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Franc ien op 'n winters plaatje bii dil winters orsetie .

Jaar van het kind

Gefel iciteerd , meisjes en jongens,
hàrtelijk gefeli citeerd - want jul lie zijn
allemaal het hele jaar een beetje jari g !
Of ik gek ben geworden? Och, ik voel
me niet anders dan anders (hih i). Maar
jullie wèl. Tenminste , dat zou je wel
denken: WANT 1979 IS HET JAA R VAN
HET KIND. Dat heb ik niet bedacht,
hoor, maar een club van 150 landen die
'de Verenigd e Nat ies' heet. Nederland
hoort ook bij die c lub.
Vraag maar eens aan juf of meester
hoe dat allemaa l precies zit, en wat
'Het jaar van het kind ' betek ent.
Misschien hèbben jull ie er al over
,gepraat. Of komt er wel een stukje over
in de schoolkrant: in Thesinge wordt op
school een pracht ige schoolkrant
gemaakt. Wisten jull ie al, dat je daar
voor f 2,50 per jaar abonn ee van kunt
worden?
Het is een hart stikke leuke krant, voor
en door kinder en en hun ouders, met
tekening en en inte rviews enz. Echt iets
om in dit kinderjaar extra aandacht aan
te besteden. Want daar is zo'n jaar
eigen lijk voor bedoeld: extra aandacht
voor de kind eren.
Nou, dàt vinden jull ie wel goed, hè?
Misschien dat de Verenigingen van
Dorpsbelangen in onze dorpen wel
extra leuke dingen voor jull ie gaan
bedenken. Ik mag ze hier namens ju llie
best een beetje opporren, want het is
jull ie jaar en 'de Verenigde Naties'
zeggen dat grote mensen daarom aller
lei mooie dingen voor kinderen moeten
doen. (Moeten ze t rouwens altijd, vind
je ook niet? Net zoals jull ie alt ijd je
moeder moeten helpen, en heus niet
alleen op 'Moederdag'.)
Alle gekheid op een stokje, het gaat
natuurli jk om een ernstige zaak . Niet
alle kinderen op de wereld hebben het
zo goed als de meeste kinderen in
Nederland . Misschien kunnen jull ie met
z'n allen , op school enzo, ook eens iets
extra 's bedenken wat je voor die verre
kinderen kunt doen . Dan word t 1979
missc hien ook echt een gelukkig jaar
voor veel kinderen . . .

Annelies Heuvelmans.

dat je over het schaatsen kwam praten:
vroeger had je in Garmerwolde tw éé ijs
verenig ingen, een voor de arbeiders en
een voor de elite !'
We nemen een drankje op het feit dat
die tij den voorbij zijn .

IJs en temmetles

Heel wat later leidt Francien me door
de koeienstal naar bui ten. Ze verte lt
dat er alweer kalfjes en lammetjes zijn
geboren: erg vroeg natuurlijk , Ze staan
dan ook warm in de sch uur, want de
buite nwereld vol sneeuwen ijs heeft
nog niet op ze gerekend,
Ook beki jken we hun rnelktank-i nstalla
tie: een indrukwekkende verzameli ng
leidi ngen, metertjes en knoppen. Een
bewijs van het boerenbedrijf in
verandering, zoals ook het dorpsleven
verandert. Francien, die sinds 10 jaar
tussen Garmerwolde en Thesi nge
woont en zo bij beide dorpen hoort ,
weet er alles van.
Hondje Polly sp ringt de sneeuw-avond
in. 'Sneeuw is mooi voor kinder en,'
heeft Francie n eerder gezegd, 'maar
eigen lijk is er niets zo mooi als
schaatsen.'

FRANCIEN VAN HUIS

AAN DE PRAAT MET

om aan zoveel mogelijk dingen mee te
doen, want als je dat nalaat, kun je ook
niet verwachten dat er in de dorpen
iets van de grond komt. Eitje speelt bij
VIOD in Thesinge, we zijn daar ook lid
van Dorpsbelangen. In Garmerwolde
ben ik weer bij de Platt elandsvrouwen,
Eitje bij de Landbouw.'

De boer äerl]

Francien, zelf dochter van een boer,
kwam 10 jaar geleden uit Roodehaan
naar Thesinge/Garmerwolde toen ze
trouwde.
Ze hebben een gemengd bedrijf : koeien
en koren, 'Soms.' zegt Francien, 'lijkt
het me weleens leuk om in een streek
te wonen met veel jonge boeren
vrouwen om je heen. Je deelt de
mentali tei t van de landbouwers, Toch
is het ook wel weer goed om, zoals nu,
kennis te make n met mensen die er
heel andere ideeën op na houden dan
ji j, Hier in de dorpen is het een
mengelmoes van mensen, waardoo r
het verenigings leven echt wel gezel lig
is, Vroeger zaten er bijvoorbeeld alleen
maar boerenvrouwe n bij de Platt elands
vrouwen, nu komt alles daar. Weet je
wat Eitjes vader verte lde, toen ik zei

De boerderij van Eitje en Francien van Huis ligt aan de Lageweg,
tussen Thesinge en Garmerwolde.
Aanleiding tot dit praatje met Francien is de 'ijstijd', waarmee we
het nieuwe jaar zijn begonnen. Buiten valt dan ook de zoveelste
sneeuwbui op deze vrijdagavond; de wegen worden steeds gladder.

Wie Thesinge uitgaat over de Schutter
Iaan en linksaf slaa t de Lageweg op,
ziet vrijwe l meteen aan de rechterkant
de boerderij van Eitje en Francien. In
het telefoonboek staa n ze genoemd
onder Garmerwolde, maar mèt het net
nummer van Thes inge.
'We zij n bij veel meer verenigi ngen in
Thesi nge èn Garmerwo lde. Zoals we
hier wonen , hoor je eigenlijk bij alle
twee de dorpen - tussen wal en schip,
hè. Soms is dat weleens last ig.
Off icieel hebben we alti jd bij Garmer
walde gehoord , maar toen zaten de
kinderen in Thesinge op de o.l.s. Zoals
je weet is die opgeheven, zodat ze nu
naar school in Garmerwolde fietsen,
terwij l we nu juist weer (met de post
enzo) bij Thesi nge worden ingedeeld. Ik
kom veel minder in het dorp nu ik ze er
niet meer op de fiets heenbreng.
Daarom is het verenigi ngsleven belang
rijk. Dat geldt voor beide dorpen.

Trouwen s, ik vind het toen belangrijk

Schaatsen

AI heel opvallend is het feit , dat
Francien en Eitj e lid zijn van zowel 'de
Scheuvel' in Thesinge als 'Presto' in
Garmerwolde.
Vorig jaar won Franc ien in Thesinge,
bij de wedst rijden op het Maar, zo'n
beetje alle prijzen. Dit jaar trokken Eitje
en zij weer naar het Damsterdiep, waar
Eitje eerste werd bij de estafette en
Franc ien vierde.
'Het is natuur lijk leuk om te winnen,'
zegt Francien, 'maar ik kan ook heel
best tegen mijn verlles, ai mopper ik
dan wel op dat rot ijs . 't Waren slechte
banen dit jaar . Ik ben een felle, hoor,
maar toch schaats ik voor mijn plezier.
Ik tra in ook niet. Tegen mensen die wel
trainen, kan ik niet op. Als die rnee
rijden, hoor je het gekras van hun ijzers
niet eens. Ik weet ook niet of ik het
uithoudingsvermogen zou hebben voor
toertochten. Zo'n Oldambt-rit zou ik
bijvoorbeeld best eens willen doen ,
maar to t nu toe zijn de echte lange
afstanden er nog niet van gekomen.
Het zat ons dit jaar al helemaal niet
mee: de kinderen hadden om beurten
waterpokken, en dan blijf je natu urli jk
thu is.'
De dochters, Jolanda (9 jaar) en Tosca
(6 jaar) liggen op bed. Eitje is naar de
repetitie van tonee lvereniging VIOD in
Thesinge. Hondje Polly slaapt in de
mand, en wij zitten achter de koffie.
'Ja, we zijn lid van de verenig ing in
beide dorpen. Vorig jaar op de Maar
was het erg leuk, met dat priksleeën
erbij enzo. Maar op het Damsterdiep
gaat het ook vresel ijk gezell ig toe en
dat trekt ook. Daar kun je bovendien zo
ver schaatsen als je maar wilt , met
pleisterp laat sen langs de route. Bij
PRESTO hebben we ook een ste rk
groepje. Nou ja, veel echte schaats
dagen zie ik er dit jaar niet meer van
kome n: als het nu weer opvriest , blijft
het ijs even slecht en ribbelig als het
was .'

Tussen wal en schip



JAARVERGADERING
'DE SCHEUVEL'

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

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

,

De kleurwedstrijd

Terwij l buiten alles wil was, krioelde
het binnen bij Vera in Garmerwolde en
bij mij in Thesinge van de 'bont en
blauw'·gekleurde kerstmannen .
Sommige kinderen leverden hun
kunstwerk wel een beetje-boel te laat
in, maar dat hebben we in jull ie jaar
maar door de vingers gezien . . . In alle
drie de leefti jdsgroepen vielen een 1ste,
2de en 3de prijs : dus in totaal 9 prijzen.
Reken maar na! Snap je 'm?
Hier komen de bolferds. Aan alle
kinderen ook ontzettend bedankt, en
. . . volgende keer beter.
Leeftijdsgroep tlrn 6 jaar:
1: het bekroonde prentenboek 'Ze lopen
gewoon met me mee' voor SAARTJE
SCHULlNG, Garmerwolde.
2: 'kleindutrnples-waskrt]t voor PETER
MOOK, Thesinge.
3: schetsboek voor ESTHER KROON,
Thesinge.
Leeftijdsgroep ttm 8 jaa r:
1: verhalenboek over dieren voor ERIK
VEGTER, Thesinge.
2: vier vrolijke dierengummen voor
ELSA RAMAKER, Garmerwolde.
3: schetsboek voor RIA POST, Garrner
wolde.
Leeft ijdsgroep vanaf 9 jaar:
1: spannend leesboek voor B.
PESTMAN, Garmerwolde.
2: 'foetsie'-viltstiften voor FREO
RITSEMA, Thesinge.
3: schetsboek voor HENK DE JAGER,
Garmerwolde.
De buit wordt door Vera en mij in de
beide dorpen verdeeld. Tips, reakties en
verhaalt jes blijven als altijd welkom bij:
Annelies (Schutterlaan 29, Thesinge).
Tot ziens maar weer!

Op 28 november j.1. werd in Café v.d.
Toorn te Thesinge de jaarvergadering
gehouden van ijsvereniging 'de
Scheuvel'. Nadat voorzitte r Jansen in
zijn openingswoord de 32 aanwezigen
welkom had geheten, werden de
notulen van de vorige jaarvergadering
voorgelezen. Ze werden door de
vergadering goedgekeurd, waarna de
secretaris het jaarverslag voorlas. Er
waren het afgelopen jaar in de 10 ijs
dagen 4 wedstr ijden georganiseerd (de
afgelopen strenge vorstperiode met ijs
dagen is daar ui teraard nog niet in
opgenomen). Tevens waren er 11
nieuwe leden bijgekomen. Ook het
verslag van de penningmeester werd
nog voorgedragen, dat inhield, dat er
nu in kas is een bedrag van f 212,78.
Daar de kascommissie nog niet
aanwezig was, werd er eerst gepau·
zeerd. Na de pauze kon de kas
commissie verslag ui tbrengen: alles
natuurlijk in orde.
De bestuursverkiezing kwam als

volgend programm apunt. Aftredend
waren de heren H. Vegter, R. Koopman
en H. ten Cate. Als nieuwe bestuurs
leden werden gekozen H. Vegter (her
kiesbaar), de heer W. Oomkes en
mevrouw R. Dijkema.
Dit laats te baarde veel opzien, daar nu
voor het eerst een vrouw in het bestuur
zitting nam. De reacties hierop waren
verdeeld. Het bestuur besliste verder,
dat er het volgend jaar enige regle
mentsw ijzigingen zouden plaatsvinden.
Namelijk: 1) Een bestuurslid behoeft
geen lid meer te zijn van een kerk, wat
nu nog wel moet, en 2) de leefti jd van
een bestuurslid moet minimaal 18 jaar
zijn, was 21 jaar.
De cont ributie zou gelijk blijven. Ter
versterking van de kas werd er nog een
tombo la gehouden. En nadat de
surprise van Jan Slump ook plaats had
gevonden, werd de vergadering door de
voorzitter gesloten . Een leuke, gezell ige
en vlot verlopen vergadering.

s.o.

Oliebollen

Egbert Post, sekretar is van de
HARMONIE, vertelde over de traditio
nele Oliebollenakt ie: 'AI zo'n jaar of 15
hebben we daarmee groot succes . We
kunnen op vaste afnemers rekenen,
ook in de verdere dorpen. Helaas liep
het dit jaar voor veel mensen mis: het
weer zat onze venters zo bar tegen, dat
we de verre klanten niet konden
bedienen! Dat spijt om; geweldig , maar
we konden er ècht niets tegen doen.
Veel jonge en oudere venters moesten
het laten afweten. We zijn met zo'n 25
mensen op stap gegaan, in acht auto's.
Nou, dàt had wel twee keer zoveel
mogen zijn. Maar ja, niet alle auto's
deden het. Het bakken ging wél
geweld ig: in 8 uur ti jd waren er 24,300
oliebollen klaar, in 2700 zakken! We
zijn vrijdags al met de verkoop
begonnen , maar vooral zaterdag werd
het onmogelij k. De venters die over
bleven, hadden het vresel ijk zwaar! Ze
moesten soms door hoge sneeuw
duinen ploeteren om een voordeur te
bereiken. En dan zat de bel ook nog
eens vastgevroren .. .
Somm igen hebben onderweg bij de
mensen moeten vragen of ze in hun
kamer even warm mochten worden . ..
Door die felle kou hebben we lang niet
alles kunnen verkopen. Ons bat ig saldo
is dit jaar dan ook heel wat kleiner dan
vorige jaren, al hebben we er niet op
verloren. En alle overgebleven boll en
zijn ook heus nog goed terecht
gekomen. Een aktie onder zulke barre
omstandigheden hebben we al die
jaren nog niet gehad. Toch fantast isch,
hoeveel mensen zich hebben ingezet
. .. Ook niet -leden doen ieder jaar
trouw mee! Wél een avond om te ont
houden.'

Het a d res voor al u w vlees en fijne v leeswaren
Specialist in rollades , drog e - en verse worst .

i edere woen sd ag Gehaktdag

\'Iees IIIC"I-.. I"~
I1 ,,'eet Iiest
"';1;11-••111.

Ook daar op 6 januari Estafette voor
dames en heren. 1) Mw. Munneke, Eitje
van Huis en Luit Wieringa, 2) Mw.
Tammeling, G. Pot en H. Dreise. 3)
Aukje Veenst ra, G. Bouwman en J.
Wieringa en als nummer 4: Francien
van Huis, J. Spanninga en Bert Harms.

Priksleeën op 7 januari:
Bij de dames: 1) Mw. Ebeling, 2) Mw.
Bouwman, 3) Mw. Boonstra, 4) Aukje
Feenstra. Bij de heren: 1) J. Wieringa,
2) B. Boonstra , 3) G. Bouwman, 4) H.J.
Havenga. UW BIJDRAGE VOOR DE
VIERING VAN HET 100-JARIG
BESTAAN VAN 'PRESTO' BLIJFT
WELKOM OP rekeningnr. 32.07.50.000
van de Rabobank Garmerwolde, t.n.v.
'Presto' .

Uitslagen
schaats
wedstrijden

V.V. GEO organiseert op zaterdag 17
februari een klaverjaswedstrijd voor alle
leden en donateurs, en voor allen die
ons een warm hart toedragen en van
klaverjassen houden.
Opgeven kunt u zich bij K. Wierenga,
W.F. Hildebrandstraat 14, tel. 050
416551. Inleg f 3,50.
Deze avond wordt gehouden in Café De
Jägermeister te Garmerwo lde. aanvang
8 uur 's avonds.

'DE SCHEUVEL' THESINGE:

De Estafette voor dames en heren werd
op 6 januari gewonnen door: 1) Kees
Boer, Soetie Ridder en Martin Bos, 2)
Arend Kampen, Ina Heidema-Kol en
Heina Heidema, en als nr. 3 eindigden:
Marinus de Haas, Corr ie Slager en Jan
Dijkema.

'PRESTO' GARMERWOLDE:

Oudejaarsavond

Ook de afgelopen oudejaarsnacht was
de 'grote jeugd ' van Garmerwolde weer
aktief. Om een uur of 10 's avonds
begonnen zo'n twintig jongens en
meisjes aan hun verkenningstoch t door
het dorp; de groep groeide snel. Veel te
slepen bleek er niet. Naast de boerderij
van Bus aan de Dorpsweg probeerden
ze hun geluk bij de direct ieketen van
de buizenleggerij , maar die zaten door
sneeuwen vorst muurvast verankerd.
Een mazzeltje voor de eigenaars . . .

De autowrakken achter het witte
boerderijtje (t/o Stollenga) zaten
gelukkig NIET zo vast. Toch kostte het
nog heel wat moeite ze naar de
kruis ing Dorpsweq-v.d, Veenstraat te
sjorren . Ze gingen met overleg te werk:
er zou niets van waarde vernield
worden , en de 'f ik' werd op zo'n plek
gehouden dat het verkeer er geen last
van ondervond.

Abel Mulder (18): 'We hadden ook nog
een stel oude autobanden, die prima
fikten en walmden. Het duurde lang
voordat de mensen het in de gaten
kregen. De politi e kwam ook nog een
kijkje nemen. We wi lden ze natuur lijk
gelukkig nieuwjaar wensen, maar ze
hielden de port ieren van hun wagen
potdi cht en op slot! Terwijl we echt
geen kwaad in de zin hadden. , .

Daarna gingen we onze 'vaste adresjes'
langs, maar helaas waren dit jaar heel
wat mensen niet thui s, of vroeg naar
bed . . . Om 12 uur waren we natuurl ijk
in de toren om de klok te luiden. Anne
de Vries was er al; de eerste keer dat
we De Vries niet hoefden op te
trommel en. Tot minstens 6 uur op
Nieuwjaarsochtend zijn we doorgegaan
.. . Niet iedereen was zo laat nog aan
spreekbaar! Nee, het vuurwerk lukte
niet .. . Daar was het te koud en te
winderig voor.'
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DE WERELDREIS VAN
RUDI EN RENEE

Dorpsbelangen wil rijdend
postkantoor in Thesinge

Tijdens het kerstvolleybaltournooi in
Ten Boer werd er door Garmerwolde
met een heren- en damesteam mee
gedaan. Het herenteam bestond uit:
Dick Schuur, Bert Buringa , Paul Brakel ,
Herman Huiskens , Henk van Weeghel
en Wim Hut. De heren wonnen 1
wedst rijd en verloren er drie.
De dames vertrokken naar Ten Boer
met het volgende team : Marleen en
Wilma Hazeveld, Frouwke Schuur ,
Annegreet Boschma, Henny van der
Giezen en Peta Jurjens. Boven
genoemde dames wonnen tw ee wed
stri jden en verloren er twee.
Er werd op ti jd gespeeld . De ti jdsduur
van elke wedstrijd was twaalf minuten.

Het onverwacht e vertrek van de heer
J.M. Zandbergen kwam ook in onze
dorpen als een donderslag bij heldere
hemel. Velen zullen het betreuren dat
deze doort astende burgervader, die in
vrij korte tijd veel tot stand bracht in de
gemeente Ten Boer, nu weg is. Maar
allen zullen hem en zijn vrouw zeker
een goede toekomst wensen in en met
de nieuwe gemeente Hefshu izen, waar
hij per 1 januar i 1979 tot burgemeester
is benoemd.
Op woensd ag 17 januari j.1. konden alle
bewoners afsc heid nemen van het
echtpaar Zandbergen op hun 'eigen'
gemeentehuis, de boerderij in Ten Boer
die tijdens zijn ambtsperiode werd
verbouwd . Wethoud er Jansen uit
Thesinge, tevens loco-burgemeester,
neemt het belangr ijkste ambt in onze
gemeente waar. Het wachten is nu op
de bekendmaking van een nieuwe
benoeming.

Afscheid
Burgemeester

Zandbergen

Volleybal
tournooi
Ten Boer

Zelf zijn ze al even benieuwd hoe all es
hier reilt en zeilt: ze willen dan ook
graag post krijgen, van ieder die zin
heeft om in de pen te klimmen. Dit is
hun Mexicaanse adres: Puerto San
Bias 1247, Circunvalacion, Belisario,
Guadalajara (JAL), Mexico. Ze blijven
daar tot april en trekken dan weer
verder .. . We houden u op de hoogte !

nieuws kunnen brengen. Heel wat
mensen hebben de laatste tijd naar het
wel en wee van de Bremers gevraagd.

PTT vreest, zo blijkt uit de brief, dat er
in Thesinge niet genoeg 'lokethande
lingen ' zijn om het bezoek van een
dergelijk rijdend postkantoor aan het
dorp te rechtvaardigen.
Hierop is het bestuur van Dorps
belangen weer in de pen geklommen
om de opvatt ing van de PTT te
bestrijden. Thesinge wil nog steeds
halteplaats worden voor een rijdend
postkantoor.
Nu zal de PTT wel weer terugschrijven,
want tenslotte hebben zij de zegels
gratis.

We zijn ze weer op het spoor gekomen :
Rudi en Renee Bremer. Weet u het
nog? Vorige zomer vertrokken ze uit
Thesinge, 'de wijde wereld ' in. Ze
wilden 5 jaar wegblijven op hun wereld
reis en zoveel mogelijk landen aan
doen. We hoorden dat ze vanuit
Amerika zuidwaarts zijn getrokken en
nu in Mexico wonen. Renee geeft les.
Rudi is aan het schrijven. Zo te horen,
verloopt alles redelijk naar wens. Reis
verslagen ontvangen we deze maand
nog, zodat we volgende keer méér

OP HET SPOOR VAN DE BREMERS

Binnenkort gaat de PTT met een
mobiel postkantoor in ons gebied
rijden . Het bestuur van de Vereniging
voor Dorpsbelangen Thesinge vindt, dat
dit rijdend postkantoor ook in Thesinge
moet komen. Het bestuur heeft daarom
per brief de direkteur van het post
distrikt Groningen gevraagd om ons
dorp in de route op te nemen, omdat
de dichtstb ijzijnd e postkantoren in Ten
Boer en Ruische rbrug staan .
Daar is doo r het postdistrikt op geant 
woord dat, zoals het nu lijkt , Thesinge
niet een rijdend postkantoor krijgt. De

Wist u dat ...

• iedereen verplicht is zijn deel van de
'stoep' sneeuw-vrij te houden?
• juf Tuin van de o.l.s. Garmerwolde,
dit mooie dorp verlate n heeft en nu in
Bedum woon t?
• dat zij nog iedereen uitnodigt voor 'n
nieuwjaarsvisite?
• in Café v.d. Toorn Thesinge je 'fooi'
wordt teruggegeven in de vorm van een
'fooienfeest' ?
• Peter Havenga, verkeersslachtoffer
langs de oude Rijksweg Garmerwolde,
gelukkig weer bijna helemaal beter is?
• we ALTIJD (maar vooral nu) voor
zichtig moeten zijn in het verkeer?
• de aktie 'DOE KALM AAN OP DE
SCHUTTERLAAN' nog steeds lóóp t?
• u maar eens moet laten blijken, dat u
di t inderdaad weet?
• we de vogels in deze ti jd moeten bij
voederen met vet, rijst , brood en
kruimels?
• al heel wat boeren in onze dorpen de
geboorte van lammet jes melden?
• 24 februari het 100·jarig bestaan
wordt gevierd van 'PRESTO'?
• dat uw bijdrag e tot het feest welkom
bli jft ? (Zie onder 'ijs-uitslagen'.)
• muziekkorps JULIANA in Thesinge op
1ste kersto chtend bepaald niet voor
een Sti lle Nacht-rust zorgde?
• en dat somm ige slaapkoppen bij die
mooie koper-klanken meenden, dat het
'Leger des Heiis' voorbijtrok?
• het 'Jaar van het kind ' voor de
kinderen zeer vrol ij k begon met al die
sneeuw- en ijspret?
• sommige volwassenen vinden, dat
het weer nu maar eens 'gewoon' moet
worden?
• Anita Sto llenga, Garmerwolde, 4de is
geworden bij de Ned. kampioen
schapp en Kunst rijden?

Kerkdiensten
Ned. Herv. Gem.
Thesingel
Garmerwolde

4/2: 10.00 uur Or. L. Leertouwer,
Thesinge.

1112: 10.00 uur Ds. de Vries-Batenburg ,
Garmerwolde.

1812: 10.00 uur Ds. de Vries Batenbu rg,
Thesinge.

25/2: 14.00 uur Ds. Keijzer, Garrner
wolde .
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Boeren-Burgers-Buitenlui!
Ca,é - Bar - Eetcounter

'LEWEMBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

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

Voor het uitvoeren van wer kzaamheden van velerlei aard
staat het loo nbedrijf 'Stoweza' dag en nacht voor u
paraat.

Wat wij zoal voor u kunnen doen!
Frezen - zaaien - persen - maaidorsen - bietenrooien 
sproeien . het maken van rijkuilen - grond- en graafwerk
. enz., enz.

Voor inlicht ingen bellen naar :
P.J. v . Zant en, tel. 487091 , b.g.g. 487328.

Loonbedrijf Stoweza Garmerwolde

CAFE

Jjägrrmrigtrr
GARMER\VOLDE

TELEFOON 050 · 487623

e nieuwbouw
eyerbouw

eonderhoud

•
C;eyens yerhuur

yan
AU'IOBOXEII

•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

E LE KTRO
STEREO
HI-FI
TE1~~VJSIE

E .HAVENGA
OUOE RIJKSWEG 9
GARMERWOLOE

0 50-.487425

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

BokkerU Stol
Ooslerhamriklaan 117

9715 PB Groningen
Telefoon 050-n2552

J.C. Kapleynlaan 18
9714 CP Groningen
Te lefoon 050-127435

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordho'

Levering van a lle soorten
r ijw ielen, motoren,

brom fietsen
ZUNDAPP • KREIDLER • GARELLI

.VESPA • TOMOS · YAMAHA
·f ANTIC

• Alk kleuren en mockl~ I.M[ YOOITood
~,boor • Vele eccesscees en onderdelen

• P"ma se'''' ,ce en reporooe

N a t u ur lijk m ake n w ij graag een
scherpe offene voor u al s ' lom

een zonnescher m ga.At .
Maar tevens houdt o nze a fd e ling

zei lm a ke ri j zich be zig m et he t
opnieuw bekleden van m .. r k ie ze n,
of m e t he t repareren van tenten.
O ns le veringspr o gra m m a o m va t

verder:
vo u wwanden, verduist e r inge n .

rolluike n, voorzetrame n en
konstruktiewerke n .

Infor meer vrij bl ijve nd naar onze
mogelijkhe den en pr ijzen.

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

Van der "olen
leyere nllee

alleen
zonneschermen

Kantoor en .....erkplaats
O ude Rijksweg 12. Garmerwcrde .

tel OSO-48 7098

Ad vrseuze ..oor Lewenborg :
mevr H Drewes. Meerpaal 170 .

tel 050·4 10 5) I.

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
We rkp laats 's maand~gs de ge he le

dag ges kJte n

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. SIal, Dorpsweg 40,
Garmerwolde, lel. 050-487292 of 127435

DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAA TS STIJL.
. . . UW STIJL .. .f
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U hoeft niet naar
modcstad Parijs of naar

lichtstad Ncw Vork!

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

ep
Hols.ede in

,.hesinse
Verf· Glas· Behang

Klompen - Laarzen


