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AAN DE PRAAT MET

JAN VEENSTRA &.JAN WIGBOLDlJS

de nieuwe mensen achter café de unie

Jan & Jan kijken nog wat slaperig ('t
was een vrij vroege zaterdagmorgen)
vanachter hun koffie .
Als het er naar uit ziet dat de twee
glimlachende heren uit hun zelf niet
loslippig worden halen we ons
vragenbriefje maar te voorschijn om op
die manier hun grappige samenspraak
te onderbreken.
Jan Veenstra, die op zaterdag
natuurl ijk ook wel wat anders te doen
heeft zegt dan, eenmaal ter zake: 'Kijk,
wij willen van te voren niet te veel
ophef en zo meer, weet je wel? Wij
willen ook niet dat er de indruk
ontstaat, van die jongens die doen het
toch maar even.'
En andere Jan vult aan: 'Nee, want je
doet het niet 'zomaar' even. Daar komt
heel wat voor kijken. En of het een
sukses wordt , dat kunnen we echt niet
garanderen. Het is echt niet onze
bedoeling om er veel geld aan te
verdienen, trouwens een kind kan wel
uitrekenen dat je er nooit rijk van zult
worden . . .' Jan Veenstra duikt achter
z'n koffie vandaan en verduidelijkt: 'Ja,
je moet alt ijd uitki jken dat er geen
misverstanden ontstaan hè? We
hebben het echt gedaan omdat wij
vonden dat het café de Unie voor het
dorp behouden moest blijven. Maar
daarom hoeven wij geen komplimentjes
hoor. Helemaal niet. Als alle
verenigingen meewerken - en daar ziet
het wel naar uit - dan kan het allemaal
nèt, dan hebben we in ons dorp
tenminste een eigen honk, een
vergadercentrum.
Jan Wigbo ldus: 't idee kwam geloof ik
in ons op in de kleedkamer bij GEO,
later pas werd het serieus. En
inderdaad hadden we de koop rond
voordat de advertentie in de krant
stond .. .'
Café de Unie blijft dus behouden voor
Garmerwolde, maar gaan de heren nu
om de beurt achter de tap?
Jan Veenstra: Nee, dat kan niet. Dat
zou 's avonds veel te laat worden,
iedere keer: Bovendien moet je iemand
hebben die dan overdag de zaken weer
in orde kan maken, de boekhouding
kan bijhouden enzovoorts enzovoorts.'
En die hebben jull ie gevonden? Stilte.
Jan kijkt naar Jan en Jan kijkt naar
Jan. Een glimlach. 't Blijkt Jopie
Veninga geworden te zijn. Daar hebben
ze lang over nagedacht, dat kon je wel
merken. Jan Wigboldus: 'Ja, dat kun je
wel zeggen ja, daar hangt immers ook
veel vanaf.
Café Maat

Iedereen in Garmerwolde en Thesinge
kent de (korte) inhoud van het
voorafgaande: het echtpaar Maat hield
er mee op. Het café - een echt
goedgekeurd 'bruin café - dreigde over
te gaan in handen van well icht
onbekende derden. Ondertussen zaten
de Verenigingen nog altijd met hun

Kijk, als de mensen zeggen, ik vind
jullie wel aardige jongens maar die
beheerder staat me niet aan, dan zit je
nóg. 't Kan eigenlij k nog beter
andersom, maar we geloven dat we nu
een goede kombinat ie hebben
gevonden. Jopie kent veel mensen en
veel mensen kennen Jopie. En ze heeft
er veel zin in. Zij gaat het càfé
helemaal zelfstandig beheren, ze krijgt
een grote zelfstandigheid .. .'
Jan Veenstra: Ja, we zijn echt niet over
één nacht ijs gegaan met die keuze.
Net wat Jan zegt, daar hangt veel zo
niet alles vanaf. We hebben dus al een
gesprek gehad met vertegenwoordigers
van alle verenigingen en dat was zeer
positie f. Het café wordt zeker in de

vergader- en repeteer-probleem.
Toen kwam als donderslag bij heldere
hemel de verrassing: Jan & Jan
kochten - luttele uren voordat het pand
in de krant kwam - 'ons' café op.
SChuif de stoel aan want we hebben
nog méér nieuws . ..

eerste tijd geen 'aanloopcafé' dat elke
dag geopend is. Dat is de bedoeling
niet. Ik geloof ook niet dat daar nu zo'n
geweldige behoefte aan is. Misschien
dat wat later één vaste avond vast
gesteld kan worden waarop iedereen
binnen kan lopen, maar dat is ook een
kwestie van de beheerder, dus van
Jopie . . .'
En de winkel?
Jan Wigboldus: 'in principe zou de
winkel open moeten blijven hè?' Jan
Veenstra: kijk eens om je heen. Wat zie
je? Alle kleine winkels in de dorpen
gaan dicht. Waarom? Omdat de
mensen nu eenmaal liever bij grote
supermarkten kopen. Dat ze erheen
moeten rijden rekenen ze vaak niet

mee enz.
Maar we willen het assortiment wat
verbreden, en proberen zo scherp
mogelijk te kalkuleren. Maar als het zo
is dat die winkel er alleen is voor het
zakje zout dat elders vergeten is, ja dan
kan-t eigenli jk niet.'
En gaan jull ie - als het straks in januari
overgaat in jullie handen - de zaak ook
officieel openen, met een feesteli jke
avond of zo?
Jan Veenstra: 'dat weten we nog niet.
Kijk, zover is het nog helemaal niet.
Jan is nog druk bezig met de
paperassen-troep. Daar komt nog een
hoop voor te kijken . Vrijstellingen
enzovoorts enzovoorts .. .'
Jan Wigboldus : maar ik moet zeggen
dat de 'autoriteiten' ons positief
tegemoet komen. Ze hebben wel
waardering voor deze gang van zaken.
Je moet nu eenmaal een aantal
papieren en vakdip lora's hebben.
't Komt well icht in orde, maar het moet
allemaal nog. Daarom is het nog veel
te vroeg om over een opening of
openingsfeest te praten. We zien wel

Jan Veenstra: 'als iedereen positief de
nieuwe opzet tegemoet komt en zich
realiseert dat het zonder medewerking
van het dorp niet kan funktioneren,
och, dan komt het goed . . .'
Jan Wigboldus, lachend: 'ach ja
jongens, als ondernemer moet je
optimist zijn , hè.

Drukke tijden 'Harmonia'

Op zaterdag 11 nov. j.1. werd het
jaarlijks sol istenconcours gehouden,
dit jaar te Hoogezand. Van onze
vereniging namen vier drumbandleden
deel. De resultaten hiervan waren als
volgt : 2de prijzen voor Wilma Hazeveld,
Monique Siepel en Anita Stollenga, en
een 3de prijs voor Petra Blink ! Ook
onze Tiroler kapel had het de afgelopen
periode weer erg druk. Kijk maar naar
dit overzicht :
• 13 sept. verjaardag van Willem v.d,
SChans
• 30 sept. 75-jarig bestaan van de
Openb. Bibl. Groningen
• 4 okt . winkelweek SChildwolde
.7 nov. 12'12 jarig ambtsjubileum van
dhr. Bekkema (lid 'Harmonie')
• 6 dec. traden de Alpenjagers op in de
Bloemhof te Ten Boer. En nu kunnen
de leden zich alvast weer gaan
verneuqen op onze traditionele
OLIEBOLLENAKTIE!

DE GARMER & THESINGER EXPRESS WENST IEDEREEN
PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Dat is voor de redaktie een mooie gelegenheid
om nog eens terug te komen op het doel van ons maandblad.
De Garmer & Thesinper Express (de naam zegt het al) is een nieuwsblad voor onze
dorpen. De'krant wil een weerspiegeling van het dorpsleven zijn. Alle verenigingen
kunnen hierin dan ook maandelijks hun mededelingen doen aan de leden: jammer
genoeg gebeurt dit (nog) niet voldoende. Wij kijken uit naar uw berichten ! Zelf
blijven we ook vol goede wil : zo zal de krant een nieuwe vorm krijgen, die nóg
prettiger en aantrekkelijker leest. Met z'n allen kunnen we ervoor zorgen dat uw
Garmer & Thesinger in 1979 nóg interessanter wordt!



100·jarig bestaan

IJsvereniging 'Presto'

De ijsvereniging 'Presto' te
Garmerwolde viert binnenkort feest! Op
3 februari 1979 bestaat zij n.l. precies
100 jaar .
Op de kortgeleden gehouden jaarl ij kse
algemene ledenvergadering werd
unaniem besloten dat deze historische
gebeurtenis niet ongemerkt voorb ij zal
gaan!
Het officiele feestprogramma is op dit
moment nog niet helemaal rond, maar
gedacht wordt aan een toneeluitvoering
door onze toneelvereniging, muzikaal
oml ijst door de alom bekende 'Alpen
jagers', te houden in café Maat zo
tegen eind februari 1979. Ook zal er, ijs
en weder dienende, een toertocht
worden georganiseerd.
De kas van de jubilerende vereniging is
wel niet helemaa l leeg, maar helaas
niet toere ikend om het ambitieuze
programma geheel te kunnen
bekostigen.
Vandaar, dat met dankbaarheid het
voorstel uit de vergader ing werd
aangenomen om onder nummer
320750.000 van de Rabo Bank te
Garmerwolde een bankrekening Ie
openen waarop eventuele sympathi -

santen een bijdrage kunnen storten Ier
kasversterking !
Gulle gevers zijn dr ingend nodig. Een
stort ing dient vergezeld te gaan van de
mededeling, dat deze is ten gunste van
de ijsvereniging Presto . Een anon ieme
schaatsenthousiast heeft reeds het
goede voorbeeld gegeven met een
schenking van f 500,-.
Er werden op de vergadering nog meer
zaken behande ld. Zo werden de heren
E. Havinga en H. Oomkes herkozen als
bestuursleden.
Het wedstri jdrooster dit seizoen werd
als volgt samengesteld:
Ten eerste een estafette rijderij.
Ten tweede een rijderij voor kinderen
tot 16 jaar.
Verder wedstrijden in diverse leeftijds
groepen.
De jaarlijkse verloting verliep als volgt:
1ste en 1de prijs (elk een haas) resp. de
heren R. Veenstra en H. Oomkes. 3de
tlm 6de prijs (elk een rollade) de heren
E. Terpstra, H.J. Wigboldus, M. Blink en
J. Ebeling.
Nadere berichten over het feest 
programma zullen - zo mogelijk - in
volgende nummers verschijnen.

VERENIGING VAN DORPSBELANGEN
TE GARMERWOLDE

Een paar korte puntjes:
Versch illende gesprekken zijn
gehouden met Ben W van Ten Boer
over een gym-sportzaal. Een tekening
was al gemaakt , doch de inspectie
keurde het af, daar de zaalruimte te
klein bleek te zijn. Aan een nieuwe
teken ing wordt gewerkt en men hoopt
dit in februari klaar te hebben. Verder
is het maar weer afwachten.
Ook is er een schrijven gegaan naar
Ben Wen Rijkswaterstaat i.v.m. de
max. snelhe id op de Oude Rijksweg en
Rijksweg. Men is bezig om de Oude
Rijksweg ook bebouwde kom te maken ,
dus hier zal dan het bord 50 km komen .
Met de Rijksweg is dit niet mogelijk,
dus dat zal waarschijnl ijk wel zo
blijven .
Verder zullen de verkeersborden met
overstekende kinderen weer aan de
Dorpsweg geplaatst worden.
Ook aan het weggebru ik in de L vld
Veenstraat en W.F. Hi ldebrandstraat
zal aandacht besteed worden.
Het verkeer onderv ind t hier wel eens
hinder van verkeerd geparkeerde
auto's. Er is trouwens een grote
parkeerplaats bij het sportveld.
Dit waren enkele punten waar de Ver.
v. Dorpsbelangen zoal mee bezig is.

Dorpspraat
EEN GESPREK MET DE KERSTMAN

Zou u nog één klein wondertje willen
doen?
'Omdat u het bent ', zei de kerstman,
'wat mag het wezen?'
Een klein beetje kerstgevoel?
De kerstman haalde een met zllver- .
papier omwikkeld staafje uit zijn ,
binnenzak, ademde ertepen en stak
toen de punt ervan in zijn linkeroor.
'Diep ademen', zei hij , 'dieper, nog
dieper.'
Opeens begonnen er kerstklokken te
lulden, Een warm, behaaglijk gevoel
doorstroomde mijn kille ziel. Ik voelde
een oprechte genegenheid voor de
mensen in het algemeen en een vurig
verlangen naar een gebraden kalkoen
voor mijzelf in het bijzonder.
'Ik zal dat tot Nieuwjaar laten houden',
zei de kerstman, 'en als u geen ruzie
maakt, kunt u er tot Driekoningen mee
toe . Nu, prettig kerstfeest en gelukkig
nieuWjaarm'n jongen. Denk om de
treetjes van de stoep.'

Godfried Bomans 'Buitelingen'.

Slaster · "en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. 05902-1383

KERSTKLEURPLAAT

Rabobank ~
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

Op 29 nov. j .1. was de Sint met zijn
zwarte Piet in Garmerwolde.
Van de aldaar verzamelde dames had
Sint de ondeugendste uitgezocht om
eens een praatje mee te maken .
Een van de dames die wel eens een
sigaartje rookt kreeg een reuze sigaar
aangeboden, lang genoeg om de
volgende 5 dec . te halen .
Een mevr. die niet achter op een
brommer durfde kreeg een geweldige
valhelm.
En zo had de Sint voor verschillende
dames een leuke surprise.
Er werden spelletjes gedaan en aan het
eind van de avond kreeg iedereen een
kadootje van zwarte Piet.
Deze leuke avond was georganiseerd
door mevr. Munneke, mevr. Pops en
mevr. v. Zanten.
De volgende bijeenkomst is op 13 jan .
bij café v. Maar te Ruischerbrug.
Op deze Neyjoarsvezide brengt de
Rederijkerskamer 'Wester' uit
Garmerwolde een toneelstuk. De
muziek is van het duo 'Lorenzo'.

Sinterklaas bij de
Plattelandsvrouwen in
Garmerwolde

Abonnees met méér kinderen, die aan
de kleurwedstrijd willen meedoen ,
kunnen extra teken ingen krijgen bij:
Wim Ritsema, Kerkstraat 1, Thesinge
en Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
Garmerwolde.

VERENIGING VAN DORPSBELANGEN
TE GARMERWOLDE

Op 21 november j.1. heeft de verenig ing
van Dorpsbelangen een vergad ering
gehouden met verschillende vereni
gingen uit het dorp. Gepraat werd over
café 'de Unie', thans nog eigendom van
dhr. Maat doch per januari van de
heren J. Wigboldus en J. Veenstra. Ook
dezen waren op die avond aanwezig. Zij
gaven ons tekst en uitleg en men was
vrij om te vragen.
Enkele punten die besproken zijn :
Café zal doorgaan als 'bruin café'. Er
zullen de nod ige voorzieningen in
getroffen word en, zoals elektriciteit,
aangepaste toiletten, aankleding van
de zalen, enz. Getracht zal worden ± 2
januari a.s. te starten.
Ook de beheerders zullen dus zo
spoedig mogelijk hier in hun intrek
nemen , en wel Henk Kappete in en
Jopie Veninga.
Verder is de zaalhuur besproken. Het
volgende is besloten: Voor grote
vergaderingen, feesten , uitvoeringen,
enz.: f 40,-. Voor bestuursvergade
ringen of iets dg l.: f 10,-.
Er zull en géén verplichte consumpties
meer zijn .
In verband met de zaalhuur werd
gevraagd of subsidie hiervoor mogelijk
is voor de vereniqlnçen,
De vereniginge n moeten echter aan
bep. eisen voldoen om hiervoor in
aanmerking te komen. In hoeverre dit
stre kt was weinig bekend.
Op de vraag of de winkel ook bleef
bestaan antwoordden de heren dat dit
afhangt of hiervoor ontheffing gekregen
wordt van de overhe id.
Verder werd duidelijk gezegd, dat het
geen 'loopcafé' wordt.
Tenslotte werd aan de verenigingen
gevraagd hoe zij tegenover alles
stonden. Allen stonden er pos itief
tegenover.
Nadat de heren Wigboldus en Veenstra
iedereen hartelijk bedankte voor hun
vertrouwen, sloot de voorzitter de
vergadering. Hij dankte iedereen voor
hun komst en zei dat het dorp weer
gered is voor feestaccomodatie.
Wij wensen de beide heren dan ook
heel veel succes in hun nieuwe bedrijf.

• Ze dan ook heel goed kan
schaatsen?
• De huishoudelijke regels van 'De
Scheuvel ' geen 'bui tenkerkelijken '
toestaan in het bestuur?
• Ook in Garmerwolde zo langzamer
hand een 'hondentoilet' geen over
bodige luxe zou zijn?
• Er hier en daar heel wat water
leidingen slachtoffer werden van de
plotselinge 'ijst ijd'?
• De ijsbaan van De Scheuvel gelukkig
volop 'draaide', zolang het duurde?
• En de meesten er weer wat gezonder
uitzagen?

• De voorzitter van de 'Harmonie' al
drie keer achter elkaar vóór hal f acht
aanwezig was?
• Thes inge een nieuw redactielid van
de G & T heeft, te weten de heer
Siebold Dijkema?
• Als wij vangrails willen hebben langs
de Rijksweg, wij met z'n allen regel
matig 'het Damsterdiep moeten
inrijden?
• Er voor het eerst in de geschiedenis
van 'De Scheuvel ' een dame in het
bestuur zit , n.1. Roelie Dijkema?

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.

OHtdtOltdat. . .



.sroornf __de JEUGD Express_- Nieuws van de drumband
'Juliana' te Thesinge

Kerst en Nieuwjaar
Dan een ijstaart-roomrol of grote beker
ijs als dessert .
Vroegt ijd ig bestellen !
R.J. Ganzeveld, Dorpsweg 56, Garmer
wolde, tel . 050-414687.

Te koop
Splinternieuwe radiaal band. Maten:
165 sr 15 2 x voor o.a. VWo
R.J. Ganzeveld, Dorpsweg 56, Garrner
wolde, te l. 050-414687.

Te koop
1 paar Noorse schaatsen - maat 38
K. Wieringa , W.F. Hildebrandstraat 14,
Garmerwolde, tel. 050-487551.

Te koop
1 paar Noren - maat 42
R. Jurjens, L. vld Veenstraat 15,
Garmerwolde, tel. 050-487094.

Te koop
Gasfornuis anno 1930
B. Tuin , Dorpsweg 14, Garmerwolde.

AAN DE PRAAT MET VIOD

Vrijdagavond 1 december: het is mistig
en het vriest een paar graden. In
Thesinge is het st il , de meeste mensen
zitten liever bij de warme kachel en
kijken naar het vrijdagavond
amusement op de TV. In café v.d,
Toorn lij kt het dan ook rustig , maar
plotseling hoor ik achter de uitneem
bare schrotenwand iemand nogal te
keer gaan. Daarachter moeten we van
avond zijn , om te praten met de
mensen van VIOD. Vanaf half
september zijn "ze er iedere vrijdag·
avond te vinden, vol overgave bezig
met hun tonee lrepetities.
Geen TV-programma kan daar wat hun
betreft tegenop.

VIOD
'Vooruitgang is ons doel ' is een van de
oudste verenigingen in Thesinge, ooit
begonnen als zangvereniging waarvan
de leden zich tijdens vergaderingen ook
nog wel eens aan een toneelstukje
waagden . Pas in 1938 - nu veertig jaar
geleden . werd er nie t meer zozeer
gezongen , maar ontstond de toneel l
reci teervereniging. In 1942 werd er nog
gespeeld, daarna volgden een paar
toneelloze jaren. Tijdens de
Oranjefeesten van '45 leefde ook VIOD
weer op en gaf een voorstell ing in de
schuur van Piet van zanten aan de
Schutterlaan . Tot 1956 vonden de
uitvoe ringen plaats in café SChipper;
daarna was café Dijkema (het huidige
v.c. Toorn') thu ishaven van VIOD.

DERDE PRIJS VOOR
SLAGER FEENSTRA IN
RUISCHERBRUG

Tijdens een jaarlijkse wedstrijd waar
ongeveer 900 edelslagers aan mee
doen, uit het hele land, heeft slager
Feenstra in Ruischerbrug een zeer eer
volle 3e prijs gehaald. Dit was in de
categorie vers vlees.
Bij deze wedstrijd komt een inspecteur
de zaak controleren, o.a. hoedan igheid

Dit wordt een hele korte aflevering.
Want je hebt natuurl ijk allang de moo ie
tekening gezien, die bij dit 'feest
nummer' zit . Dàt was de verrassing die
ik jullie vorige maand beloofde!
De bedoel ing is dat jull ie nu zelf aan
de slag gaan : pak gauw je kleurpot
loden, verf, krijt of wat je maar wilt en
maak er iets héél moo is en kleurigs
van! JULLIE DOEN TOCH ZEKER
ALLEMAAL MEE?! Peuters , kleuters en
lagere schoolkinderen?! Zorg dat jouw

REGISSEURS
De meesters van de Openbare Lagere
School waren per traditie tevens
regisseur van VIOD. In volgorde van
opkomst waren dat door de jaren heen
meester v.d. Molen, meester Tiemens,
meester SChuring en meester van der
Laan. Toen de laatste in 1975 te
kennen gaf daarmee te willen stoppen,
werd voorzitter Arend Kampen er ook
nog maar eens regisseur bij. Op de
heer.Schutt er kon men altijd rekenen
om in te vallen als regisseur, wanneer
dat nodig was .

DE LEDEN
VIOD telt nu 16 spelers en speelsters
en zo'n 70 donateurs. In het verleden is
het nog wel eens tobben geweest met
het krijgen van genoeg spelers, vooral
t ijdens de opkomst van de Nederlandse
TV. Maar gelukkig gaat dat teçen
woord ig weer erg goed, zelfs zó goed
dat helaas niet alle spelers alt ijd aan
bod kunnen komen. Jan Slump is een
van de trouwste leden, die in '75 dan
ook door de vereniging werd onder
scheiden voor zijn 25-jarig lidmaat·
schap.
1971 was een soort 'rampjaar' voor
VIOD: er was maar één dame beschik
baar, omdat de rest van de dames in
blijde verwachting was!

UITVOERINGEN
De stukken · meestal blijspelen 
werden alt ijd in het dialekt gespeeld.
Als er geen Gronings stuk besch ikbaar
was, zette men een Drents stuk om in
het Gronings. De uitvoeringen werden
altijd druk bezocht: vanaf '74 bleek het
vanwege de overweldigende belangstel·
ling zelfs nod ig om twee uitvoer ingen
te geven. Ook wordt er elders opge
treden: de bewoners van bejaarden
centrum De Bloemhof in Ten Boer
weten daarvan mee te praten.
Dit seizoen "mogen we een extra
feestelij ke uitvoering verwachten
vanwege het 4O-jarig bestaan als
toneelverenig ing. Iedereen hoopt dat
veel 'oudgedienden' de avonden zullen
bijwonen om te zien welke prestaties
de spelers en speelsters van nu

van de zaak, produkten, kwaliteit.
Het is gezien de grote hoeveelhe id van
edelslagers in deze landelijke wedstrijd
dus een grote eer voor dhr. Feenstra.
Op het jaarcongres van de edelslagers
kreeg dhr. Feenstra een medaille
uitgereikt.

kleurplaat vóór 1 januari 1979 binnen is
bij: Vera van Zanten , Dorpsweg 31,
Garmerwolde, of bij : Annel ies
Heuvelmans, Schutterlaan 29,
Thesinge. SChrijf er duidel ijk je naam
en leeftijd bij! Voor de mooiste
kleurplaten van de verschillende
leeft ijdsgroepen, gaan wij PRIMA
PRIJZEN uitdelen!
Dus . . .! En natuurli jk wens ik jullie
verder allemaal een fijne kerstvakantie!

leveren. Gezell ig samen terugblikken
zal de feeststemming bovendien alleen
maar verhogen .
Naast de vele veranderingen is één
ding gelukkig gebleven : VIOD speelt
nog altijd dialekt. Wat ons betreft , tot
in lengte van dagen.
Na de repetit ie vroegen wij de VIOD·
leden:

WAT VONDEN JULLIE IN 1978
BELANGRIJK IN THESINGE?

EItje van Huis: 'Ik vond het een fijn
scheuveljoar, we hebben heerl ijk
genoten en Franc ien heeft prakt isch
alle prijzen gewonnen die ze maar kon
winnen.'
Siebolt Dijkema : 'Dit jaar ben ik weer
bij GEO gaan voetballen. In Ten Boer
bij Omlandia beviel het me toch niet
best. Je bli jft Thes inger hè.'
Arend Kampen: 'Na 30 jaar Thesinge
ben ik verhuisd naar Hoogezand. Niet
helemaal van harte, maar het moest
wel. Ik blijf echter een Thesinger , zo
gek kunnen ze het niet maken.' .
Roelie Dijkema: 'De opheffing van de
Openbare Lagere School . Dat vond ik
erg belangrijk, je begrijpt natuurlijk wel
dat ik het niet zo leuk vond. Ik heb het
erg moeilijk mee gehad .'
Harrie ten Gate: 'Eindelijk zijn er wat
duidelijke plannen ten aanzien van de
riolèring gekomen. Het werd zo lanq
zamerhand ook wel eens tijd, er is al
lang genoeg over gepraat.'
Gerrit Boer: 'Jaren heb ik gevoetbald,
maar het laatste jaar had ik te kampen
met allerlei blessures. Ik denk dat het
afgelopen is met mijn voetballerij , ik
zal naar rustiger sporten moeten
uitzien .'
Jan Slump: 'Ik was erg blij met de
plannen voor de bouw van een aantal
huizen in Thesinge. Mijn grote wens is
om ook in aanmerking te komen voor
een van die hu izen. Ik hoop dat ze er
gauw zullen staan .'

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Doordat we in september de eerste
prijs wonnen op een concours in
Meedhuizen, mogen we de band
uitbreiden. We kunnen daarom TIEN
nieuwe leden aannemen. We denken
daarb ij aan jongens en meisjes van 11
à 12 jaar, die in of bij Thes inge wonen .
Je kunt je daarvoor opgeven bij : Gerard
Plij ter of Siebolt Dijkema (beiden in
Thesinge).
Mocht je belangstell ing hebben , geef je
dan vlug op, want de eerste tien
worden aangenomen.
Doordat we op dat concours de eerste
prijs hebben gehaald, hebben we nu
het recht om in de Eerste Divisie uit te
komen. Doch doordat we sinds een
tijdje ook twee lira 's bij ons korps
hebben, zullen wè daarmee verder
gaan. We zullen daarmee weer van
onderaf aan moeten beginnen , in de
Derde Divisie . Van daaruit proberen we
ons zo snel mogelijk op te werken .
Kortom , een bloeiende verenig ing dus ,
waarvan zeker nog meer nieuws valt te
verwachten.

Het bestuur.

VIOD repeteert

_Welly Boer: 'Deze herfst ging ik
onderuit op De Lageweg, omdat men
'vergeten ' was de weg weer schoon te
maken nadat de boerenwagens er hun
vuil hadden achtergelaten. Het liep
gelukkig goed af.'
Jannie ten Cate: 'Bij ons op de hoek
(Lageweg/Schutterlaan) zijn borden
geplaatst. Dat schee lt , want we worden
nu niet meer zo vaak 's nachts uit bed
gehaald . Iedereen gaat nu keurig door "
de bocht en vliegt er niet meer uit.'
Trijn Dijkstra: 'Ik ben altijd blij als de
repet itie-avonden van VIOD weer
beginnen. Dat zijn voor mij reuze
gezell ige avonden. Het is een leuk stel ,
en na de repetitie bl ijft iedereen nog
gezell ig 'napraten' . . .'
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Open van 10 uur v.m. tot 2 uur .
Maandag en donderdag tot I uur.

Café - Bar· Eetcounter
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Voor het uitvoeren van werlu.umhtóen VVl

velcrtei urd SW t het loonbedri jf "Stowezo' dag
en nacht voor u parut.
W at wi j zoal voor U klSlOel'l doen?
Frezen - zaaien - persen - muidonen - bHeten
rooien - sproeien - het mûen van rijkuilen •
~ en ~(werk • eru ., ent.
Voor inlichtingen bellen naar :
P.J. v . z.m.en. tel. <8709 1. b.U. <87328.
Loonbedrljf SlOw"" Garme<wolde

Boeren-Burgers
Buitenlui!

THESINGE
Telefoon 1262

Rund·
en Varkens

slagerij

Bestellingen worden bezorgd:
vrijdagmorgen te Thesinge

vrijdagmiddag te Garmer;wolde

J.L. HAVINGA
Luddestraat I

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
k. jansen

Geweideweg I I - Garmerwo lde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. 050-487365.

• n~euw"ouw

.yerbouw
• onderhoud

•

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TEl~J-1JVISIE

C:eyens yerhuur
yan

AU70BOXEN

•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

E.HAVENGA
OUOE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLOE

050-.487425

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Bakkerij Stol
Oosterflamrlklaan 117

9715 PB Groningen
Te lefoon 050-772552

.'

J .C. Kapteynlaan 18
9714 CP Gron ingen
Telefoon 050-127435

Bcvag-ëd

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhol

Motor of
bromfiets

Levering van alle soorten
r ijw ie le n, motoren,

bromfietsen
ZUN DAPP . KREI DlER . GARElli

·VESPA • TOMO S · YAMAHA
·FANTIC

• Alle kleuren en mcxkllen wt voorrood
Ie~r . Vele accessoires en ~dtIen

• Pflm o S6V1Ce en ~ratJe

Van der lIolen
leyert nllet

alleen
zonneschermen
Natuu rl ijk m aken wi j graag een
sc herpe offe rte voor u a ls Ot om

een z.on nesc herm gut.
Maar teve ns houdt onze afde ling

ze ilmakerij zich bezig m e t he t
o pnie uw bekjeden van markiezen.
of m et het repare ren van te nten.
Ons le'leringsprogramma omvat

verder.
'Iouww~en. verdu isteringen.

rollu iken. voorzetramen en
ko nstruktiewerken.

Info rmeer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden en pr ijzen.

Fa.". Y.d.
"olen" Co.

Kamoo r en werkplaats :
Oude Rijksweg 12. Garmerw o lde .

'el. 050 ·48 7098 .

Adviseuze voor Leweoborg :
mevr. H. Drewes . Mee rpaal 170.

te l. 050-410531.

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·16 24
Werkpl aats 's m aanda gs de gehele

da g geslote n

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

DAMM INGA · IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
. . . UW STIJL .. .1

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarpiän
voor 15 plussers:

10% premie

Rabobank ~
GARMERWOLDE

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New York!

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

J

Hofs.ede IIn
,.hesllnse

Verf - Glas - Behang
Klompen - Laarzen


