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Van de redactie

eerste elftal van v.v. Glimmen te
gaan trainen, waar hij indert ijd
ook vandaan kwam als jeugd·
trainer.
Wij wensen hem ook aldaar veel
succes toe!
Je nieuwe trainer bij G.E.O. voor
het eerste zondagelftal zal dhr.
G. v.d. Ploeg uit Groningen
worden; ook hij veel succes
toegewenst! Wij hopen dat hij dit
elf tal naar een kamp ioenschap
kan trainen en leiden .

Alle voetballende jeugdlieden van
v.v. GEO hadden zaterdag 14
april de mogelijkheid samen naar
een wedstrijd van de FC
Groningen te gaan. Zo'n 25
jongens maakten van de
1'10gelijkheid gebruik. Het was
ontzettend mooi weer. 't Was
lekker warm en iedereen had zelf
die dag z'n wedstrijd gewonnen ,
zelfs het eerste ! Dus iedereen
had wel zin in een lekker potje
prof .voetbal.
Doch daar kwamen we bedrogen
uit. De Groningers hadden juist
deze wedstrijd uitgekozen om
slecht te spelen. De wedstrijd
eind igde in een 1-0 overwinning
van Willem 11. Doch dit deerde
niet. De jeugd had plezier aan
het uitje en zo ziet men maar
weer, dat GEO ook nog af en toe
iets voor zijn jeugd doet.
Misschien iets voor uw zoon?
Nieuwe leden zijn altijd welkom.

S.O.

GEO
jeugd uitje

werd. De soesjes enz. hebben we
met elkaar opgepeuzeld.
Er was, terw ijl de gerechten in de
oven stonden, veel gelegenheid
om met elkaar te praten , zodat
het een genoegl ijke avond werd.
De volgende bijeenkoms t is op 9
mei. Dan komt notar is Smith uit
Apping edam met een lezing over
erfrecht.
Als gasten ontvangen wij die
avond de plattelandsvrouwen uit
Ten Post.
Op 9 mei 's morgens gaan we op
excurs ie naar Vesta meubelen.
Dat wordt dus een drukke dag.

Voetbal

Op 11 april verzorgde het
gasbedr ijf Fivelingo een bak en
gril demonstratie voor de platte
landsvrouwen in Garmerwolde.
47 dames waren aanwezig om de
demonstratrice op de vingers te
kijken.
Er werden hamsoesjes gebakken,
een rollade gegrileerd. Er kwam
een rijst met kerrieschotel in de
oven en langzamerhand begon
het lekker te ruiken in de zaal.
Er werden borrelhapjes klaar
gemaakt onder de grill en tussen
de bedrijven door garneerde de
demonstratrice nog een taart , die
later evenals de rollade verloot

Trainer Pannekoek gaat v.v.
G.E.O. verlaten na 5 jaar tra iner
geweest te zijn. Dit is de langste
periode dat een trainer binnen
G.E.O. akt ief is geweest.
De eerste 3 seizoenen heeft hij
het eerste zaterdagelf tal
getraind. Met dit elftal heeft hij 2
keer het kampioenschap
behaald , wat menigeen zich nog
zal herinneren.
De laatste 2 jaar heeft hij het
eerste zondagelflal onder zijn
hoede gehad . Met dit elftal heeft
hij niet zoveel succes gehaald
als met het zaterdagelftal.
Tevens heeft hij al die jaren de
jeugd vanaf 12 jaar getraind, die
zeer enthousiast waren.
Volgens de sekretaris van G.E.O.,
dhr. G. Pops, was er zowel bij het
bestuur en de spelers een zeer
prettige verstandhoud ing met
Peter Pannekoek. G.E.O. betreurt
dan ook zijn vertrek om het

Trainer Peter
Pannekoek weg bij
G.E.O.

15 mei inleveren bij de redaktie
adressen, elders in dit nummer
vermeld. Hieraan zijn ' feestelijke'
prijzen verbonden : 3 kadobonnen
van f 25,-. De uitslag en de
afdruk van de prijswinnende
foto 's volgen in het mei-nummer.
U doet toch óók mee!! Op de
achterkant van uw foto naam en
adres vermelden!

Plattelandsvrouwen
afd. Garmerwolde

geen echte roll ades. Met de
feestdagen verkopen we ekstra
veel, maar normaal toch ook wel
± 40 per week. Verder is er alt ijd
vraag naar rol in 't zuur en onze
eigen gemaakte hamburgers.'

Boer en slachter
Als ik moest kiezen dan bleef ik
boer, dat wil ik nooi t missen.
Vorig jaar zijn we voor 't eerst
met vakantie geweest. We gingen
naar Canada. Mijn fami lie zei:
'wat is het hier mooi hé Jan.'
'Ja', zei ik, 'maar 's morgens
vroeg bij de koeien in het land is
het ook pracht ig.'
We hebben toch maar een melk
tank aangeschaft, want ik wil
boer bli jven. Liever boer dan
slager als ik de keus had.
Je maakt wel lange dagen,
meestal wel 12 uur per dag.
Voora l wanneer het vee in het
land staat en er allerlei jong spul
komt dan blijf je bezig.'

Het echtpaar Havinga: Jan
Lammert en Aaltje, voor hun
huis. De haak, waaraan vroeger
de paardeleidsels hingen , is goed
zichtbaar.

Toekomst
'Ik ben zelf 55 jaar en kan
normaal gesproken de mensen
nog 10 jaar voorzien van vlees,
maar dan is het afgelopen . Geen
van beide jongens voelt er wat
voor, maar als het zover is dan
zien we wel hoe het gaat.'

Voorlopig gaat Jan Lammert
Havinga nog door en zullen er
elke week de verse worsten nog
in de kamer hangen en zal hij
zijn rollades met touwtjes
ombinden.

De Garmer & Thesinger Express
gaat de tweede jaargang in!
Zoals u ziet, is de 'opmaak'
gewijz igd: wij hopen dat ons
maandblad hierdoor nog aan
trekkelijker voor u wordt.
Tevens willen wij een foto
wedst rijd organiseren voor onze
trouwe abonnee s. U heeft vast
wel boeiende plaatjes liggen van
de barre winter: die kunt u vóór

Speciali teiten
'Onze metworst wordt erg veel
gegeten. We maken zo'n 300 à
400 per week. Het is van een
recept dat mijn grootvader in
1879 al had. We maken het nog
steeds zo. Goed varkensvlees,
goede kruiden , dat gaat samen in
een varkensdarm. Varkensdarm
is veel beter dan dat plast ic of
ander spul wat men teqen
woordig veel gebruikt.
Verder maken we erg veel
rollades . Ook daar heb je goed
varkensvlees voor nodig, een lap
vlees, kruiden er binnen in en
dan oprollen , vervolgens touwer
om heen knopen . Ik weet zeker
dat wanneer we er geen touw
meer om zouden doen we veel
minder rollades zouden verkopen.
Die netjes die men tegenwoordig
gebruikt, ja dat gaat snel,
touwtjes erom geeft veel meer
werk maar de kwaliteit van de
rollade wordt er beter door .
Rollades met een netje erom zijn

Slager worden, slager zijn
'Je werd automat isch slager in
die tijd als je vader dat ook was.
Van hem leerde je in de praktijk
de fijne kneepjes van het vak.
Officieel zijn we een rund
varkens-, en lamsslachterij. We
slachtten bij de mensen thuis of
in onze eigen slachterij .
's Maandags en dinsdags gingen
we rond om bestellingen op te
nemen. We gingen dan 's woens 
dags slach ten en donderdags en
vrijdags brachten we de
bestell ingen rond. 's Zaterdags
werd dan de slachterij
schoongemaakt. We hadden dus
geen verkoop aan huis zoals nu.
Sinds we de enige slachterij in
het dorp zijn loopt het de hele
dag door, daarnaast wordt er ook
nog door ons bezorgd.
Men kreeg vroeger vlees en
bereidde het, wij hadden zelf
geen diepvries of koelcel. Sinds 2
jaar hebben we een nieuwe koel
cel en dat is een zeer waarde
volle investering. Zo zijn er de
laatste jaren steeds meer
investeringen gedaan, waar je
eerst wel wat moeite mee hebt,
zoals bijvoorbeeld de telmachine,
ik zou hem nu niet meer wi llen
missen . We hebben er zelfs 2 op
dit moment.
Vroeger was er weinig variatie in
de soort vlees die men wilde, het
was een stuk varkens- of rund
vlees. De laatste jaren verandert
dat , men vraagt naar andere
vleessoorten van een rund of een
varken. Laatst was er ook weer
iemand in de winkel en die vroeg
me of ik een entrecote had. Kijk,
daar weet ik niets van, van zulke
moderne dingen. Wij verkopen
gewoon vlees. Vroeger ver
kochten we nog mooi vet vlees,
reuzel (koan'nsmeerl, bloedworst,
hoofdkaas . Maar nu moet het zo
mager mogeli jk zijn . Dat is de
schuld van de dokters, want die
verkondig en maar dat het vette
eten niet goed is. Ik weet het
niet, maar ik denk dat vet vlees
niet eens zo ongezond is.'

Preèies 100 jaar geleden begon
Jan Lammert Havinga een
slachterij in het pand Ludde
straat , naast slachter was hij ook
boer en caféhouder. Na hem
heeft ene Klaas Havinga voor
slechts 1 à 2 jaar het pand
bewoond en in 1920 nam een
zoon van Jan Lammert de zaak
over, dat was Piet Havinga. In
1954 nam zijn zoon Jan Lammert
Havinga de zaak over.
Drie generat ies slachters in het
pand dat nu 100 jaar als
slachterij heeft gefunkt ioneerd. In
de loop der jaren is er zeker aan
het inter ieur het nodige
veranderd; het café met [acht 
weide van vroeger is nu de woon
kamer van Jan en Aaltje Havinga.
Ook de slachterij heeft de nodige
veranderingen ondergaan . De
laatste ingrijpende verandering
was het plaatsen van een
melktank tusse slachterij en de
kamer.
Buiten is weinig of niets
veranderd. We vinden 2 gevel·
stenen met inscript ie en boven
naast de deur zien we een haak.
Waar deze voor werd gebruikt is
niet helemaal duidelijk. De eerste
versie is dat de leidsels van de
paarden er aan vast gemaakt
werden. Een andere versie is wat
luguber van aard: op de haak
plaatste men de kop van een
geslachte koe of varken, zodat
men kon zien dat er was
geslacht.
Feit is dat de slachterij 100 jaar
bestaat en hij 25 jaar slachter is,
vandaar een gesprek met de
huid ige bewoner en slachter Jan
Lammert Havinga en diens vrouw
Aaltje .

Samen druk bezig achter de
toonb ank . . .

Jan
Lammert
Havinga,
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Veertig leden waren op 5 april
naar café Van de Toorn gekomen
voor de jaarvergadering van de
Vereniging voor Dorpsbelangen.
Penningmeester Roeit Jansen
kon melden dat de vereniging er
financieel goed voor staat: 1978

. werd afge sloten met een batig
saldo van f 2680,72. Dat komt
voor een groot deel door de toto
tentoonstelling over het oude
Thesinge, die vori g jaar mei werd
gehouden en die de vereniging
geen winde ieren heeft gelegd.
Besloten werd om, ondanks het
gunstige saldo, toc h de co ntri
but ie te verhogen van f 3,50 tot
vijf gulden. Dit om kom ende
aktiviteiten ook financieel
mogelijk te maken.
Een volgend punt op de agenda
was de best uursverk iezing.
Secret aris Tony van der Meuten
trad af en was niet herkiesbaar
omdat hij Thesinge gaat verlat en.
Mevrouw Roelie Dijkema werd in
zijn plaats gekozen . Voorzitter
Thomas de Vries bedankte Tony
van der Meulen voor zijn werk
voor de verenig ing .
Tal van punten kwamen voor de
pauze nog aan de orde: het
bestuursvoorstel om in de
komende zomer een wedstrijd
paallopen over Het Maa r te
organiseren, een voorstel om aan
de Schutterlaan bij de bus haltes
abr i 's te krijgen, en de vraag
waarom de leegstaande huur
woning aan de Molenweg niet
aan Thesingers maar aan iema nd
uit Wo ltersum wordt verhuu rd.
Navraag bij de gemeente leerde
dat de woning wo rdt gebruikt als
rui lwoning zola ng er in Wolter·
sum en Thesinge in het zoge
naamde krottenplan nieuwe
huizen worden gebouwd, waar
door somm ige mensen een
tijdelijk onderdak moeten
hebben.
Na de pauze liet Tony van der
Meulen een serie dia's zien over
Opper-Volta, een Afr ikaans land
dat hij in november als journal ist
bezocht heef t. Opper-Volta is één
van de armste landen ter wereld
en dat wa s op de dia 's duidel ijk
te zien.

26 juni a.s. zal er door
enthousiaste leden en leidsters
een zomeravond-demonstratie
worden gegeven.
Belangstellende dames kunnen
zich ook melden voor het
woensdagavond·volleybal op het
sportveld. Bij voldoende
deelname, is het mi sschien
mogelijk een damesteam samen
te ste llen . Tevens gaat men na of
er voldoende belangstelling is
om in het volgende cursusj aar de
activiteit en uit te breiden naar:
badm inton, tafeltennis, volks
da nsen en gymnastiek voor
heren . Het best uur staat open
voor ideeën en sugg esties. We
zien u graag op ond erstaande
lesure n:
din sdag
jongens 8112 jaar: 16.30-17.30
meisjes 8112 jaar: 17.30-18.30
meisjes 12116 jaar: 18.30·19.30
dames vanaf 20 jaar: 19.30-20.30
woensdag · volleybal vanaf 16
jaar: 19.15-20.45.

patat. Het regende bloemstukken
en bloemen, zodat de cafetaria
spoedig was omgetoverd in een
bloemenparadi js . Bij deze al snog
onze hartelijke dank daarvoor!
Ook na de gratis patatronde liep
het de hele dag storm , zodat we
aan het einde van de dag met
een tevreden gezicht konden
vaststellen dat de openi ng een
groot succes was geweest.
Hopende dat dit in de toekomst
ook zo blij ft , teke nen wij met
vriendelijke groeten:

Ria en Wout van der Toorn

zo'n f 2000,- in kas was, mede
door de vele optredens. Het
vertrouwen in het bestuur blee f
aanwezig, want Roelie Dijkema
werd herkozen als sec reta resse.
Op voorstel van het bestuur werd
besloten dit jaar gezamenlij k een
avondje uit te gaan, om zelf ook
eens een keertje feest te hebben.
We gaan ook gezamenlijk naar
de tweede voor stel Iing van
col leqa-toneelqroep W.W.K. op 30
april. De vergaderi ng verliep vlot ,
zodat we om 10 uur alweer aan
het bingoën waren.

S.O.

Op vrijdag 13 april om halt negen
opende voorz itter Arend Kampen
voor 14 aanwezigen, waaronder
de familie Buurlage (de grimeurs)
de vergadering. Dit jaar was het
jub ileumjaar en dat was te
merken. Drie keer werd op
getreden in café v.d. Too rn ter
ere van dat jubi leum . Samen zijn
zo'n 250 mensen getuige
geweest van het goede spel van
de vereniging. Ook is er nog
opget reden voor de bewoners
van de Bloemhof in Ten Boer en
de visclub van Garmerwolde. Ook
financieel was het een
succesjaar. Penningmeester Jan
Slump deelde mee dat er nog

zaterdag om 11 uur begon de
dag feestelijk met een rondmars
van muziekkorps en drumband
Ju liana , door het dorp, eindigend
bij de cafetaria van café v.d.
Toorn , waar men na het spelen
van een paar fraa ie muziek
stukken zich in het café te goed
kon doen aan een patatje en een
borrel.
De hele cafetaria stond va! met
kinderen die om het hardst
probee rden maar zo snel
mogelijk in het bezit te komen
van het begeerde zakje gratis

Jaarvergadering
Toneelvereniging VIOD

JAARVERSLAG SV
THESINGE

Opening Thesinger
cafetaria

Buiten het bestuur, bezochten
slechts vij f dames de [aar
vergadering op 27 maart jJ.
Wegens gebrek aan belanq
stelling is de kleutergroep
inmiddels opgeheven.
De nieuwe herengroep wordt
daarentegen goed bezocht. Mede
daarom wil men proberen de SV
Thes inge in stand te houden: een
kontributie ·verhoging is dan wel
noodzakelijk (voor kinderen onder
de 16 jaar wo rdt het f 5,- en
voor personen boven de 16 jaar

of 8,-). Mw. Hut en mw. Vink
werden als nieuwe kaskommissie
gekozen; de heer W. Oomkes
werd herkozen als bestuursli d.
Door verhuizing van de penninq
meesteres, mw . Rillema, is deze
funktie nog vakant. WIE MELDT
ZICH? Het bestuur beraadt zich
nog over een splitsing in de
meisjesgroep: om een groep van
14 tot 20 jarigen te kunnen
vormen zijn er wel nieuwe leden
in deze leeftijdsgroep nod ig. Op

6 mei
Garmerwolde 10 uur ds . De Vr ies 
Batenburg . Na de dienst gelegen·
heid de opg eknapte leerkamer te
bezichten onder genot van een
kop koffi e.
13 mei
Thesinge 10 uur dr. A.F.J. Klijn .
20 mei
Garmerwolde 10 uur ds . De v ries
Batenburg.
27 mei
Thes inge 10 uur ds. Fase .

iets goochelen . De goochelaar
speelde ook accordeon. Toen hij
op zijn accordeon speelde,
zongen (je kinderen allemaal
liedje s.
Maar als laatste kwam de buik
sprekerspop, die heette Johnny.
Het was een grappige pop , maar
hi j loog verschrikke lijk.
En als hi j loog , ging er een rood
lampje branden. Na de voor
stelling ware n de kinderen rood
van opwinding ! Dat kon ook niet
anders, want het was versenrik
keli jk leuk .'

KERKDIENSTEN NED. HERV.
GEMEENTE

Hanegevechten
P.J.G.
GarmerwGlde

Dit keer laat ik het woord aan
Alelta Groeneveld uit Thesinge,
die een verslag maakte van de
leestmiddag die de Vereniging
van Dorpsbelangen organiseerde
voor de jeugd. De illustratie werd
gemaakt door Oette van der
Molen.

Gezien het geweldige succes van
de Han egevech ten in de voor
gaande jaren heeft de P.J.G.
Garmerwolde besloten ook dit
jaar hier weer een groots
evenemen t van te maken.
Naast de reeds traditi oneel
geword en Hanegevechten zal ook
di t ja ar weer een nevenactiviteit
georganiseerd wo rden. Naar de
verwa chting van de voor dit
experime nt in het leven geroepen
commissie van de P.J.G. zal het
gehee l nog spectacul airder
worden dan reeds in voorgaande
jaren het geval was. Hierb ij zal
ook weer de nodige muzikale
omlijst ing aanwezig zijn.
Het geheel zal plaats vinden op 4
augustus a.s.
In het volgende nummer van de
G & T Express wordt u hierover
nader geïnformeerd .

De comm issie Hanegevechten .

FEEST IN HET DORP
'In Thesinge is op 28 maart een
voorstel ling van een goochelaar
geweest. Hij deed goo chel ·
kunsten voor , en er mochten
zelfs een paar kinderen naar
voren komen. Ze moesten dan

spaarvorm
•voor Jongeren

van 11 Vut 14 jaar
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Rboban f:I
GARMERWOLOE

Firma
R. Veenstra
BLOEMKWEKERIJ

Garmerwolde
Tel. 050-416280

Ten Boer
Tel. 05902-2946

Biedt een volledig assortiment voor
kamer en Win.

Binnenkort ook borderplonten, o.o.
salvia's. rogews enz.

7RAIISPOR7BEDRIJF
K. Jansen

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

Tel. 050 -487365.
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onze adverteerders
geven u ... service!

Muziekfeest Harmonie
te Garmerwolde

Gratis kleine advertenties zonder
zakelijk doel.
Alleen voor abonnees.
Geen herhalingen s.v.p.

if uitjGrs

TE KOOP:
2 Afzeli a tuindeuren (1.25 m bij
2.00 rn), 1 Afzelia voordeur
(0.92 m bij 2.00 m).
I.z.g.st. Prijs n.o.t.k.
L. V. d. Veenstraat 15, Garmer
wolde, tel. 050-416094.

TE KOOP:
Granieten aanrech t met kastjes.
Mw. Koor , W.F. Hildebrandstraat
7, Garmerwo lde.

TE KOOP:
2 geite n (moeder en doch ter).
P.J. v. Zant en, Dorp sweg 31,
Garmerwolde, tel. 050-416091.

stoo
o Onze futenfamilie inmiddels al
weer is gesignaleerd in het
Damsterd iep?
o De dirigente van het muziek
korps Juliana nu getrouwd is?
o Op Hemelvaartsdag geheel
Thesinge 'leeg' is vanwege een
trip naar Duitsland?
o Wij in het volgende nummer
uitgebreid aandacht zullen
besteden aan de zeer geslaagde
feestelijke ouderavond van de
o.l.s . in Garmerwolde?
o Dit nu niet kon vanweg e te
weinig ruimte?

O)fÜjtOlIdat..

de vereniging, hield hierover een
speech . De 'Alpenjagers' vulden
verder de avond, vooral in de
pauzes, en speelden tot ± 1 uur,
waarna er een disco was , the
Magic Five. Ook werdt er die
avond een tombola gehouden
met mooie prijzen . AI met al een
overbezet programma, doch zéér
gezellig en zéér geslaagd, wat
dan ook wel te merken was aan
de enorme belangstelling.

Het 'Groene Kruis ' heeft zich
gevestigd in de hervormde
pastorie, Dorpsweg 67,
Garmerwolde. Het eerste
consultatiebureau is er al
gehouden en wel op 4 april j .1.
Voor het lenen van rnaqazljn
artikelen kan men contact ·
opnemen met de concierge van
ons gebouw in Ten Boer:
Gaykingastraat 3, tel. 1575, of bij
de heer Veldman, Molenweg 9 in
Thesinge, tel. 1335.

Mededeling
bestuur
'Groene
Kruis'Op 28 mei in Ten Boer, 31 mei in

Garmerwolde, 7 juni in Thesinge
en 18 juni in Ten Post gaan de
drie korpsen van de gemeente
weer gezamenlijk op mars .
Juliana gaat alleen op pad door
Thesinge op 17 mei en 7
augustus. Verder was er op 11 en
14 april een bloemenaktie
georganiseerd, deze leverde
f 1100,- op. Korps en supporters
gaan met zo'n honcero man op
Hemelvaartsdag naar Duitsland,
om daar mars te lopen en een
concert ten gehore te brengen.
Op zaterdag 1 september wordt
het 5O-jarig jubileum gevierd . Het
programma is nog niet helemaal
rond, maar wel staat vast dat
elke groep mensen een plaatsje
in de optocht kan claimen , met
versierde wagens of auto's . Men
moet zich van te voren opgeven
bij het commitee. Verder nieuws
over dit jubileumjaar in volgende
nummers.

Op 24 maart j .1. hield de
'Harmonie' haar jaarlijk feest,
ditmaal in café de Unie. De
avond begon met het optreden
van het korps en de drumband,
gevolgd door 2 toneelstukken,
geheten : 'Koffi edik' en 'Lubbe
van Leerns', gespeeld door een
aantal leden. Ook de Tiroler
kapel was weer present en wel in
hun nieuwe pakken, speciaal
voor buiten en 's winters.
Dhr. vld Werf , beschermheer van

Activiteiten
'Juliana'
Thesinge

In verband met het jubileum,
organiseert de P.J.G. Garmer
wolde op zaterdag 12 mei, op het
oefenveld van de voetbalver.
GEO, om 14.30 uur TOUWTREK
WEDSTRIJDEN. Mensen uit
Garmerwolde en omstreken,
diverse verenigingen en P.J.G.G.
leden kunnen meedoen: b.v.
opgave per stra at of per vereni
ging (meerdere groepen per
straat zijn natuurlijk ook
welkom) . Zo'n groep moet uit 6
personen bestaan, t.w. 3 dames
en 3 heren , allen ouder dan 15
jaar . Zij mogen geen voetbal
schoenen of ander schoeisel met
noppen dragen . Het inschrijfgeld
bedraagt f 6,- per groep. Men
kan zich opgeven vóór 1 mei bij:
Abel Mulder, W.F. Hildebrand
straat 17, Garmerwolde (tel.
416117) of bij Henk Veenst ra,
Dorpsweg 14, Garmerwolde (tel.
414790) na 18.00 uur.

Komm. Touwtrekken P.J.G.G.

20·jarig jubileum
P.J.G.G.

De kapel die speelde mooi
Met de bergen op de voorgrond
Van Heidi ze was zo gezond
En dan het korps niet te vergeten
Ze speelden tot ze zweten
Dat is muziek dat je niet vaak
hoort
Een mars heb ik nog nooit zo fijn
gehoord
En het publiek was weltevree
Ze klapten vroli jk op de maat
mee
Dat is het waare van het geheel
Van leventig muziek zo als u
hebt vernomen
Ik hoop dat deze kapel nog eens
terug mag komen .

Een enthousiasteling.

, Beatrixoord
I Het Muziek
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Redaktie·adres: Vera van Zanten, Dorpsweg 31, Garrnerwolde
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 19. Tel. 050-414424
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Sla.ter • Yen Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. 05902-1383

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom .

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

H.J.

Café· Bar· Eetcounter
'LEWElIBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

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

'EKKO·SPAARPLAN'
JEUGDSPAARKLUB
t.b.v. 6- t lm 10.jarigen
MET 5% PREMIE

~

Raboba k~

Van der Molen
leyert nllet

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij graag een
scherpe offerte voor u als 't om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling

zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen.
of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat

verder:
vouwwanden. verduisteringen,

rolluiken, voorzetramen en
konstruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden en prijzen.

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

Kantoor en werk plaats:
Oude Rijksweg 12. GOlrmerwolde ,

tel. 050-416098.

Adviseuze 'lOOI'" Lewenbo rg:

mevr. H . Drew es . r-teerpaar 170.

tel . OSO-" IOS31.

GARMERWOlOE
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Café en cafetaria v.d. Toorn
Molenweg 7

Thesinge

• Allekleuren M modelle n UI t voorraad
~buor • Velt!cccessoees en onde,de~n

• Pnmo seosce M ~'obe

Levering va n alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP • KREIOlER - GARElll

·VESPA • TO MOS · YAMAHA
·FANTIC

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werkpl iloilu ' s mundags de ge hele

da l ges loten

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-487425

E. Havenga

9797 PC Thesinge.
G.N. Schutterlaan 28.
telefoon 05902·1957

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Schildersbedrüf
H. Hofstede

verf-glas-behang-klompen-Iaarzen

Bovag·hd

Sneeuwen ijze l zijn gegaan
Café v.d . Toorn blijft bestaan
En mocht u het misschien niet

weten
U kunt hier nu ook blijven

eten.

~, \ V,.,
-=~:::::::, ~
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P.J.G.-Iid.

steeds maar weer te vergaderen
om uiteindelijk van dit jubileum
een groot feest te make n.
Ook is er een creatie ve avond
geweest voor de leden, o.a. voor
het maken van costuums . De
dames T. Havenga, J. Hazeveld
en A. Ebel ing, leden van de hand
werkclub van de plattelands
vrouwen hebben hen op deze
avond terzijde gestaan. Ook zijn
de repet itie s in volle gang.
's Middags zullen er voor de
inwoners van Garmerwol de touw
trekwedstrijden gehouden
worden. Hiervoor is een oproep
gedaan o.a. aan all e verenig ingen
om een groep samen te ste llen.
Elke groep moet bestaan uit 3
dames en 3 heren. Een hele
organisat ie dus met elkaar.
Daartussendoor organiseerde de
P.J.G. op vrijdag 13 april j .1. nog
haar tradit ionele jaarl ijkse noten
schieten. Een groot succes! Wij
hopen allemaal dan ook dat het
jubile umfeest een geweldig feest
zal worden.

Zo zagen we vervolge ns play
back optreden de groepen ABBA,
LUV, verder Sandy, André van
Duin. met bloemko len en Guus
Flater met zijn vriend jes. Dit alles
bracht de zaal in uitbundige
stemming.

abonnees blij mogen zijn met de
tweede jaargang van ons nieuws
blad voor de dorpen, looft de G.
en T. prijzen uit. In Thesinge is
dit gebeurd met VVV-bonnen op
Koninginnedag, in Garmerwold e
zal dat gebe uren met medail les
voor winnaars bij het touw
trekken op de feestdag van het
PJG-jubileum.

Zoals velen al zullen wete n viert
de P.J.G. te Garmerwolde haar
20-jarig jub ileum. Dit feest zal
plaatsvinden op 12 mei a.s. voor
leden , oud-leden en donateurs.
Vanaf december is men al bezig
om van dit jubileum een groot
succes te make n. Verschillende
commissies zijn hiervoor aan
gesteld. Zo is er o.a. een touw
trekcommissi e, een financ iêle
commissie, een revuecommissie,
een deco rcom mis sie, enz.
Iedereen is ontzettend actief
bezig, zelfs oud-leden, en deze
samenwerking verloopt zeer
prettig, wat de hechte band
tussen de leden dan ook zeker
zal bevorderen .
In het begin kwam alles wat
moeilijk op gang, voora l voor de
revuecommissie. Vele stukken
zijn door hen zelf geschreven en
dit vergde nat uur lijk nogal wat
tijd . Maar gelukkig kregen ze heel
wat steu n van de leden (en oud
leden) om het geheel uitvoe rbaar
te maken . De verschillende
commissies hebben het erg druk.
Ze komen vaak bij elkaar om

P.J.G. Garmerwolde

opnemen, maar we hopen in het
vervolg toch weer trouw te
verschijnen op DE LAATSTE
ZATERDAG VAN IEDERE
MAAN D! Wilt u uw kopij dan ook
iedere maand voor de 15de
inleveren op de redaktie-adressen
elders in dit nummer vermeld?!
Ter gelegenheid van het feit, dat
wij als redaktie en u als

Deze avond kan zonder meer
grand ioos word en genoemd .
Door de hogere klassen werd de
musical 'Lariekoek ' opgevoerd,
wat door de jongens en meis jes
vol enthousiasme fantasti sch
werd gedaan . De lagere klassen
brachten een disco-show op het
toneel.

I

Feestavond o.l, school
Garmerwolde op 6 april

uitslag was als volgt :
1e pri js: groep 12 . Marion
Gaasendam, Mon ique Siepel. 2e
prijs: groep 9 . Klaas Post,
Jolanda v. Huis, Hendrikus
Doorn , Peter Luyt ink, Sandra
Harms , Joyce Siepel. 3e prijs:
groep 5 - Arno ld Stollinga, Lokke
Schuling, Brenda v. Leggelo, Ria
Post , Fokko Doorn, Berno
Pestm an.
Ook deze prijsu itreikin g vond
plaats in het ca fé. De prijzen
waren:

Voor de groten werd er een
stoelendans gehouden op de
weg en deze werd gewonnen
door mevr. A. Spanninga. Dit was
erg gezellig en ging dan ook met
de nodige hilar iteit gepaard.
Nog vergeten is te vermelden,
dat er 's midd ags een rondgang
door het dorp plaatsvond door de
'showgirls' en drumband van het
Damster Stedelijk Harm onie
Orkest uit Appin gedam ,
bestaande uit 50 personen.
's Avonds werd de feestvreugde
nog eens voortgezet, ook in ca fé
de Unie. Er waren veel belang
ste llenden en het oranjefeest Iiep
nog in de kleine uurtjes. Er werd
o.a. gedanst. Hiervoor werd
muziek gemaakt, d .rn.v, het
draaien van grammofoonp laten.
Ondank s het slechte weer dus
een erg fi jne Koning innedag!

Het Oranjecomité.

van deze gelegen heid gebruik om
met elkaar naar de Chinees te
gaan , om iets te eten.
's Avonds weer terug richtin g
Garmerwolde. De stemming zat
er goed in en iedereen was bli j
met hun behaalde prijs. Dit was
in de vorm van een mooie beker.
Halverwege stopte de bus nog
een keer om de dorst te lessen .
Ze zochten hiervoor een cafeetje
op. Het was erg gezell ig, doch
helaas geen muziek. 'Maar geen
paniek ', zeiden ze, 'wij hebben
toch muziek bij ons !' Zo gezegd,
zo gedaan. Alle instrumen ten
werden uit de bus gehaald en ze
gaven nog enkele nummers weg.
Dit verhoogde natuurl ijk de feest
vreugde . Een z éér geslaagde dag
en met veel succes!

Van de
redakt ie
Door de verandering in de lay-o ut
van de Garmer & Thesinger
Express moesten wij deze maand
helaa s later verschijnen dan
normaal. Daardoor kunnen we
deze keer wat 'aktueler' nieuws

Op zondag 29 april j.1. werd er
voor verschi llende Tiro ler
kapellen en Boerenkapellen een
concours gehouden. Deze
man ifestatie vond plaats in
Alm elo. Natuurlijk deed ook ons
Tirol er kapel 'de Alpenjagers' uit
Garmerwolde hieraan mee.
's Morgens om 9 uur vertrokken
zij met hun supporte rs, leden van
de muziekverenig ing + aanhang
en natuurlijk de nodige
inst rumenten, op weg naar
Almelo. De supp orters waren rijk
vertegenwoordigd. Dil maakte
men op uit het aantal wat
meeging, ± 50 personen (incl.
natuurlijk de Tiroler kapel) . Om
± 11.30 uur kwam men op de
plaats van bestemming aan,
waar men in een ca fé nog even
wat ging oefenen, onder het
genot van een kop koff ie. Om
12.30 uur begon het concours. Er
waren 13 groepen vertegen
woordigd. Het feest vond plaats
in een grote kantine. De Alpen
jage rs hebben vrese lij k goed hun
best gedaan en met de prijs
uitreiking kregen ze dan ook te
horen dat ze de 2e prijs gehaald
hadden met 418 punten. Erg
goed dus! 's Middags was er
even een pauze en men maakte

Met veel wi nd en af en toe buien
vierde koningin Juliana haar
70ste verjaardag. Doch het
slechte weer mocht de pret niet
drukken. 's Morgens was er voor
de kind eren een fi lm in ca fé de
Unie, geheten 'Peter Pan ' uit
Walt Disney. Er werd Nederlands
bij gesproken en de fil m was in
kleur. Daarna werden de kind eren
getrakteerd, o.a. op een sinaas
appel.
's Midd ags om 1 uur begonnen
de spelletjes voor de kleuters op
het school plein. In verband met
de koude wind werden somm ige
spel letjes in de gang van de
schoo l gehoude n. De kinderen
deden goed hun best en daarna
g ingen ze naar café de Unie voor
de prij su itreiking en een
co nsumptie. De winnaa rs waren
al le kinderen. Iedereen mocht
een prij sje uitzoeken.
Voorafgaande aan de kinder
spelen hield het muziekkorps
'Harmonie' een muzikale rond
gang door het dorp .
Om ongeveer 2 uur begon voor
kinderen vanaf 6 jaar een puzze l
toc ht. De kinderen werden in
groepen verdeeld en men vertrok
om de zoveel min uten. Overal
stonden wac htposten en ze
moesten telkens een opdracht
uit voeren, zoals een puzzel
op lossen, ezelt je prik, enz.
De kinderen hadde n er erg veel
plezier in en trokken zic h van de
kou en de wind niets aan. De

Tirolerkapel
'de Alpenjagers '

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naa r

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bell en na ar R.K. Stol,
Oorpsweg 40, Garmerwolde, tel. 050-416292 of 730498

H et ad res vo o r a l u w v lee s en fi j n e v leeswaren
S p ecia l is t in ro ll a d e s. droqe- en v er se w orst

Iedere woen sd ag Gehaktda g

\'Iees Ille\'I·••II"~
1I ,,'eet Iiest
"';IU.·.IIII.

• B''''' ':--: --J . FEENSTRA
~. . . . ., ~ .. " .;. / ..

- . ~~::_~~_.._ ". R,)ksweg145
. . ~- ~~ Ruis ch er brug

, . _~_ edelslager = ~.~..- Te l 050 · 487413 .

Voor uw bruiloften, feesten,
partijen. recepties,
vergaderingen en

bijeenkomsten

Telefoon 050-4 16253

CAFÉ 'DE UNIE'
Dorpsweg 65, Garmerwolde

Oosterhamri klaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

~
~
~

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

BokkerU Stol


