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"ailitie
l·etl;ll~fie.

W e reden nietsvermo edend
door Thesinge toen ons nogal
ongerust w erd gevraagd wan
neer de Garmer & Thesing er
weer uit kw am. Dat is inder
daad iets later geworden dan
wij en iedereen gedacht had
den want door de zornerva
kanties etc. was er eenvoudig
weg te wei nig kopij om er
leuke en lezenswaardige krant
van samen te stellen.
Dat gèbeurt zelden, maar
deze august usmaand was het
dan we l het geval. Vandaar
dat de Garmer wat later in uw
bus rolt.
September staat nu w eer
voor de deur met al de verani
gingsaktiviteiten vandien, zo
dat we de toeko mst wa t dat
betreft weer zeer hoopvol te 
gemoed zien.
Natuurlijk ontbr eekt in deze
Garmer een reportage van de
Hanegevechten van PJG niet ,
dit spektakel mochten we als
een plaatselijk blad niet mis
sen!
Ook vanaf deze plaats wille n
we PJG feliciteren met de
geslaagde organisatie en ho
pen dat zij nog lang met dit
soort akt ivite iten door zullen
gaan. Dat brengt leven in de
brouwerij . Op die manier zie
en spreek je elkaar ook nog
eens en dat komt de geest
in de dorpen alleen maar ten
goede.
W e mogen al met al to ch niet
ontevreden zijn, in Garmer
walde, in Thesinge. Gaat L

maar na, leuke bazars, ko
ninginnefeesten, gezellige ca
fé's en dan nog al die
verschill ende akt ieve vereni
gingen.
W e gaan het najaar in.
Natuurlijk een beetje bedro efd
om de slechte zomer. Maar
toch weer vol goede moed ...

want er gaat aeze w inter w eer
een hoop gebeuren in onze
dorpen!

24augustus a.s.
Viswedstrijd CaféJägermeisters
Avondwedstrijd

Inleg f 5,- Deelname; zowel
dames als heren.

Aavang 18.30 uur tot 21.30 uur

Opgave: W. v.d, Schans, Café
JägermeistersGarmerwolde



Reünie openbare
school Garmerwolde

H.C. 'De Goede Vangst'
Garmerwolde
l e W edstr ijd gehouden op 5 jun i in Sneek

Uit slag:
1. A. Kampen, 52 st ., 4300 gr., 138 pnt.
2. A . Huisman, 37 s t., 4850 gr., 134 pnt .
3. G. Boer, 51 st., 3500 gr., 121 pnt.
4. S. van Bruggen, 45 st., 3780 gr., 121 pnt.
5. A . St eenhu is, 24 st. , 3920 gr., 102 pnt.

l e Zaterdagwed strijd gehouden op 18juni in Baard
Vangsten zeer slecht.
Uitslag:
1. S. van Bruggen, 18 st. , 1800qr., 54 pnt.
2. G. Boer, 15 st ., 1950 gr., 54 pnt.
3. Tj. Arends, 14 st .. 1060gr., 35 pnt.
4. A . Huisman, 6 s t., 1190gr., 30 pnt.
5. H. Wagenaar, 9 st., 980 gr., 29 pnt.

2e W edstrijd gehouden op 26 jun i in Franeker
Uitslag:
1. G. Boer. 31 st., 3725 qr ., 106 pnt.
2. H. ten Cate, 26 st.• 3610 gr., 98 pnt.
3. H. Blink. 19 st .• 3830 gr., 96 pnt.
4. S. van Bru ggen, 21 st .• 3270 gr. , 86 pnt.
5. Tj. Arends, 26 st ., 2475 gr., 76 pnt .

t .g.V. het honderdjarig
best aan

De voorbereidingen voor de
reünie van de school in Garrner
wolde zijn in volle gang!
Alle oud -leerlingen hebben een
uitnodiging ontvangen. En . . .
velen van hen hebben zich al bij
mevrouw Hazeveld ·Maat opge 
geven . Honde rden zelfs.
Maar . . . wat blijkt in gesprekken
met sommige ingezetenen van
Garmerwolde?
'0 , dei reünie . . . Och [oa. wi e
goan d 'r natuurlijk w el hin. Moar
opgeev 'm - nee , . , dat heb ' ik
nog nai doan. Wa nt och , 'k kom
d' r ook z6 ja wel in .. .-

Nou, dat is niet de bedoeling, het
zo te regelen. De reünie-corn
missie wil (ja, m6et eigenlijk weil
weten op hoeveel mensen er ge
rekend moet w orden en ... hele
mM I moe t ze kunn en bekijken
hoe lang de financiële polsstok is.
Daarom: tot 25 augustus a.s.
kunt u zich voo r de reün ie nog
opgeven. Daarna echt niet meer.

De reünie wordt gehoud en in een
tent die zal staan op het weiland
van de heer W igboldus, aan de
Dorpsweg.

• Om de dag extra feestelijk te
maken , wordt alle inwoners van
Garmerwolde verzoch t de vlag
uit te steken.
• Het muziekcorps 'Harmonie'
zal op de feestdag een rond gang
door het dorp maken.
• In de feesttent zal een kleine
tentoonstelling van oude school
fo to's te zien zijn.
Er is al een aantal fo to's
binnen-gekomen bij de reünie
commissie, maar helaas nog niet
van elk jaar!
LET DUS OP!
OUDE SCHOOLFOTO'S ZIJ N
NOG STEEDS VAN HARTE
WELKOM BIJ MEVROUW HA 
ZEVELD-MAA T!! !
• Na de reünie zal er bal na zijn
in de feesttent . En dit dan niet
voor de reünisten alleen, maar
voor alle belangstellenden.
De commissie verwacht een
grote opkomst !
En dus : to t ziens op 3 september.

Viswedst rijd. G en T express
in september.
Opgave v66r 15sept. a.s. Leeftijd
vanaf 6 jaar tlm 15 jaar.
R.J . Ganzeveld. Inleg f 2 p.p,
Gevist wordt in groepen. n.1. 6
tlm 10 jaar en 11 tlm 15 jaar.
Datum: zat erdag 24 sept. a .s ,
Gevist wo rdt om leuke prijzen +
beker.

STOOMFLUITJE

Te koop:
Voor o.a, heidetuinen
zelfgekweekte dennen, lariksen
en bremstrui ken.
R.J . Ganzeveld, Dorpsw eg 56.
Garmerwolde

SPECIAALZAAK VOOR

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van consumpt ie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487365

FOTO
FILM

DOKA
PASFOTO 's

FOTO FILM

ipkes
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684

AANNEMER5BEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.050_487501



ADVERTEERDERS!!!

l EZERS VAN DE

GARMER EN THESINGER:

KOOP BIJ ONZE

GEVONDEN:
Bruine, leren herensandalen.
Af te halen bij J .P. v. Zanten ,
Geweideweg 7, Garmerwolde.

GEVONDEN:
India-teenslippers, bruin.
(tij dens hanegevechtenl.
Af te halen bij café Jägermeister.

UITSLAG HANEGEVECHTEN

Dames
1. Anita Stollenga, 2. A lie Veen
stra, 3. Aukje Veenstra.
St rijdlust igste dame (priis). Au kje
Veenstra

Heren
1. Paul Dijkstra, 2. Piet Wigbol
dus, 3. Bennie v. Huis.
Strijdlustigste heer (prijs), B. v.
Huis
Costuum (priis}, Henk Eggens.

Apcthekerass, ZOEKT KAM ER
in omg. Garmerwolde-Ruis .
cherbrug.
Mej. A.M. Heeres, tel 05947-9104
Ingang 1oktober.

1978

café Maat
café Maat

café Maat
café Maat
café Maat

café de Leeuw

café de Leeuw

JAARPROGRAMMA

12 okt .
9 nov.
7 dec.

Ned . Bond van Plattelandsvrouwen • af d. Garm erwolde

14sept . Lezing over hart- en vaatziekten door
dr. Friezema
W erken met kralen
Demonstratie garnalen met film
Met de Snikke op stap door de dames
Ruiter en Kremer

21. jan. Neyoarsvezide, toneel door de Rederijkers
Kamer Wester

22 febr. Jaarvergadering met dia's door de heer
Havenga

22 maart Brillenshow door de fa. Becker
26 april Plantenavond met dia's door de heer

Breedijk café de Leeuw
24 mei Koelen en diepvriezen met dia's en kwis café de Leeuw

Voor de cursus stoelbekleden zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgave
vóór 5 september bij mevr. Luijtink, tel. 487311.

19n

Plattelandsvrouwen

Het Bestuur

Ruischerbrug
Kinderen bouwden eigen dorp

Voor Verf Vink!

Op het stukje wei land aan het
eind van de Woldweg in Huis
cherbrug gebeurt ieder jaar in de
vakantietijd een vreemde zaak. In
ongeveer 2 weken wordt dan een
gloednieuw dorp in elkaar gezet.
Voornamelijk van hout . School
kinderen kunnen daar met de be
schikbare materia len naar eigen
inzicht een villa- fort- kasteel
huis- wiga -wam of hutje gaan

bouwen. D' r wordt wat afgesp ij
kert! En geverfd . Indien u dit be
richt leest en de villaw ijk is nog
aanwezig dan moet u beslist
eens gaan kijken.
Anders een tip voor het volgend
jaar, want het is een jaarlijkse
terugkerende zaak, die veel
schoolkinderen tijdens hun lange
vakantie bezig hield, en weer zal
houden .

VOORAlUW
VERF -GLAS-BEHANG

GEREEDSCHAP ENZ. NAAR

Voor Verf Vink
Gaykingastraat 43 - Ten Boer
Tel. (05902) 1623 - Giro 1028082

Een avondje ...

Zoekt u een goede assort iment in huis
houdelijke art ikelen, glas, porcelein en

aardewer k, speelgoederen, sportartikelen,
uurwerken enz.?

Breng dan een bezoek aan

EEN AVONDJE LICH TWE EK
T EN BOER .

OOK NOG EVEN NAAR

Cafetaria 
Lunchroom

Start
Telefoon 05902-1441

Zoekt u .. ?• •

Modehuis
v.d. Laan
v/ h Ubels

,
!

Dikkema's
Warenhuis

H. West erst raat 17, Ten Boe r
Telefoon 05902-1498

om mod ieus mooi te zlln
Station sweg 25, Bedum
te lefoon 05900-2295

.. . . .. .



Jan Boss: Een der
laatste der Mohikanen:
6Klompenmakers en
vogelvangers sterven,
arm ...
Jan Boss uit Thesinge gaat met z'n kamaraad
Dreize voor het beeldige huisje na te praten op
een schitterende augustusavond.
Het gras is fris en groen van de jongste regen.
Een hond blaft protesterend vanuit de deel.
Maar ' t helpt hem niet want na 'n minuut of
tien zit de redaktie van de Garmer & Thesinger
Express bij Jan Boss in de kamer.
Napraten over vroeger. Over z'n klompenma
kerij, over z'n beroep dat zo'n beetje uitge
storven is .. .

een paar klompen voor drie
gulden. Twee dagen later
stond de man weer voor m'n
neus. Ik zeg, is er soms iets
met je klompen? Nee, dat
bleek niet het geval. Hij had
z'n klompen verkocht voor 25
gulden en wil de nu w eer
graag weer een paar nieuwe
van mer kopen. Maar dat ging
niet door. Ik deed daar niet
aan mee.

Ik weet vvel van een kollega,
die kon toen 100 paar klomp
en maken voor 1000 gulden.
Zwart. Ik weet het niet zeker,
maar ik denk haast wel dat hij
't gedaan heeft . Ja, dat was
een kollege uit Lopp ersum of
die kant uit , dat weet ik niet
meer.

Met weemoed vat Jan Boss het
klompenmakersgereedschap. 'k.
Wol dat 'k het nog doun kon.
M aar ik kin 't nait meer '

verfd , moest hij zwarte st ip
pen hebben, En omgekeerd.
Ja, en dan ging je maar weer
naar huis en veranderde je
dat . Daar moet je nu eens om
komen. Tegenwoordig zou je
zeggen, st ik d 'r maar mee,
daar in Noordwolde. Ten
minste, als ze zo'n pretenties
hadden dan.
Voor de rest heb ik eigenlijk
nooit klachten gehad, nee
nooi t. A ls de klompen niet
goed zaten of zowat, nou ,
dan maakte ik dat achteraf
wel even in orde hoor. Nee,
we hebben alt ijd leuke, plezie
rige klandi zie gehad.
Tegen het eind van die jaren
dertig w erd het , zoals ik al
vertelde, wat minder met de
hand el. Dan ging je vaak uit te
venten. Je moest je voorraad
toch kwijt hè. Zo ging dat.
Engelbert , Harkstede. langs
het Slochterendiep. overal
ben ik wel geweest. Middel
bert , die kant uit en noem
maar op.
'k Zou niet weten hoeveel
paar klompen ik die kant uit
gevent heb.
Tijdens de oorlog werd dat
allemaal anders. Toen leek
het wel een distributiekan 
toor, die klompenmakerij . Je
kon er niet tegen leveren. Het
ging toen trouwens allemaal
met bonnen . Maar toen heb
ben we een drukke tijd gehad.
Zomera's en 's w inters van
's morg ens vro eg tot 's
avonds laat werken . Dat weet
ik nog goed. Klaas Postma is
wel knecht geweest en Ve
ninga, Simon z' n vader . Ja
man . Rijk w erd je er trouwens
niet van hoor , dat moet je niet
denken.
Ik heb ook nooit meegedaan
aan de zwarte handel.
D'r kwam eens een man bij
me die kocht met z'n bonnen

Vijfentwint ig gulden is niks. In
de meeste gevallen hakte je
de bomen dan ook nog zelf
om. Of je ging naar een
zogenaamde 'bomenboel
dag' . Daar kon je dus bomen
kopen . Voor 'n daalder had je
een mooie iep. Hoewel een
iep niet het beste is hoor , voor
klompen. Je had 't meeste
populieren en wi lgenhout . En
dan was w ilgenhout het aller
beste. Dat hout t rekt geen
water aan hè. Iemand die veel
op klompen gelopen heeft
w eet dat wel, populieren
klompen geven altijd wat
vochtig op , met wilgenhout
heb je dat niet.
Ja, en dan ging je zo'n ruwe
klomp hout bewerken tot een
paar 'snoukebekken', zoals ze
een veel gevraagd model hier
noemden , of 't rippers' , dat
zijn lage klompen met een
riem over de wreef .
Als je ze dan klaar had
moesten ze drog en. Ik legde
ze dan bij bakker Muld er
boven de ovens. Dat duurde
dan zo'n dag of drie, vier en
dan pas kon je ze goed
verven.
Ja, w e hadden alt ijd we l goeie
klandizie , tenminste in ' t
begin. Die tijd van voo r de
oorlog werd al wat minder.
Toen kregen somm ige klanten
ook wel pretenties. Toen
raakte het een beetje uit de
mode, veel mensen toen
schoenen. Ik was een keer bij
een boer, die kant van Noord
dijk uit , dat was dus in die tijd
van vlak voor de oorlog, en
die man sto nd als lastig
bekend. Alles was alti jd ver
keerd. Als er bruin e stippen
op de klompe n wa ren ge-

Jan Boss (74) praat met wee
moed over die tijd. Het feit
dat er vandaag de dag geen
echte klompenmakers meer
zijn kenmerkt ook w el het
grote verschil tussen vroeger
en nu .
' Ik kwam hier' zo begint Jan
Boss, 'in 1933. Ik kwam van
Noordwolde.
Ik ben toen voor de tweede
keer gehuwd met een meisje
uit Thesinge. Die zei toen .
Jan. je kunt hier in Thesinge
ook best een klompenmakerij
opzetten. Ja. mijn vrouw
wilde hier toen liever niet weg.
Ik heb eerst Berend Huizinga
no geholpen. 's w inters .
's Zomers werkte je dan bij
een boer of nog eerder bij de
provincie, bij de wegenbouw
zegmaar. Maar vanaf de
herfst ging ik de klompen
makerij dan wee r in.
Berend z'n zoon Hendri k
werkte toen niet bij z'n vader .
Maar toen ik dan zo'n beetje
voor mezelf begon leek het
hem ook wel wat en waren
Hendrik en ik hier de klompen
makers van Thesinge. Ja,
Hendrik had dus ook een
aparte klompenmakerij hé. Zo
zat dat. Zo ging dat .
In 1934 kreeg ik m'n eerste
machines. Dat scheelde
natuurl ijk heel wat . Je moet
rekenen, zonder machines
maakte je drie paar klompen
per dag. Maar met machines,
dus een deko pieëermachine
en een boor , een cirkelzaag
enz., heb ik er vaak wel 20
paar per dag .
Ja, ik maakte ze toen voo r 80
cent per paar. En geverfd
kostte n ze één gulden. Dat is
vandaag de dag wel anders.



Groot vakma nschap in ' t klein: een paar souvenier klompjes. Thesinge
staat erop. Gemaakt door Jan Boss. Ter vergelijking een lucifers
doosje ernaast.

'Hier mout 'ie moar om dink 'n:
vogelvangers en ktomp'n moakers stoerv'n aorm . . . '

klomp en maakten.
Maar we hebben er een leuke
affaire aan gehad. 't Is een
mooi vak. Zo is dat .. .

Als het al wat schemer ig
wordt , neemt Jan Boss ons
mee naar z'n werkp laatsje.
waar hij voor z'n hobby nog
klompen maakte en waar al
het speciale gereedschap nog
hangt .
Vaak nog gereedschap waar
z'n vader ook nog mee
gewerkt heeft .
En Jan Boss raakt bijna niet
uitgepraat over het hout , het
gereedschap en de mensen
die de klompen droegen.
Ut Is jammer dat ik het niet
meer doen kan jongens' zegt
hij nog. 'W ant het was een
mooi vak . . .'

is 't niet meer lonend.
Ik deed het na m'n pensioen
nog wel voor de hobby.
Rustig aan. Dan kwam die
eens bij me en dan die en dan
maakte ik klompen. Maar
iedereen weet nou wel dat ik
3 maal aan m'n oog ben
geopereerd en het niet meer
kan.
Ik mocht het anders nog
graag doen hoor, hier achter
in de schuur. Maar ha, je hebt
het niet voor 't zeggen. Zo
gaat dat nu eenmaal.
Maar met de klomp enmakerij
in ' t algemeen is ' t wel ge
daan, door die fabrieken. Dat
is jammer.
Want het is een mooi vak.
Een erg mooi, vrij beroep.
al waren er vroeger heus
mensen die liever voor 10
gulden bij een boer werkten
dan dat ze voor 15 gu lden

dokter was dat natuurlijk heel
wat .. .

Veel klandizie had dan ook no
speciale wensen. Vaak moest
ik op de plaats waar de
mensen likdoorns hadden
speciaal even wat ruimte
maken . Dan kwame n ze bij
me en dan zeiden ze hoe en
wat. Nou ja, en dan pakten
we de guts en dan was't
zomaar weer voorelkaar.

De klompenmakerij , dat is
toch een stuk van je leven ge
worden.
M'n grootvader was klompen
maker, m'n vader en toen ik
ook . Och, en m'n zoons
hebben me ook veel geholpen
vroeger dus die weten ook
wel hoe een goede klomp in
elkaar steekt.
Maar door die automatisering

klompen met steunzolen.
Aangepaste modellen. Ik heb
toen ook voo r evacués uit
Zierikzee die hier in Thesinge
klompen gemaakt. Die man
had horrelvoeten. AI passen
de en metende hebben we
toch een paar goeie klompen
voor hem weten te fabriceren.
Trouwens voor dokter van
der Meer en Van Wezel heb ik
trouwens dat ook we l ge
daan. Voor hun patienten,
dan steunzolen, zegmaar.
Want toen had je die steun 
zolen zoals wi j die nu in de
schoenen kennen nog niet.
Van dokter Van Wezel kan ik
me trouwens nog een mooie
uitspraak herinneren. Op een
dag zegt -ie tegen me: Nou
Boss, dat is met ook wat,
loopt mien dochter met joen
klomp'n door de Herest raat !
Voor een doc hter van de

genoeg van kw ijt .
Na de oor log werd het
trouwens wel weer minder,
met de klompenmakerij. In die
zin, toen ging ik zomer's weer
werken. Of bij een boer of
anders wat.
Ja, over 't algemeen hebben
we veel plezier aan onze
klompenmakerij gehad.
Eenmaal per jaar had je
vroeger de Klompenmakers
beurs in St. Oedenrode. Ik
geloof trouwens dat die er
nog wel is, al komen daar niet
de 2200 klompenmakers meer
die er vroeger waren . Er zijn er
geloof ik nu nog geen 22
meer.
Daar kun je dan mod ellen van
anderen bekijken en zelf
ook modellen inleveren die
dan werden beoordeeld door
een deskundige jury van
gerenommeerde klompenma
kers. Dat was een heel ge
beuren hé.
Die reizen naar St. Oedenrode
werden dan georganiseerd
door de Rooms Katholieke
Klompenmakers Bond. Daar
was ik ook lid van. Ik was dan
wel niet Rooms, maar een
andere bond was er niet . Dus
deden we dat maar.
In Groningen had je trouwens
vroeger ook zo'n beurs. Toen
nog in het militai r tehuis in de
Lutkenieuwstraat, wat nu dan
'ons Tehuis'is .
Het hoogste aantal punten
dat je daar kon behalen was
31. Ik heb eens een keer 29 'h
punt behaald. Dat was dan
heel wat. Hendrik Huizinga is
toen niet hoger gekomen dan
28. Dat weet ik nog wel.
De jury keek dan naar het
model , de afwerking, hoe ze
geverfd waren enz. enz. Dat
was een leuke affaire, die
beurs. En je zag zodoende het
werk van je kollega's ook .

Je was er vroeger dan ook
zo'n beetje ort hopedisc h
schoenmaker bij hè. Ik weet
nog goed, voor dokter Ander
son maakte ik dan op verzoek

Ik heb wel eens een paar
klompjes verkocht aan een
Duitse militair. Die waren hier
toen want er waren hier
achter vliegtuigen neerge
stort. Toen was er één
militair, die was niet echt ver
keerd. Geen Nazi, zal ik maar
zeggen. Die was in feite tegen
de oorlog en alles. Die wi lde
ontzettend graag een paar
klomp jes voor z'n dochtertje
meenemen naar huis. Dat heb
ik toen maar gedaan. Maar
verder heb ik nooit kontakten
met die lui gehad. Gelukkig
niet. Want ik had notabene
een ond erduiker op zolder . En
je moest erg voorzichtig zijn.
Want je had altijd rekening te
houden met n.s.b. Ja wat dat
betreft was dat een nare tijd .
We hebben 't gelukk ig nooit
echt beroerd gehad hoor . Er
was gelukkig wel te eten. Met
geld kon je toch niks in die
tijd. Er was toch niks te koop .
Als je maar eten had, dat was
al heel wat.
Ruilen, dat deden we wel , als
dat kon . Van en kennis die in
het ziekenhuis werkte kreeg ik
wel eens een fles alcohol. Dan
kreeg hij een paar klompen.
Ik weet het nog goed. Hendrik
Ridder heeft daar eens twee
borrels van gehad. Hij kwam
ons huis weer uit met voeten
als lange turven. Ja, dat
vergeet ik nooit meer. Dat
was natuurlijk kwaad spul , die
alcohol. Maar ja, er was niets
anders te krijgen.

Hendrik Huizinga is later naar
Amerika gegaan. Daar maak
te hij van die min iatuur
klompjes, van die souveniers.
Die verdiende daar met 1 paar
klompjes souvenier-klompjes
meer dan ik met een paar
grote !
Ik heb die souveniers trouw
ens ook wel gemaakt. Veel
zelfs. Ik weet niet hoeveel er
van mij naar Am erika en
Engeland zijn gegaan . Die
dingen zijn gew ild, daar kun je
bij de ex-emigran ten niet



zie pag. 7

strijden werd gezegd, dat de
prijzen w erden uit gereikl door
een bekende Nederlander. De
bekende Nederlander was uiter
aard Willem V.d. Schans. Ten
slotte was ook de beker naar
hem genoemd, n.1. de W . v.d.
Schans-bokaal, een wisselbeker.
Voorts waren er bekers voor de
diverse winnaars en wi nnaressen
plus één w innaar voo r het
mooiste kostuum. De f irma V.d.
Molen kwam als klap op de vuur 
pijl nog aandraven met extra
prijzen voor o.a. de strijd lusti gste
deelnemer.
Met een pluim op de hoed van

Hanekamp
gevechten
1977!
Garmerwolde
(van een onzer verslaggevers)

Vorig jaar werden voor het eerst
in de historie Hanekamp gevech
ten georganiseert door de plaat
selijke Platt elands Jongeren Ge
meenschap Garmerwolde, kort
weg genaamd P.J .G.G_ Niet
boven een slootje maar boven
ons eigen Damsterdiep! Dit bleek
een schot in de roos te zijn! Toen
werd direkt gezegd, dat ook in
1978 P.J .G.G. dezelfde stun t zou
prolongeren.
Nu was het dan zover. 30 jul i
1977 kwart voo r zes! Garmer
wolde-noord is inmi ddels van de
buitenwereld afgesneden door
dat Piet en Ve ra van Zant en op
de Oude Rijksweg hekken heb
ben laten plaatsen in samenwer
king met de gem. politie met
daarbij een taf eltje + entree
kaarten. Langzaam komt de
horde aangelopen. Op een gege
ven moment staat een stoe t
mensen voor de deur van 16,5
meter! Men hoop te op veel
mensen, en die kwamen er. 1200
betalende mensen zijn langs dit
tafelt je geschuifeld om zich aan
de kan t van het Damsterdiep een
plekje toe te kunnen eigenen
waarvan zij vanaf dat punt goed
het gevecht zoude n kunnen
volgen. Ook waren nog een ±
300 mensen aanwezig die vrij
waren van betalen (althans aan

P.J .G.G.I. Totaal dus zo'n slordi
ge 1500 mensen! Wat een
succes! De algehele leiding was
in handen van Henk Veenstra.
De organisatie was vlekkeloos. In
samenwerking met de politi e was
ook de verkeerskwestie goed ge
regeld, dat mag gezegd.
Jan Wigboldus fung eerde weer
als presentator-D.J . Hij heeft
veel gezegd die avond en het
ging hem goed af. Muzikale
medewerking werd tevens ver
leent door een Boerenkape l, die
bestond uit leden van muziek ver.
'Uno A nimo' uit Zuidwolde (gr_l.
Ook de Garmerw older Drive In
show , 'The Magie Five' droeg
zijn muzikale steentje bij. In
totaal waren er ± 70 deelnemers
die de stri jd moesten uitvechten.
Het zou een prachtig spektakel
wo rden. Ook voor de veiligheid
in het water wer d gezorgd . Hier
voor werd de Vrijwi llige Brand
wee r Garmerw olde, kortweg
V .B.G. genaamd, ingechakeld .
De jongens deden hun werk met
overgave en kundigheid. Bijzon
der gewaardeerd werden de
twee duikers, die, indien zich er
moeilijkheden zouden voo rdoen,
di rekt in konden grijpen. Deel
nemers kwa men van heinde en
verre. Een jongeman uit Bussum
spande wat dit betrof, de (kilo
meter ) kroon ! Hij haalde overi
gens de finale niet, maar dat
mocht de pret niet drukke n!
De jury bestond uit de heren K.
Jansen, A . Maat en H. W igboI
dus, die vanaf een opengedraai
de brug een 'daalders plekkie'
hadden. Dan was er natuurlijk
W illem van der Schans, alias
kroegbaas van de gelegenheden
'Jägermeister ' en 'De Leeuw ' .

Helaas een extra hand als versiering op het zitvlak hielp niet als
houvast .
Blijkbaar verwachtte ook hij
grote druk te want hij liet tussen
deze bestaande panden nog een
derde 'kroeg' verrijzen in de vorm
van een 'Bierkraam' . Goed beke
ken! Dan was er nog een patat
boer, die om negen uur z'n laat
ste gehaktbal door het loket zag
verdwijnen , en wel graag méér
had willen verkopen, maar een
voudig niet meer had. In beide
café's had dhr. v.d. Schans
muz iekgroepen geplaatst. op hun
muziek werd veel gedanst en viel
goed in de smaak.
De café's puilden dan ook uit van
de mensen en er was stemming
genoeg. Een goeie stunt van
P.J .G. was , dat tijdens de wed -

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

laten wij u graag zien.

Voor 'n vrijbl ijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u alt ijd van harte
w elkom .
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Wolken van sportie f genot ImeelJstoven uit de schone bakkerszakken

Zo werden de gevallenen door de goed toegeruste kikvorsmannen van
de Germerwolder Brandweer w eer op het droge geholpen . . .

voo rganger: cand. Witteveen

25 sept. 10.00 uur
dienst in Thesinge
voo rganger : ds. de Vries
Batenburg

Op 11 september zal er in de her
vo rmde kerk om 11.15 uur een
orgelconcert gegeven worden.
Het concert, dat onge veer een
half uu r zal duren, is vrij toegang
keiijk.

AGENDA HERV. GEM.
GARMERWOLDE/THESINGE

4 sept. 14.00 uur
Dienst in Garmerwolde,
voorganger: drs. Keizer

11 sept. 10.00 uur
dienst in Thesinge
voorganger: dr . Leert ouwer
11.15uur
orgelconcert

18sept . 10.00 uur
dienst in Garmerwolde

zijn, die zaterdag sluiten wi j deze
reportage.

Red. Germer-Thesinger Express

P.J.G., en een mededeling ach
teraf , dat ook de weergode n bij 
zonder goed gemutst bleken te
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BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR UITSTEKENDE PRODUKTEN
OP 'T GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT

Uiteraard tegen de scherpst mogeliike prijzen

GROENTE & FRUITHAN DEL

H. KAPER
Rijksweg 140 Ruischerbrug (vlak bij de stoptlchten l - Tel. 050-487480

J.v. LEGGELO TEL. 487389



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

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen .. .

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

M aar tevens ho ud t onz e afdeling zeilmakerij
zich be zig met he t opnieuw bekleden van

marki ezen, of met het repareren van te nten.
Ons leve ringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verdu isterin gen. rollu iken.
voorzetra m en en konstruktiewerken .

Inf ormeer vri jbl ijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

Kan toor en we rkp laats:
Ou de RIjksweg 12. Garm erwolde. tel. 050 -487098 .

A dviseuzc voor Lewenborg :
mevr . H , Drew es. Meerpaal 170. tel. 050-41053 1.

Dealer van onderstaande merken:

.Fendt en Land ini .Mengele .Vicon
traktoren .New Holland. P,Z ,

.Hassia .Rumptstadt

.Krone .Schuitemaker

.Kuhn .Westfal ia melk-

.Kuilsnijders machines en stallen

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken .

Verder houden wij ons aanbevolen voor
lever ing va n nieuw- en of gebruikte auto's.
Benzine.
Doorsmeren en olieverversen
Uitdeuken-spu iten-autoaccessoires .

CAFE

JIägermeigter
GARMERW OLDE

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

oudman
thesinge b.v.

gerage- en mechenl..tlebedrlJ'

Ieleloon 05902-1321 en 1536

mogen wij dateens
voorunakijken?
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