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in de strijd werden gebracht zagen er
dan ook niet zo bijzonder zeewaardig
uit.
We denken bijvoorbeeld aan wat de
Garmerwolder vrijw illige brandweer in
de vaart bracht. Het dwingt toch wel
respect af , vinden we, dat de beide
schippers met dit vaartui g de eind 
streep wisten te halen voor ze ermee
zonken , en dat in de ti jd van 3 min. 56
sec. Helaas had het sch ip geen mast,
wat de bemanning op 5 strafseconden
kwam te staan .. .
Abel Mulder en Henri Veninga bleken
het over de aandrijv ing van hun 'bak' in
de prakt ijk niet helemaal eens te
kunnen worden. De één wilde du idelijk
vooruit , de ander achteruit . .. Dat
bracht hen dan ook al met al wein ig
verder dan de start lijn . . .! Tot over
maat van ramp bleken hun 'schoepen
wielen ' niet helemaal tegen de eisen
der praktijk bestand te zijn: ze begaven
het vroegt ijd ig. Hun schip zonk al na 1
min. 56 seconden.
Verrassend hoge ogen bleek Rinus
Bouwman te gooien. Zijn solo-bevaren
kuip van royale afmet ingen bleek tot
een kwieke prestatie in staat: hij deed
over het hele wedstrijdtraject, inclusief
het moeilijke ronden van de boei
halverwege, slechts 1 min. 47 sec.!
Daarmee was hij lange ti jd onbetwist
favor iet. Tot Elie Ebeling , eveneens als
soloschippe r, met zijn creatie op het
parcours was verschenen. Die kwam,
zag en overwon - al was het dan ook
met niet meer dan twee seconden voor
sprong op Rinus , die daarmee dus op
het nippertje kwam te staan op een
uitstekende tweede plaats . Elle kon de
rollade en het prijszuilt je in ontvangst
nemen die voor de winnaar klaar waren
gezet.

Er was ook een prijs beschikbaar
gesteld voor de orig ineelste badkuip.
Die werd welverdiend door de jury
toegekend aan het duo 'The Gee-Bees',
Gert Bouwman en Goos Bus. De
originaliteit zat 'm vooral in hun
aandr ijvingssysteem, dat werkelijk
uniek kan worden genoemd! Nee - aan
hun krach tbron lag het niet dat ze zo
verbazend lang over het parcours
deden: 5 min . 13 sec.! Pas bij het
bereiken van de fin ish ontdekten ze de
oorzaak . . . Ze hadden vergeten het
anker op te halen . . .!!! 'Maar Gert ,
waarvoor hadden jullie dan toch ook
een anker nodig?' vroegen we. Gert:
'We waren bang dat we anders
helemaal niet snel genoeg zouden •
kunnen stoppen . . .'
Een pech prijs was er ook. Die viel toe
aan het duo Anita Stollenga en Sert
Harms. Zij kregen niet eens de kans
van start te gaan, hun zeebodem zonk
zodra ze er in zaten . Weliswaar werd

Juist in de pauzes, als de spann ing
wegebt , was in de voorgaande jaren
een deel van het publiek weggegaan,
wat natuurlijk jammer is. Nu werden de
mensen echter vergast op een ander
soort lol en dat doet het alti jd wel,
zoals duidelijk is gebleken ! Verbazend ,
zo vernuf t ig de deelnemers aan deze
wedstr ijd zich hadden getoond. Evert
Terpstra, d ie vooral deze badku ipraces
organ isato risch op zijn schouders had
genomen (zijn medewerkers in dezen
voora l niet te vergeten !), vroegen we
het een en ander.
Evert: 'We redeneerden zo: als er hier
mensen zijn die met Koninginnedag
zo' n leuke optocht met wagens op de
weg kunnen brengen , zullen er vast ook
zijn die van zoiets best iets weten te
maken. En die verwachting blijkt dus
wel uit te komen ook , gelukkig.'
'Badkuipen' zijn nu eenmaa l geen
boten ; sommige van de vaartuigen die, ,,,~,t:, : ';~

leek wel of ze aan de paal zaten vast 
gebak ken ! Het publiek heeft veel
kunnen lachen die avond ! Daarvoor
waren al die lui tenslotte ook gekomen.
Maar de hardste lachsalvo klon k toch
wel op toen de 'veerboot', afgeladen
met passag iers, de bodem van het
Damsterdiep opzocht ! Sommigen
hadden dit vast al wel zien aankomen ,
want het ding was al een paar keer
gevaarli jk gaan overhellen .
Door deze gebeurtenis kende het
enthousiasme van verslaggever Jan
Wigboldus bijna geen grenzen meer.
Met een niet te stuiten stroom van
woorden liet hij iedereen horen wat ze
misschien niet zo goed konden zien.
't Gebeurde allemaal ook zo vlug ! We
vragen ons trouwens af, hoeveel
mensen onder het publ iek het is
opgevallen dat er aan de kant van Café
Jägermeister ook nog een jeugdige
toeschouwer onverwacht en helemaal
buiten zijn wil de ploemp in is gegaan .
Hij zat (of stond) op een van de brug
steigers vol spanning naar de
gevechten te kijken en vergat kennelijk
dat zo'n plankier niet zo heel breed is ...
Gelukkig kon hij zwemmen , maar zelf s
dat had hij niet nodig: het water was er
ondiep maar wel modderig.
Een goede greep van de organisatoren
was het , in de noodzakel ijke 'gevechts
pauzes ' badku ipraces in te lassen.

.. DE HANEGEVECHTEN!

deelnemers, organisatoren enz. bij

'Hanegevechten', zeggen de PJG-ers zelf. 'Paalvechten', staat
er op de wisselbekers en andere trofeeën die ermee te
winnen zijn; da's wat officiëler. En in het Nieuwsblad van het
Noorden kon men lezen dat er het 'paalslaan' mee bedoeld
wordt.
Ach, wat voor verschil maakt het ook! Iedereen die de
G&T·Express leest, weet wat we hier bedoelen!
Groter dan ooit was op 5 augustus j.l. de toeloop van het
publiek. Groter dan ooit was dus ook het succes dat de
organiserende PJG·ers dit jaar boekten. Proficiat, jongens,
houen zo! Alle respect voor het feit dat al die jongelui die dit
op poten zetten, er zoveel vrije tijd in willen stoppen ...
Het succes hebben ze ruimschoots verdiend!
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AI met al gingen er heel wat dappe re
str ijders de ploemp in, nauwlettend
gevolgd door de scherpe blikken van de
drie juryleden A. Maat, J.P. van Zanten
en K. Jansen. Zij zagen er streng op
toe dat alles een eerlijk verloop had.
Twee keer moesten ze een deelnemer
vertellen dat hij reglementair verloor
doordat hij het 'slagwapen' van zijn
tegenstander vasth ield. Een wonder
was dat niet - zittend op een gladde
paal en bijna het evenwich t verliezend
pak je je graag vast aan het eerste het
beste, nietwaar .. . Anderen bleven
wanhopig nog een t ijdje meedoen ,
hangend onder aan de paal . . .

HOE DRUK HET WAS EN HOE LEUK
Dat het druk was in Garmerwolde op
zaterdagavond 5 augustus zal iedereen
die er ook bij was , zich wel herinneren .
Aan de boorden van het Damsterdiep
stonden en zaten de mensen dicht
opeengepakt te kijken hoe de een na
de ander vanaf de gladde paal het (niet
zo heldere) water van het Damsterdiep
in werd gewerkt. De auto's waarmee
een groot deel van dat publiek was
gekomen, moesten toch wel ergens
staan. Er was parkeerterrein
georganiseerd, maar dat was veel te
klein. De auto's stonden tenslott e
langs de Dorpsweg tot aan de kerk; en
zelfs op het erf van Piet en Vera van
za nten ! De organisatoren hadden dan
ook wel voor publiciteit gezorgd : ferme
advertenties in de kranten , redakt ionele
stukjes er nog bij, en niet te vergeten
die twee minuten voor de ROND·
microfoon , verzorgd door o.a. Evert
Terpst ra. Toch bleek ons dat heus niet
al het publ iek was komen kijken
doordat ze wisten wat voor lol er te
beleven viel. Verschillenden waren
louter toeva ll ige passanten die zich
verbaasd hac.den afgevraagd 'wat daar
toch wel te doen was' . zoveel volk op
de been . .. een brandweerauto ...
Die brandweer had trouwens in de
eerste plaats een veil igheidsfunktie:
kikvorslieden Jan Veenstra en Harm
Jan Havenga waren paraat om onver
hoopte drenkelingen onder de deel
nemers toch veilig op de wal terug te
bezorgen. Gelukkig hoefden ze ju ist
hiervoo r niet in aktie te komen.

Overigens vonden de juryleden alledrie
dat de deelnemers dit jaar minder fel
uit de hoek waren gekomen dan in de
beide voorgaande jaren . Ze hadden er
echter geen enke le moeite mee, de
prijs voor de strijdlustigste deelnemer
toe te kennen aan Jeroen Nijdam, op
de foto in schermutsel ing met Jan
Havenga. Zijn str ijd lust bracht hem
echter niet verder in de pr ijzen. Het duo
Jeroen en Jan hield bij het publiek de
spann ing er trouwens een hele tij d in; 't
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Het zijn drukke tij den geweest met
activ iteiten in de gemeente, op Beatrix·
oord, Schoolfeest Ruischerbrug,
Holw ierde en het 7OD-jarig bestaan van
Westerbroek. De Tirolerkapel zal op 26
en 27 augustus meedoen aan een
Concours voor Boeren- en blaas
kapellen in Muntendam, ter gelegen
heid van de 3e Culturele week. Hier zal
de maatschappij 'Telstar' opnamen
maken voor een dubbel-elpee, met van
elke kapel in ieder geval 1 nummer!

Je weet het hè, tips, verhaaltjes,
versjes enz. altijd van harte welkom bij:
Annelies, Schutterlaan 29, Thesinge.

Rund·
en Varkens

slagerij

Bestellingen worden bezorgd:
vri jdagmorgen te Thesinge

vrijdagmiddag te Garmerwolde

en je moeder zal nooit klagen dat ze
zo'n rommel maken. Een flinke glazen
pot met een wijde hals, een weckpot
bijvoorbeeld, gevuld met schoon sloot
water en een paar waterplantjes is
alles wat je nodig hebt. En de slakken
vang je zelf in 'n vijver of in een sloot.
Erzijn grote en kleine waterslakken ,
slakken met ronde huisjes en slakken
met puntige huisjes, dikke slakken en
dunne slakken. Je kunt ze vangen door
uit een slootje een zooi waterplanten
op de kant te trekken en de slakken er
tussenuit te zoeken. Niet te veel mee
nemen, hoor. Een stuk of vier flinke
slakken is genoeg. En doe er dan
meteen wat plant jes of wier uit de
sloot bij. Als de slakken in de pot
zitten, zul je zien dat ze soms
omgekeerd tegen de oppervlakte van
het water kruipen. Dat doen ze om
adem te halen.
Waterslakken eten waterplanten, maar
een slablaadje lusten ze ook. Of dooie
beestjes die ze tegenkomen. Dat eten
doen ze met een hele ruwe tong;
daarmee schrapen ze hun voedsel bij
elkaar. Als je slakkenpotje af en toe
zon krijgt, groeien er al gauw groene
algen aan de binnenkant tegen het
glas. De slak eet die algen en zo kun je
zijn tong zien werken.
Na een t ijdje zie je een beetje dril
tegen het glas geplakt, met donkere
stipjes erin. Dat zijn slakke-eitjes . De
stipjes worden steeds groter en na een
tijdje worden ze kleine slakjes. Bij
slakken bestaan geen aparte
mannetjes en vrouwtjes: een slak is
allebei. Dat lij kt gek, maar bij slakken
en wormen enzo komt dat vaak voor.
Je ziet soms uit je slakken een bruin
draadje hangen. Dat is niks om je
ongerust over te maken. Het is gewoon
poep. Als het water soms een beetje
vies wordt , richt je gewoon een nieuw
potje in met vers water en wat plantjes.
En af en toe moet je een beetje water
bijvullen, omdat water uit het potje
verdampt. Je weet nu hoe het gaat! '
(Gegevens uit: 'Padden verhuizen niet
graag', Avonturen met dieren, door
Gerard Brands. Uitgeverij Querido.)

ACTIVITEITEN 'HARMONIE'

De 'Harmonie' uit Garmerwolde
behaalde op het Bondsconcours te
Hoogezand een dikke prijs (met 121 V.
punt) in de 2e divisie.

De fotowedstrijd, die het bestuur van
de Vereniging voor Dorpsbelangen
Thesinge op Koninginnedag had ult
geschreven, heeft ruim tw intig fraaie
kleurenfoto's opgeleverd.
Het was de bedoeling dat op de foto 's
duide lijk te zien was dat ze op
Koninginnedag in Thesinge waren
gemaakt. De meeste inzenders zijn met
hun toestel naar de volksspelen op een
weiland je midden in het dorp gegaan.
Het was voor het bestuur van de
Vereniging voor Dorpsbelangen, dat de
jury vormde, een lastig karwei de
winnende foto aan te wijzen. Tenslotte
werd gekozen voor een mooie opname
van W.H. de Boom, gemaakt tijdens de
volksspelen.
Tweede werd A. Kalkwiek die een fraai
moment van de verkleedpart ij op
Koning innedag vastlegde. Als derde
eindigde Harma Pleiter met een
sfeervol beeld van de jaarlijkse kinder
optocht.
De winnaars hebben respectievelijk 25,
15 en 10 gulden ontvangen.

OVER DIEREN
Missch ien zou je graag een huisdier
will en hebben, terwijl je dat niet mag.
Missch ien is dit dan iets voor jou:
'Waterslakken zijn de makkelijkste
huisd ieren die je je denken kunt. Je
kunt ze in je eigen kamertje verzorgen

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD

Alie van Dijk· die in het rnel-nurnrner
een prijs kreeg voor haar spannende
sprookje over een heks - stuurde dit
keer een gedicht je in. Ze had het heel
mooi gemaakt , met een groot getekend
ei en hoofdletters in allerle i kleuren.
Jammer genoeg kunnen we dat niet
afdrukken , maar het versje natuurlijk
wel. Bedankt Alie !
Jan is bli j
hij eet een ei.
Irea is onze hond,
hij danst in het rond.
Wij eten koek,
op de hoek.
Daar is Jan weer
met zijn geweer.
Hij schiet iedereen neer,
behalve een peer.

Wel een beetje griezelig, en het lijkt me
ook gek dat er nog maar één peer in
Garmerwolde zou wonen en verder
niets of niemand. Maar 'echte dichters'
noemen dat een dichterlijke vrljheid, en
die zullen we Alie ook maar gunnen.

Zielig hoor! Ik hoop dat je 't toch ook
nog leuk hebt gehad, wie je dan ook
bent. Laat je dat nog even horen?
En wil iedereen, die iets instuurt (hoe
meer hoe beter!) er zijn of haar naam
en liefst ook leeftijd bij zetten?

In mijn brievenbus vond ik nog een
versje, waar geen naam onder stond.
Het gaat zo:
Vakantie
Ik ben in de vakantie ziek geweest,
dat was geen feest .
Ik mocht geen spel
in bed blijven moest ik wèl.
De kamer lag vol zakdoeken
op mijn bed en in de hoeken
en ik moest veel drinken en fruit eten.
Niks an, dat mag je wel weten.

.Toen ik beter was, zijn we naar strand
gegaan
maar toen kwam er een regenbui aan.

De vrouwen kopen geen nieuwe zomer
jurken maar eerlijke echte onvervalste
schapewol om hun eigen trui voor de
winter te breien.

De tuinders beginnen al voor
bereidingen te treffen voor de volgende
zomer. Viooltjes, duizendschoon en
muurbloemen zijn al gezaaid. De
bloembollen worden nu besteld uit de
catalogi die ze toegestuurd krijgen van
de bloemenkwekers.

In de kranten zie je de eerste foto 's van
de nieuwe wintermode. Hun nieuw
werkjaar is begonnen. Die van mij ook.
Wanneer begint die van u?

Jury zowel als organisatoren waren van
mening dat dit gebeuren ook het
volgende jaar best weer kan worden
georganiseerd. Henk Veenstra: " t Is
hier in ons dorp ook -een ideale situa tie
voor dit spel, nietwaar. Café vlakbij,
prachtig stuk weg waar het publiek kan
gaan staan om alles te volgen, een
gunstig stuk water ... wat wil je nog
meer!'
Kees Jansen, een van de juryleden,
bleek van mening dat de jury in de
huidige samenste ll ing zo langzamer
hand als uitermate deskundig op het
gebied van het paalveenten-boven
water kan gelden. Niet voor niets
hebben alledrie de betreffende heren al
een ervaring van niet minder dan drie
jaren opgebouwd . Jansen sprak dan
ook als zijn verwachting uit dat ze
gedrieên zeker uitnodigingen vanuit
andere plaatsen in heel Nederland
kunnen verwachten om daar eveneens
zowel adviserend als jurerend op te
treden. Uiteraard tegen redelijk te
achten vergoedingen . ..
Maar nu even in ernst . Hebt u enig
idee, hoeveel bezoekers er door deze
happening werden aangetrokken? Als
we zeggen: ruim duizend, zijn we aan
de voorzicht ige kant! We informeerden
om 19.20 uur bij kaartenverkoopster
Truus Evenhuis, die toen al - 80 '
minuten na de aanvang - zo'n 900
kaarten kwijt was. De Noorderkrant had
het in zijn kort verslag over plm. 1500
bezoekers. En nog even een getal: de
paal werd ingesmeerd met in totaal
niet minder dan . .. zo'n 5 liter echte,
onvervalste, mil ieuvriendelijke, ouder
wets-degelijke groene zeep!
We menen zonder twijfel te mogen
vaststellen dat PJG niet moet aarzelen,
ook in 1979 dit evenement weer
werkelijkheid te doen worden! Het
bezoekersaantal heeft immers al drie
jaar een duidelijk st ijgende lij n laten
zien. Wie weet wordt hier gebouwd aan
een traditie van jaren en jaren en
jaren .. . Nog eens: houen zo! En veel
succes in '79!

eerst weer gevangen worden. En dat
presteerde Jan Wigboldus, die het dier
voorlopig maar in de schuur van zijn
vader onderbracht. Die hen was echter
niet meer te houden - ze ontsnapte
voor de tweede keer, zodat er opnieuw
de jacht op werd geopend. Ze ging
echter hoog en droog op het dak zitten,
er werd met steentjes naar haar
gegooid . .. Uiteindelijk was ze zo
stom, op de rand van een bakje voer te
gaan zitten dat haar voorgehouden
werd . .. Maar nog wist ze weer op de
wieken te gaan en een boom te
bereiken! Voor zover wij weten, is het
beest nu echter met alle vertraging
toch in het bezit van de rechthebbende
prijswinnares gekomen.

NIEUWJAAR?
Zo rond augustus begint voor iedereen
een nieuwjaar. Nee, geen kalender
nieuwjaar dat gevierd wordt met otle
bollen, een borrel, slepen, vuurwerk en
opblijven tot diep in de nacht , maar
een werk·nieuwjaar, dat begint als je je
la opruimt om 21 dagen te gaan
genieten van de zon (en regen) om
daarna uitgerust en met frisse moed en
nieuwe plannen weer aan het werk te
gaan.
Dit nieuwwerkjaar begint niet voor
iedereen op hetzelfde moment en voor
de een zal alles gelijk blijven terwijl
voor de ander heel veel veranderd.
Denk maar eens aan de kleuters (en
hun ouders) die voor het eerst naar
school gaan. De zesjarigen die nu echt
groot zijn en de hele groten, die nu
naar 'stad' gaan. Van het kleine knusse
dorpsschooitje waar iedereen je kent,
naar de grote stadsschool waar je een
nummer bent; een hele verandering,
een nieuw begin.

het schip met succes gelicht , maar een
tweede poging had hetzelfde gevolg als
het eerste: schipbreuk bij stil weer.
Wie kenden eigenli jk die prijzen toe?
Wel, dat waren de dames Jannie
Hazeveld, Hannie Havenga en Thea
Zwart . Ook zij kweten zich streng maar
rechtvaard ig van hun taak. Ze kunnen
alle drie rekenen op een herbenoeming
als er in '79 opnieuw badkuipraces
worden gehouden, zo bleek ons in een
vraaggesprek met de organisatoren.
Nog even terug naar de hane
gevechten, waaraan (dit dus even
tussen haakjes) niet alleen 33 'hanen'
maar ook 3 'hennen' hebben deel·
genomen. Met twee deelnemers
hebben we een praatje gemaakt. Een
van hen was - dames gaan voor· Joke
Haan uit Rodehaan! Kan het
toepasselijker, al was zij dan een van

.J de drie hennen? We vroegen haar o.a.
wanne.er ze voor het eerst mee had
gedaan. 'Nou, dat was in 1976,direkt al
met de eerste hanegevechten dus . . .
" k Vind het gewoonweg zo grappig!
Nee, echt waar ! Voor mij is het
eigenli jk zo dat ik er eens mijn strijd
lust in kwijt kan, denk ik. Maar direkt al
de eerste keer was ik weg. 'k Werd er
door Anita Stollenga meteen
afgeslagen . Je moet eigenlijk slaan als
je tegenstander net hééft geslagen.
Want dan is die immers uit balans en
heb je de beste kans op succes. 'n
Kwestie van goed uitkijken en je kans
afwachten, hè.'
Ja - diezelfde uitleg gaf ons ook Luit
Wierenga, de winnaar van de heren
(hanen). Hij deed dit jaar mee voor de
derde keer, Joke voor de tweede keer
(in 1977 niet). Maar beiden verklaarden
ze, ook een volgende keer vast weer
mee te willen doen. Luit: 'Nu ik
gewonnen heb, zal het trouwens wel
moeten ook, nietwaar.'
Luit kwam als winnaar van de paal af
met zeepsop in zijn ogen. Had 'ie
opgelopen door de slagen die zijn
tegenstander hem had toegediend met
de jutezak vol plastic ballen. Die had zo
nu en dan immers de vet ingezeepte
paal geraakt ook . .. In de finale moest
Luit het opnemen tegen zijn drie jaar
oudere broer Geert, die hij na een taaie
str ijd had weten te vloeren door een
slag tegen zijn wang. 'Eigenlijk had ik
er ook wel een beetje op gerekend
hoor, dat ik zou winnen,' aldus Luit.
Behalve de wisselbeker won Luit door
zijn eerste plaats ook een fraaie haan,
die samen met een hen lange t ijd op
de brug achter de ruggen van de jury
leden in een kooi te kijk had gestaan.
Maar niet steeds . . . want halverwege
alle evenementen had die hen de poten
genomen! Toen het op de prijs 
uitreiking aankwam, kon die hen
daardoor niet direkt aan de winnende
dame worden overhandigd, ze moest



Het is even st il rond de sloten in
Thesinge.
Zoals bekend is er momenteel een
discussie gaande of de sloten langs de
G.N. Schutterlaan wel of niet gedempt
moeten worden als er volgend jaar
riolering wordt aangelegd.
De Vereniging voor Dorpsbelangen
heeft een enquête in het dorp
gehouden waarui t bleek dat een
meerderheid van de bewoners van de
Schutterlaan hun sloten open willen
houden. In de rest van het dorp was er
een meerderheid voor dempen.
Deze uitslag, plus het resultaat van een
handtekeningenaktie op de Schutter
laan liggen nu op het gemeentehuis.
Daar wacht men tot de Grontmij
definitieve plannen en berekeningen
over de riolering heeft gemaakt.
B en W maken dan een voorstel voor
de gemeenteraad waarin drie dingen
kunnen staan: twee sloten dicht, twee
open of één sloot dempen en één open
laten.
Vóór de gemeenteraad dan een uit
eindelijke beslissing neemt, organiseert
het bestuur van de Verenig ing voor
Dorpsbelangen nog een lntormatle
avond waarvoor het gemeentebestuur
en alle raadsleden zullen worden uit
genodigd.
De burgemeester heeft inmi ddels toe
gezegd te zullen komen om de voor
stellen van de gemeente toe te lichten.
Wanneer die avond wordt gehouden is
nog niet bekend.
De eenden zwemmen intussen nog
rustig door de sloten . . .

DE SLOTEN IN THESINGE

Slagter • "en 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 - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

De puzzel van de vor ige keer was
blijkbaar erg moeilijk. Er zijn maar 5
oplossingen ingestuurd.
De vorige puzzel is gewonnen door
mevr. W. Rozema·Ganzeveld uit
Garmerwolde.

PUZZEL

• Er 16 september 1978 een floralia en
bazar gehouden wordt?
• Dat dit fest ijn plaats vindt bij café
Jägermeister in Garmerwolde?
• De hoofdprijs van de verloting een
grill is (en wie wil die nou niet?)?
• Dat het voetpad gebruikt wordt als
fietspad?
• Dat het onkru id langs de weg op
sommige plaatsen al een meter hoog
is?
• Er in het septembernummer een
uitvoerig verslag komt over de water
zuiveringsinstallatie?

WiJtOlt dat. . .

3 sept. Thesinge 14 uur ds. Keizer.
10 sept. Garmerwolde 14 uur ds. Bos.
17 sept. Thesinge 10 uur cand.
Witteveen.
24 sept. Garmerwolde 14 uur ds . de
Vries·Batenburg.
De zondagsschool begint op 24
september, in de consistorie tussen
kerk en pastorie. De kleinen (5-8 jaar)
worden om 10 uur verwacht, de groten .
(9 jaar en ouder) om 11 uur.

Wedstr ijd in Langesloot (Tacozij l),
gehouden op 13 augustus j.1.
1. A. Kampen, 111 st., 11230 gr., 336
pnt. ; 2. E. Terpstra, 58 st ., 7370 gr., 205
pnt .; 3. G. Boer , 58 st. , 5920 gr., 176
pnt.; 4. H. ten Gate , 48 st. , 3980 gr., 128
pnt. ; 5. K. Terpstra, 30 st. , 4310 gr., 116
pnt.

HERV. GEMEENTE
GARMERWOLDEfTHESINGE

De eerstvolgende wedstrijden worden
gehouden op:

9 september te Franeker;
24 september thuiswedstrijd.

H.C. 'DE GOEDE VANGST'
GARMERWOLDE

Marian Stoffers verhuist per 1
september van Thesinge naar Bierum.
Zij was een van de mensen die
enthousiast meewerkten aan de
'herleving' van de Garmer & Thes inger
Express. De werkgroep bedankt haar
daarvoor heel hartelijk en hoopt, dat zij,
haar man en dochter het in Bierum net
zo naar hun zin zullen krijgen als in
Thes inge .
Voor Thesinge blijven nu twee redakt ie
leden over. WIE meldt zich ter
versterking van onze werkgroep? We
vergaderen een keer per maand,
proberen een vinger aan de pols van
het dorpsleven te houden en willen de
Garmer & Thes inger Express graag
'levend ' houden. Mensen met hart voor
hun dorp zijn zeer welkom! Aanmelden
bij een van de genoemde personen in
de 'redaktie-balk' in di t nummer.
We zijn benieuwd!!

WIE,OWIE?

({ »f

JAARPROGRAMMA 197811979
van de Ned. Bond van Plattelands
vrouwen afd. Garmerwolde

Te koop gevraagd:
Eikehouten cyl inderbu reau of soort
gelijk groot bureau .
L. v.d. Veenstraat 15, Garmerwolde, tel.
050-487094.

Te koop aangeboden:
Nestje jonge boksers. Raszuiver,
ingeènt, ± 10 weken oud .
J. Wigboldus, Dorpswe g 36,
Garmerwolde, tel. 050-487359.

Te koop aangeboden:
1200 I brandstoftank met pomp.
Stal bezems per bos of per stuk.
K. Jansen, transportbedrijf ,
Garmerwolde , tel. 050-487365.

Te koop aangeboden:
2 accu 's, 12 Volt (V. jaar) + nieuwe
Varta accu's. Alle types.
K. Jansen, transportbedrij f,
Garmerwolde, tel. 050-487365.

Gewe ideweg I I - Garmerwolde.
Speciaal voo r vervoe r van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. 050-487365.

Het Bestuur.

KROEG THESINGE:

2 sept.: Disco!
Verder programma nog niet bekend.

.,RAMSPOR.,BEDRIJF
k. ;ansen

Alle bijeenkomsten worden gehouden
bij café Maat behalve de neyloars
vezide , daarvoor gaan we naar café
Van Maar te Ruisc herbrug.

13 sept.: Macramé-avond o.l.v. Mevr.
Luyt ink en een handwerk- en hobby
tentoonstell ing.
11 okt.: Wat heb ik nou aan mijn f iets
hangen? door de heer W. Dussel. Als
gast zijn deze avond uitgenodigd de
dames van de Ghr. plattelandsvrouwen
uit Thesinge.
7 nov.: 'Jubileum'. Onze afd . bestaat 45
jaar. Met de dam es Ruiter en Kremer
gaan we met de Snikke op stap en
mevr. Bosscher uit Termunten zorgt
voor de nodige lekkere hapjes.
29 nov.: Sinterklaasavond.
13 jan.: Neyjoarsvezide, toneel door de
Rederijkerskamer Wester; muziek: duo
Lorenzo.
7 febr.: Jaarvergadering met dia 's van
de heer E. Havenga.
14 maart: Tussen de gesluierde
vrouwen van Marokko, lezing door
Mevr. Kerkstra.
11 april: Voorl ichtingsavond door het
Gasbedrij f.
9 mei: Lezing over erf rech t door notaris
Smith uit App ingedam.
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GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktle-adres : Vera van zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050-487091
Copy inleveren: steeds vóór de 15e van de maand

Red. Thesinge: Annelies Heuvelmans. Schutterlaan 29. Tel. 05902-2186
Red. Ruischerbrug: Dienco Bolhuis. Gerststraat 5. Tel. 050-414424
Boekhouding: Peta Jurjens. L v.d. Veenstraat 15.Tel. 050-487094
Bank: Rabo bank. Garmerwolde. rek.nr. 32.07.05.749. Giro van de bank: 916938



Calé • Bar· Eetcounter
'LEWEM.ORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

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

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoeren van werkDamheden van
velerlei aard stUt het Ioonbe<ri jf 'Sto wezo' eRg
en nacht voor u paraa t.
W at wij zoalvoor u kUlTlell doen !
mzen . zaaien • penen • maaidorsen - bieten
rooien - sproeien- het maken van rijkuilen •
grond- en VUfwerit - enz., enz.
Voor nîcl'lmgen beien naM:

P.j. v , Zanten, tel . 4870'11, b.&-I. 487328.
Loonbedrijf S_eu GumOt'wolde

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarpIän
voor 15 plussers:

10% premie

Rabobank ~
GARMERWOLDE

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Stol, Dorpsweg 40,
Gannerwolde, tel. 050-487292 of 127435

Oostertlamrlklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-n2552

J.C. Kapteyn laan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-127435

BakkerU Stol

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werkplaats ' s maandags de gehele

dag gesloten

Motor of
bromfiets

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZÜNDAPP • KREIDlER . GAR Elli

.VESPA • TOMOS · YAMAHA
.FAN TIC

Bovag-lid

HOTORENHANDEL

Joop
Noordhol

• Alfe kIeumJ en modellen uit voorrood
1tYet'boor . Ve'eaccessoires en onden'Jelen

• Primo sernce en noporotJe

•
.eyens yerhuur

yan
AU70BOXEN

•

• nlleuwbouw
.yerbouw

• onderhoud

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Vork!

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

e

Ho'stede IIn
,.hesllnse

Verf - Glas - Behang
Klompen - Laarzen

Van der Molen
le"ert n~et

alleen
zonneschermen
Na tu urli jk maken wi j graag een
scherpe offerte voor u als Ot om

ee n ronneschenn gut.
MUT te vens houdt onze ilfdeling

zei lm akerij zich bez. ig m et het
op nieuw be kleden van markiezen.
of m et het reparere n van tenten.
O ns leveringsprogramma omva.(

verder :
vouwwanden. ve rduisteringen.,

rolluiken. voorzetramen en
konstruktiewerke n.

Informeer vrijbl ijvend naar onze
mogelijkheden e n prijzen.

Fa. M. Y.d.
Molen "- Co.

Kan tOOf" en werkplaats:
Oude Rijksweg 12. G arm erw olde .

te l. OS0--4870'18.

Adviseuze voor Lewenborg:
mew. H. Drewes, Meerpaal 170 .

tel. OS0-4 1OS31.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

Grote partijen perlcplanten, zoal.
TAGETES • SALVIA'S· AGERATUM

• GERANIUM - ENZ. ENZ.

•
GARMERWOLDE
05~8n80

e

TEN BOER
05902·2946

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TEI~BJVI8IE

E .HAVENGA DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
... UW STIJL. ..1

Verder levering van olie soorten
bloemstukk"" . bruidsboeketten en

grofwerk

OUOE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLOE

050-.487425


