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GO-JARIG JUBILEUM IN GARMERWOLDE:

Wat Okke Dob betreft
had het ook wel een
eiken bruiloft mogen

••zIJn . . .

Geranium:
1e prijs: Mevr. de Vries
2e prijs: Mevr. Hazeveld
3e prijs : Mevr. E. Terpstra

PRIJS
WINNAARS
FLORALIA 1979

Bloemstukjes algemeen:
te prijs: Mevr. Havenga
2e prijs: Mevr. Ganzenveld
3e prijs: R.J. Ganzenveld

Droogboeketten:
2e prijs: Mevr. Walt
2e prijs: Mevr. Ebeling-Tepper

Allen, Ook de niet
prijswinnaars hartelijk dank
voor uw inzendingen:
De Prijzen kunnen worden
afgehaald bij dhr. Munneke.

Begonia:
1e prijs: Mevr. de Jager
2e prijs: Mevr. Harms
3e prijs: Wilma Hazeveld

Bloemen kinderen:
t e prijs: Gerda ten Cate
2e Prijs: Klaske van Norren
3e prijs: Ria Post
4e prijs: Sjoerd de Jager
5e prijs: Marion Thie

Bloemstukjes kinderen:
1e prijs: Carino Paps
2e prijs: Alite Hoving
3e prijs : Tosca van Huis

_. . felicita ties van de burgemeester . . .

DHR. EN MEVR.
DOB 60 JAAR
GETROUWD
Op 30 augustus j.1. .waren dhr.
en mevr. Dab te Garmerwolde
60 jaar getrouwd. Dit
heuglijke feit werd gevierd in
café 'de Unie' waar
's middags eerst een receptie
was. Velen maakten van de
gelegenheid gebruik om hen
te feliciteren, iedereen
vergezeld van een bloemetje
of een plant. Ook
burgemeester Bultena was
aanwezig.
's Avonds volgde nog een
bruilo ft. De 'Alpenjagers' uit
Garmerwolde droegen ook
nog hun steentje bij en het

• werd voor dhr. en mevr. Dab
een onvergetelijke dag.

Geerth Boschma

Vroeger had je een heel kapitaal
in je voorraad hout zitten . . . dat
kan vandaag de dag niet meer,
tenminste niet op dié manier .. .

Kijk , ik heb wel eens gedacht: als
koopma n kun je veel meer geld
verdienen dan als vakman,
begri jp je? Je kunt met 5
minuten handelen meer geld
verdienen dan met 5 minuten
werken . . .'
En als u het weer over moest
doen, werd u dan toch weer
meubelmaker?
'Nee man, geen meubelmaker . . .
ik weet het nog zo net niet . . .'

'Na de oor log zijn we begonne n
met die café·betimmeringen. Dat
is goed uitgepakt mag ik wel
zeggen. Ja, op een gegeven
mom en) kri jg je de brouwer ijen
mee. Ik heb daarover ook veel
geleerd hoor. Ik werkte dan voor
iemand uit Amst erdam
bijvoorbeeld, en die nam me 's
avonds mee langs z'n caf é's. Hij
vroeg dan aan de mensen die
erachter ston den hoe de bars
bevielen . . . en daar lette ik dan
op . . . daar heb ik veel van
opgesto ken.
Dat is me later goed van pas
gekomen _Het heeft all emaal zo
z'n eigen maten, vormen enz. enz.
Er was eens een hele goeie
arch itekt, die had 6ók een bar
ont worpen. Toen ik de tekening
zag, vroeg ik hem beleefd of ik er
ook prakt ische veranderingen in
aan mocht brengen. Hij had aan
de praktijk helem aal niet gedacht
dat is dan toch weer de
specialite it.
Op het laatst kende ik ook all e
brouweri jen . . . recomm andatie
hè . . .'
Alie Dob, de zoon die zich af en
toe flink in het gesprek mengt:
'Kijk eens mensen, je moet je
konnekties vandaag de dag wel
hebben in deze wereld . Met deze
en gene praten , zo hier en daar
eens je licht opsteken dat is
belangr ijk .. .'
Vader Dob weer: 'Je moet
vakwerk leveren hè, ze moeten
nooit wat over je werk kunne n
zeggen, dan sta je st erk . . .'

'En heeft uw vrouw u goed
geholpen, is uw vrouw om het zo
maar eens te zeggen ook alt ijd
zo enthousiast gewees t . . .?
Dob, lachend: 'Ja, ze heeft me
goed geholpen, met de centen
opmaken, ha, ha, ha'.
Mevrouw Dob: 'Ach, ach, jij bent
zelf ook noo it wat tekort
gekomen hoor . . .!'

De leukste uitsmijter komt nog.
Als Ali e Dob ons vraagt wanneer
hij nu eindelijk eens in de krant
komt, zegt pa Dob, terwi j l hij ons
ondeugend aankijkt .. .: Doe?
Most eerst ains 60 joar trouwd
weez'n !

net of v.d. Veen wilde mij persé
in dienst nemen voor nota bene
10 ct. per uur! Dat was wat hoo r,
met m'n 17 jaren! En dat terwij l
de allerf ijnste meubelmakers in
de stad in die ti jd 22 ct. per uur
verdienden! Maar ja, het was wel
66 uur werken in de week hè, je
verdiende per week dus zes
gulden zestig . . .
Ik heb toen wel eens gedacht . . .
als meubelmaker was het
desondanks geen vetpo t hoor , je
moest hard werken voor het geld.
Een timmerman had soms wel
andere mogelijkheden. Als je nu
bedenkt dat in die ti jd een
arbeiderswoning werd
aangenomen voor vijft ienhonderd
gulden. Daar kon je dan
driehonderd gulden op verdienen.
Dat was voor een meubelmaker
niet wegge legd. Ja, in 1919 zijn
we getrouwd. Ik heb m'n vrouw
ontmoet tijdens 'Vrij week', zo
noemde je dat vroeger- Dat was
een toevall ige ontmoet ing hoor,
zomaar eigenlijk en voordat je
het weet ben je soms getrouwd
(glimlacht weer).
In 1921 zijn we in Uithuizen oe
zaak begonnen. Dat ging
eigen lijk ook van lieverlee . Je
krijgt een opdracht voor een
kastje, dan nog een en zo groeit
dat verder. Alles ging met de
hand hè? Geen machines of niks
erbij, gewoon alles met de hand.
Ik kon alles wel maken . Dat
verwachtt en de mensen toch ook
wel.
Ik heb veel opdrachten gehad
van Douwe Huizinga Bruins. Dat
was een heel voornaam iemand ,
'n rijke boer. Z'n vrouw belde
dan op naar de overburen , die
had een garage en ook telefoon,
'Dab moet even komen'. En dan
was er weer wat. Gordijnen ,
kapotte scharnieren en nog meer
van zulks . ..
In Usquert hebben we de kris is
meegemaakt . . . ja toen kregen
we een fli nke klap . . . de
jaaromzet ging van 1800 gulden
naar 800 gulden terug. Ik ben
toen failli et gegaan, ook al
doordat iemand me eigen lijk een
beetje had bedrogen. Dat konden
we toen net niet meer opvangen.
Toen zijn we maar naar de stad
verhuisd . . _

Ach weet je, dat meubelmaken
was een vak hè. Je had er
vroeger niet zoveel. In
Appingedam zat er één. In
Delfzijl ook één en dan zo hier en
daar in 't Noord en nog wel eens
één, maar ze lagen niet voor 't
opscheppen.
Vroeger had je ook hout op
voorraad waarvan je wist dat het
absoluut goed was. Hout
waarvan je wist dat het nooit
ging trekken of buigen.
Nou, koop tegenwoordig maar
eens een massief stuk hout en
verwerk dat maar eens . . binnen
de kortste keren zit er een scheur
in. Men heeft tegenwoord ig de
tijd niet meer om hout zorgvuld ig
te laten drogen en uitwerken.
Vandaar dat je ook al dat
spaanplaat en zowat ziet .. .

zo heel beroerd want hij had van
z'n 12jaren in Indiê een extra
uit kering . Maar goed, toen
hebben ze me bepraat .. . ik
moest maar naar de arnbachts 
sch ool. Die heb ik toen met
sukses doorlopen, wacht maar
eens, ik zal ju ll ie het Bewijs wel
eens laten zien . . .
Dab loopt naar een kast, romm elt
wat en komt terug met zij n
rapport van de ambachtsschool.
De achten en negens dans en ons
voor de ogen. Dab had het al
vroeg in z'n vingers, dat kun je
wel zien.
Dob vult aan: 'Ach ja, wat leren
de jongens tegenwoordig op
school? Niets toch zeker?
Vroeger werd er nog wat geleerd
tegenwoordig hangen ze maar
wat om, nou ja . .. in elk geval,
reken maar niet dat je het kado
kreeg, in die tijd ...

'Na de jmbachtsschool kon ik bij
Wed. v.d. Veen aan de slag voor
5 ct. per uur- Maar ja, via een
kruid enier bij ons in 't dorp ging
ik naar Veldman in Delfzijl voor 7
ct. Dat was al een hele
verbetering. Ik zat er nog maar

Napraten met het diamanten bru idspaar Dob in
Garmerwo lde.
Nog maar nauwelijks bekomen van het fantastische
feest dat kinderen, kle inkinderen, buren en famili e en
vrienden hen hebben bereid. Napraten over GO jaar
huwelijk . . .?
Nee hoor, daarvoor is de nog hyper vit ale Okke Dob te
veel in z'n werk opgegaa n. Praten over die afgelopen GO
jaar is dan ook voornameli jk praten over het werk, de
meubelmakerij en -Iater- het cafébetimmeringsbedrijf .. .
Inderdaad, het had van Okke Dob ook wel een eiken
bruiloft mogen zijn. _.

De knusse huiskamer st aat nog
vol met planten met de
felicitatiekaartjes eraan. Het
bruidspaar glimlacht maar wat ,
maar Okke laat niet véél t ijd
verlo ren gaan en zegt: 'Vroeger,
vroeger was 't allemaal heel
anders hè'. En zegt, als geef t hij
dage lij ks intervi ews weg, er rap
achteraan, 'maar laten we bij het
begin beginnen we hebben
overal gewoond ! Kijk jonge
kerels, ik ben geboren in
Uit huizen. Toen verhuisden we
naar Oldenzijl maar later zijn we
weer teruggegaan r.aar Uithuizen.
In Uithu izen zelf zijn we ook nog
twee keer verhuisd . . . naar een
betere stand, om het zo maar te
zeggen .. . Toen zijn we naar
Usquert gegaan , dat weet ik nog
goed, dat was net in de ti jd dat
die arch itect Berlage daar het
gemeentehuis bouwde. Je moet
niet vergeten, Berlage was rood,
en Usquert was ook rood _. .

Weet je, ik mocht een jaa r langer
naar de lagere school, omdat ik
zo graag leren mocht .. . Maar
ja, de HBS zat er voor mij niet
aan. Hoewel, vader had het niet



verf.glas·behang.klompen.laarzen

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl.: P.J. v. Zanten
Tel. 050-416091

b.g.g. 050-4 1632B

Biedt een volledig assortiment voor
kamer en tuin.

Binnenkort ook borderplanten. o.a.
salvia ·s. tagelUs enz.

Garmerwolde
Tel. 050-416280

. Ten Boer
Tel. 05902-2946

Bestellingen worden
bezorgd:

vrijdagmorge n te Thesinge
vrijdagmiddag te Garmerwo lde

BLOEMKWEKERIJ

Rund-
en Varkens

slagerij

Firma
R. Veenstra

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon I262

SchiJdersbedrüf
H. Hofstede

Klapstuk
Voor de kinderen begon het die
zaterdag 1 september al weer
goed met poppekast en
goochelshow in de tent. De
volwassenen hadden andere
zaken aan de kop: trekkers
moesten worden gesta rt, en de
wagens moesten opgesteld
worden langs Kerkstraat en
Molenweg. En ja, toen ging de

Overvloeds' van Bovenrijge/Achter
Thesinge,die deTWEEDE PRIJS
won.

de muziekvereniging (zelfs nog 5
jaar als voorzitter).
De burgemeester vond het
tekenend voor de goeie sfeer bij
'Juliana' dat de heer Klok het 50
jaar had 'uitgehouden'.
En natuurlijk volgden er nog
meer toespraken en cadeaus:
Thomas de Vries, voorzitter van
de ver. van Dorpsbelangen,
deelde mee dat het enorme
bedrag · dat de dorpsbewoners
voor hun 'muziek' hadden
opgebracht· besteed zou worden
aan een nieuw vaandel, waarvan
het ontwerp alvast werd getoond .
In november zal het vaandel klaar
zijn, zodat we dan een rondgang
van de muziek kunnen
verwachten die weer veel
herinneringen zal oproepen aan
deze week.
De tent ging zo'n beetje op de
kop met 'Berend oet Drente', en
'The Starlights' lieten zich niet
onbetu igd: het was nog een
wonder, dat de dorpsbewoners
de volgende ochtend weer
redelijk bijti jds bij de pinken
waren.

De avond in de feestt ent
De off iciêle opening, door
'Juliana' zelf , werd vervolmaakt
met een gedicht van Janny Kol,
dat voorgedragen werd door
leden van de feestcommissie. De
50 jaren van het korps-bestaan
werden nog eens doorgelicht.
Daarna reikte de nieuwe
burgemeester van Ten Boer,
J. Bultena, een eremedaüle-zilver
in de orde van Oranje Nassau uit
aan de heer E. Klok, die al die 50
jaar actief heeft meegedraaid in

Woensdag 29 augustus
De balonwedstrijd was een
lust voor het oog: een bonte,
vrolijke pracht verdween in één
grote massa de lucht in. Welk
kind droomde die nacht niet, dat
zijn of haar ballo n-kaartje werd
teruggestuurd uit Duitsla nd,
Polen, Rusland ... of misschien
wel helemaal uit CHINA?!
In diezelfd e lucht boven Thesinge
voltrok zich later een 'vliegramp':
de radiograf isch bestuurde
vliegtuigjes waren voor het
publ iek een sensatie, maar voor
de eigenaars een schr ik toen
twee vliegtuigen op elkaar
botsten en te pletter vielen. Het
dorp was uitgestorven: wie niet
op het sportveld was, bevond
zich wel in een 'geheime' schuur
bij de al even geheime
praalwagen voor de laatste
loodjes en de laatste hand.

meemaken en dat gàf me een
spanning .

Het levend Toneel van VIOD (eervolle
vennelding) keen terug in het dorp,
met daarachter 'De Hoom des

••

Vlaggetjes, roosjes, Spanning &
Sensatie

Op die 25ste stonden de
erebogen paraat op Molenweg,
Schutterlaan en in het dorp. Ook
dat had heel wat voeten in de
aarde gehad, want de bogen
moesten h66g (4.80 rn),
En dan degenen, die zich de
vingers kapot prutsten op de
kilometers vlaggetjes, die langs
de wegen moesten , en op de
honderdta llen roosjes voor
erebogen en praalwage ns . . .
Zodra één wijk aan het versieren
sloeg, volgden de anderen zo
snel mogeli jk, en er werden nog
heel wat ideetjes bij elkaar
opgedaan : als de een geverfde
palen had staan , bedacht de
ander dat dat toch 66k wel
feestelijk was. En prompt
verscheen er weer een ploeg met
kwast-en-verf bij de weg. De kern
van het dorp en de Dijk
begonnen aan een feêrieke
verlichting, die andere
dorpsbewoners niet op zich
lieten zitten: al gauw was menige
tuin bij avond een sprookjes
paradijs. Tenslotte wandelde je
door je dorp met het gevoel dat
je niet in Thesinge, maar in Walt
Disney's 'Wonderland' was. En
inmiddels laaiden overal de
discussies op over de prijzen, die
een deskund ige jury aan de
praalwagens zou toekennen.
Geen mens verwachtte voor zijn
eigen praalwagen toch niet
minstens de eerste prijs ...
Er moest nog heel wat werk
verzet worden, terwijl de
'Concordia Drumfanfare' uit
Zevenhuizen op maandag 27
augustus door het dorp
marcheerde en later een
drukbezochte show weggaf op
het sportveld. De hele week door
hielden de kleintjes grote ogen
van de slaap , want ook zij
mochten bijna alle fest iviteiten

Een weeklang feest •
Daar zat muziek in!
Om nooit te vergeten
Het begon allemaal heel
onschuldig, met een stenc il van
de 'feestcommissie' van
muziekvereniging Jul iana over
het op handen zijnde 50-jarig
jubileum van de Thesinger
fanfare. Het dorp was ingedeeld
in 'wijken', en iedere wijk kon
een wagen versieren voor de
grote optocht. Dit plan had
ongekende gevolgen, doordat
een klein groepje mensen als
eersten in vuur en vlam raakten
en dit enthousiasme wisten over
te brengen op de andere
dorpsbewoners. Deze
'contactpersonen' hebben in het
vroegste stadium van de
voorbereidingen bergen werk
verzet, en het is mede aan hen te
danken dat de feestweek een
onvergeteli jke gebeurtenis werd.
Want iederéén voelde zich
betrokken bij 'Juliana' (en geen
mens in Thesinge dacht bij die
naam nog aan de vorstin -'Juliana'
was muziek, en daarmee uit).
Gefluister, geheime plannetjes,
samenzweringen . Timmerman
Klaas Kol en schilder Harm
Hofstede draaiden op volle
toeren toen op ieder uur van de
dag de Thesingers naar hun
werkplaatsen stroomden om
materiaa l voor de wagens en de
erebogen. Ook de andere
middenstanders lieten zich niet
onbetuigd ; met zijn allen
bedachten ze nog een
ballonnenwedstrijd voor de
kinderen. Mensen van de
feestcommissie togen een paar
keer met dia's en fil ms naar 'Ons
Trefpunt' om de wijk-bewoners
op ideeên te brengen voor hun
praalwagen.
En terwijl de regenachtige zomer
omvloog, had men het gevoel
bij na geen tijd genoeg te hebben
om met alles klaar te zijn vóór 25
augustu s, de opening van de
feestweek: een uitgebreide mars
van 'Juliana' door het dorp.

'The Sound of Music': 1steprijs voorMolenweg/Kerkstraat THAIS'ER KOUKSTAD van de Schutterlaan, de vierde prijs.

9797 PC Thesinge,
G.N . Schuttertaan 28,
te lefoon 05902-1957

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

ao vag.Jod

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werk pluts 's~dap de gehele

da, gesloten

Levering van alle soorten
r ijw ielen, motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP - KREIOLER • GARElU

·\l ESPA· r O MOS - YAMAHA
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TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LECCELO
Telefoon 416389

Ga.rmerwolde
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GA RM ERWOLDE

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarptän
voor 15 plussers:

10% premie
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•voor Jongeren

van 11~ 14 jaar
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• Het voetbalse izoen weer is
begonnen!
• de eerste blessures
inmiddels weer 'binnen ' zijn !
• de dansles in Garmerwolde
niet door gaat wegens gebrek
aan deelname !
• de kandidaat-curalsten nu
naar Groningen moeten om
die leuke danspasjes alsnog
te leveren!
• het dansen in Thesinge wel
een haalbare kaart bleek?
• er tijdens de Thesinger
feestweek in het Thesinger
luchtru im nog een 'model
luchtrampje' plaats vond?

6)fÜ)totldot..

'De Molenaar en de Bakker', tweede prijs voor de Lageweg.

THAISN HOOG IENT HEDEN.) De
vijfde prijs was voor Thesinge
vroeger: oude ambachten, van de
wijk·Thesinge die 91 punten
kreeg, en als zes eindigde de
Bijbel van de chr.
Vrouwenvereniging.
Dan waren er nog een eervolle
vermeldingen voor de Lagere
School Cln naam van Oranje doe
open de poort '), de
toneelvereniging WWK
(Marktk raampjes), de Dijk met
hun Safar i-park, en de
toneelverenig ing VIOD met hun
levend toneel (die hoeven van de
winter niet meer te oefenen , zou
je zeggen).
Hoe deskundig de jury ook mag
zijn , de uitslag blijft een vrij
persoonlijke keuze: wat ons
betreft verdiende iedereen wel
een eervolle vermelding voor alle
werkzaamheden die verzet zijn ,
en waardoor het feest zo
onvergetelijk is geworden.
'5 Avonds was er voor de
kinderen nog een film, en op
zondagochtend werd de week
plechtig afgesloten met een
zangdienst in de tent.
En veel mensen hebben hun
mede-dorpsbewoners weer een
beetje beter leren kennen ...

Maar veel ti jd voor rust was er
nog niet· bovendien was
iedereen veel te benieuwd naar
de uits lag, die in de tent gegeven
zou worden.
De drie-koppige jury had er wél
werk van gemaakt: iedereen
kreeg uit gebreid te horen , wat er
wel en niet deugde aan hun
wagen. De eerste prijs ging
tenslotte naar 'The Sound of
Music ' van Molenweg/Kerkstraat,
die 101,5 punten in de wacht
sleepte. Nummer 2 werd de
'Hoorn des overvloeds' van
Bovenrijge/Achter Thesinge, met
maar een halve punt verschil. De
derde prijs ging naar 'De
molenaar en de bakker' van de
Lageweg, met 94 punten , en
nummer 4 werd 'Thais'ner
Koukstad , van de Schutterlaan,
met 91,5 punt. (Tiddo Schutter,
die ook gedichten publiceert in
dit maandblad, had een gedicht
gemaakt dat achterop de wagen
prij kte: THAIS'NER KOUKSTAD
WAS DE ROUP - VAN VER STON
MEN OP BAKKERSSTOUP - ZO
WAS DAT DOU IENT GRIES
VERLEDEN - NOU HOLN WIE

DeGiralte van de Dijk: eervolle
vermelding.

medewerkers die het zolang
hebben uitgehouden (al hoorden
we achte raf heel wat verhalen
over hartversterkertjes, en
terecht!) Het zou te ver voeren
om in detai ls te treden met alle
wederw aardigheden en
gebeurtenis jes tijdens de route.
Heel Thesinge was weer paraat
toen de optocht tegen half zes
het dorp weer inkwam, waarbij
de giraffe van het 'Satarl-park'
(van de Dijk) niet de enige was
die het moede hoofd even liet
rusten.

De 'volgauto' van Piet van zanten, voorals hel de muzikanten éventjes te bar werd . .

THESINGE VROEGER: Oude Ambachten van de wijk·Thesinge.

optocht 'los' . . . Het weer was
onverwachts schitterend: de
pessimisten onder ons hadden al
wekenlang visi oenen van
verregende wagens en verlepte
decoraties. Overal werden zitjes
gemaakt in de tu inen, zodat
iedereen bij zichzelf op de eerste
rang kon zitten; Plus veel
bezoekers 'van buiten'.
De optocht, die door Thesinge,
Garmerwolde, St. Annen en Ten
Boer ging, heeft urenlang
geduurd. Hulde aan alle
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DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
.• . UW STIJL . . .!

Café· Bar· EeCcounCer
'LEWEIIBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

Open van 10 uur v.m. tot 2 uur .
Maandag en donderdag to t luur .

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

?'.,

GARMERWQlDE

Van der Molen
le"en n.e.

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij gra.a.g een
scherpe offerte voor u als 't om

een zonnescberrn gut.
Mur 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
konstrukt iewerken.

Informeer vrijblijvend nur onze
mogelijkheden en pr ijzen.

Fa. N. w.d.
Nolen" Co.

IUntoor en ~rkpluu:

Oude Rilksweg 12. G.1rmerwolde.
te l. 050·"'16098

Adon5.euze YOOI'" LewenborJ
meyr. H. Drewes. Meerpul 170.

te l OSO·4 1053 1.

- - ------~



Floralia 1979 TREKKINGSLIJST
FLORALIA O.L.S.
GARMERWOLDE.

Volleybal
Ten Boer

W ie zoekt een leuk
bergmeubel tje !
Indeling: serviesvak met
schenkklep, glaswe rkkastje
met deu rt jes, bergvak met
klep ond eri n, 1 la + 1
be stekla.
Kleur: a f roteak . Breedte: 150
cm.
Ziet er goed ui t. De prijs zal
een leuke verrassing zi jn .
J. Noordhof, W.F.
Hildebrandstraat 33,
Garmerw o lde.

'Expresjes zijn (in
tegenstelling tot de
'Stoom fl ui tjes' zonder zakelijk
doel) advertentietjes met een
commerciël er karakter,
waarvoor wij een kleine
vergoeding vragen.

Maak nu uw vloerbedekking,
evenals uw m eube lbekledi ng,
weer zo goed als ni euw! Ga
d iepstomen m et onze
CARPET LOVER van
UNISTEAM. Graag zull en wij
u deze m achine verh uren. Wij
bezorgen hem bij u thu is en
geven een grati s
demonstratie. Bel ons maar
even voor nadere info rm atie:
Mev ro uw Lam merts, G.N .
Schutterlaan 5, Thesinge. Te l.
05902-1303.

Te koop:
Consumpt ie-aardappelen
Eigenheimer-Irene.
Bestel nu reeds uw
winteropslag bi j K. Jansen,
Geweidweg 11, Garmerwolde.
Te l. 050-416265.

Houten tui nbank
Pet ra J urjens
L. vld Veenstraat 15
Garmerwold e, tel. 050-416094

Zoals u reeds in het vorig
nu mmer ge lezen hebt , waren
de heren volleyballers van
Garmerwolde aktief ti jdens
de sp ort week in Ten Boer.
Ook de dames zi jn niet
achter gebleven. Vo l
enthousiasme trokken Je lle
El isabeth , Henny, Jos,
Annegreet en Pet ra naar Ten
Boer om hun slag te slaan.
He laas deed de speelti jd de
dames in en kele wedstri jd jes
de dag om. Ze stonden dan
nét m et 1 punt achter en dan
ging het belletje weer.
Er zij n echter ook ee n paar
wedstrijden gewonnen, zod at
het komende herfst 
volleybaltoernooi hoopvo l
tegemoet wordt gezien.
He t pilsje, dat de heren zo
goed smaakte, viel bi j de
dames ook goed.
Toch f ijn dat je na af loop nog
even in een echt bru in café
na kun t praten.

Oo k m ag nog wel even
vermeld worden dat Thesinge
3 he ren team s afvaardigde,
waarvan één (team
Schutterland) de derde prijs
in de wacht sl eepte ! Ook bij
vld Toorn was de stemming
naderhand prima . . .

•

TE KOOP GEVRAAGD;

1 Oude wringer voor het
afdrukken van li no druk.
O.l.s. Garmerwolde .

Expressjes

stoomflu itjqs

(wijze Sarin a)

T. Schutt er

Be tere-ooer
Cyd o maa,e rs. strooien en
~hudde"

Kv,I$I"IlJders
Ploegen. frezen , w ltivatoren
Grondbeweriungswerk w igen en
....iedm achlnes
W ,edmachlnes voor opbou w
Transpon eurs
Melkleiding.V~grutmll . ~ssel

".1Ien
Weldeunlqes
Motor eersen

Mullos
RumptsQdt
Rau-Combi

8edelift
PZ

5"""
X enooh

S4:hmooer
Santens
Wes d alia

Sums den denk je aan dei nachten
Aan dei zee van vuur ien stad
Dou wie altmoal hongerig wachten
Of men hier nog toukomst had
Nou zain wie het olie Thaisen
Toch nog weer ien goue stoat
Daarom nou gain moud verlaizen
't Laand dat wacht , op waark en
doad.

Ons jong keerl's kwam men hoalen
Wûrren den sloaf ien't Moffenland
Mor de malsten ging 'n den dwoalen
Onder grond of ver ien't land
Mor tens lotte kwam het ende
van dei hall benauwde tied
Onder ging dei beulenbende
Deur de Canadese stried

Kwartjes plonzen . . . een attractieve
attractie!

l e prijs: fiets nr. 1305
2e prijs: koffiezetapp. nr. 1122
3e prijs : elektr. blikopener nr. 1271
4e prijs: bureaulamp nr. 1796
5e prijs : soldeerbout nr. 789
6e prijs: power stripper nr. 1016
7e prijs: werphengel nr. 399
8e prijs: zwarte paraplu nr. 999
ge prijs : zwarte paraplu nr. 834

l Oe prijs: sporttas nr. 1011
11eprijs: mistachte rlicht nr. 251
12e prijs: thermosfles nr. 1720
13eprijs: draadtang nr. 1939
14eprijs: gevarendriehoek nr. 341
15eprijs: parker ballpo int nr. 384
16e prijs : parker ballpoint nr. 1748
17eprijs: curver mandje nr. 326
18eprijs: curvermandje nr. 509
tse prijs : sleepkabel nr. 141 2
20eprijs: diepvriesdozen nr. 913
21eprijs: verbanddoos nr. 1225
22eprijs: zaklantaarn nr. 1437
23eprijs: ruitontdooier nr. 1711
24eprijs: paraplu nr. 1615
25eprijs: paraplu nr. 1415

De prijzen kunnen vanaf
vandaag afgehaald worden
van de openbare lagere
school, Dorpswe g 60 te
Garm erwolde.

E'na
Hàuia
H.....
KonPcilde

WIJ LEVEREN U GRAAG:

Fendt Trakteren 40-150 PK
Undini Frakr ee-en .4]· ISO PK
N ew ~~ Persen 370·)7 6-386
Vicon Cirl<.elma.al~. scbcooe-s en

so-oo.ers
Krone Oprup ~,.,.j -doseerwage fl$

Schuite~er Mem'e~eiders . Kippers
Vacl,<umQnk en MesCW1gen
Stalen Kipwagens
PoounachlOeS 2-4 -6 nJ
O~~c~

Z~ culti vatore n (Vibro flex)
2.2S-6,25 mtr., Hogedrukreiniger

Joaren bennen al weer verleden
Dou wie zongen ien Taisinger laid
Van de stried dei hier werd streden
Kleine zörgen ... en . .. verdrait
Dou lag alles nog. ien 't duuster
Wat ons lêste joaren brocht
Dat het 'neis' mit zacht gefluuster
Sums mos worden overdocht

Kreunend kwam de oorlog noader
En wie kwammen ien groot gevoar
Elk en ain van kiend tot voade r
Wer dat wel ien lucht gewoar
Grode vogels kwamen zailen
Over ons klain dörpke hen
Sums din laiten zai wat vaalen
En dat bracht ons den ellèn

Gedichten van Tiddo Schutter
Taisen behollen

Op 15 september vond de
Floral ia pl aat s van de o .l.s. te
Garmerwolde.
Er waren veel inzendingen
van bloemen en
bloemst ukjes .
Bij de kinderen was de pl ant
van, Ge rda ten Ca te het best
uitgevallen. Het bloemstu kje
van Caria Pops w as ook ee n
1e prijs waard.
Verdere pri jzen gingen naar
mevr. de Vries voor het
gerani um, en naar mevr. de
Jager voor haar begonia.
In de categorie bloemstukjes
won mevr. Havenga de 1e
prijs en de dames Wolt en
Ebeling had den allebei een
gedeelde 2e plaats voo r hun
droogboeketten.
Een eervoll e vermeld ing
kreeg mevr. Terpstra di e een
reuzek alebas inzond.

's Mi ddags en 's avonds was
er een grote bazar. De
opkomst was erg groot,
zowel van de jeugd als
ouderen.
's Avonds vond de trekking
van de verloting plaats .
De 1e prijs vie l op lo t no .
1305 w elke gekocht was door
de fam. Remkes uit Th es inge.
AI met al kunnen we
terugzien op een zeer
geslaagde Florali a.

Oostemamrtklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

T ELEFOON 050-416062

voor zijn mooie tekeningen bij 'Het
wonderlijke verhaal van Hendrik
Meijer', dat geschreven werd door
Ronaid Dahl. En verderzulien er nog
een hele reeks onderscheidingen
worden uitgereikt.
Een bijzonderheid is, dat de CPNB
(declub van uitgevers en
boekverkopers,die de mensen zoveei
mogelijk proberen te stimuleren tot
het lezen én kopen van boeken) een
nieuwe prijs in het leven heeft
geroepen: de BOEKEN-SLEUTEL.
Daarmee bedoelen ze dat een boek in
het oog moetspringen, omdatdat
speciale boek nieuwe en verrassende
mogelijkheden biedt voor de
toekomst.
Dit jaar betreft het de uitgave WAT IS
DAT? door Virginia Allen Jensen en
Dorcas Woodbury Haller (uitg.
Ploegsma).Oorspronkelijk werd het
gemaakt voor blinde kleuters, die als
iemand hen voorleest, het verhaal
kunnen voelen. Maar voor ziende
kinderen bleek het boek al snel even
boeiend. Dit fantastische 'voelboek'
heeftdan ook overal ter wereld veel
lof geoogst. Omdatzo'n boek veel
geld kost om te maken, heeftde
Stichting Kinderpostzegels een flinke
duit in het zakje gedaan: weten jullie
meteen, waarom je die
kinderpostzegels ieder jaar verkoopt!

CAFE

jJägermcister
GA RMERWOLDE

~
~......

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

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

Op woensdag 22 augustus kwamen directeur gemeentewerken Wijers
en de heer Riemersma van de Grontm ij, plus het bestuur van
Dorpsbelangen en vele Schutt erlaan-bewoners, naar café v.d. Toorn in
Thesinge. Genoemde heren legden het hoe en waarom van de
slootdemping ten behoeve van riolering ui t, en beantwoordden vragen.
Inmiddels heeft het Waterschap Hunsingo de betrokkenen persoonlijk
benaderd in een uitvoerig schrijven, om naar hun mening te vragen
over deze eventuele slootdemping. Uit de brief van het Waterschap
viel duidelijk Ie lezen.dat de gecommiteerden, gelet op hun ervaringen
met het dempen van sloten in dorpskommen elders, de voorkeur
geven aan het openhouden van de sloot. Wij wac hten af hoe de
beslissing van het Waterschap uitvalt, nadat alle reakt ies van de
belanghebbenden binnenzijn . In volgende nummers kunt u dus nog
een art ikel verwachten over het 'laatste woord ' in deze affaire.

BokkerU Stol

Ook kunnen wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. Slol,
Dorpsweg 40, Gannerwolde, te l. 050-416292 ol 730498

De sloot, de sloot, die eeuwige
sloot ...

Het is alweer bijna een jaar geleden
dat de kinderboekenweek '78
feestelijk werd geopend in ons eigen
Groningen. Dit jaar gebeurt dit in
Sittard, en die 'week' (die in het echt
10dagen duurt) loopt dit jaar van 3
oktoberUm 13oktober. Het is de
zesentwintigste keer, dat er een
boekenweek wordt gevierd voor de
kinderen. Als ieder jaar is er een
speciale uitgave gemaakt, dit keer
onder het thema 'Je weet niet wat je
ziet'. Mies Bouhuys schreef dit
spannende leesverhaal, dat allerlei
wetenswaardigheden bevat die
duidelijk maken dat de waarheid
soms anders in elkaarzit dan op het
eerste gezicht lijkt.
In de kinderboekenweek kost dit
kostelijke boek, waarin ook veel trucs
en spelietjes en gezichtsbedrog
zitten, slechts f 3,- . De titel is 'De
klepel of de klok', en de tekeningen
werden gemaakt door Henk
Kneepkens.
Wie wonnen er dit jaar de prijzen?
Guus Kuijer,die met zijn boeken over
Madelief én de boeken voor oudere
jeugd nu alweer een paar jaar met
groot succes aan de weg timmert ,
kreeg de Gouden Griffel (de Eerste
prijs, zeg maar) voorzijn boek
KRASSEN IN HET TAFELBLAD. Tom
Eyzenbach krijgt het gouden penseel


