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Op 3 februari j.1. was het precies 100
jaar geleden, dat een aaJltal ij sminnende en sportieve Garmerwolders ,
de IJsverenig ing Presto oprichtten .
Terecht heeft men bij Presto gemeend,
dat deze wel zeer bijzondere
gebeurtenis niet ongeme rkt voorbij
màg en zàl gaan !
Op 24 februari 's avonds om 8 uur
wordt dit heugl ijke feit dan ook
feestelijk herdacht in café 'de Unie' in
Garmerwolde. Medewerking zal worden
verleend door de toneelverenig ing
'Rederijkerskamer Wester', terwijl de
muziek verzorgd zal worden door de
bekende 'Alpenjagers'. Een gezellig
Garmerwolders onderonsje dus!
De G & T Express besloot, ter gelegen·
heid van dit 100·jarig jub ileum , om eens
wat in de gesch iedenis van Presto te
gaan duiken. We kregen de beschik·
king over de keurig bijgehouden
notu len van alle vergaderingen
gehouden tussen 1909 en 1979.
Helaas ontbreken echter vrijwel alle
gegevens over de eerste 30 jaar, zodat
de allervroegste gebeurten issen wat in
nevelen gehuld blijven .
Duidelijk is wel, dat in die periode ,
evenals in vele jaren later, Presto een
belangrijke ijsvereniging was , die
contacten onderhield met veel nabu urdorpen , zoals Ten Boer, Woltersum,
Scharmer, Harkstede en ook met de
stad Groningen .
Als voorbeeld mag gelden , dat Presto
in die tijd de wedstrijd en simpelweg
adverteerde met 'Presto houdt hard rijder ijen '. Iedereen wist dan wie er
bedoeld werd en van heinde en ver
kwamen de toenmalige cracks af op de
gouden en zilveren horloges, die
traditioneel als prijzen werden uit·
gereikt.
Veel bekende namen van nu lopen als
een rode draad door de geschiedenis
van Presto, zoals bijvoorbeeld
Wigboldus, Van Zanten, Stollenga, L.
van der Veen, Van Huis, Van Dijk,
Wierenga , Havenga, Pestman , Van der
Molen, Maat om er maar enkele te
noemen.
Belangrijke gebeurtenissen in de •
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Veen schreef toen o.a. en wij ci teren nu
letter lijk :
'Er waren 140 aanwezigen die genoten
van de voordrachten en zich druk
onderling vermaakten door praatjes van
gister en heden en daarbij profiteerden
van alles wat maar lekker was, voor
zoover de kaste lein (E.B. van der Molen)
er over kon beschikken en dit was nog
al zoo iets .
De ouderen bleven tot ongeveer 2 uur.
Het jongere deel bleef nog een poosje.
En ze hebben zich vermaakt ook . Des
te beter! Als er feest is moeten de
vrooli jke gezich ten meegenomen
worden, de zure zoolang opgeborgen in
de onderste kabinetslade! 't Was
werkelijk een mooi feest!! '

SCHAATSWEDSTRIJDEN
O.L.S.
GARMERWOLDE

V./.n.r.: Dr. Andersen, J. Wigbo/dus, D. Ba/huis , J . EI/erie, H. Huisman, Tj. Kooi, H. van Dijk en
H. Heeres (toto van omstreeks 1949).

overigens · vrij rustige geschieden is
van Presto, waren ondermeer de
volgende:
. In 1911 stelt Hendrik Groenhoff jr.
voor om in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering onder de aanwezige
leden 'een paar goede schaatsen ter
waarde van ongeveer f 4,- ' te
verloten . Tot op heden heeft dit goede
gebruik zich weten te handhaven .
Alleen zijn de te verloten schaatsen in
de loop der jaren vervangen via
siga ren naar hazen en rollades nu.
- In 1930 treedt er een scheuring op in
de verenig ing en ontstaat er een
tweede met de naam 'Ons Belang'.

--

V.l.n.r.: J. Wigboldus , B. Pestmen Jzn., Dhr. Storm , D. Ba/huis, D. Groeneveld. J . Winterw erp,
R. Klunder, P. v. Zanten en Dr. Andersen (toto van omstreeks 1930).

De reden van deze splitsing is niet
geheel duide lijk, maar moet naar alle
waarschijn lijkhe id gezocht worden in
'rang en stand '.
In de not ulen wordt er weinig over
gesc hreven, behoudens enige
strubbeli ngen over de te gebruike n
banen op het Damsterdiep bij
wedstrijden .
. De benauwde oorlogssituat ie bracht
de beide verenigingen waarschijnlijk
weer wat dichter bij elkaar, want in
1941 wordt besloten om uit 'dorpsbelang ' weer samen door het leven te
gaan. De naam Presto blijft bestaan
en het nieuw te vormen bestuur zou
moeten worden samengesteld uit 9
leden, te weten 3 landbouwers, 3
midde nstanders en 3 arbeiders.
Dat is nu gel ukkig anders!
Het best uur anno 1979 bestaat uit de
heren F. Stollenga (voorz.), E. Havenga
(secr.), M. Blink (penningm .), J.P. van
Zanten (vice-voorz.), H. Oornkens, K.
Ganzeveld en A. Maat.
En dat Presto een springlevende en
bloeiende verenig ing met ruim 120
leden is, hebben we allemaal weer
kunnen constateren door de vele
wedstrijden die inmiddels in dit winterseizoen al weer zijn verreden!
Aan het eind van dit korte historische
overzicht willen wij graag de wens uit spreken, dat de huidige secretaris over
het feest ter gelegenheid van het 100jarig jubi leum, zo ongeveer hetzelfde
kan notulere n als zijn collega, de heer
L. van der Veen, secretaris van Presto
van 1879 tot 1926, deed bij het 30-jarig
bestaan in 1909. De heer L. van der

Op donderdagm iddag 25 januari
organi seerde de Openbare Lagere
School Garmerwolde schaa tswedstrijden voor haar leerlingen op het
Damsterdiep. Het werd een gezellige ,
maar behoorlijk koude middag, waarop
tussen veel kinderen soms felle strijd
werd geleverd. Na afloop van de
wedstri jden gingen ze met meester
Oost ing naar café Jägermeister, waar
ze een vertering kregen en waar de
prijzen werden uitgedeeld.
De uit slagen waren als volgt:
Meisjes 6f7 jaar
1. Cari na Pops
2. Eisa Ramaker
3. Annette Ramaker

Jongens
1. Arnold
2. Johan
3. Fokko

Meisjes 819 jaa r
1. Monique Pestma
2. Jolanda van Huis
3. Anja Postma

Jongens 9/13 jaar
1. Arnold Stol lenga
2. Bob Vos
3. René Terpstra

6/8 jaa r
Por
Havenga
Doorn

Meisjes 10/11 jaa r
1. Marjan Havenga
2. Yvon van Leggelo
3. Marion Thie
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De zenuwen gieren mij door de kee,
doch, ik laat het niet bli jken. Nog 2
regels en dan moet ik op. Ik open de
deur en zie 80 mensen, die me allemaal
aanstaren. Als het eerst woord eruit is,
zijn de zenuwen weg.
Zo begon voor mij de eerste uitvoe ring
van toneelverenig ing V.1.0.D. op 3
februari j.I., dat tevens als een soort
reünie gold voor alle oud-leden en
regisseurs. Op de oproep in diverse
kranten hadden zo'n 80 mensen
gereageerd en zo was de zaal lekker
vol in café v.d. Toorn.
Velen zagen voor het eerst weer alle
oude bekenden, wat uiteen lopende
reacties teweeg bracht. Nadat een
ieder weer een beetje had bijgepraat,
werd de avond geopend doo r een toespraak van dhr. Schutter, die de tijd
van voor de oorlog nog even kort

herhaalde (toen V.1.0.D. nog een zangverenig ing was). Daarop aansluitend
deden Thomasvaer en Pieternel hun
verhaal van ná de oorlog . Dit verhaal
was opgezet door Roelie Dijkema, vrat
heel wat zweet heeft gekost. De hoofdmoot van de avond, het opvoeren van
het blijspel 'Kuutjebuten' was toen aan
de beurt.
Een zeer geslaagd st uk en prima
gespeeld !
Daarna liep het nog tot in de kleine
uurtjes met een tombola, muziek en
dansen . Sluitend met de woorden van
Klaas Slachter: 'Het wàs moo i en het
moet zo blijven ', kunne n we zeggen dat
het een prachtig feest was . Volgende
maand hopen we dan ook een paar
foto's ter herinnering aan dit feest af te
drukken!
Siebolt Dijkema

PLATTELANDSVROUWEN

goed hun best gedaan de afge lopen 3
jaar , want de vergadering besliste dat
ze nog maar 3 jaar mee moesten doen.
Na de vergadering vertoonde de heer E.
Havenga dia's van zijn vakantiereis
naar Amerika. Veel fraaie opna men van
New Vork met griezelig hoge gebouwen
en Boston, waar vele huizen koperen
dake n hebben.
Enkele dames wilde n op excursie
daarheen om die daken eens lekker te
poetsen. De reiskommissie zal de
mogel ijkheden bekijken.

NEVJOARSVEZIDE
PLATTELANDSVROUWEN
Op 13 januari j.1. hielde n de Platt elandsvrouwen van afd . Garmerwolde
hun Neyjoarsvezide . De rederijkerskamer 'Wester' brach t het toneelstuk
'Contact met Kootje' . Een amusa nt
st uk waarbij de toesc houwers heel wat
gelac hen hebben .
Ondanks het slechte weer was de zaak
bij café v. Maar te Ruischerbrug tot de
laatste stoe l bezet.
Na afloop was er een to mbola . De
trekking van de lootjes werd verzorgd
door de heer K. Jansen, wat natuurli jk
met veel gelach gepaard ging .
AI met al een geslaagde avond.
De volgen de bijee nkomst is op 7
februari.
JAARVERGADERING
PLATTELANDSVROUWEN
Op 7 februari hie lden de plat tela ndsvrouwen van Garmerwo lde hun jaarvergadering. De gebruikelijke
vergaderi ng werd afgewerkt. Mevr.
Havenqa-Gorter en Mevr. Luij tinkKuipers waren aftredend maar herkiesbaar. Blijkbaar hadden beide dames

DE JEUGD
EXPRESS
Deze winte r . . .
Over dertig jaar , meisjes en jonge ns,
praten ju llie nóg over deze win ter. 'Zo
waren de wi nters vroeger', zeggen jullie
dan. Mijn ouders en grootouders
hebben dat ook alti jd tegen mij gezegd,
en dan kon je het nauwelijks geloven.
Maar nu geloof ik het wèl. En ik zal
het , net als jullie, niet gauw vergeten . . .
Ingesneeuwde dorpen, leven van de
voorraad in de kelder en de diepvrieskist, de telefoon die het bijna niet doet,
al die kleine ongemakken . . . Opeens
besef je, dat alles wat anders zo
'gewoon' lijkt, helemaal niet zo gewoo n
is. Je kunt niet naar schoo l: de schoo l
is niet te bereiken . Je kunt alleen maar
thu is zitten en hopen dat de kachel het
niet opgeef t .. .
Wat ik van ju llie zou willen horen, is:
hoe vond je het nou? Wat heb je
gedaan? Hèb je nog gewan deld, of heb
je, samen met je ouders (met veel
moeite) de melkboe r wete n te bereiken
voor wat boodsc happen? Hoe vond je
het, die onverwach te wintervakantie?
Het voortdure nde sneeuwruimen?
Schrijven jullie daar eens een
verhaaltje over? Over al die kleine
dingetj es: zoals mijn buurki nderen, die
in Ten Boer op school gaan, en niet
naar school konden omd at op een dag
de bus de sloot inreed , en omdat er
later al helemaal geen bussen meer
waren.

TE KOOP
Oud, maar trouw : Juventa gasfornuis.
Heuvelma ns, Schutterlaan 29,
Thesinge , tel. 05902·2001 .

WIST U DAT ..
er nog mensen mee kunnen met de
reisvereniging Thesinge, die op 22,
23 en 24 j uni een reis organisee rt
naar de Harz?
Opgave en inlichtingen bij:
Dhr. E. Havenga, Oude Rij ksweg 9,
Garmerwolde, tel. 050-416425 of
Dhr. Schutter, Bloemhof 25, Ten
Boer, tel. 05902-1286.
Heb je een boek gelezen? Welk?
Hebben jullie veel spelletjes gespeeld ?
Welke? Ach, je weet vast wel iets
'winters' om over td schr ijven. En
natuurlijk krijgt de mooiste inzending
een prijsje.
Inspiratie
Dit moeilijke woord betekent: plotse ling
iets wéte n, om over te schrijve n. Een
inval. Een idee. Als je schr ijft, heb je
wel wat 'inspirat ie' nodig. Nou, die
levert deze wi nter genoeg . Dus . . . doe
je best ! We rekenen op jullie!
Kinderen van de O.L.S. in Garmerwolde
hebben afgelopen maand ook weer wat
verhaalt jes gemaakt voor onze 'Jeugd
Express '. Dat is dan jull ie goeie voorbeeld .
Hier komen er een paar.
Verhaa ltjes
'De hut .. .
Zondag lagen Corinne en ik nog in bed.
Ik sliep nog. Toen kwa m Corinne op
mijn kamer en zei: 'Mag ik bij jo u in
bed?' Ze maakte mij wakker. Ik zei:
'Jawel.'
We maakten een hut onder de dekens.
Wd deden de parapl u er ook bij.
En we deden er ook wat spulletjes bij .
We hadden een kannetje, tw ee kopjes ,
en een oude wekke r.
Toen liet ik de wekker aflo pen en deed
hem onder de dekens. Toen hadde n we
heel veel lol.
Later wou Corinne naar beneden. Dat
deden we.
En een uurtj e later kwa m mama ook .
En toen gingen we naar buiten.'

7RAIISPOR7BEDRIJF

k. ;ansen
Geweideweg I I - Garmerwolde .
Speciaal voor vervoer van consumpti e aardappelen en los gestorte granen.
Tel. 050-487365 .

HERVORMDE GEMEENTE
GARMERWOLDE·THESINGE
Zondag 11 februari j.1. vond in de overvolle kerk te Garmerwolde de bevesti ging en intre de plaats van ds . de v rtesBatenburg uit Ten Boer als part-time
predikante in onze gemeente.
Bevestiger was dhr. J.G. Bos uit
Slochteren. Na de dienst werd ds. de
Vries toegesproken door de voorzitt er
van de kerkeraad , mevr. Wassenaar, die
haar bedankte voor het werk dat zij hier
gedurende bijna 5 jaar als co nsulente
heeft verrich t en voora l ook voor de
manier waarop zij dat deed. Vervolgens
heette zij ds . de Vries van harte
welkom als predikante in onze
gemeente .
Na de dienst was er in café 'de Unie'
gelegenheid tot kennismaking met fam.
de Vries onder het genot van een kop
koffie. Hier werd zo veel gebruik van
gemaakt, dat velen genoegen moesten
nemen met een staanplaats.
Tijdens het officiële gedeelte van deze
bijee nkomst werd ds. de Vries toegesproken door afgevaardigden van de
Ring Slochteren, de Provinciale Kerk·
vergadering, de Classis Appingedam en
de Vis itatoren Provenciaal , daarna nog
door een collega Synode lid . Voorts
waren er onder de belangstellenden
Johan schreef over poesjes : ' De
poesjes.
Er waren eens twee poesjes, ze heten
Jantje en Pietje. Jantje en Pietje waren
vroeg op gaan staan want ze moesten
eten. In twee tellen hadden ze het op.
En toen gingen ze het bos in. Wat
hoorden ze daar? Woef woef daar
kwam een hond aan!! ! Wegwezen
zeiden Jantje en Pietje . . . en ze
kwamen veilig th uis, en ze leefden nog
lang en gelukkig.'
Carina Po ps sch rijft dit : 'De olifant.
Er was eens een olifant, die liep in de
woestijn . En toen zag hij een muis . En
hij was bang voor een muis. En die
. mu is at de olifant op!' En hij werd zelf
ook een ol ifant"
De andere twee bewaar ik voor
volgende keer. Nu eerst een paar leuke
boeken, voor als je weer eens zin hebt
om met 'een boekje in een hoekje ' te
gaan zitten .
De boeken
Voor àlle leeft ijden is het boek ' De
krokodillenbende' van Max von der
Grün (uitgeverij De Fontein BV, Baarn).
Niet als je het nog niet zelf kunt lezen,
maar dan kan het je missc hien voorgelezen worden . Als je bij de Krokodillenbende wilt , moet je eerst een
soo rt examen doen. Dat is altijd iets
heel moeilijks, zoals bijvoo rbeeld Dries
ervaart. Door Dries komt ook Koen bij
de bende. Dat vinden de anderen helemaal niet zo leuk, want die Koen zit in
een rols toel. Maar Dries hou dt vol. En
zo bestaat de bende uit t ien leden . ..
Een heel spannend boek, waaruit je

afgevaardigden van de Zustergemeenten uit Thesinge en Ten Boer
en van B. en W. uit Ten' Boer. AI met al
was het een feestelijke bijeenkoms t.
Wat het werk van ds. de Vries betreft
het volgende: zij stelt zich voor op
di nsdagmorgen, woensdagmorgen en
-avond in onze gemeente te werken.
Gezien deze werktijd is het onmogeli jk
om iedereen op korte termijn te
bezoeken. Will en daarom degenen die
prijs stellen op een bezoek, dit melden
bij de Kerkeraad of bij ds . de Vries
(05902-1547)?
Wij spreken de hoop uit dat de tijd die
ds . de Vries hier werkzaam is een voor
ons allen goede zal mogen zijn.
De Kerkeraad

KERKDIENSTEN NED. HERV. KERK
IN MAART
4 maart - 10 uur: ds. de Vries-Batenburg
- viering avondmaal, Thesi nge.
11 maa rt - 10 uur: ds. de VriesBatenburg, Garmerwolde.
18 maart· 10 uur: dr. H. te Velde,
Thesinge.
25 maart - 10 uur: ds. Paping, Garmerwolde.
ook nog leert, dat kinderen 'waarmee
iets is' (zoals Koen in zijn rolstoel) wel
iets anders moet en leven dan jij, maar
toc h ook gewone kinderen zijn, die lol
kunnen hebben, zorgen, een geheimpje,
die net als jij graag iets avontu urlijks
meemaken .. . Aanbevolen!
Kinderen die het zelf goed willen lezen,
moeten wel een jaar of ti en zijn om het
helemaal te begrijpen: ouders kunnen
dit heel goed mèt hun kinderen lezen,
aan ze voorlezen en met ze bespreken.
Het is zeer de moeite waa rd! Ook
andere actue le probl emen dan het
'anders-zijn ' van Koen komen er in
voor: werkloo sheid, diefstal , de sloo p
van een oude steenfa briek waar de
kinderen zo graag speelden . . .
Johan van Os zorgde voor een prima
vertaling, waarbij de oorspronkelijk e
Duitse situat ie op heel herkenbare
wijze in het Nederlands werd omgezet.
Tot besluit
Ik zou echt erg blij zijn (en een heleboel
lezers-van-alle-Ieeft ijden van onze
rubriek ook) als jullie voor de Winter·
verhaaltjes zorgden. Doen!! Okee?
Insturen aan: Annel ies, Schutterlaan
29, Thesinge. Tot ziens !

MEDEDELING
REDAKTIE
G. EN T. EXPRESS
I.v.m. de slechte weersomstandigheden
is het ons niet gelu kt de krant op tijd
(24 februari) te laten verschijnen.

IJSVERENIGING 'PRESTO'
Uitslagen van de rijderij voor leden tot
en met 15 jaar gehouden op 28 januari
1979.
Meisjes 6 tlm 10 jaar
1. Greta Wierenga
2. Maaike Vos
3. A. Ramaker
Meisjes 11 tfm 15 jaar
1. Anita Stollenga
2. Marjan Havenga
3. Yvonne van Leggelo
Jongens 6 tlm 10 jaar
1. Jan Wierenga
2. Kor Ganzeveld
3. Johan Havenga
Jongens 11 Urn 15 jaar
1. Gerben Munneke
2. Arnold Stoll enga

STOET
OPHOAL'N
Wat 'n roare dag , nait, dei woensdag 'n
valtiend'n . . . 'k Wait nait hou of 't bie
joe ging, maar bie mie begon 't al
's rn örçns hail vroug. As 't störmt
's nachts, bin 'k hail nait rust ig - aal qe durig wakker en zo. Nou dus ook, want
't waaide ja dat 't rookte !
Nou staa it d'r natuurlijk wel ains
voaker 'n beste poest win d en benaam
as dei oet 't oost 'n kom t, is dat bie o ns
goud te verneem'n . din staait 'e recht
op onz' achter mu ur.
Maa r 'k keek wel eev'm raar tau gloaz 'n
oet, toun 'k van b èr oaf kwam . En 'k zei
ducht mie ook d'ainigste wel nait west
weez'n dei dat dee. Laive tied , wat 'n
gezich t ! Snei . en wát veur snei .. .!
'Kinst daar wel deur?' vrui g mien
vraauw , 'Joa, wat nait kin,' zee ik.
'k Mos ja naar stad , aan 't waark. Maar
toun 'k d'r eev'm aan wénd was, wi s ik
't al wel: dat was gai n do un.
In drei 'nzestig haar 'k zukswat ook
mitmoak t en toun kwaam' n bult'n bie
steed'n ook ja 'n meter of twei, drei
hoog te ligg 'n. En nou zag 'k dat wéér
gebeur'n!
Ain ding was maa r goud : 'k haar wa ark
mitnoom'n naar hoes ta u, omd at ik
daags van teveur'n docht haa r dat 't
wel ains slim glad word 'n kon vanwege
iezel en zo.
Mien waark huf d'r dus nait om
st ilstaan.
Nee, mié n waark nait.
Maar houveul binn 'n d'r nait dei d'r
persé op oet mout'n om aan de kos t te
komm'n . . .
Dat verneem je pas goud in ti ed'n as
vanweek! Din wo r je d'r rnit neus
boov'm op drukt dat wie aalmaal slim
van mekaar oafhang 'n.
Dei woensd agmörg 'n bieveurbeeld
kreeg'n wie in de goat'n dat d'r gain
stoet genog meer in hoes was. D'r
waar'n nog drei plakjes en zuil haar 'k
al 'n bord vol meel'nbrij had . Dat is
best eet'n, maar zuks mout toch ook
nait aaldeur . . .
Kiek, daar zit je din , hé. Gain bakke rswi nkel meer in 't d örp en l èste
kruden iersw inke l is nou ook al vort .
As weeg' n goud binn' n, is d'r niks te
doun , Joha n Moll emo a komt wel bie
deu r. Maar hai is wél ain van dei luu
dei d'r op oet mout'n en dat kon nou ja
nait . . .
Gelukkig is d'r te lefoon, maa r 't is nog
nait zo wied dat ze joe daar twei wilt'n
mit 'n haalve broene deurhin proal'n
kinn 'n .. .
Ze kinn'n joe hoogstens vertell'n dat ze
genog stoet in hoes hebb 'n, en dat
dee' n ze din ook . Most 't wél zuil
ophoal'n . . .
Buur'n haar'n wie ook nog eefkes

3. Elle Ebeling
Rijderij van leden op 11 februa ri 1979
Dames
1. Mevr. Tammel ing
2. Mevr. Ganzeveld
3. Mevr. Munneke
Heren
1. H. Stollenga
2. K. Bos
3. A. Mulder
Afvallersronde
1. H.J. Havenga
2. G. Bouwman
3. G. Paps
vroagd o f dei nog wat hebb'n mozz'n.
Haar'n genag , zee'n ze. Wie konn'n ook
ja wel wat van heur lain 'n.
'Aalmaa l best,' docht ik, 'maar weeg 'n
binn'n nait zo gaauw weer oop 'n. 't Is
beter dat elk zien aig 'n hol t, aans zit je
loater weer.'
En dus . "
Stevels aan, reeg'nbroek d'r over, 'n
parka mit bont aan en daar jaas van
reeg'npak nog over. Piep'm van reeg' nbroek dichtbind'n over stevels, din kin
d'r gain snei bie in kroep 'n as je de ur 'n
dikke bult hin mout'n . . . Handsch 'n
aan ! Zo haa r 'k gain last.
't Leek mien vraauw niks ta u. Wind ·
kracht neeg'n was 't ja.
Stroat oet wol nog wel, dat was om
eefkes te wénn'n. Maar toun kwam 'k
boel'n d örp, om houk van 't Gruine
Kruusgebouw, op Legeweg . Dat was in
ain keer de vólle gób ! Snei dee zeer
aan mien rechter waang . En weg was
spekglad: ain iezelpot. Daar kon gain
minsk op staan bliev'm , maar dat haar
'k eerst nait in de goal'n. Wind ston
dwaars over weg en veur dat 'k d'r om
doc ht, waaide ik gliede nd naar li nker
kaant van weg. Maar goud dat d'r gain
auto's reed'n . . .
Mit mu ite kwa m 'k weer aan rechter
kaant. Deur 't gras , dat was 't ai nigste
waar 'k loop 'n kon. Maa r dat was ook
wat biezunders , wa nt elke spriet was
opsloot'n in 'n deurzichtig kokert je van
gla shelder ies . . .!
Bie ' 't tolnoeske', stoef aan aander
kaant van aal' Stadsweg, kwam 'k veur
d'eerste bult snei te staan. 'k Ging d'r
al aan knei'n tau deur. Wieder ! In 't
dörp haa r'n d'r goun 'nd teeg 'n mie
zegd dat 'k d'r vast nait komm 'n zal . . .!
De weg was wieder weer schoon, maa r
o zo gl ad. En 't stóóf ! Ain widde boudel
veur mie out en nait veul meer as 'n
paar meter zicht. Boel'ndés: 'k kon
maa r zunig oog' n oop 'n hàll'n, want
snei , fie n en schaarp , prikte d'r st evig
in. En din inains weer 'n sneibult veur
mie, weer in lijte van 'n paar hoez'n.
Hou hoog zól 'e weez'n? Dat kon 'k nait
zain, zo stoof 't , Zal hai aan aander
kaant van weg ook leger weez'n? Maar
toun 'k d 'r op st apte , viel 't hall slim
mit!
Weer 'n ind schone weg en din weer de
volgende bult. Zei din ook wel mit vaal'n
. .. Hai lapt schuun op. 'k zak d'r 'n
best ind in weg! Manshoog is 'e! En
aan aand er kaant la pt 'e stail aal. Snei
oafklopp'n en wieder. Din inai n' n gain
stoeverij meer. Gain wonde r, d' r lig t 'n
boer'nree en dei is spaigelglad , daar
blilt gain snei op Iigg'n ! Maar ik mout
d'r ook over, daa r is gain st roeve
baarm ! Maar nee heur . . . veur de wind
aan glie 'k veur t weide maal naar
aander kaant van weg . .. Op 'n duur
kom 'k in de buurt van de gasput , 'k
sch ait dus al lekker op . Weg ligt d'r di k
vol snei en 'k heb gain meter zichl ap
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dal mo ment. Schemerig zai 'k eev'n
loater 'n lanteernpoal veur mie oet.
Maar hou lapt weg hier nou prec ies?
Want hier zilt 'n wat bochl'n, ducht mie
. . . En aan mien kaant zit 'n stoot ma in
ik . . . Daar mout ik nait in ! En din
inains weer 'n hoge sneiduun. 'n Slim
braide ook, diskee r. Kiek nou ains, nog
meer luu op pad! Vlak veur mie, op dei
bult , zai 'k inains 'n paar jongel uu
opdoek'n. Ook dik in 'I reeg'npak en ze
hebb'n d'r goud lol in! Wie zegg 'n 'n
paar woord'n leeg 'n mekaar, ma ar nait
veul, want feso unlik proal'n is d'r mil
zuks weer maar naauw bie. Kinn 'n
mekaar ja haast nait verstaan. W ieder
maar weer.
Din kom 'k op houk, bie Schulterloan .
Thais'n ! Lukt ! Schulterloan is brandschoon. Hai lemo al gain sneibu lt'n,
want wi nd stait d'r zuver in de lengte
over. Maar alweer : glád ! En oog'n
word 'n mie nou pas góûd rnit snei
dichtqooid !
Sto ef bie til in Thais 'n zai 'k ai n achter
't hoes staan ; dit inpakt stait 'e te
kiek 'n naar wal d'r bie hom om 'I hoes
tau gebeurt.
'Bin 'k hier al op Noordpool?' vroag 'k
hom. 'Nee,' zegl 'e, 'din mout je nog 'n
klain eindje wieder . . .'
'k Haar aans docht dat 'k d'r aal zowat
weez'n mos . . .
Nog eefkes en 'k stoa bie Johan
Mollemoa in winkel. Boel'n het hai
motor van zien woag 'n aan loop maakt.
Maar nait om Ie ried 'n .. .
Zien vraauw helpl mie aan stoel en net
as ik betaa l, koml d'r meer volk oeI
Gaarmwàl in: Roei Haarms mil zien
zeun Jans en schoonzeun Wim Kiel.
Slee achter heur aan, daa r mout 'I spul
straks op .
Haarms haar bie Hofslee eerst 'n paar
laange stevels kocht en 'n paar dreuge
zokk'n. Hai was van hoes gaan mil

gewone lege schoun 'n aan en loun was
hom daar snei in komm'n. Stalnkolle
vout'n haar 'e ja had , zee 'e .. .
Weerom kom ik weer 'n paar jongeluu
leeg 'n. Maar nou heb ik 'I beter as zai,
want nou heb 'k wind schuun van
achter'n en dat wil wel!
Dei baide manshoge sneibul l'n binn 'n
in lied nog hoger word 'n en 't is 'n hail
oav'ntu ur om d'r mit mie n sto et'n
overhin Ie komm 'n. 'k Zak d 'r weer 'n
best ind in , maar 'I lukt.
As 'k weer in dö rp kom , is d'r in
Hildebrandstroal ook 'n beste bult
gru id bie speultoentje. Maar toun haar
'k dei bie Boer'n lainbaank nog nail zain
Anderhaalf uur heb 'k d'r over doa n, hin
en weerom. Nait dat dat zo slim is,
wanI vrouger mozz'n minsk'n 't ja
mainst allemóál loop'nd oafdoun. Maar
over aander kaant: toun haar'n ze toch
wel mainst 'n bakker en krud enierswinkel in 'I aig 'n dörp . . .
Dat wo l 'k d'r maar eev'rn mit zegg'n.
jn

PLOEGEN·
ACHTERVOLGING
TEN BOER
Zal erdag 10 februari werd er op de
ijsbaan van Ten Boer een wedslrijd
'Ploeqen-achtervolqinq' geho uden, voor
de dorpe n uit de gemeente .
Hieraan namen 8 ploegen deel,
waarvan 2 uit Garmerwolde.
De wisselbe ker werd gewonn en door
de ploeg, bestaande uit: Klaas Bos,
Henk Slo lleng a, Jannes Wieringa en
Harm Jan Havenga.
Hel was voo r de derde ac htereenvolgende keer dat Garmerwolde de
beker wo n, zodat 0 " dus defi nitief in
ons dorp bl ijft.

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien .
N iet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen
laten wij u graag zien.
Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u alt ijd van harte
welkom .

Slaster · "en Boer
WONINGINRICHTING
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Café - Bar - Eef:counf:er

'LEWEMBORG'

AANNEMERSBEDRIJF

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

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

H.J.
nieuwbo uw
verbouw en
onderhoud

J.L.

HAVINGA
Luddestr aat I

oude rijk sweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

THESINGE
Telefo o n 1262

Boeren-Bu rgersBuitenlui!

• nieuwbouw
.werbouw
• onderhoud

•

VtXK het uir-oeren van werkzaamheden van
velerlei urd Stut het loonbedri jf 'Stc wezc' ebg
en nacht voor u paraat.

Runden Varkens- .
slagerij

Wn 'W'ij zoal \lOOf" U klA'V'lef\ doen?
Frezen . uaien - persen • maaidorsen - bieten
rooien • sproeien - het rnaken ~n rij kuilen •
grond- en graafwerk - enz .. enz .

Loonbedrijf Stowe u Gu'merwolde

•

J. Y. LEGGELO

Bestellingen worden bezorgd:

Telefoon 487389

vri jdagmorgen te Thesinge
vr ijdagmiddag te Garmerwolde

N atuu r lijk m ak e n w ij graag een
sche rpe o ffe rte voor u a ls ' t om
~~_
ee n zonn~erm gaat.
H aa r t ev e ns hou dt o nze afdeli ng
zeitmakerfj zich bezig met het
opn ie u w bekleden van markiezen .
o f met het repareren v.an r ènt en .
-;
O ns leveringsprogramma omvat
ve rde r :
vou w wanden. verduisteringen.
r ollu iken. voo rz etramen e n
konstrukt iewerken.
Informe er vrijb lijvend naM' onze
mogelijk heden e n pr ijzen.

Fa. M. w.d.
Molen & Co.

Garmerwolde

E.HAVENGA
OUOE RIJKSWEG 9
GARMERWOLOE
050-.487425

"

. '..,.

MOTOREN HANDEL

JOOP..

lets te vieren?

"

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

è .

lIoordh , -.
Bova g-lid

Levering ván all e soorten
rijwielen. motoren ,
bromfietsen
ZU NDAPP . KREIDLER • G ARELl!
·VESPA • l OM OS · YAMAH A
·f ANTlC

BakkerU Stol
J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoo n 050-127635

Oostemamriklaan 117
97 15 PB Groningen
Telefoon 050-772552

• Alle k.leuren en modeNren UI t woc,"ood
leverbaar _ Vele cccessoees en onderdelen
• Pmno se-oce en reparatie

Karnoor en werkplaats"
O ude R1lk§weg 12. G ar merwo lde .
tol 050·487098

RIIKSWEG 15
GAf{MERWOLDE
TELEFOON 05902-1624

A ovrseu ze voor Leweobc rg

W erkplu ts "s m aandags d e gehe le
da g gesl o t e n

rnevr H . Dr ew es. t- teerpaar 170.
rei. 0 50 -410 531 .

Hl-FI
TEl..lE VJSIE

eewens werhuur
wan
AU.,OBOXEII

Voor .nllchtlngen bellen naar:
P,j . v , ZMlten . tel . -187 09 1. b.g.g. 4873 28 .

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

Van der "olen
leyerC n~eC
alleen
zonneschermen

ELEKTRO
STEREO

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

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar
lichtstad New Vork!

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarPÎin
voor 15 plussers :
DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAA TS STIJ L.
. . . UW STIJL . . .!

10% premie

Rabobank

~

GARM ERWOlOE
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- --

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

~

Ho'stede in
Thesinse
Verf- Glas - Behang
Klompen - Laarzen

