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aandacht. Ik bedoel dat helem aal
niet zo, maar het gebeurt helaas,

'Zijn er ding en waar je alti jd
plezier in hebt? '
'Jazeker. De leefgemeenschap,
de omgang met co llega's, de
boeren met wie je samenwerkt. Ik
ben echt geen mens die bijvoor
beeld ergens alleen zou kunnen
worden. Vera, mijn vrouw , is
eigenlijk net zo. Is ook zeer
aktief. Doet veel verenigingswerk
en zo. Nat uurl ij k ben ik daa r erg
trots op en ik juich haar
akt iviteiten erg toe. Maar ik ben
wel iemand die vrij gauw iets als
normaal gaat beschouwen. Je
hebt het al wel geme rkt : het
verenigingsleven vind ik erg
belangrijk voor een dorp.

MACHINIST/MONTEUR
In de grote loods staan zoveel
machines dat Piet er wel
machinist en monteur bij moet
zijn om al die repara ties daaraan
te kunnen doen.
'Ja, de tijd is er meestal te kort
voor om p.r iemand voor tp
kunnen laten komen. 't Zaakje
moet vaak zo gauw moge lij k
weer kunnen draaien.
Die reparaties neem ik dan ook
voor mijn rekening . Maar
natuurlijk kan ik ook niet álles
repareren.
De heren Sto llinga en Van
Weerden bemoeien zich niet met
de dagelijkse gang van zaken.
Wel doen ze dat met de aankoop
en het inruilen van machines en
dergelijke. En ook in het bepalen
van het beleid in het loonbedrijf
spelen ze een erg grote rol.'
'Zeg Piet, als we dat allemaal zo
eens beluisteren, komt er nog
één vraag bij me boven: Gun j ij
jezelf en je gezin wel vakant ie?'
'Als ik mijn hart volg: nee! Er is
een paar jaa r niets van gekomen.
Je kunt nameli jk niet zomaar
zeggen in dit werk: nu ga ik er
eens een paar weken tussenuit.
En ik kan ook heel moeilij k
afs tand doen van mijn werk. Als
ik op vakantie ben en ik zit niet
al te ver weg, dan heb ik al gauw
de neiging op te bellen en te
vragen hoe de zaken ervoor
staan. Dan heb ik geen rust ! 't
Uefst houd ik vakantie thu is. Kan
ik lekker in m'n tuint je werken.'
Ja ... We hoeven het eigenl ijk al
niet meer te zeggen. Dit is Piet
van Zanten ten voeten uit !! !

Care/ Hazeve/d, Bob Vos

Normaal moeten de bieten eind
november gerooid zijn .
Wat we in de herfst ook nog
doen, is het naploegen. Dan
staat de winter tenslotte voor de
deur. En vooral de laatste winter
hebben we het druk gehad met
sneeuwru imen ...
Tenslotte zijn we nog akt ief met
het verspreiden van mengmest.

De winter is vooral ook de tijd
waarin de machines worden
schoongemaakt en onderhouden.

HET MILIEU
" Ik heb het idee dat j ij nou niet
bepaald zo'n goed figuur bent
voor ons milieu, Piet.'
'Tja . . . kijk, alles wat te maken
heeft met parath ion, insecticiden
en bespu itingen, is natuurl ijk niet
goed voor het milieu. De een
trekt zich dat natuurl ijk meer aan
dan de ander .'
'Als je nou bezig bent met het
spuiten van vergif, denk je dan 't
is voor een goed doel ?'
'Ik ga uit van het standpunt: het
doel heiligt de middelen, maar
niet ten koste van alles.
Ik kan het wel een béétie waar
maken .
Ik ben dan wel wat je noemt een
'mil ieu-ónvriendeli jke man ' voor
een bepaalde categorie mensen.
Maar voor agrariêrs is het
gewoon een noodzaak dat er
gespoten wordt. Je kunt je
afvragen of het niet op een
andere man ier te ondervangen is.
Je zou het kunnen doen door
biologische bestrijding, maar dat
wordt dan wel een erg duur
proces . ..
Kijk, vroeger gebeurde het
bestrijden van allerlei onkruiden
met handkracht. Het gewas
moest immers toch ook vroeger
beschermd worden. Maar dat kan
gewoon niet meer.
Het is ook niet alleen de
bescherming van de gewassen,
er komt veel meer bij kijken. De
gewasbeschermingsmiddelen die
wij gebruiken, zijn afbreekbaar.
De persistentie van de middelen
is voor de gewassen als zodanig
niet schadelijk. En we zijn
gebonden aan ontzettend strenge
voorschriften wat de bespu i
tingen betreft.'

PIET PRIVÉ
'Wat zijn je hobbies Piet?'
'Het verenigingsleven in
Garmerwolde.
Lezen doe ik ook graag. En
tuin ieren.'
'Mogen we weten wat je slechte
eigenschappen zijn? '
'Onvoldoende aandacht
schenken aan mensen uit onze
gemeenschap. Ik ben graag
behulpzaam, maar ik schenk te
weinig aandacht aan vooral
zieken. 't Is eigenlijk een soort
egoïsme van me, maar mensen
die bi jvoorbeeld in het ziekenhuis
liggen, zijn snel aan mijn
aandacht ontsnapt. Dat komt
door het werken in teamverband.
De mensen in zo'n team vragen
al je aandacht op. Als er iemand
van het team ziek wordt,
ontsnapt hij ook aan mijn

SUIKERBIETENOOGST
'Ja, dan heb je dus de bieten
oogst, van half september tot
half december.
't Is een gewoon verschijnsel dat
je de bietenwagens ook nog wel
tot de kerstdagen ziet rijden.

voorjaar grondbewerking, tot aan
de oogst ; gewasbescherming;
mechanische en chemische
bewerk ing; zaaien (eerst graan ,
dan bieten en aardappelen).
In mei-jun i begint voor de
veehouder de oogst in de vorm
van kuil gras en dan in jun i het
hooien . Dat kuilen is overigens
een bedrijfstak waar wij ons
intensiever mee gaan bemoe ien.
Juli is voor ons een rustige
maand . Alleen de gewasbescher
ming blijft dan doorgaan.
'Personeel vraag je? Nou, ik doe
alles besl ist niet alleen , dat snap
je. Maar het aantal mensen dat
ik aan het werk heb is zo ster k
wisselend, daar kan ik nauwelijks
een uitspraak over doen.~aar
het varieert van twee tot tien. Zo
ongeveer. Dat hangt van de werk
zaamheden af.'
"t Leukste aan dit soort werk? Ik
vind eigenlijk alles best leuk, ik
doe alles met plezier. Maar als je
't wilt weten: het leukst vind ik
toch wel het uitvoeren van
bespu itingen.'
'Werken jullie ook wel buiten
Garmerwolde?'
'Ja, we gaan toch wel veel
verder, maar dat hangt samen
met het werk dat gedaan moet
worden hè. Wat de graanoogst
betreft gaan we niet zo ver
schri kkelij k ver uit de buurt.
Een veel groter bereik hebben we
met bespuitingen.

HOOGSEIZOEN
'In het hoogseizoen hebben we
het ontzettend druk. Met oogsten
dus. Dan hebben we werkelijk
nergens anders t ijd voor. Maar zo
gauw de gewassen van de velden
af zijn , beginnen ook weer de
andere werkzaamheden, zoals
het slotenreinigen van
begroeiing. Daarna krijg je weer
de periode van het opnieuw
inzaaien van wintergerst en
koolzaad. En dan dus ook weer
de gewasbescherming, vooral
tegen bodeminsekten.
De gewasbescherming loopt door
tot de temperatuur zo laag is dat
de onkruidzaden bijna niet
kiemen.

Maar ik neem jullie niks kwalijk
hoor !'
'Hoe ik loonwerker geworden
ben?
Nou, in 1975 hebben mijn
collega-boeren de zaak van de
vereniging overgenomen en daar
vloeide uit voort dat ik loon
werker werd. Ik had daar
namelijk al ervaring in opgedaan,
immers. En ik had er wel aardig
heid in. Eigenli jk was het
helemaal niet de bedoeling dat ik
dit werk zelf zou gaan doen ,
maar dat is zo gegroe id.

STOWEZA
'Die naam betekent: Stollenga,
Van Weerden, Van Zanten. Het
werk in een loonbedrijf is best te
overzien.
't Is als volgt te verdelen : In het

hier in Garmerwolde geweest en
er zaten zo'n elf of twaalf
agrariêrs in, zowel uit de
akkerbouw als uit de veeteelt 
hoek. In het begin heeft die
verenig ing eigenl ijk nooit een
vaste plaats gehad. Het onder 
komen was bij diverse boeren,
meestal bij degene die de beste
stal ling had. Na drie jaar nam de
vereniging iemand in dienst.

PELLEBOER
'Dit bedrijf waar ik nu woon is

. eigendom van de heer Pelleboer.
Nee, niet de weerman! De voor
malige werktuigenvereniging
heeft hier de laatste jaren
gezeteld en toen is ook de loods
gebouwd, waar ook nu de
machines in ondergebracht
worden . Die loods is ook eigen
dom van de heer Pelleboer.
Kijk , als het die weerkundige
geweest zou zijn , hadden de
Garmerwolders hem vast wel
beter weer laten bestellen . . .!
Want toen ik hoorde dat jullie
vanavond zouden komen , dacht
ik: 'Waarom nou juist deze
avond, nu het zulk mooi weer is
en ik het dus zeer druk heb.
Jullie hadden beter dit interview
kunnen bewaren tot een regen
achtige dag. !:le laatste tijd heb
ik bijna elke avond thuis gezeten

Na diverse telefoontjes ... eindelijk Piet aan de lijn!
'Waarom moet je mij hebben?' vroeg hij, toen we hem
om een interview voor de Garmer vroegen. 'Alle mensen
In ons dorp zijn belangrijk. 'k Ben net thuis, 'k moet nog
eten .. .'
'Als we maar even met je praten', verweerden we ons.
"k Moet ook nog naar de boekhoudster . . .'
Er is waarachtig met die jongen geen afspraak te
maken. Hij wil er nog tussenuit knijpen, maar na veel
aandringen lukt het ons toch, dit interview met hem te
hebben.

Toen we binnenkwamen: 'Pilsje
heren? Koffie hebben jullie zeker
al gehad , hè? ·Je moet ook nog
even wachten, ik moet nog even
iemand bellen.'

GROOT LANDBOUWBEDRIJF?
'Nee' , vindt Piet overtuigd, 'het is
géén groot landbouwbedrijf.
Vroeger was het dat wel, zo'n
twintig jaar geleden nog, maar 't
geldt nu als een mldden bedrijf.'
We weten natuurlijk dat ook zijn
vader landbouwer is. Wi l hij
precies dezelfde kant op als die?
Of wil hij er misschien toch nog
wel eens vee bij? Had hij
misschien alti jd al de bedoel ing
'in de landbouw' te gaan met
daaraan gekoppeld een loon
bedrijf?
'Nou , da's 'n heel verhaal', gaat
Piet verder. "k Heb alt ijd graag
landbouwer willen worden. Land
bouw bestaat uit twee takken hè,
akkerbouw en veeteelt . 'k Wou
ook wel in de veeteelt, dat
ernaast doen, gemengd bedrijf
dus. Maar ik ben toch van dat
idee ter ug gekomen. Akkerbouw
trok me toch het meest aan.
Ik ben op dit moment dan ook
een rasechte akkerbouwer. Vee
is mijn hobby, in de vorm van
paarden en een paar geiten. 't
Was de bedoeling, uiteindelijk
het bedrijf van pa over te nemen
en akkerbouwer te worden. Maar
't is wel heel anders gelopen! In
de verste verte heb ik nooit de
Intentie loonwerker te worden.
Dat gebeurde gewoon door toe
val, bij de voormalige werktuigen
vereniging als noodhulp.'
'Hoe oud was je toen ?'
'Negentien. In datzelfde jaar ben
Ik In het naseizoen als tweede
werkkracht bij de werktu igen
vereniging overgegaan en 2 jaar
daarna hebben mijn vader, twee
collega-boeren en mijn persoon
de werktuigenvereniging over
genomen.'

DE WERKTUIGENVERENIGING
'Dat was een organisatie van
veehouderij en landbouw bij
elkaar.
De vestiging is zogezegd altijd
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'THAISEN' (:t 1930)

Examen(s)t(r)ijd .

De omtrek van 't dörpke, wie
kon'n tja zo goud
Hier leerde ik 't leven met heur
vreugd en verdrait
Men holt van dei plek- joa het zit
joe in 't bloud
Aäl is den toal en de aansproak
wat vraid
Het ligt wat terziede, men leeft er
wat zwoar
Moar men vuilt er veur vrede en
recht
Het kenmaark van 't woare, da's
d'ainvoud veur woar
Dat is 't wat 'n Thaisinger zegt

len Thaisen doar hem'n wie
d'olle meul 'n nog stoan
Dei 't aanzicht van ons dörpke
stoffeerd
Doar hem'n wie de hoesjes an
Thaisinger loan
d'Olle kerk is een foto wel weerd
En den hem'm wie ten leste nog
Thaisinger moar
En Schipsloot . wat er almoal bie
heurd
Dat is . en dat blift altied
Thaisinger woar
Zo laang d'er gain ramp hier
gebeurd

Ein dörpke • as kiend heb 'k dien
hoesjes aanschouwd
Doe was dou • de wereld veur
mie
Veul is er bleven - veul is d'r
verbouwd
't Kort begrip van weleer is
veurbie
Moar wat is d'r bleven en woar ik
mag goan
De klank van dien klok gaalmt
mie noa
Zien herin 'ring aan alles van hier
blift bestoan
Zolaang ik dien toal nog verstoa

Tiddo schutter

Voor velen is de str ijd, en
daarmee de tijd van de examens
weer achter de rug. De exami·
nisten zijn over het algemeen vrij
pessimistisch, maar hopelijk
vallen de uitslagen (zo rond eind
mei) toch mee . . .
Feit is, dat men steeds in het
onzekere verkeert en dat vreet
aan je. Petra Blink en Maria
Wieringa verklaren dat ze op 30
mei (de dag van de uitslag)
beslist niet thuis zullen zijn!
Bij het uitkomen van deze
Garmer & Thesinger Express zal
voor velen het zwaard van
Damocles nog niet zijn gevallen:
daarom mensen, blijf nog èven
duimen.
Op de goede afloop!

Huisvrouwen) die per afdeling
een kind financ ieel adopteren.
Als jouw moeder in zo'n
vereniging zit , moet je eens
vragen of haar afdeling daar ook
aan meedoet.
Er zijn collectes van UNICEF, het
kinderfonds van de Verenigde
Naties. Die doen hetzelfde goede
werk met het geld uit Nederland.
Ik bedoel maar . . . we kunnen
alti!d iets doen. Iedereen kan
hierover volledige informatie
krijgen bij : STICHTING FOSTER
PARENTS PLAN NEDERLAND,
Postbus 5000, Amsterdam , of bij :
Annelies Heuvelmans,
Schutterlaan 29, Thesinge (tel.
2(01).
Terwijl ik dit schrijf , is het lekker
warm en mooi weer. Eindelijk!
We worden er allemaa l heel
vrolij k van. Je kunt weer
zwemmen, of spelen in de zon.
Fijn. Maar bij slecht weer is er
altijd nog je warme huis. In
Nicaragua kan het ook heel hard
regenen, vooral 's winters , erger
dan bij ons. Daar zijn een dak
van zink en muren van karton
niet tegen bestand . ..
Denk daar eens aan, in dit Jaar
van het Kind.

Voor veel mensen in Thesinge en
Garmerwolde heeft de naam
Tiddo Schutter een bekende
klank, naast het feit dat hij
ti entallen jaren raadslid is
geweest, is er ook een ander
aspekt waarvan wij vinden dat
dat wel eens in de publiciteit
mag komen.
De heer Schutter heeft namelijk
in zijn jonge jaren heel wat
gedichten en korte toneelstukjes
in het Groninger dia lekt
geschreven. Als we hem vragen
hoe je daar nu toe komt dan
geeft hij daar de volgende
verklaring voor:
'Vroeger op school in Thesinge
had ik les van meester Reinders
en deze man behandelde op
school erg veel romant ische
gedichten. Ik voelde me daar erg
toe aangetrokken en zodoende
ben ik zelf ook gaan rijmen en
dichten. Naderhand kwam er nog
een ander aspekt bij. In de
krisisjaren was ik ook een van de
mensen die te kampen had met
de heersende werkeloosheid.
Toen bleek dat er voor mijn korte
toneelstu kjes in het dialekt wel
belangstelling bestond heb ik
een aantal toegestuurd naar
uitgever Van Dijk uit Groningen
en naar uitgeverij Vestax in
Winschoten, daarnaast kreeg ik
voor elk stuk ook nog weer wat
geld en dat was in die tijd erg
welkom.'
Tot zover het verhaal van de heer
Schutte r, we hebben besloten om
in de eerstkomende kranten
steeds een gedicht of kort
verhaaltje van hem te publiceren .
Belangrijk argument daarbij is
ook dat we op deze manier eraan
meewerken om het Groninger
dialekt wat in stand te houden.

WAT WE KUNNEN DOEN
Er zijn scholen in nederland (en
in andere 'rijke ' landen) die
bijvoorbeeld met z'n allen een
kind financieel adopteren, of met
een paar klassen: die paar
dubbeltjes mist niemand. Daar
zou je op school eens over
kunnen praten.
Er zijn mensen in nederland, die
per gezin, of samen met andere
gezinnen, een kind adopteren.
f 45,- per maand blijkt dan
opeens een schijntje, en ergens
op de wereld kan een ander kind
weer wat gelukk iger worden.
Daar zou je thuis eens over
kunnen praten.
Er zijn verenigingen (bijvoorbeeld
een afdeling van de Plattelands
vrouwen of de Ned. Ver. van

PLEEGOUDERS
De Stichting 'Foster Parents
Plan' stelt ons in staat een kind
als bijvoorbeeld Janeth een
beetje vooruit te helpen. 'Foster
Parents-z ljn betekent dat je dan
pleegouders wordt van zo'n kind,
terwijl het kind gewoon in zijn
eigen land kan blijven: je bent
dus eigenlijk alleen maar
financiële pleegouders.
Die hulp, die druppel op een
gloeiende plaat, kost f 45,- per
maand. Nu zeg jij natuurl ijk:
'Maar ik ben toch ook maar een
kind! Ik kan toch zeker geen
pleegouder worden! En ik heb
toch geen f 45,- per maand!'
Nee, natuurlijk niet , geli jk heb je.
Maar moet je luisteren.

Dit is het Jaar van het Kind. Wat
betekent dat gezeur.over het Jaar
van het Kind nou? Staat er weer
iemand met een collectebus te
rammelen en je doet er wat in,
niet al te veel, want je wilt ook
nog naar de kermis. Ja toch?
Unicef-eollecte , zeggen ze dan,
nou ja, toe maar weer.
Kinderen als Janeth zijn arm,
heel arm, neem dat maar van mij
aan. Ieder half jaar naar de
tandarts moeten is dan wel geen
pretje, maar pijn omdat je niet
kunt is veel erger. Nooit
helemaal gezond zijn omdat de
dokter zo ver woont en
medicijnen te duur zijn, is
afschuwelijk. Plannen maken
voor je toekomst maar niet weten
of je ooit naar school zult
kunnen, is ontzettend : het moest
niet mogen.
Dàt betekent het Jaar van het
Kind eigenlijk: dat we allemaa l
proberen te helpen, om het leven
en de omstandigheden van
kinderen, die onze hulp zo
broodnodig hebben, iets beter te
maken.

IIUGD
HET VERHAAL VAN EEN
MEISJE

JAAR VAN HET KIND
Over het leven van Janeth zou
nog veel meer te vertellen zijn.
Geen vrolijke verhalen, en soms
onvoorste lbaar wanneer je dit
alles hoort en leest in je warme
nederlandse huis met je buikje
goed-gevuld . . .
Het hoeft ook niet, want Janeth
is maar één klein voorbeeld van
die enorme hoeveelheid kinderen
uit de 'ontwikkelingslanden',
zoals wij de arme landen van de
wereld noemen. Daar moeten
scholen komen, en gezondheids·
zorg, en dagelijks goed voedsel,
en vervoer en . . en . . . nou ja, àl
die dingen die wij niet eens meer
'luxe' noemen, maar die we heel
gewoon vinden.

Janeth is een meisje uit
Nicaragua, een ver arm land in
Midden-Amerika. Ze is acht jaar.
ze heeft acht broers en zusjes,
en ze heeft haar ouders (hoewel
haar vader meer op reis is dan
thuis , om te proberen elders aan
de kost te komen). Die elf
mensen wonen in een huisje van
7 meter lang en 5 meter breed.
De muren zijn van karton, het
dak is van zink en vloeren zijn er
niet , alleen maar aarde. In dit
piepkleine huisje (zeker niet
groter en missch ien zelfs kleiner
dan de gemiddelde nederlandse
wóónkamer!) heeft de familie een
tafel, een paar stoelen en vier
bedden. Verder niks. En daar
moeten ze het dan maar mee
doen.
Op foto 's is Janeth een heel leuk
kind om te zien, met kastanje
bruin haar en donkere ogen. ze
is tenger en ze kijkt pienter de
wereld in. Later wil ze verpleeç
ster worden. Maar met al haar
acht jaar is Janeth nog nooit op
school geweest. Dat kan pas
volgend jaar, als de school die
nu eindelijk in hun buurt wordt
gebouwd, klaar is ... én als er
dan schoolgeld is voor Janeth.
Voor dat schoolgeld wordt nu
gezorgd, via de stichting 'Foster
Parents Plan' waarover ik
zometeen meer zal vertellen. Via
diezelfde stichting wordt ook de
school gebouwd. En misschien
kan er nu ook eens wat geld
komen, voor medicijnen die de
famil ie nodig zijn: want door dat
slapen op de aarden grond zijn
ze allemaal voortdurend ziek, en
erg veel gevarieerd eten hebben
ze ook niet. Janeth moet ook
nodig naar een tandarts, maar
die woont zo ver weg en zo'n reis
is zo duur .. .

EXPRESS

Dan voor een lekker stukje taart ol gebak. even naar

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol,
Dorpsweg 40, Gannerwolde, tel. 050-416292 of 730496

Ooa'erhamrtklaan 117
9715PB Groningen
Telefaon ()5().n2552

~
-$i

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

BokkerU Stol

TELEF OON 050-416062

CAFE

jfägrrmrü~trr
GARMERWOLDE

Bied! een volledig assortiment voor
kamer en tuin.

Binnenkort ook borderplanten. o.a.
salvia's. oogetus enz.

Firma
R. Veenstra
BLOEMKWEKERIJ

Garmerwolde
Tel. 050 -416280

Ten Boer
Tel. 05902-2946



UITSLAG FOTO WEDSTRIJD
WINTER 1978-1979

EERVOLLE VERMELDINGEN

1. Inrit dr. Friezema door J.
Oterdoom . Garmerwolde
2. Waarheen? door L. Guyaux .
Garmerwolde

Veel sneeuw door L. Guyaux 
Garmerwolde
Dorpsweg Garmerwolde door J.
Oterdoom . Garmerwolde

natuurlijk door de moderne
apparatuur, sluit Kees aan.
Of dit een reden is om er na 8V.
jaar mee te stoppen wil ik niet
beweren, maar feit is dat je er op
den duur wel moe van wordt. De
enorme drukte en de nodige
trammelant van de laatste jaren
zijn zeker wel debet aan het
besluit om er mee op te houden.
Dat is overigens al van de laatste
twee jaar. Als bewijs van de a·
commerciele instelling van
Puffenstuf werd er een gratis
filmavond georganiseerd voor de
bejaarden van Thesinge: een
prima gebaar.
De vele technische apparaten die
het instrumentarium vormen,
blijven in de groep. Mocht
iemand hiervan gebruik willen
maken (voor een feestje, of een
verenig ing) neem dan even
contact op met de jongens. Het
blijft bewaard voor het dorp
Thesinge.
De opvolging kan helaas nog niet
bewerkstelligd worden, zodat op
21 april voorlopig de laatste
puf jes van de stuffers
plaatsvonden. Terwijl Meat Loaf
het paradijs bezingt, praten wij
nog eens vergenoegd na over de
laatste jaren. Het was zéker een
mooie tijd.
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kwam ik er ook bij', vertelt Bertus
Ridder.
Evenals in elk bedrijf, vond ook
bij Puffenstuf steeds een
modernisering plaats. Werd in
het begin 'gedraaid ' met radio's
en transistors, rn.b,v. de heer Van
Dellen, het huidige materiaal is
van zeer professioneel kaliber.
Zoals gezegd, was het voor ieder
steeds een hobby en het was
dan ook een heel risico om
steeds te vernieuwen. Bleef het
publiek weg, dan kon je het wel
vergeten . Peter en Kees kennen
de apparatuur van vroeger nog
bij naam. Waarbij men met
weemoed terugdenkt aan hun
eerste tune (voor de kenners:
'Groovin' van Mr. Blue).
'Toen was het nog gezellig, voor
ons ook tenminste', aldus alle
aanwezigen.
Dat de geluiden niet alleen voor
Thesinge gereserveerd werden ,
blijkt wel uit de vele uitjes die
men heeft beleefd . Dan moest er
in verschillende accomodaties
gewerkt worden ; aan deze uit
stapjes was meestal een C.P.J.·
avond verbonden. Het dient toch
wel even vermeld worden, dat bij
de drive-in in de veemarkthallen
een versterker naar de knoppen
ging. Het ding was voor Paul
Ufkes iets te zwaar . . . Maar de
verzekering dekte de schade. Dat
was ook de enige tegenslag die
men had.
Puffenstuf gaf echter ook acte
de présence bij de volgende
activiteiten: carnavalsfeesten,
schaatswedstrijden van de
'Scheuvel' (met d.j. John V.) en
een fakkeloptocht, waarbij de
stekker uit het stopcontact werd
getrokken door een buurman.
Teveel lawaai, was zijn
verklaring.
Het valt de jongens zelf ook op,
dat de muziek steeds harder
wordt. Volgens deskundige
technicus Bertus komt dat door
de bouw van de zaal. En

Puffenstuf uitgepuft ...
Op zaterdag 21 april werden in
de jeugdsociêteit 'Puffenstuf' in
Thesinge de laatste plaatjes
gedraaid. Dit feest , voor iedereen
toegankelijk, vond zoals gewoon
lijk plaats in 'Ons Trefpunt'.
Toen voor de laatste keer de tune
'Man of Action' had geklonken,
viel er na dik acht jaar een stilte.
Wat ooit aan het ziekbed van Jan
Boer was gestart, vond nu zijn
finish. 't Is mooi geweest, zeggen
de bestuursleden: Peter, Kees,
Jan en Bertus (Kor en Gerard zijn
niet aanwezig).
Dat het inderdaad mooi is
geweest, blijkt wel uit de grote
belangstelling die Puffenstuf
altijd genoot. Kwamen er het
eerste jaar alleen Thesingers,
later toonden ook de 'buiten
dorpen' hun gezichten en dans
pasjes. Soms was het zelfs te
vol, waardoor er geruchten door
het dorp gingen als zou
Puffenstuf commercieel van
opzet zijn. Dat is echter nooit het
geval geweest. Het was voor de
jongens steeds een hobby, die
door het entreegeld mogeli jk
werd gemaakt.
De zaal werd altijd kosteloos
afgestaan door de Gerefor·
meerde Kerk en mevrouw Winter
kreeg per avond een bedragje,
dat als schoonmaakgeld was
bedoeld. Later kwamen Roelf en
Janny Koopman en die draaiden
gewoon mee in het team als
'barkeepers'.
Die ene keer, dat de jeugdraad
van de Kerk kwam kijken, werd
het bestuur op het matje
geroepen omdat er op de soos
wat teveel werd gevrijd . . . Die
act iviteit wërd binnen dan ook
verboden, hetgeen de jongens
van Puffenstuf controleerden.
Daardoor liepen er nogal eens
wat bezoekers naar buiten ...
waaronder ook de d.j.'s zelf ,
zodat het weleens kon gebeuren
dat er een vreemde achter de
draa itafel stond. 'Op die manier
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DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
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Café - Bar - Eetcounter
6LEWEIIBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

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

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

?'..

Rabobank r:;)
",.., en lJ>'!'<'l' J-:l

Van der Molen
leyert njet

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij graag een
scherpe offerte VOQr u als Ot om

een zonnescherm gut.
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. Y.d.
Molen" Co.

Iûntoor en werkpbau
Oude Rijkswee 12. Garmerwolde.

tel 050""160'18

A dY tSeU le voor t ewereerg.
mevr. H Drewes. Meerpaal 170.

tel. OSO....IOSJI.

GARMERWOLOE



20 jarig jubileum P.J.G.
Garmerwolde

TOUWTREKWEDSTRIJDEN
Op 12 mei jol vierde de P.J.G.
haar 20 jarig jubileum.
Dit begon 's middags al met
touwtrekwedstrijden op het
oefenveld van het voetbalterrein.
Er deden verschillende groepen
aan mee, zoals de plattelands
vrouwen (2 groepen), landbouw
verenig ing (2 groepen), P.J.G.,
toneelvereniging, Oorpsbelangen,
G.E.O., W.F. Hildebrandstraat,
Oude Rijksweg, muziekvereni·
ging, vriendenkring, enz. Elke
groep bestond uit 3 dames en 3
heren. Ook was er langs de kant
veel belangstelling.
Terwijl de Tirolerkapel uit .
Garmerwolde 'De Alpenjagers'
gezellig zaten te spelen, begon
het spektakel. Iedereen kwam op
voor z'n groep en ze trokken en
trokken maar. Maar 0 wee, door
de nog wat natte grond ging
menigeen onderuit en dit gaf veel
bijval onder het publiek. Nadat
iedere groep een paar keer aan
de beurt was geweest, volgde
een pauze, waarin men een
verfrissing of een versnapering
kon nemen.
Na de pauze volgde de halve
finale en tenslotte nog de finale.
Dit gebeurde op een spectacu
laire wijze. De groepen die over
bleven waren : landbouwvereni·
ging 1, P.J.G., W.F. Hildebrand·
straat en G.E.O. Daar was
opeens de brandweerauto !
De bedoeling was nu, dat de
groepen die overgebleven waren
de brandweerauto aan een touw
over de streep moesten trekken.
Hier werd getrokken om tijd. De
groep, die hiervoor de minste tijd
nodig had , was winnaar. Dit was
dan uiteindelijk de groep van de
landbouwvereniging.

Hierna volgde de prijsuitreiking.
Ze kregen o.a, een vaantje aan
een roos en meda illes (o.a.
geschonken door de Rabobank
en de G & T Express).
AI met al een ontzettend
geslaagd feest. De werkgroep die
hiervoor Ingesteld was , heeft hier
veel werk van gehad maar ze
hebben er wel eer van gehad.
Misschien nog eens voor herha
Iing vatbaar!

DE REVU
's Avonds verscheen iedereen
weer met frisse moed op het
feest, om het 2e deel van het
programma mee te maken.
Dit vond plaats in café de Unie
en er was ontzettend veel belanq
stelling, de zaal zat dan ook
stampvol.
Ooor de voorzitster van de
vereniging, Alie Bolhuis , werd de
avond geopend en ze vertelde
o.a. iets over het bestaan en het
verleden van de vereniging. Na
de opening volgde een toneel
stukje , o.a. gespeeld door oud
leden, die direct bereid waren

hieraan hun steentje bij te
dragen. Een eenakter met allerlei
dwaze verwikkelingen wat
gepaard ging met veel gelach
van het pub liek.
Hierna volgde een U.S.A. lied,
gezongen door 4 leden , die via de
st ichting Uitwisseling een reis
gemaakt hebben door Amerika.
Daarna werd de P.J.G.G.
bezongen, d.m.V. een tekst die de
leden bij zich droegen en men
vertelde wat de letters P.J.G.G.
betekende. Het stukje wat toen
kwam was ook een groot succes.
Er werd een gedicht voor
gedragen, geheten 'de Smok' en
een st ukje opgevoerd, n.1. 'de
kuscursus'.
De vereniging kende echter ook
z'n negat ieve kanten, Dit bleek
wel uit een lied van een 'teleur
gesteld ' lid .
Hierna volgde een prachtig stuk
en wel een ballet, opgevoerd
door 6 jongens van de vereni·
g ing, compleet met balletrokjes.
Ze deden erg goed hun best en
de concentratie was dan ook van
hun gezichten af te lezen. Een
prachtig, lachwekkend geheel.
De Pantomime, gespeeld door
een oud lid en een lid was ook
erg goed. Vooral de etalagepop
die in het stuk voorkwam was
erg leuk en li et haar van top tot
teen aankleden.
De oude boertjes hielden ook
nog hun relaas over het wel en
wee van de vereniging.
Hierna volgde heel iets anders en
wel volksdansen, o.l.v. Tineke
Uitham. Drie dansen werden
opgevoerd. Erg leuk!
Aan alles komt echter een eind
en men besloot met het P.J.G.
lied , door alle deelnemers(sters)
gezongen.
Vergete n is nog te vermelden dat
ook cadeaus aangeboden
werden , o.a. een voorz ittershamer
door de P.J.G. leden en een grote
taart door de P.J.G. afdel ing
Kropswolde.
Verder werden de zangers en
zangeressen t ijdens de revu
begeleid door een accordeon
speler, Geert Koster.
De presentatie van de avond was
in handen van Dineke van zanten
en Jan Jansen. Ze brachten het
erg leuk en duide lijk en vooral
met veel humor!
Aan het slot van de avond werd
nog een tombola gehouden, om
de kas te spekken.
Het feest wat na de revu volgde
was ook een groot succes. Het
orkest wat uitgenod igd was
heette 'Juke Box '.
P.J.G. mag terugzien op een
geslaagd feest ter ere van hun
2O-jarig jubileum!

P.J.G.lid

Kerkdiensten Ned. Herv. Gem.
GarmerwoldefThesinge

3 juni, Gannerwolde, 10 uur, Ds.
de Vries·Batenburg
10 juni, Theslnge, 10 uur, Ds. de
Vries·Baten burg
17 juni, Gannerwolde, 10 uur, Ds.
H. te Velde
24 juni, Theslnge, 10 uur, Os vld
Brug
Collecte Algemeen Kerkwerk

Plattelandsvrouwen afd.
Garmerwolde

Op 9 mei j.1. gingen ongeveer 25
dames van onze afdeling op
excursie naar de Vesta meubel·
toonzalen.
Na een lekker kopje koffie
werden we door onze dorps
genoot K. Haneveld en diens
kollega op deskundige wijze
rondgeleid.
Uitgebreid werden we voorgelicht
over het meubilair enz.
Versch illende dames probeerden
even een gemakkelijke stoel ,
waarschijnlijk ook om st iekum
even uit te kun nen rusten van de
vele meters, die we al gelopen
hadden.
Ook werden het magaz ijn en de
reparatie-afdel ing nog bekeken .
AI met al de moe ite waard om
een kijkje te gaan nemen .
Diezelfde avond hield de Bond
van Plattelandsvrouwen haar
laatste vergadering in dit
seizoen.
50 dames van de eigen
afdeling + ongeveer 18 dam es
van de afdel ing Ten Post , die
voor deze avond als gast waren
uitgenodigd, waren op deze
avond aanwezig.
Notaris Smith uit Appingedam
hie ld een boeiende lezing over
'Erfrecht'.
De verschillen tussen trouwen op
'huweli jkse voorwaarden' en het
trouwen 'in algehele gemeen·
schap van goederen ' werd ons
uit de doeken gedaan . Ook
bepalingen via testament, de
kwestie van erfgenamen enz.
kwamen aan de orde .
Na de koffiepauze was er
gelegenheid tot vragen ste llen.
Hier werd flink gebruik van
gemaakt. Het was dan ook al
laat voor we erg in hadden.
De eerstvolgende bijeenkomst zal
pas weer in september zijn .
Maar op 19 juni gaan we nog
met de bus naar Friesland. Daar
zullen we o.a, in Makkum de
aardewerkfabriek van TIchelaar
bezichtigen.
We hopen dat het een fijne dag
zal worden.

Oörpsproat
Hou vin'n ie 't kraantje, zoas 'e
nou is?' 'Is d'r din wat
veraanderd?, vroag ie misschien.
En din mout ik vanzul f zegg'n
van joa. Want aans zol ik 't d 'r
ook ja nait over hebb 'n.
Kiek, as ie 'n nummer van de
veurige joargang pakk'n, mout
joe 't wel opvaaln. Eerst haar
elke bladz iede moar vaaier
'vakk'n ' van boov'm noar
beneed 'n, nou binn'n d'r vief. En
aan zied 'n is d'r minder roemte
over. Dat is aain . Twel is, dat
avvertenz ies d'r aans in stoan.
Eerst stonn'n ze hoast aalmoal
op leste bladziede, nou zain ie ze
deur 't hail kraantje hln. Dat is
speulser en mooier, vond'n de
redaksieluu . En luu krieg'n
avvertenz ies nou ook beter onder
oog'n en doar gaait 't ja om, doar
binn'n avvertenzies veur.
Moar wat 'ik aignlieks zegg'n
wol : ie klnn'n 't leuven of nalt,
moar aal mit aal hebb'n wie nou
in 't kraantje méér roemte veur
leesderlj as eerst. D'r kin méér in.
Dat móg ook wel, want aaltied
was 't zo dat lang nait alles wat
d'r instuurd wèr, ook oafdrukt
word 'n kon. Roemte te min. Beter
zo as aansom, dat wel , moar 't
was voak stoer kalz'n wat wel
kon en wat nalt, Will'n ja 't laltst
ook gain minsk veurde kop
steut'n. En verain ig 'ng will'n ook
groag aan bod komm'n. En
redaksie wil juust ook de
verain igs groag aan bod komm'n
loat 'n. Da's 'n belangriek ding. 't
Beroerde is, dat elk voak ook
zien aig 'n klub 't belangriekste
vindt. Visklub wil hail groag aale
oetsloag 'n, noam'n en punt'n van
elk d'r vóloet in. En dat is ook
wel ains doan ook. Moar din was
d'r wél wat aans dat doar stee
veur moak'n mos .. .
Nou is noatuurlijk nait elke
leesder van 't kraantje 'n
volbloud viskerman. En binn'n
ook genog dei nait zo gek op
voetball'n binn'n. Moar zuks luu
hebb'n wel weer áánswat, wat ze
groag in kraant zain will'n.
Betoal 'n ze óók veur mit. Net zo
goud as dei luu van visklub, van
voetball'n of ... nou ja, neum
moar op. En omdat kraant veur
de dörp 'n in heur gehail is, hèt
elk recht op zien'nd. Woar of
nait?
Kraantje is d 'r veur elke
verain ig 'n , veur alles wat veur de
beaide dörp'n en omgeev'm
belangriek is en veur alles wat
d'r in leeft en doan wordt. Dat
vin 'n ie as 't álns kin , din ook
aalmoal in 't kraantje. Veur elk
en ain wát, en veur aalmoal dus.
De redaksie hoopt dat men doar
vree mit hebb'n kin. Ooar is zo
teeg 'n 't ingoan van tweide
joargang van de 'grode' Garmer
wat over proat en doarom woll'n
wie dat zo eefkes kwiet. Roemte
mout verdaild word'n en redaksie
dut zien best , eerlieks woar . Veur
elk wat wils, is 't nait.
En óók nou d'r wat meer in kin,
kin de redaksie echt nog nait rei
mit de roemte omspring'n.

ó)fiJtûlldat..
• wij volgende maand een artikel
brengen over de in kenners
kringen beroemde 'Thesinger
Bijbel '?
• Tony van der Meulen dit artikel
voor ons schrijft?
• er van zijn hand een boekje
verscheen over Oude Groninger
Kerken, in opdracht van de geli jk·
nam ige stichting'die alweer tien
jaar bestaat?
• de Theslnger 'wijken' gonzen
van de geheimzinnige plannetjes
voor de feestoptocht van onze
5O-jarige muziekver. 'Jullana'?
• het leuk zou zijn als ü daar ook
aan meedeed?
• praktisch de gehele beplanting
in Garmerwolde langs de open
bare weg de winter niet overleefd
heeft?
• er drin gend tegelwerkzaam·
heden op diverse plaatsen in
Garmerwolde moet en worden
uitgevoerd. Zijn er trouwens nog
wel tege lzetters in de gemeente?
• Kor van zanten toch hersens
heeft?
• de G & T Express er is 'zuver
veur 't aign neis '!
• het lot 'Berend Wier inga' niet
mee zat , toen hij met brommer
en lottoformulieren de sloot in
reed?
• Maja de bi j en de astronautjes
er erg blauw bij zaten op
Koning innedag?
• de G & T Express • om zoveel
nieuws uit eigen dorpen te
plaatsen- nog altijd open staat
voor suggesties op dat gebied?
• wi j uw reacties met spanning
tegemoet zien!

stoomflu itFs
TE KOOP
5-persoons tourcaravan. J. Blauw,
Schutterlaan 21, Thesinge. Tel.:
05902-2418.

TE KOOP
Een kruiwagen voor in de tuin. J.
Westerhof·Niemeijer, Kerkstraat
10, Thesinge.

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl. : P.J. v. Zanten
Tel. 050-416 091

b.g.g. 050-416328
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