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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken
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AAN DE PRAAT MET IZELINA
PLEITER

Op donderdag 15 jun i aanstaa nde zal
een sport- en spelkaravaan Thesinge
aandoen.
Dit betekent , dal in samenwerking met
de Provinciaal Gron inger Sportraad,
door de plaatselijke spo rtvereniging
een aantal ak tivi teiten zullen worden
georganiseerd met het aksen t op sport
en spel.
Van u, als bewoners van Thesinge en
Garmerwolde, wordt verwacht dat u
belangste ll ing toont voor dit gebeuren
en natuurl ijk gaat meedoen .
Deelname is moge lijk van 0-80 en
ouder.
We gaan probe ren er een zomer
avondfeest van te maken op 15 j uni
vanaf 7 uur op het sportveld te
Thesinge.
Noteert u het alvast even en dus graag
tot ziens op dit sportieve festijn .

Het Bestuur.

S. V. THESINGE EN
OMSTREKEN

•...0. :
iiiiiiiii
30

a p r il

VIERING
Koninginnefeest
Thesinge
Reeds vroeg in de och tend
verzamelden de schoolkinderen zich op
het plein van de Prot. Chr. Bas isschool,
waar door een jury de verklede
kinderen werden aanschouwd . Nada t er
door de muziekvereniging 'Juliana' het
'Wilhelmus' was gespeeld trokken de
kinderen door het hele dor p. De beide
kleute rklassen op twee versierde
wagens, verk leed als echte indianen.
Na de rondgang door het dorp waren er
voor de kind eren spelletjes op het land
van de heer Heidema. Een uitstekend
idee nu er door 'kaalslag' geen greintje
sfeer meer was op het sportveld . Men
zat hier heerlijk centraal en lekk er
beschut tegen de wind . De hele
ochtend was men met de spelletjes
bezig onder grot e belangstelling van de
vo lwassenen.
's Middags waren er spelletjes
georganiseerd door het 'oranje-komi t é'
en wel een hindernisloop voor paren en
een enorme stoe lendans. Wat opviel
was dat er een grote deelname was.
Iedereen heeft dan ook kunnen
geniete n van de gekke kapriolen die af
en toe uitgehaald moes ten worden om
verkleed over of door de hindernis te
kome n.
AI met al is het een zeer geslaagd
'dorpsfeesl' geweest, het enige wat
naar mijn idee ontbrak was een groots
'oranjebal' als slot. Misschien is het
moge li jk om daar het komend jaa r eens
aan te denken.
Ik dacht dat ik namens de bevolking
van Thesinge iedereen die op de een ol
andere manier aan de organisa tie heeft
meegewerkt moes t bedanken voor de
gezellige dag die we samen hebben
gehad.
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WIST U DAT ..
. er 22 juni een sportdag wordt
gehouden in Ten Boer?

- alle kinderen van klas 3, 4, 5 en 6
hieraan mee gaan doen?

. ze dan allemaal een sportdiploma
kunnen halen?

VOORJAAR

'De meimaand vind ik zo mooi.
Lammetjes , koolza ad . . . daar geniet ik
van. Ze zeggen wel dat ik er meer op
let dan gezonde mensen. Dan zeg ik:
moet je toch zien wat mooi, die wilde
bloemen . .. wil len ju ll ie even sti l
blijven staan, dat even goed opnemen?
Maar dat zien ze niet meer. En dan
denk ik, wat zijn jull ie dan arm. In
Steenwijkerwold heb ik regen gevoeld,
zo macht ig, weer régen in mijn gezich t.
En de geur van fr is wasgoed. St raks
ook, als het raam weer open kan, die
frisse buiten lucht . . . heer lijk. Sneeuw
klokjes die de lente weer inl uiden, en
bloemen, daa r houd ik heel veel van.
En de vogels zingen nu 's ochtends zo
vroeg weer:

VLEUGELS

'Ach, het leven eist een gezond mens
heel anders op. Dat ik hier ziek lig, is
voor anderen heel gewoon. Voor mij
niet. Ik zou er weleens uit wi llen
vliegen . Iemand zei eens: hai Tante,
wat had ik vanoch tend een moeite om
eruit te komen .. . En ik antwoordde
zonder nadenken: w icht , en ik zou er
wel uit willen springen.
Opstandig ben ik gel ukkig niet , maar 't
blijft in een mens dat je hoopt dat de
wetenschap nog eens zo ver komt dat
je geneest. Maar ja, ik ben nu al 67.'
We praten erover hoe het zou zijn als
ze nog eens met een ambu lance met
doorzi chtig glas doo r het dorp kon
rijden. Van de vakant ie zoals vor ig jaar
wordt ze te moe, omdat al die
indrukken van de buitenwereld teveel
van haar vergen.
Een andere wens: 'Zo'n zonnescherm,
zo een die van het raam afst aat , wan t
ik kan zo slech t tegen warmte .. .'
Een jonge n vroeg haar jaren geleden
hoe lang ze nu op bed lag. 'Véért ig
jaar', reageerde hij verrukt , 'dan krijg t
Tante zeker feest !' Izelin a Pleiter kan er
nog altijd om lachen.

bloem uit. Een geweld ige belevenis ,
dan neem je haast teveel in je op. Met
ledikant en al reden ze me een winkel
binnen, kon ik voor het eerst in al die
jaren weer iets kopen . . .
Je kijkt eigen lijk heel gek tegen de
ding en aan, hè. Dan verte llen ze me
van machines en co mbines en dan
denk ik: wat moet dat? Maar ik heb nu
te levisie en dan zié ik het .'

'Vorig jaar ben ik met vakantie
geweest , naar Steenwijkerwold. In zo' n
boevenwagen met mili tai ren, zo'n Rode
Kruis wagen. Dat ging van de Zonne-

VAKANTIE

Izelien Pleiter heeft de fototentoon
ste ll ing over oud-Thes inge thuis gehad :
'Ach, er zijn er zoveel wegge vallen die
me anders alti jd opzochten, d ie zijn er
niet meer. Maar er komen wel nieuwe
mensen bij. Ik ben voor 't dorp 'tante'
hé, de kinde ren zeggen allemaal ' tante ',
ik denk dat ze menen dat ik zo heet.
Soms kwam Jul wel eens met de
kleuters , allemaal met die glu ndere
snoetjes , prachtig . En tekeningen. Dan
moet je zeggen: wat moet dat voor
stellen? Nou, ik heb u getekend , ziet u
wel , ledikant . . . Met St. Maarten
komen ze allemaal naar me toe , even
bij Tante in de kamer zijn . Kinderen uit
het hele dorp, ze kennen me allemaal.
. . . Jaren geleden ben ik met een
ambu lance door het dorp geweest.
Tegenwoord ig hebben ze van die
raampjes waa r je niet meer door kunt
kijken . Maar vorig jaar toen ik jarig
was, heeft meester De Boom een foto
album gemaakt , en zo heb ik het dorp
weergezien. De huis jes zijn allemaal
veranderd; ik stel het me nog zo voor
van 45 jaar terug, toen ik nog liep.
Groningen ken ik ook niets meer van.
Vroeger zetten we onze fiets bij
Slachthuis en dan was daar een brugje
en dan kwam je bij het Gorecht kanaal,
dat op het Damsterdiep uitkwam. Zo
zie ik Gron ingen voor me. Nu weet ik
daar niet meer waar ik ben. En het dorp
ook . Bij een foto van de nieuwe
Openbare Lagere Schoo l zei ik: wat is
dàt? Dat is toch Thesinge niet ! Maar
ja , dat was Kostersgang. En ik vind het
verschr ikkel ijk, die foto's van nu bij
Johan Mollema en Jansens, dat lijkt
nergen s meer op. Dat hoort niet in
Thesi nge. Zo'n rommelpot is het nooit
geweest.'

opzoeken, uit Amsterdam, Utrecht.
Ook wel brieven van andere zieken,
maar toch meest gezonde mensen. Ik
kan niet tegen mensen die zo zeuren
hé, en tegenwoordig zeuren de mensen
zoveel over nietige dingen. Ze maken
zich er zo druk over. In het begin toen
ik ziek was , dan kwamen de mensen bij
je en zeiden : '0, ik heb het zo druk'; in
het beg in heb je het daar moeilijker
mee dan nu. Dat moet je leren te
verwerken . Eerst denk je: ja, ik heb 't
ook druk, ik moet hier maar liggen.'- , .. ..,

HET DORP

Voor de kinderen is zij 'tante', Izelina
Pleiter, 67 jaar, ligt al 46 jaar op bed,
Een bekend figuur, achter het raam van
een huis aan de Thesinger Molenweg
dat zij deelt met haar broer en nichtje
Harmke. Annelies Heuvelmans en Ger
Por- die ook de loto's maakte
·Iuisterden naar een indrukwekkend
verhaal:

'Als kind van tien jaar heb ik
hersenvliesontsteking gehad. Ik was
achtt ien, toen is het eigenl ijk begonnen
dat ik mijn linkerbeen niet meer mee
kon krijgen . En ik kreeg zo'n pij n in
mijn rug. Toen naar het ziekenhuis voor
foto's, zo is het een poosje gegaan .
Iedere keer terugkomen, med ic ijnen , en
toen ben ik ziek geworden. Ik dacht dat
ik griep kreeg en in bed hoorde, maar
je moet kou met kou verdrijven . Weer
naar het ziekenhuis , want ik was in
elkaar gezakt en kon geen stap meer
lopen. Elect riseren, masseren, prikken
in de rug. Maanden heb ik nog met een
slap been gelopen en alm aar meer pijn
in die heup. Toen naar het
diaconessenhu is, die heup was
helemaal vergroei d , . :
Na een zwa re operati e bleek ook haar
rug verlamd. Daarna is ze het bed nooi t
meer uitgeweest.
Izeli en was toen 21 jaar en nog bij haar
oude rs thuis aan de Dijk in Thesinge.
Ze is op Ach ter-Thesinqe geboren.
'Alleen mijn rechterarm kan ik nog
gebru iken. Ik haak veel, en breien ook
wel. Harmke komt 's och tends om mi j
omhoog te zetten. Lezen doe ik ook
wel. Ik verzamel ook loto's van het
Koninklijk Huis, ja ik heb er soms geen
tijd voor, ik kom dagen en nachten te
kort. Ik ben heel blij als er koffi e
drinke rs komen alzo. Maar ik schrij f
ook veel, heel veel correspondentie
doordat ik in 'ziekenhoekjes' van
tijdschr iften heb gestaa n. Ik heb
weleens 150 kaarten op één dag gehad.
Met sommige mensen schrijl ik al
dert ig jaar. En ze komen me ook wel
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DE JEUGD EXPRESS Muziekvereniging 'Harmonie'
Garmerwolde organiseert grootse
feestavond
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We steken maar meteen van wal met
de verhaaltjes, die kinderen uit
Garmerwolde schreven. Ze hebben er
op schoo l allemaal ontzettend hun best
op gedaan. En zelf hadden ze de
mooiste verhaaltjes al uitgezocht! Nou,
dan houd ik mij daar aan, wat jullie?
Want 'de Jeugd Express' is toch zeker
jull ie krant?

Sandra Gaasendam is 6 jaar en
iedereen vond het heel knap van haar
dat ze dit verhaaltje schreef:
'Er was eens een meisje, dat heette
Liesje. Liesje was jarig . En ze was zo
nieuwsgierig naar haar kadootjes.
Eindelijk kreeg ze een kado. Ze kreeg
een fiets!'

Niet alleen de koningin was op 30 april
jarig (ook al vierden we dat dan op 1
mei), maar ook de opa van Alite Hoving
(8 jaar). Lees maar:
'Mijn opa was 30 apri l jar ig. Wij gingen
toen naar mijn opa toe, maar we
kregen eerst nog een kalf . Maar de koe
wou niet gaan liggen , maar hij is toch
nog gaan liggen. Toen kwam het kalf
en wij hebben hem in het hok gezet. En
toen zijn we weggegaan en na een uur
waren we bij mijn opa en oma. Toen
kwam Johan en Marjan en oom Edo en
na de middag gingen wij tikkertje doen
en om drie uur gingen wij weer naar
huis . Toen kwamen wij Heidi tegen.'

Gerlinde Spaan (8 jaar):
'Klein Marietje .
Klein Marietje was in het park. Zij
plukte bloempjes, maar dat mocht niet !
Toen kwam haar moeder eraan, ze zei:
Dat mag niet. Ze nam haar mee naar
huis. De baas van het park kwam en
zei: Wie is hier geweest? Ik zal gauw
nieuwe poten, en dat deed hij, en zo
liep het nog goed af.'

Alie van Dijk (9 jaar) vertelt over een
. heks:

'Er was eens een heks, die heks kon
heel goed toveren. Ze woonde in het
toverbos. Er kwam een keer een meisje
in het bos. Die zag een groot huis, ze
klopte op de deur. Toen deed de heks
open en zei met een krakende stem:
Kom maar binnen meisje. Toen deed
de heks de deur dicht. Ze zei: Wil ji j
wel stofzuigen? .. . ha ha, ze gaat er
zelf in, zo sterk is die stofzuiger, - zei
de heks st illetjes in zichzelf. En toen
zat het meisje in de stofzuiger!! ! Het

werd nacht, de heks sliep. Haar vader
kwam in het huis van de heks en
haalde het meisje weer uit de stot
zuiger. En toen leefden ze nog lang en
gelukkig.'

Kor Ganzeveld (9 jaar) over wat hij
beleefde:
'In de Boot.
Zaterdag zijn Heiko en ik in onze boot
geweest. Mijn vader stuurde eerst een
ti jdje, maar later mocht ik. En nog later
mocht Heiko . Dat ging mooi. Eerst
gingen we een eind naar Ten Post en
toen een eind naar Ten Boer. We
hebben een buitenboordmotor van 8
p.k., die kan erg snel.'

Uit Thesinge kreeg ik niets binnen. Dat
komt misschien, omda t de kopij 5
dagen eerder bij mij moest zijn dan in
de vorige krant stond. Willen jullie
allemaal goed onthouden dat volgende
zelfgemaakte verhaaltjes, versjes,
puzzels of wat dan ook vóór 15 juni bij
mij moeten zijn? Het adres staat
hieronder.

DE PRIJS

Die ging deze keer naar AllE VAN DIJK
meI haar spannende sprookje, dat
gelukkig goed afliep. Het was wel héél
moeil ijk om te kiezen, maar we hebben
nu eenmaal maar één prijs . . . Via juf
Tuin krijgt Al ie 'de Boevenvangers' door
Leonie Kooiker, en dan moet je het de
andere kinderen ook maar eens lenen,
goed?

HET BOEK VAN DEZE KEER

We hebben niet zoveel ruimte meer,
dus moet ik het deze keer bij één boek
houden. En dat is dan:
DE WIND IN DE WILGEN door Kenneth
Grahame, met tekeningen van E.H.
Shepard (uitgeverij Ploegsma). Eigenlijk
al een heel oud, maar nog altijd
prachtig en spannend boek, waarmee
je ontzette nd kan lachen om de
avonturen van Mol, Rat , Das, Otter en
de ijde le, opschepperige pad. Ze wonen
allemaal aan de rivier en je krijgt echt
het gevoel dat je zelf bij ze woont.
(Vanaf 9 jaar, voor jongens en meisjes.)
Allemaal tot ziens, en als je wat hébt,
stuur het dan naar:
Annelies Heuvelmans, Schutterlaan 29,
Thesinge.

CAFE

}ägermeigter
GARMERW OLDE

T ELEFOON 050 - 487623

De muziekvereniging is van plan een
feest te organiseren. Dit gaat gebeuren
in de schuur van Van Zanten, aan de
Geweideweg te Garmerwolde.
Eerst dachten we geen ruimte, dan ook
geen feest. Maar op de jaarvergaderi ng
kwam dhr. Hazeveld met een voorstel :
ga in een boerenschuur. Het bestuu r
zag het in eerste instanti e niet zo '
zitten , maar hoe langer er over gepraat
werd, hoe enthousiaster men werd.
Uiteindelijk werd besloten Van Zanten
te gaan vragen en bovendien Willem
V.d. Schans, om te zorgen voor de
'natjes' en de 'droogjes'.
Deze mensen gaven hun toestemming
en toen kon aan de verdere voor
bereidin g worden begonnen.
Op 5 april werd een vergadering
gehouden met het bestuur plus een
eventuele feestcommissie. Allereerst
moest er een datum worden vast
gestel d nl.: zaterdag 3 juni - het zal
allemaal om half acht (precies)
beginnen.

Duizend bezoekers
op Thesinger
expositie
De tentoonstelling van de Vereniging
voor Dorpsbelangen over het oude
Thesinge is een groot sukses
geworden . Op Hemelsvaartdag en de
vrijdag en zaterdag erna kwamen 820
betalende bezoekers naar de
Hervormde Kerk midden in het dorp om
de 150 foto's te bekijken. Als je daarbij
nog de vele kinderen telt die even
binnen wipten, beloopt het aantal
bezoekers de duizend. Veel meer dan
het bestuur van de vereniging vooraf
gedacht had.
Met name de oude foto's van Thesinge
trokken veel belangstellenden. De oude
ansic htkaarten plus de privé-foto's
gaven een beeld van het leven en
werken in Thesin ge vanaf het begin van
deze eeuwen daar kwamen veel
mensen op af. Sommige Thesingers
zijn elke dag even wezen kijken omda t
ze steeds 'nie uwe' gezichten op de
foto 's herkenden. Zo waren er vooral
rond oude schoolfoto's hele discus sies
over wie er zoal opstonden.
Maar ook veel oud-Thesingers grepen
de gelegenheid aan om hun geboorte·
dorp nog eens te bezoeken. Ze kwamen
overal vandaan: Enschede, Rotterdam,
Utrecht. Mensen die elkaar soms dertig
jaar niet meer gezien hadden, troffen
elkaar zo weer op de expositie. Af en
toe was het zo vol in het kerkje dat het
er op een Thesinger reünie leek.
Er hingen niet alleen oude foto's op de
tentoonstellingen. Er waren ook vele
schilderijen waar Thesinge op stond, of
die door Thesingers waren gemaakt. En
daarnaast had Dette Bosch-van der
Molen ook een collectie tekeningen en
schilderi jen opgehangen.
Alle vergrotingen van de oude foto's
worden door het bestuur van de
Vereniging voor Dorpsbelangen beo
waard zodat er over een paar jaar weer
's een tentoonstelling kan zijn . Veel
bezoekers maakten van de gelegenheid
gebruik om bepaalde vergrotingen na
te bestellen. De 500ste bezoeker mocht
er een gratis uitzoeken. Het was de
heer H. Wierenga uit Ten Boer.

Verder is de vereniging van plan dit
jaar het programma geheel zelf te
verzorgen: muziek, toneel, conférances
en ook de Tiroler kapel 'de Alpenjagers '
zal z'n medewerking verlenen. Er zal
bovendien stemmingsmuziek aanwezig
zijn , zodat er na afloop gelegenheid zal
zijn een dansje te maken.
In zo'n boerenschuur moet overal voor
gezorgd worden: Willem zorgt voor
tafel s met stoelen, er moet verlichting
komen, een geluidsinstallatie, een
podium + gord ijn en verdere versiering
en aank leding. Er zal dus goed gewerkt
worden door de muzikanten zowel vóór
als tij dens het feest.
We hopen dan ook dat het hele dorp
uit zal lopen om er met elkaar een
KNALFEE8T van te maken. Dus ieder
een 3 juni op naar Van Zanten. Er zal
nog een circulaire door het dorp gaan
met verdere mededelingen.

Namens de vereniging ,
Marleen en Ina.

Dienst Ned. Herv.
Gemeente
juni 1978
4 juni, Garmerwolde 10 uur
cand. Witteveen met de [onçeren
gesprekskring
11 juni, Thesinge 10 uur
dr. P.J. van leeuwen

18 juni, Garmerwolde 10 uur
ds. de Vries-Batenburq
25 juni, Thesinge 10 uur
dr. l eertouwer

De dienst op 4 juni zal een beetje een
bijzondere dienst zijn. Deze dienst
wordt nl. in de jongerengespreksgroep
voorbereid , die ook aan de dienst zelf
zal meewerken. Mede naar aanleid ing
van wat we in het afgelopen seizoen
behandeld hebben will en we nadenken
over wat het geloof voor ons dagelijks
leven betekent en hoe het daarin
gestalte kan krijgen.

.Schoolfeest te
Ruischerbrug e.o.
Op zaterdag 17 juni a.s. wordt het
tradit ionele schoolfeest weer gevierd.
Het begint 's morgens om 8.30 uur met
een optocht van praalwagens, versierde
fiet sen etc. De optocht wordt begeleid
door 4 ruiters van de gemeentepo lit ie,
terwij l de muziekvereniging 'Harmonie'
uit Garmerwolde voor de muzikale noot
zal zorgen.
De route van de optocht is als volgt:
sta rt vanaf het terrein van de Aankoop
Centrale, dan richt ing Noorddijk
(waarna gekeerd zal worden), terug
naar Ruischerbrug . Woldw eg - Gerst
straat - Roggep lein • Woldweg . Borq
weg over het Eemskanaa l . Middel·
berterweg . Engelberterweg • Woldjer·
spoorweç - Hootdweq- Harkstederweg
- Borgweg • Woldweg, de Rollen,
waarna de optocht op het terrein van
de Aankoop Centrale zal worden
ontbonden. De wagens , straat-en
wijkversieringen zullen worden
gejureerd door een aantal deskund igen.
's Middags zullen er kinderspelen zijn
voor leerlingen van de kleuter- en
lagere school.
Na beëindiging wordt door de
dorpsvereniging E.M.S. een
gecostumeerd voetba l georganiseerd
voor de jeugd van 12 jaar en ouder.
Vanaf deze plaats hopen wij dat het
voor de bewoners een leuke dag zal
worden.
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Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Een grote lalentenjacht, waarvoor jong
en oud zich kunnen aanmelden bij Ria
en Wout.
Leuke prijzen!
Bandje, wat van alles wat speelt, wat
stij ldansen, en zomaar wat leuke
muziek.
Disco. De data van deze avonden
worden nog nader bekend gemaakt. Dit
wordt dan aangeplakt op het raam van
het calé.
Houdt het dus in de gaten! ! !

Op 26 april jl. hadden de Platt elands
vrouwen van afd. Garmerwolde een
avond over kamerplanten in Café Maat.
De heer en mevr. Breedijk uit
Sappemeer toonden diverse kamer
planten en vertelden hierover, waarna
de planten verloot werden.
Na de pauze vertoonde de heer
Breedijk dia's van zijn bedrijf en van de
paleistuinen van koning Boudewijn .
Op 24 mei was het E.G.D. in Garmer
wolde met een lezing en een kwis over
koelen en diepvr iezen.
Op 25 mei gingen 30 dames naar
Sappemeer waar de kassen van de fa.
Breedi jk bewonderd werden.
Verder is er een trimclub opgericht.
Eén keer in de week gaan de dames
zwemmen in Ten Boer.
Op 8 jun i gaan de Platt elandsvrouwen
naar Harkstede waar Scheherazade
(van de LibelIe) zal spreken.

Activiteiten van de
Plattelandsvrouwen

Dorpspraat

Programma voor
de maand juni in
Ca fé v. d. Toorn

Pa en moe hadden er de hele win ter al
over gepraat. Op een mooie zaterdag in
het voorjaar zou pa achter het huis een
terras maken. Ze hadden bij Piet en
Marie gezien hoe die het hadden en zo
wilden zij het ook doen.
Eerst de oude tegels eruit, dan de
grond iets ophogen en daarop grind
tegels met aan de voorkant een rij
spoorbielzen, waar de bakken met
geraniums op zouden komen te staan.
Toen er mooi weer werd voorspeld ging
pa aan de slag . Tegels en bielzen
werden gekocht en Piet gebeld, want
die zou komen helpen.
Alleen er was nog één probleem: het
zand, hoe kom je daar nou aan.
Nu was het toevall ig zo, dat er voor
hun huis een tegelpad aangelegd werd,
en daar werd (veel) zand bij gebruikt.
Maar pa had heel hard geroepen, dat
hij alle mensen, die daar zand van
gebruikten dieven vond. Moe was het
niet met pa eens, zij wou wel een
emmert je zand halen.
Maar ach, één emmer bleek niet
genoeg, er moesten er meer komen. Na
3 emmers was moe zo moe, dat ze pa
overhaalde om toch maar zand te
halen. Pa liep heel onopvallend met
emmer en schop naar de berg zand.
Hé, daar kwam iemand aan. Even de
veters vastknopen.
Snel gooide pa de emmer vol en
verdween ermee acht er het huis. Pll ,
zou er geen betere man ier zijn om zand
achter hel huis te krijgen ? Ja, de
kruiwagen van de buurman .
Pa ging naar de buurman om de krui
wagen te lenen. Hij ging aan de achter
kant van de berg zand staan , en keek
om zich heen. Niemand die hem zag.
Gauw een paar scheppen en weer
kijken. Nog niemand . Weer een paar
scheppen. Zo nu had hij genoeg. Gauw
achter het huis.
Gelukki g, niemand had hem gezien, en
hij had nu genoeg zand; het terras kon
nu afgemaakt worden.
's Avonds toen pa en moe door het
dorp liepen, zagen ze de buurman bij
de hoop zand staan . Ach ja, hij wou
een zandbak maken.

Met die vraag stapten wij één dezer
dagen naar voorzitter Veninga en
tra iner Pannekoek.
In verband met de beperkte beschik 
bare ruimte laten wij hieronder beknopt
hun visie volgen.
Voorzitt er Veninga besprak de zaken
uiteraard wat algemener, terwijl de heer
Pannekoek zich voornamelijk bezighield
met het wel en wee van het eerste
'Zondagelftal'.
Beide heren vonden het een moeili jk
seizoen en waren niet helemaal
tevreden over de behaalde resultaten
van de beide eerste elftallen. Als
voornaamste reden zagen zij het niet
voldoende geconcentreerd spelen van
bepaalde voetballers, terwij l tevens het
zeer laakbare gedrag van sommige
spelers, die zonder, of te laat at
schrijven zomaar wegbleven, ook niet
bevorderlijk was voor de sfeer en de
daarmee samengaande resultaten van
de elf tallen .
Behoudens een enkel misverstand
(waar gewerkt wordt, worden ook
louten gemaakt, nietwaar?) waren de
heren het erover eens dat de ver
houding bestuu r-trainer goed was .
'Er kan altijd gesproken worden ', aldus
de heer Pannekoek. De resultaten van
de andere elftallen vond de heer
Veninga goed, terwi jl hij - en natuurl ijk
niet zonder reden - bijzonder te spreken
was over het jeugd E-elftal. Zij werden
nl. kampioen, waarvoor ook nog de
hartelijke felicitaties van de Garmer &
Thesinger Express.
Zorgelijk vond hij de ontw ikke lingen bij
de dames, 'te weinig animo'. Maar daar
wordt momenteel hard aan gewerkt.
Voor de trainer s, jeugdleiders en jeugd
comm issie had de heer Veninga niets
anders dan lof.
Verwachtingen voor het komende
seizoen? Volgens de voorzitter eindigen
de beide eerste elftallen bij de eerste
zes op de ranglijst. De heer Pannekoek
stelde zich iets gematigder op en hoopt
in het komende seizoen zo snel
mogelijk van de gevaarl ijke deqradatie
plaatsen afstand te kunnen nemen om
daarna onbezorgd in de middenmoot te
kunnen meedraaien.
Rest ons tenslotte de beide heren
hartelijk te bedanken voor hun bijdrage
waarbij wij de hoop uitspreken dat hun
verwacht ingen, en liever nog een beetje
beter, bewaarheid mogen worden.

Zeer solied konijnenhok. Oaq- en nacht ·
verblijf. f 25,- .
H. Klunder, L. V.d. Veenstraat 9,
Garmerwolde , tel. 487254.

Handwerk- en
hobby
tentoonstelling

V.V. GEO.:

'Hoe was en hoe
wordt het'

Eengratis rubriek voor abonnees.
(Niet elke maand dezelfde e.u.b.I

Eind april werd in de Korenbeurs te
Groningen een grote handwerk- en
hobbytentoonstelling gehouden. Deze
was georganiseerd door de Plattelands
vrouwen van de provincie Groningen.
De handwerkgroep van afd. Garmer
wolde, negen dames, zond 34 werk
stukken in. Hiermede werden 9 eerste
prijzen, 6 tweede prijzen, 8 derde
prijzen en 5 eervolle vermeldingen
behaald. Proficiat dames! Dat was
weer een mooi succes .
Op deze tentoonstelling waren ook de
hoeden te zien die door de diverse
afdelingen gemaakt waren voor de
wintercompetitie. De hoed van afd.
Garmerwolde was geheel van waarde
loos materiaal gemaakt door mevr.
Guyaux en mevr. Schoonbeek uit de
V.d. Veenstraat. Mevr. Schoonbeek
heeft de hoed geshowd in de
Korenbeurs.

'Stoomt/uitjes '

Oosterhamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 05Q.772552

garage- en
mechanisatiebedrijf

telefoon 05902-132 1 en 1536

dat de drumband van de 'Harmonie' op
zondag 4 juni aan di t concours zal
deelnemen. De drumband speelt in de
2e klasse de nummers 'Musik macht
laune' en 'Le pelil musicien'.
Het korps zal dit jaar nog niet weer
deelnemen, maar gaat wel mee, want
na af loop zullen alle deelnemende
korpsen gezamenlijk op mars gaan
door Hoogezand.

Trakteren 40-150 PK
Traktoren 47·150 PK
Persen 370-376-386
Cirkelmaaiers , schudders en strooie rs
Opraap sn ij<toseerw agens
Mestverspre iders. Kippers, Vacuumtank en Mestw agen
Stalen kipwagen s
Pootma chines 2-4-6-ri
Oliebad zaaimachin es
Zware cultivator en (Vibrof lex) 2,25-6.25 mtr
Hogedrukreini ger

Bedel itt Bietenrooier
PZ Cyclomaaiers, strooiers en schudders
Mullos Kuilsni jders
Rumptst adt Ploegen, Frezen, cultivatoren
Rau-Comb i Grondbewerkingswerktuigen en wiedmachines
5c hmotzer Wiedmachines voor op bouw
Santens Transporteurs
Westfa lia Melkleidi ng,Vlsg raal sl al Carou sse l sta llen
5paro Weideta nkj es
Xenoah Motor zeise n

Vraagt vrij blijvend inl ichti ngen:

Fendl
Land in i
New Holland
Vicon
Krone
SChuitema ker
EJna
Hassia
Hassia
Kongskilde

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Gronin gen
Telefoon 050-127435

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarpiän
voor 15 plussers :

10% premie

Rabobank r:J
GA RMERWOLOE

Flauw van 't geijkte uitgaansleven?
Ga dan eens naar de Molenweg 7!

Tot kijk bij Café van den Toorn, Thesinge !
(Wij verzorgen ook vergaderingen, recepties, e.d. )

BakkerU Stol

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol , Dorpsweg 40,
Garrnerwolde, tel. 050·487292 ol 127435

oudman
thesinge h"

WIJ LEVEREN U GRAAG :

Op 3 en 4 juni organiseert de Groninger
Bond in samenwerking met de K.N.F.
weer haar tradit ionele concours voor
muziekkorpsen uit de gehele provincie.
Dit concours wordt dit jaar gehouden
te Hoogezand. Het ligt in de bedoeling

Drumband naar
concours

I

\



Het adres voor al uw vlees en f ij ne vleeswaren
Special ist in rollades. droqe- en verse worst .

Iedere woensdag Gehaktdag

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

J . FEENSTRA~-----

~ - '
~5~edeISlager-0!k-q-jg-

\'Iees Ille\'I·.tll\\~
I1 \\'cet Iiest
\\';I;II·.tlll.

Open van 10 uur v.m . tot 2 uur.
Maandag en donderdag tot I uur .

Café· Bar · Eetcounter
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

• nieuwbouw
• yerbouw

• onderhoud

•
C:eyens yerhuur

yan
AUTOBOXElI

•
TIMMER- EN AANNEM INGSBEDRIJF

J. ·w. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

Motor of
bromfiets

MOTOREN HANDEL

Joop
lIoordho'

Bovag-lid

Lev ering va n a lle soo rten
r ijw ie len, moto ren,

brom fie tsen
ZUNDAPP • KREIDLER . GARELlI

.VE5PA . TOMOS · YAMAHA
-FANTIC

• Alle kleurenen modellen UI[ ~oorroad

Ie..-erboor _ Veleaccessoiresen onderdelen
• PfJma servree en rrparo~

RIIKSWEG 15
GARMERWOLDE

T ELEFO O N 05902· 1624
Wer kplu ts 's mundags de gehele

dag geslo t en

Boeren·Burgers-Buitenlui!

Voo r het uitvoeren van werkzaamheden van velerlei aard
staat het loonbedrijf 'Stowezo' dag en nacht voor u
paraat.

Wat wij zoal voor u kunnen doen?
Fre zen . zaaien - persen - maaidorsen • bieten rooien •
sproeien - het maken van rijkuilen • grond- en graafwerk
- enz ., enz .

Voo r inlichtingen bellen naar :
P.J. v . Zant en. te l.. 48 709 1, b.g.g. 487328.

Loonbedrijf Stoweza Ga rmerwolde

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwb ouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg I I
GARM ERWOLDE
tel. 050·48750 I

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Vork!

KOM EN BLIJF GEWO ON
BIJ:

~
Ho'stede in

,.hesinse
Verf - Glas - Behang

Klompen - Laarzen

Van der Nolen
leyert nliet

alleen
zonnescher en
Na t uu rl ijk maken w ij grug een
scherpe offerte voor u als 't om

een zon nescherm gaaL
Maar tevens houdt o nze afdeling

zeilmakerij xich bezig met het
o pnieuw bekleden van markiez en.
of met he t repareren van tenten.
O ns leverings program ma omvat

ve rd e r:
vou wwanden, ve rdu ist e r inge n .

roll u ike n. voo rzetramen e n
ko nstruktiewerken.

Informeer vrij bl ijve nd naar o nze
mogelijkheden en pr ijzen.

Fa. N. Y.d.
Nolen" Co.

Kantoor en werkplaats:
O ude Rijksweg 12. Garmerwolde.

tel. 050-487098.

Adviseuze voo r Lewenborg:
mevr. H. Drewes. Meerpaal 170.

tel. 050-4 1OSJ I.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

e
DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAA TS STIJL

. . . UW STlJL .. .1

050-487425

OUOE RIJKSWEG S
GARMERWOLOE

E .HAVEN GA

E LEKTRO
STEREO
Hl-Fl
TEl~EVJSIETEN BOER

05902·2946

e

o
Grote partijen perkplante n, zoals
TAGETES - SALVIA'S - AGERATUM

- GERANIUM - ENZ. ENZ.

Verder levering van alle soorten
bloemstu kken, bruidsboeke tten en

grafwerk

GARMERWOLDE
050-487280

f

I


