competitie, 6 wedstrijden waar
van 5 telle n.
Algem. kamp. en ee rste in klasse A:
G. Boer, 286st., 28830 gr., 863pnt., beke r.
2e pr.: A, Kampe n, 230st., 17000 gr., 570 pn t., beker.
3e pr.: H. Blink, 130 st., 14330 gr., 417 pnt. , be ker.
4: Tj. Arends, 135 st., 12790 gr., 391 pnt.
5: J.D. S lac hte r, 94 st., 14425 gr., 383 pnt.
Klasse B:
l e pr: D. van Hoogen, 210 st. , 22380 gr., 658 pnt., beker.
2e pr: A. Steen huis, 113 st ., 21295 gr., 539 pnt. , beker.
3e pr: S. van Brugg en, 80 st ., 12990 gr., 340 pnt. , beker
4: A. Maat, 57 st ., 9475, gr., 247 pnt.
5: E.T. Bol, 38 st ., 4435 gr., 127 pnt.
Zwaarste brasem, 1430 gr., gevangen door Tj. Aren ds, beker.
Zwaarste voorn, 360 gr., gevange n door A. S tee nhuis , beker.

Uits lag zaterdagco mpe titie, 3 wedstrijden.
Algem . kamp:
G. Boer: 121 st. , 12075 gr., 363 pnt., beker.
Kamp . zwa arste gewicht : M. Blink, 63 st., 8395 gr., 231 pnt., beker
Kamp. grootste aantal: T], Arends, 59 st ., 6915 gr. , 197 pnt., beker.
4: A. Kampen, 76 st ., 5425 gr., 185 pnt.
5: J .D. Slachter, 35 st ., 7170 gr., 178 pnt.
Zwaarste brasem: 800 gr ., gevangen dorr J .D. Slachter, stan daard.
Zwaarste voorn: 475 gr. gevangen door G.W. te n Hope, standaa rd.
Verder was er voor iedere deelnemer aa n de wed st rijden ee n mooie
prijs die ze in volgorde konde n uitzoeken.

Puzzelopl. Inzen ders waren.
J .S. Terpstra-A lles
W.F. Hildebrandstraat 13,
Garmerwolde

G. S lach ter -Kooi
H. Ridderplein, Thesinge

K. Reind ers
De Vennen 76. Delfzijl

Winnares werd wederom na
loting mevr. J .S . Terpstra-Alles,
Garmerwolde.
Nieuwe puzzel inzenden voor 15
ti 18 mei.

De nieuwe
puzzel!
In het volgende verhaal zitten
allerlei soorten dieren vers cholen .
Doe uw best (eventueel dubbele
meetellen).

In de rege l is één plus één, éé n
Dirk, zei vader. 'Pa, uw verstand
is nog goed', zei Dirk. Ko en Loes
lachten er hard om . 'Waa r is de
nootmuskaat', vroeg moeder .
Achter de pe pe rdoos. zei het

jonge knaapje, die onder het ete n
alles in de gaten hield. 'Die Ko en
Loes ', zei vader, da t is mij een
paa r, die halen ook nogal wat
kattekwaa d uit'. 'Dat deden wij
vroeger ook allemaal ' zeimoeder:
Dirk liet per ongeluk een boertje.
' Bah, onder het eten doen we da t
niet' , zei vade r. 'Waar zullen we
hee n moeder, met vakant ie'
vroeg pa. 'Arde nnen lijkt me wei
leuk, vervolgde hij. Wat doen ze,
Bram e n Fien, gaan die nu mee
of niet ' . 'AI dat gem ier ook', zei
moeder ' Moeilijk hoor, met die
lui, steed s maar afzeggen' . 'We
zulle n zien, zei vad er, we gaan
eerst de maaltijd maar afmaken.
De hond kwam oo k nog even uit
z'n mand. 'Ha, Asto r', zei vader,
'Kom dan gaan wij nu maar even
aan de wandel. 'Ik loop gelijk
even langs café ' De Tap ', Irma
even zeggen dat de vergadering
niet doorgaat. Tot zo meteen
dáäg l. '

UITSLAG VAN HET SJOELEN
1. Mevr' .van Hoogen, 966 pn t. - 2. Dhr. S lachter, 934 pnt. - 3. Dhr.
Steenhuls. 915 pnt. - 4. Mevr. Terpstra, 875 pnt.. 5. Mevr. Stee nhuis
847 pnt. - 6. Mevr. Maat, 828 pn t. . 7. -Mevr. Bol, 818 pn t.• 8. Mev/
Kampen , 784 pnt. - 9. Mevr. ten Cate, 782 pnt.• 10. Mevr. Arends, 736
pnt. - 11. Mevr. Boer, 734 pnt. - 12. Mevr. Slachter, 658 pnt.

UITSLAG KAARTEN
1. U. Blink, 4841 pnt. - 2. G. Boer , 4799 pnt . · 3. A. Kampen, 4709 pnt. ·
4. Tj. Arends, 4653 pnt , - 5. D. van Hooge n, 4615 pnt. - 6. E. Terpstra,
4474 pnt. • 7. A. Maat, 4427 pn t. - 8. E.T. Bol, 4245 pnt. • 9. H. ten
Cate, 4175 pnt.

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

sr<DMFLUITJES
TE KOOP:
Trekha ak opel kad ett.
B.A. v.d. Laan, Ka pelstraat 9,
Thes inge.

TE HUUR:
voor Pinksteren sta-ca ravan
' De Posthoorn' Appelscha (Frl.)
3 dagen (za-zo -ma.l, 8 persoons
Ook ee rste drie weken juni nog
vrijI Eveneens nog vrij laatste 2
wek en augustus.
R.J. Ganz eve ld.

Natu url ijk maken w ij g raa g een scherpe o ff erte
voor u als 'r om een zo n nes cherm g aat .

M~ar tev~ns houdt onze afde ling zeilma kerij
Zich beZig met het opnie uw bekleden va n

markiezen . of met het rep areren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat ve rde r:

vouwwanden , ve rduisteringen, ro llui ken.
voorzetramen e n konst rukt iewe rke n.

Informeer vrijblijvend naar onze m o g elij khe den
en prijzen.

Kantoor en w erkplaats :
Ouoe Rijksweg 12. Gatmerwelde. tol. 050·487098.

Adviseuz e voor Lewenborg:
mevr. H. Drewes. Moerpa a l1 70, lol. 050-410531.
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k.jansen

Geweideweg 11 . Garmerwolde.
Speciaal voor vervoe r van consumptie aardappelen en los gestort e granen

lel. 050 . 487365

Kinderspelen in Thesinge, van kijken alleen al wordje zo moe.

's Morgens was het korps 'Juliana' ook al muzikaalpresent.

\

De kruiwagenrace in Thesinge .
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Thesinge

Onder bijna ideale weersomstan
digheden begon de schooljeugd
van Thesinge aan de viering van
het koninginnefeest . Was het de
hele maand april koud en guur
geweest, uitgerekend op de
dertigste scheeneenwarm oranje
zonnetje. Om negen uur verza
melden de kinderen zich voor
een feestelijke optocht door het
dorp . Allen waren verkleed of
hadden een fiets of kar versierd.
De kleuters van 't Kwetternest
zaten als vogeltjes op twee
wagens. Met het muziekkorps
voorop ging het eerst over de
Schutterlaan, waar op de hoek
werd gekeerd. Vervolgens werd
de Dijk aangedaan en daarna de
rest van het dorp via de Molen
weg richting sportveldje. Nadat
de stoet weer ontbonden was
deden de kinderen diverse spel
letjes. Onder f linke belangstelling
van ouders, grootouders etc.
werkten alle klassen een zevental
spelletjes af. Alle kinderen werd
en getrakteerd op ranja, een ijsje
en een sinaasappel. Na afloop
van de diverse spelletjes kregen
de kinderen op school nog een
presentje: een schetsboek met
een pakje stiften.
De uitslagen van de spelletjes
waren als volgt:
Klas 1: 1. Alette Groeneveld; 2
Lammert Plijter; 3. Wiesje Koe
nes.
Klas 2,: 1. Wim Plijter; 2. Menno
Ritsema; 3. Jolanda van Huis.
Klas 3.: 1. Arend Koenes; 2. Fred
Ritsema; 3. Kor van Zanten,
Klas 4: 1. Albert Jan Ridder; 2.
Henk Groothof; 3. Geert Veld
man .
Klas 5: 1. Anita van Zanten; 2.
Astr id van Zanten; 3. Emma Bos.
Klas 6: 1. Fred Slagter; 2. Fokko
Oudman; 3. Anita Vegter.
Als prijswinnaars van de optocht
kwamen uit de bus:
Margreet Holtman (versierde
fiets). Kees Apoll en Fred
Ritsema (versierde kar met ko
nijnen), Bram ten Cate (clown),
Fokko Oudman (Jan Roos).
Janny Holtman (zigeunermeisje),
Jolanda Oudman (toverheks).
's Middags om half twee trok het

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!!!~!!!!!!fl~-

tweede prijs voor hun boog.
Waarmee we deze terugblik af
sluiten, hoewel we ons deze
koninginnedag nog lang zullen
heugen.
Leve de koningin, natuurlijk.
Maar veel toepasselijker vinden
we in dit geval (met een knipoog
naar Soestdijk): LEVE ONZE
DORPEN EN DE ONDERNEME
DE MENSEN DIEERIN WONENI

Succes bij de lachers verzekerd.

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

V~Nolg van pag. 2

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

Het wapen van de brandweer

Sien vervolgens, kregen de 4e
prijs.
Individueel kregen mevrouw
Doorn en mevrouw Wieringa de
le prijs, terwijl de 3 dames op de
tandem de 2e en de Beer (Kees
Jansen) de Je prijs kregen.
Familie Bus en helpers kregen de
le prijs voor hun Ereboog
(geweldig wat 'n ding I) en fam.
Stol liga en helpers kreeg de
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muziekkorps weer door het dorp
om de mensen weer naar het
sportveldje te brengen. Er werd
en enkele volksspelen gehouden.
Begonnen werd met een vossen
jacht. De beste vossenjagers
waren: 1. Harry Oudman; 2.
KlaasSlager; 3. Wim Elema. Ver
volgens was er een kruiwaqen
race voor heren. Op een parcours
met verschillende hindemissen
moest men zo snel mogelijk met
een kruiwagen manoeuvreren:
De beste kruiwagencoureurs
waren: 1. Klaas Slager; 2. Rudolf
Oudman; 3. Edward Oudman.
De spelletjes werden hierna
onderbroken om de optocht van
Garmerwolde te kunnen zien. Bij
de boerderij van E.van Huis werd
deze stoet door het muziekkorps
van Thesinge opgehaald. Op
Smidshoek werd gekeerd en
door het muziekkorps tot E. van
Huis teruggebracht.
Vervolgens werden de andere
spelletjes afgewerkt. Winnares '
van de kruiwagenrace voor da
meswerd Soetie Ridder.
Ter afsluiting van de feestelijk·
heden werd nog een stoelendans
gehouden. Weliswaar begon het
toen te regenen, maar dat kon de
pret niet meer drukken.
Koninginnefeest 1977 was een
groot succes.

GJV
Op 27 maart hebben we op de
GJV gepraat over vrede en wat
daar in de bijbel over wordt ge
zegd. W illemien Reijneveld hield
hier een inleiding over. In de
bijbel wordt het woord sjaloom
gebruikt , dat veel meer beteke-

nissen heeft dan ons woord
vrede. In het Oude Testament
betekent het o.a, gaafheid en
voorspoed en gaat het alt ijd
samen met een bondgenoot·
schap. In het Nieuwe Testament
is Jezus de sjaloom. De toekomst
waarover in het OT werd gespro
ken is dan bereikt, maar er blijft
toch toekomstmuziek, want de
eeuwige vrede moet nog komen.
Willem ien besprak enkele bijbel
teksten waarin de verschillende
betekenissen van sjaloom wo rd
en gebruikt. We discussieerden
er onderanderen over of het
mogelijk is om vrede op aarde te
stichten en daaruit kwam de
vraag wat voor christenen be
langrijker is, wereldse vrede of
bijbelse vrede ( = vrede met
God). Er werd opgemerkt dat
iedereen een opdracht heeft in
de wereld met Jezus, de vrede
vorst, als voorbeeld.
10 april, le Paasdag, hadden we
veel gasten. De adopt iecommis
sie begon na de pauze met haar
aktie, die bestond uit een veiling
onderbroken door een sketchje
en een spel. Op een gezellige
manier werd zo f 350,- bij elkaar
gebracht. Het kind dat we
hebben geadopteerd is een 10
jarig meisje uit de provincie Mae
Hong Son in Thailand. Ze heet
Srisuk S'uriya en is het derde kind
uit een gezin met vier kinderen.
Het inkomen van haar ouders is
onregelmat ig en onvoldoende.
Srisuk zit in de tweede klas van
een 'Welfare School' (een door
de regering ingestelde kost
school voor kinderen uit arme
gezinnen of gezinnen waarvan
de ouders altijd van huis zijn en
waar elementair onderwijs wordt
gegeven), ze heeft gemiddelde

resultaten. Gezondheidsleer,
waarbij de kinderen ook wordt
geleerd hoe ze zichzelf schoon
moeten houden, is haar favoriete
vak. De school bestaat pas een
jaar en heeft nog veel geld nodig.
Terre des Hommes wil onze bij
drage gebruiken om voor een
betere toekomst voor Srisuk en
haar medeleerlingen te zorgen.
Op 8 mei willen we praten over
drugs en de gevaren daarvan.
Het onderwerp voor 22 mei
reclassering.

P.J.G.
Natuurlijk werd er ook dit jaar
weer het tradit ionele noten schie
ten door de P.J.G. GEORGANI
neerd. Vele leden wilden uiter
aard dit gezellige evenement op
vrijdag 8 april niet missen, wat
tot gevolg had dat er een redelijk
aantal mensen waren. Enkelen
kwamen iets later dan de aan
vangstijd, maar dat mocht voor
hun en de anderen de pret niet
drukken, want ze konden vrolijk
in de volgende ronde meedoen,
wat natuurl ijk niet betekent dat
het de gewoonte moet worden te
laat te komen. Na het uitleggen
vld spelregels, die overigens
door de meeste mensen niet
werden begrepen, begon men
met spelen. Gelukkig waren er
genoeg personen die het vorige
jaar ook meegespeeld hadden,
zodat ze diegenen die niet met
het spel bekend waren konden
steunen met raad en daad. Na
een paar keer spelen was het
iedereendan ook zo klaar als een
klontje. Het werd oergezellig en
men leefde intens mee als
iemand weer 'd ik' geschoten
had. Dat betekende dan dat het
je geld ging kosten, maar geluk·
kig was er een maximum bedrag
vastgesteld, zodat er geen dikke
verliezen werden geleden. Ten
slotte moest het ook eenspelletje
blijven, zoals velen beweerden en
wat natuurlijk ook waar is.
Het was een afwisselende avond,
momenten waarin de spanning
ten top steeg en je bij wijze van
spreken een speld kon horen
vallen, maar ook heelveel vrol ijke
en gezellige momenten. En zo
werd het noten schieten weer tot
een geslaagde avond van de
P.J.G.

Nog even een belangrijke mede
deling: Ten gevolgevld bestuurs
verkiezing, gehouden op 18
maart in café de Unie is de
nieuwe samenstelling van het be
stuur als volgt : D. van Zanten,
Voorzitster; G. Stollenga, secre
taresse; P.J. van Zanten, pen
ning-meester; J. Koning, vice
voorzitter ; J. Jansen, bestuurs
lid.

Zaterdagavond 23 april vond er
een groot feest plaats in café de
Leeuw, georganiseerd door de
P.J.G. Het was een feest voor
leden en introducees en er waren
ongeveer 90 mensen aanwezig.
Na de opening waarin iedereen
van harte welkom werd geheten
en nog enkele mededelingen

, werden gedaan, werd begonnen
met het toneelstuk, opgevoerd
door eigen leden. Ze hadden er
erg hun best voor gedaan en dat
was ook wel te zien, want de op
voering verliep zonder grote
hindernissen. Enkele kleine ver
gissingen zoals het niet afgaan
van een pistool en vergeten het
gordijn dicht te trekken, werkten
gelukkig op de lachspieren van
het publiek. Nadat de toneel
spelers waren toegejuicht en
waren bedankt met een bosje
bloemen, werd begonnen met de
tombola en de schitterende
prijzen vlogen weg. Toen was
het offici ële gedeelte afgelopen
en vierde men feest tot in de
kleine uurtjes.

Natuurlijk was de P.J.G. ook van
de partij op koninginnedag. We
waren nummer 2 in de optocht
en de wagen stelde een P.J.G.
vergadering in de oertijd voor. In
die tijd vergaderde men namelijk
nogal hardhandig, want de knot 
sen en de bijlen lagen naast ons,
gereedom een opstandig iemand
tot stilte te manen. Het opschrift
aan de wagen luidde als volgt:
'As d'er vrouger P.J.G. bestoan
haar, hadd'n ze zo vergoaderd'.
Natuurlijk waren hier ook wel
weer enkele moeilijkheden zoals
het vuur dat verschrikkelijk rook
te en de schoenen die maar niet
wilden blijven zitten. Maar plezier
was er v910P op de wagen en dat
vonden wij toch wel het voor
naamste.

Als laatste nog een oproep aan
de leden. Heb je een logeerplaats
beschikbaar en ben je bereid een
Duitste jongen of een Duits,
meisje in huis te nemen tijdens
de Pinksterdagen, geeft dit dan
zo spoedig mgelijk door aan ie
mand van het bestuur. We
moeten nog ongeveer 10 Duit
sers uitbesteden en het zou
spijtig en vervelend zijn als we
deze mensen letterlijk in de kou
moesten laten staan. Als je mee
wilt doen aan de interprovinciäle
sportdag kun je je ook opgeven
bij iemand van het bestuur. Dit
ook het liefst zo spoedig moge
lijk, zodat er teams georganiseerd
kunnen worden en deze teams
dan nog kunnen trainen voor 18
juni.

Allerlei
De Muziekvereniging 'Juliana '
Thesinge, 'Volhard ing' Ten Boer
en 'Harmonie' Garmerwolde or
ganiseren weer enige marsen in
de gemeente Ten Boer, te weten:
maandag 2 mei a.s, in Ten Post
(vertrek vanaf de Gerf. kerk),
donderdag 5 mei in Garmerwolde
(dokter Friezema) en maandag 9
mei in Thesinge (Gerf. school).
Aanvang steeds 19.30 uur.
De korpsen zullen apart op mars
gaan. Een gezamenlijk optre
den is steeds het sluitstuk. Aan
dit laatste verlenen de drumband
afzonderlijk medewerking.
Op 16juni worden in Ten Boer de
wandelaars van de avondvier
daagsefeestelijk door voornoem
de korpsen ingehaald.



Dorpsvereniging in
ThesingeH'l~~IJ~iar;;-g

O.LS.-GARMERWOLDE
op 3 september 19n.

Alle oud-leerlingen die dit
heuglijke feit mee willen vieren.

worden verzocht zich op te
geven

VOOR 15 MEI BIJ:
H. Oosting , Dorpsweg 58,

tel. 050-487030, of
G. Bouwman, Dorpsweg 4,

tel. 050-487503

Herdenking 100 jarig bestaan
O.L.S . te Garmerwolde . Op 3
sept. a.s. wordt het feit herdacht,
dat 'onze school ' 100 jaar heeft
bestaan. Nu is het de bedoeling
om op 3 sept. een reünie te
houden van leerlingen en oud
leerlingen, waarover in een later
stadium nog uitvoe rig zal worden
geschreven. Het gaat er nu om,
dat zoveel mogelijk oud-leerling
en tijdig bericht zullen moeten
ontvangen om op deze heuge
lijke dag aanwezig te kunnen zijn.
In het Nieuwsblad v.h. Noorden
van 16 april heeft een advertentie
gestaan, die natuurlijk veel men
sen hebben gelezenI Toch w illen ,
wi j van onze kant niet achter
blijven, ook al is het versprei
dingsgebied veel kleiner. Maar
veel contacten kunt u zelf ver
zorgen door een kennis, vriend,
broer, neef en nicht en niet op de
laatste plaats uw ouder(s) of
grootouder(s) te schrijven, bellen
of een doodgewone visite gaan

<»: KAPPER
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afleggen om hun dit te vertellen
en er bij te zeggen; hoort, zegt
het voort. 'Kom op die dag naar
Garmerwolde, naar de O.L.S:
Geeft u zo snel mogelijk op, voor
15 mei bij:
H. Oosting, Dorpsweg 58,
tel. 050-487030,
G. Bouwman, Dorpsweg 4,
tel. 050-487503.
Als u op 16 mei belt, zal men u
heus niet weigeren, maar u be
grijpt natuurlijk de bedoeling;
hoe sneller, hoe beter, daar dit
een enonme organisatie vereist.
Een handje vol mensen hebben
hier een enorme kluif aan: U kunt
deze mensen echt helpen door
niet te lang te wachten met uw
opgave.

Red. Ganmer en Thesinger Ex
press i.s.m. comité 100 jaar
O.L.S. Ganmerwolde.

Koffieconcert
in Thesinge

Op 22 mei zal er om 11.15 uur in
de hervormde kerk te Thesinge
door de organist van de hervorm
de gemeente, Jan Hut , een kort
concert worden gegeven. De
toegang is gratis en iedereen is
hartelijk welkom.

Op 31 maart j .l. verzamelden zich
zo' n 40 Thesingers in café
Dijkema. Reden tot dit samen
komen was het feit dat het
komité Dorpsbelangen een ver
gadering had uitgeschreven, iets
wat de laatse jaren niet meer was
gebeurd.
Voorzitte r T. de Vries deelde mee
dat het komité liever zag dat er
een vereniging zou komen; een
vereniging met een gekozen be
stuur , huishoudelijk reglement
enz. De aanwezigen hadden
geen bezwaar tegen dit voorstel
en nadat allen hun naam op een
papier hadden gezet was in feite
de dorpsvereniging geboren.
Uit de leden werd vervolgens een
bestuur gekozen. Na telling der
stemmen , bleken de heren T. de
Vries, J. Joling, R. Jansen, R.
koopman en T. v.d . Meulen de
nieuwbakken bestuursleden te
zijn. De funkt ies zullen de heren
onderling nog verdelen.
Uit de vergadering kwamen en
kele suggesties om het bestuur al
vast aan het werk te zetten. Zo
vond men dat het parkeren aan

Kort nieuws

THESINGE
De bloemenactie, die op 7 en 9
april gehouden is doo r muziek
ver. 'Juliana' uit Thesinge is als
vanouds weer een succes gewor
den. De vereniging w il langs deze
weg iedereen bedanken die heeft

de Molenweg eigenlijk aan één
kant van de weg moet gebeuren.
't Is nu vaak een slalom tussen de
geparkeerde auto's door.
Er blijken ook veel honden hun
behoefte te doen op het Ridder
plein en er zijn zelfs mensen die
hun honden op het sportveldje
even 'uitlaten' . Schandelijk, vond
men. Het bestuur moest er maar
eens achteraan gaan.
Dhr. J . Plijter vroeg zich af, of
het nu nog wel noodzakelijk was,
dat er een JO-april komité bleef
bestaan. Het bestuur vond het
beter dat het komité bleef. Een
ander vond dat het bestuur bij de
gemeente een bestemmingsplan
moest beplijten. Verder werd nog
gesproken over het maaien van
wallen aan de Molenweg; een
correspondent voor de Noorder
krant ; een speelruimte voor de
kinderen in de kom van het dorp;
de kruising bij Smidshoek.
Het bestuur kan met al deze
suggesties de anmen uit de
mouwen steken en hopelijk kan
zij iets doen aan al deze wensen
en verlangens die in het dorp
leven.

meegeholpen om deze actie te
doen slagen.
Ook wil de vereniging alle mede
werkers van deze actie (verko
pers, chauffeurs, organisatoren
etc. etc.I hartelijk danken. Tot
een volgende keer maar weerl

• touetarnkelen en scheeroerei
• partrirns
• siqaretten. sigaren en tabak

Kijkt LJ eens rond bij ons,
terwijl U wacht .

S. VENINGA - GAR MERWOLOE
"ii" 050 - 4& 70 77

Zoekt u het meest kom plete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =- e
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen !!!

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

O~k in het komende seizoen helpen
WIJ u graag met uw tuinplannen en
levering van bomen, heesters en
planten.

\;.;;~~~..,;...' ij~!~

SCHOLTEMS
A.SCHOLlENS, Woldweg 38a, Ruischerbrug
tel. 050 - 487497
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van de plattelandsvrouwen, om
te vertellen hoe dove kinderen
lerenspreken.
Het was een boeiende lezing ge
volgd door dia's. Jammer genoeg
was de opkomst gering.
Mevrouw Kerkstra verteida hoa
moeilijk het is om dove kinderen
klanken te laten maken en hoe
vreselijk veel geduld er voor
nodig is. Het is van groot belang
dat dove kinderen al ' heel jong
naar het inst ituut voor doven
gaan omdat juist met jonge
kinderen resultaten geboekt
worden die met ouderen vaak
niet mogelijk blijken.
Na de pauze liet zij door middel
van dia's zien hoe en met welke
apparatuur in het instituut voor
doven gewerkt wordt.
De volgende bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen is een de
monstratie van Unie Kaas op 11
mei bij café Maat.

Agenda herv.
gemeente

ME I19n

1 mei 19 uur: Grunneger dainst in
Garrnerwolde.
Voorganger: ds. Struif
8 mei 10 uur: Dienst in Thesinge
Voorganger: ds. de Vries
Batenburg.
15 mei 14uur: Dienst in Garrner
wolde. Voorganger: ds. Keizer.
22 mei 10 uur: Dienst in Thesinge
Voorganger: dr. van Leeuwen.
29 mei 10uur: Dienst in Garmer
wolde.
Voorganger: cand. Witteveen

v/ h Ubels

waarschijnlijk op een van de
slechtste wegen van de provo
Groningen. Een bar slecht weg
dek met aan de kanten los
liggend puin zorgen er voor dat
autor ijden hier onmogelijk blijkt
te zijn . Hopelijk wacht men niet
te lang meer met het beter berijd
baar maken van deze 'cross
country' weg. Het zou een goede
zaak zijn.

om mod ieus moo i te zijn
Sta tionsweg 25. Bedu m
te lefoon 05900-2295

Modehuis
v.d. laan

De platte landsvrouwen afd.
Garmerwo lde hebben op 19 april
een bezoek gebracht aan de huis
houdbeurs in het RAl gebouw te
Amsterdam. Om 7.40 uur vertrok
de 13 wagons tellende trein met
jubelende vrouwen naar de beurs.
Bij dit bezoek waren ingecalcu
leerd; een boottocht door grach
ten en haven, luurl tramreis van
RAl naar centrum ( % uur] , Alle
maal op hetzelfde kaartje van de
N.S.
Van 12 uur t/m 6 uur vertoefde
men in Amsterdam . Men kon de
ze uren al naar gelang de ver
langens zelf indelen. Een lekker
hapje en wat winkelen behoor
den ook tot deze bezigheden. 1
± 13 Vrouwen van de afd.
Garmerwolde keerden na een
enorme leuke dag tevreden huis
waarts. De organisatie was tot in
de puntjes verzorgd en hopelijk
zal dit niet de laatste keer zijn ge
weest, dat men naar de RAl is
geweest, aldus de dames.

.. . . .. .

Op 6 april j .l. was mevr. Kerkstra
in Garrnerwolde, op uitnod iging

Hoe leren dove
kinderen
spreken

NOORDDIJK '
Slechte weg l Als men vanaf
Ruischerbrug richt ing Zuidwolde
gaat komt men buiten Noorddiik

Er is een spreekwoord dat zegt:
'Beter een half ei dan een lege
dop !' Dit spreekwoord past zeer
goed bij het Pasenwant op deze
dagen pleegt men in hulsboude
lijke sfeer het record eier eten op
z'n (haar) naam te brengen. Het
wo rdt niet door iedereen bedre
ven, maar toch staat het vast dat
de eieromzet even voor de Paas
dagen enorm stijgt. Dit spreek
woord heeft ook ingeslagen bij
de Ten Boerster Brandweer, met
dit verschil dat voor het woord
'ei' boerderij geplaatst dient te
worden. Want toen na enige
dagen slepen het vuur in de berg
rommel het hoogtepunt naderde
was de brandweer van Ten Boer
daar, om het in de kiem te
smoren. Dat dit een terechte be
slissing was, leek ons inziens
juist l De vonken vlogen op het
dak van boerderij Uitham. Dit als
gevolg van een sterke Noord
Westenwind. Missliien had met
overleg de jeugd enkele dagen
later, als dewind gunst ig was ge
weest, toch nog een fikk ie
hadden kunnen hebben, maar
alles werd door de gem. verwii
dert. Op zich ook juist , want een
onverlaat zal het de volgende
dag met dezelfde wind maar
weer aanstekenl Zit Uit ham weer
te zweten in z'n stoell Maar toch
Kinderen willen nog alt ijd graag
een paasvuur. Misschien door
contact op te nemen met de
gem. b.V. via Oorpsbelangen,
kan een plaats aangewezen
worden waar wel een paasvuur
mag worden gehouden in onze
directe omgeving.

zellige' avond kon men vast
stellen dat dezewas geslaagd, en
' t volgend jaar zeer zeker weer
zalworden overgedaanI

Garmerwolder
Paasvuur ging
over!

FOTO FILM

DOKA
PASFOTO 's

ip~es
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684

FOTO
FILM

Zaterdag 1 april gingen de leden
van Red. kamer 'Wester' kegelen
en sjoelen in het 'Blauwe Paard'
te Zuidlaren. Met kegelen werd
bij de dames gewonnen door; 1
Jantje Terpstra; 2 Janna Haze
veld; 3 Annegreet Boschma; 4 Al i
Havenga.
Bij de heren werd de 1e prijs ge·
wonnen door : Roelof Ganzeveld;
2 Jan Veenstra; 3 Geert Pops; 4
Harrn-Jan Havenga
De poedelprijs werd gewonnen
door Janny Ganzeveld.
Uitslag van het sjoelen; 1. Geert
Boschma; 2 Henk Klunder; 3
Roelof Ganzeveld.
Een avond om niet te vergetenl
Aan de opkomst (34) was te zien
dat 'Wester ' goed gezond is.
Tussendoor een borrel en een
lekkere hap en de gezelligheid
was geboren. Na deze 'berege-

Kort nieuws

THESINGE
De muziekver. 'Juliana' houdt op
27 mei haar jaarlijkse bazar. Deze
zal worden gehouden in 'Tref
punt' en zal des middags aan
vangen om 4 uur. Speciaal zullen
dan voor de kinderen leuke prijs
jes wo rden verloot op diverse
attract ies. 's Avonds vangt de
bazar weer aan om half acht.
Vanaf 6 uur kunt u slaatjes halen.
Patat en fricandellen zijn de hele
dag heet uit 'moeders patat-

I kraam'. Eet u smakelijkl Het
'Grote rad van avontuur' is zeker
presentl Maar er is natuurlijk nog
veel meer, maar dat moet u maar
komen bekijken. Aan deze bazar
is ook de jaarlijkse verlotin g ge
koppeld, met vele, vele prijzen.
2000 loten doen de ronde dus
wees er als de kippen bij . Tot
ziens op 27 mei in Trefpuntl
GA RM ERWOLDE
De v.v. GEO houdt op 13 mei
haar jaarlijkse verloting in 'Jäger
meister', aanvang ± 8 uur.
Denkt u daar nog even aan. Kom
eens een keer een kijkje nemen.
Onder het genot van een glas
drinken kunt u dan zelf zien, of u
de gelukkige winnaar(esl zult
worden van een van de leuke
prijzen.



KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDER
Dàt zet zoden aan de dijk!

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

laten wij u graag zien.

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

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 ·· TEL. 05902-1383
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••
JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen

Lever t \1 .lh t , "' {jrn Vlc l .H l!

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.

mogen wij dateens
voor unakijken?

..
JAN DUMMER

bij de Steentilbrug
Groningen

lezers G & T Express 10% korting Rabobank ~
GARMERWOLDE


