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IJe Wijkstra of:
Het geheim van de Garmerwolder figuranten

Doet Uitham staande een dutje?

Hij wordt weer tot vervelens toe
herhaald door de figurant uit de
zaal, die dat dan ook m óèt
nabouwen.
We gaan naar buiten en lopen
richt ing dorp.
Het dorp leeft gelukkig al een
beetje . Dat maakt de overgang
naar 60 jaa r later een beetje
minder plotsel ing.
En als we thuiskomen bl ijkt het
intussen tijd gewo rden te zijn
voor: . . . de borrel .

Geerth Boschma

beroepsgeheimhoudingsplicht.
En Uitham, zou dié ons dan wat
over de geruchten willen
vertell en?
Vergeet het maar. Uitham heeft
ons nog niet zien aanslu ipen of
hij doet net of hij juist een tukkie
doet. Ook niet wak ker te krijgen.
Eén der veldwac hters dan maar.
U wordt doodgeschoten? Nee
hoor jongens, dat is al
gebeurd . .. ik bén al
doodgeschoten. Wat een onzin.
Maak Joost maar eens wijs dat
je van drank geen wartaal uit
gaat slaan, op den duu r, Hij wil
nog wel kwijt dat het zware
ti jden waren, toen. Nouja. Nog
méér mensen die al
doodgeschoten zijn? We kunne n
het niet ontdekken.
Peter Faber begint maar weer
eens van voren af aan. 'Dames
-en heren, ik wil u presentèèèère'.het spel sl im: ik ben zeer, zeer

kontent met de medewe rki ng van
de mensen hier. Dat is toch
onge looflijk, hoe serieus die
mensen hun soms zeer min i
rolletjes nemen. Dat is ge·wel
dig! En st ipt op t ijd hé. Vandaag
draaien we de laatste shooting
day. Ongeloofli jk snel gegaan
toch , de opnamen. Het is
omgevlogen. Nee. we hebben
hier vre-se-lijk prett ig kunnen
werken. En die Garmerwolders?
Puik, puik, puik. Om 8 uur waren
ze hier op zondagmorgen, nota
bene. Kom daar in de Randstad
maar eens om , . .'
Dan de scr ipt -gir!. Ook geen
woord over de lavenissen uit te
krijgen . Zou het dan toch een
tota le boycot van de
nieuwsmedia zijn?
Terwijl omwonenden daags vóór
de opnamen toch duidelijk
kratten en nog eens kraááátten
drank naar binnen hebben zien
dragen.
Caféhouder De Waal, even apart
genomen, wi l ook alleen maar
over GEO praten en wijst op zij n

Aan de buitenkant van het gebeuren: geblindeerde ramen bij café 'De Unie'.
een vloo t auto's en een caravan.

'fJe Wijkstra ' aan de accordeon, in gesprek met 'conférencier ' Peter Faber, in
een korte opnamepauze.

overvloede: SILENCE SILENCE.
Je kunt een speld horen
vallen . . . Het bomvoll e, rokerige
café is dan weer heel eventjes
één met de rest van het st ille
Garmerwolde. Peter Faber roept:
Dames en heren, ik wil u
presenteeeere, terwijl iemand uit
de aanwezigen telken s het
'presenteeeere' to t vervelens toe
nazegt.
De akti e moet zeker zo'n 8 á 9
keer opn ieuw worden verf ilmd.
Steeds weer opnieuw vraagt
regisseur Pieter Verhoeff

dezelfde koncentratie van de
acteurs.
We zijn al snel een uur verder. De
koffie móét dan wel op zijn.
Ondanks onze pogingen te kijken
wat er dan wél in de
koffiebekertjes zit, komen we niet
verder dan gissi ngen. We
klampen ten einde raad Pieter
Verhoeff aan. Maar Pieter speelt

vraag of de uitgelaten ste mming
op dit zeer onalledaagse ti jdstip
misschien iets te maken heeft
met de kosteloze oor lammen. We
duiken met microfoon en came ra
verder het figuranten·veld in.
Figurant Klei· deze dorpsgenoot
verdient eigenlijk een hoofdrol ·
drinkt koff ie en praat wel
honderdu it.
Het is best vol te houden ,
vertrouwt hij ons toe, ja hoor, zet
er maar in dat we 't wel rooien
hier. Aan ons zal het niet liggen,
al moeten er 100 veldwachters
het loodje leggen.
Dan verschijnt Dienko Bolhuis in
beeld. Hij verklaart, sch ichtig om
zich heenkijk end: 'ik wi l alle
geruchten omtrent onze figuratie
wel ontzenuwen, ki jk wij hebben
van nature zo'n enorm
acteerta lent, dat men
eenvoudigweg niet om ons
heenkon. Nee, jongens, die gratis
drank heeft daar niets mee te
maken , ech t niet. Je moet niet
vergeten , mét de Hazevelds, Klei,
Henri, ondergeteke nde en de

andere Garmerwolders staat hier
natuurli jk voor een kapitaal op de
planken. Een schat aan
toneelervaring wordt hier terecht
aangeboo rd . ..'
We worden wreed in de
konversatie gestoord door de
floormanager die STILTE
OPNAME roept. Voor de britten
in het gezelschap roept hij ten

'Keuterboer' Caref Hazeveld. Naast hem Henni Veninga.

Het is zondagmorgen. Langzaam trekt de grauwsluier
boven Garmerwolde weg. De straatlampen doven. Het
dorp slaapt nog. Het is de serene rust van
zondagsmorgens vroeg in een klein dorp.
Het G & Tredaktieteam echter, is wakker. Want het is
vandaag de laatste filmdag in Garmerwolde en ... zo
vertelde men ons, je moet er vroeg bij zijn.

Twee van de dames·figuranten. Links
Jannie Hazeveld, een
Garmerwoldster.

Wat kun je je vergissen. Namen
de vele auto's de totale kermis
rondom café de Unie al wat
vredige sfeer weg; als we de
cafédeur voorzichtig opentrekken
- duwen in di t geval · geloven we
onze ogen niet.
Stelt u zich voor : u komt
zaterdags laat op bed, staat
zondags betrekkel ijk vroeq - dus
een beetje katerig . op en komt
dan plotskaters in een
drukbeklant cal éwaar het votop 
avond is (!)

De sfeer is rokerig, de stemming
uitmuntend. Dit is zeer apart.
We ontdekken al sne l Carel
Hazeveld. Keuterboer, zegt hij
zelf. Maar daar klopt iets niet.
Hier moet een misverstand in het
spel zijn. Want Carel kijkt
duidelijk té opgewekt voor een
kle ine keuterboer die in de tijden
van IJe Wijkstra van de deel
moest schr apen, moest sappelen
van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat.
Een hereboer. daar houden we
het maar op, gezien ook z'n
gevulde wangzakken . Hij kijkt
ons ondeugend aan als we
vragen hoe het nou precies zit
met dat gratis drinke n op kosten
van de fi lmers.
Ook Henri Veninga geeft een
zeer ontwijkend antwoord op de

'Dus u bent één van de agenten. U
wordt dus doodgeschoten.'
'Nee, dat is a l gebeurd. Ik ben al
doodgeschoten.'



9797 PC Thesinge ,
G .N . Schutterlaan 28.
telefoon 05902- 1957
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• n~euwbouw

• yerbouw
• onderhoud

CAFÉ 'DE UNIE'
Dorpsweg 65. Garmerwolde

Sn eeuwen ijze l zijn ge gaan
Café v.d. Toorn bl ijft bestaan
En m och t u het mi sschie n niet

weten
U kunt hier nu ook blijven

e ten.

Telefoon 050-415841

C;eyens yerhuur
yan

AU,.OBOXEII

•

Café en cafe taria v.d. T oorn
Molenweg 7

Th es inge

Voor uw bruilof ten, feesten.
partijen. recepties,
vergaderingen en

bijeenkomsten

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 416389

Garmerwolde

SchiJdersbedrüf
H. Hofstede

Toch nieuwe
woningen
Thesinge
Een mooie afs luiter van het oude
jaar : aan het langdurige getrek
rond krot tenplan en nieuwe
woni ngen in Thesinge, is een
eind gekomen . Gedeputeerde
Staten van Groningen is akkoo rd
gegaan met de bouw van 18
woningen, tot aan het jaar 1990.
AI 27 gegadigden hebben zich
gemeld voor de
nieuwbouwwoningen. Het gaat
hier , zoals wellicht bekend, om 4
bejaardenwoningen, 8
woningwetwoningen en 6
premiekoopwoningen.

Op vrijdag 2 november j .1. werd
de jaarlijkse ouderavond van de
Openbare Lagere School te
Garmerwolde gehouden in café
'de Unie'. Aanwezig waren 46
personen en deze goede
opkoms t was zeer verheugend.
De heer K. Jansen was aftre dend
en niet herkiesbaar en als nieuw
bestuurslid werd gekozen de heer
G. Bouwman. De heer J.
Nunneke werd herkozen.
De heer D. Groenhagen deed
enkele mededelingen omtrent het
reilen en zeilen van de school.
Na een goedke uring zal de
komende 2à 3 jaa r de bestaande
lees- en rekenmethode worden
vervangen door een nieuwe.
Tevens zal na overleg met de
ouders een nieuw rappor t worden
ingevoerd.
Uit een gesprek met de heer
Uitham, wethouder van
onderwijs, had de heer
Groenhagen vernomen, dat de
plannen voor een
gymnast ieklokaal nog steeds in
Den Haag liggen. Hierin is dus
voorlop ig nog geen uitzicht.
Na overleg met de scho len in
Ten Post en Woltersum zal
worden geprobeerd subsidie te
krijgen van de gemeente voor het
vervoer naar de zwemles in Ten
Boer, daar het huren van een bus
vrij duur is.
Na het of ficiële gedeel te werd er
afscheid genome n van de heer
Jansen en hij werd bedankt voor
het vele werk, dat hij in de
afgelopen 11 jaar had gedaan.
De avond werd besloten met een
paar spelletjes bingo.

Ouderavond
0 .1.5.
Garmerwolde

Donderdag 29 november werd er
op de o.l.s. een kontak tavond
gehouden.
Gesproken werd er over het
invoeren van een ander soort
rapport.
Er waren 24 ouders aanwezig
üammer dat niet alle ouders
aanwezig konden zijn).
Eerst volgde een uiteenzetting
over het feit waarom het
onderw ijzend personeel graag af
wi lde van het traditionele
cijferrapport.
Daarna werden er een aanta l
groepen geformeerd, waarin
gediscussierd werd over de
vraag: 'Wat wilt u nu graag van
uw kind(eren) wete n?' (dus: hoe
zou het rapport er volgens u uit
moeten zien?)
Na plm. een uur kwamen de
groepen terug in één lokaal, waar
de verschillende
mening en/standpunten uiteen
werden gezet.
De meerderheid van de ouders
bleek vóór invoering van een
ander rapport te zijn. Dus niet
een ci jfer, doch méér inf ormatie
over het kind!
Het onderwijzend personeel zal
nu tracht en met behulp van de
gegevens/wensen, welke uil de
diverse groepen naar voren
werden gebracht , een 'zo goed
mogelijk ' rapport te ontwerpen.

I ~ \\ \\.
Kontaktavond
o.l.s, te
Gar m er w olde

Kerkdiensten
Ned. Herv.
Gemeente

Op maandag 14 januari begint in
café 'De Unie' de cursus
volksdansen.
De cursus is wekelijks, begint
steeds om 14.15 uur en duurt een
uur. De kosten zijn f 3,- per les
per persoon.
Dames die nog mee willen doen
kunnen zich opgeven bij mevr. J.
Star, W.F. Hilde brandstraat 20,
Garmerwolde, tel. 050-416227, of
aan de zaal.

24 dece mber: Kerstnachtdienst
met medewerking van het
muziekkorps 'Juliana' .
Plaats: Thesin ge. Aanvang: 20.30
uur.
24 december: Kerstnach td ienst
met medewe rking van het
muziekko rps 'Harmonie'.
Plaats: Garmerwolde . Aanvang:
22.00 uur
25 december: Kerstfeest te
Garmerwo lde.
Aanvang: 16.30 uur.

Op zaterdag 23 november jl. gaf
de Red. kamer 'Wester' haar
jaarl ijkse uit voering in café 'de
Unie'.
De voorzitter kon een mati g
gevulde zaal welkom heten.
Vooral de belangstelling uit
Garmerwolde viel erg tegen. Is
men 'Wester' vergeten of is men
het feesten verleerd?
Het blijspel 'De honderddoezend'
werd vlot voor het voetli cht
gebracht onder regie van Jan
Veenst ra.
Na afloop werden dhr. en mevr.
Buurl age (grime) gehu ldigd ,
omdat de heer Buurlag e 21 ju li jl.
75 jaar geworden was.

Uitvoering
'Wester '

Figuranten die niet voor de kamera neetden. sloegen de tijd stuk meI een

potje kaarten .

Ondanks het bar slec hte weer,
vereerde de Spaanse Bisschop
de leerl ingen van de o.l.s. toch
met een bezoek.
Sint en Piet verschenen tegen
9.30 uur op school, waar een
zest ig kind eren reeds in grote
spanning zaten te wac hten. Er
werden veel Sinterklaasliedjes
ten gehore gebracht, terwij l Sint
zichtbaar genoo t van de
verschillende toneelstukjes,
welke door de leerlingen werden
opgevoerd.
Nadat alle leerlingen een
present je van de Sint in
ontvangst hadden genomen, nam
de Bisschop tegen 11.30 uur
afsc heid, om zich te werpen op
het vele werk , dat hij die dag nog
zou moeten doen.

De Sint op
bezoek bij de
0.1.5. te
Garmerwolde

Hoewel de bal nauwe lij ks meer
over het veld rolt, blij ft de
vereniging akt ief. Zo werd er in
november een suksesvolle
koekaktie gehouden, waaraan
door de leden enthou siast werd
meegedaan.
Ook in de komende maanden zit
de verenig ing niet st il.
Voor de je ugd werden aller lei
aktiviteiten georganiseerd, samen
met de andere voetbalclubs uit
de gemeente. Op 15 december en
op 12 januari zijn er
spelenci rcuits en op 9 februari
een complete feestd ag.
Voor de ouderen is er op 21
december een gezell ige
contac tavond georganiseerd, met
klaverjassen enlo f bingo, met
daarb ij natuurlijk een drank je van
Wil Iem.
De lezer ziet: er is genoeg te
doen bui ten het veld. In het veld
zal voorlopig even rust heersen
voor de voetba llers. De eerste
helft van de compet it ie is redelijk
verlopen en de beide eerste
elftall en st aan er in ieder geval
beter voor dan vorig jaar . Alle
reden tot tevredenheid dus wat
dat betreft. Toch zijn er
problemen: er zijn voor de drie
zaterdap -elttaüen nameli jk nog
een paar leden te weinig .
Misschien dat hier of daar nog
ergens een verborgen talent zit? !
Na de winter komen we weer
terug met het vervolgverhaal over
GEO, want we houden u op de
hoogte van hoe de bal ro lt.

S.D.

GEO aan de
bal

Koop
bij onze adverteerders

- ------- - _ ........
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Dan voor een Jekker stukje taart of gebak , even naar

lets te vieren?

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050·416425

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

'EKKO·SPA A RPL A N '
JEUGDSPAARKLUB
t.b .v. 6- tlm lO-jarigen
MET S% PREMIE

IJ:,

• A~ klttJrt"fIel'!modellen wt VO(IfTOOd

~r • Vele OCCeSSOI res en onderdelen
• Prtma§(,fó><e en reparoue

MO TORENHANDEL

Joop
lIoor d h ol

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

T ELEFO O N 05902·1624
Wer kpla.t.u " ma.;r,nd~gs de gehe le

dag g~loten

Motor of
bromfiets

Bovag-hd

Levering van a lle soorten
rijw iel en. motoren.

bromfietse n
ZUND APP . KREIOl ER . GAREl U

·VESPA . lOMOS · YAMAHA
· F f~N l IC

Oostemamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

BokkerU Stol

~
...

y
I

~

Ook kunnen wij bezorgen . dan even bellen naar R.K. Sial,
Dorpsweg 40, Garmerwolde, tel. 050-416292 ot 730498

J .C. Kapteynlaa n 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498



De (wie)rokerige sfeer in de zaai, tijdens de opn amen .

"\,

mo ut 'n moar weer genoug
lekkers in hoes hoal 'n , den zal de
rest ook wel komm 'n. 'k Denk
nait dat d 'r mit dit weer veul
sleept wordt, dat blieft er (Je
leste joarn wel bie, moar wel
vindt dat aarg? Ik nait , geef mie
moar 'n lekker potje bier bie
waarme kachel. En den luuster 'n
noar dei verhoal'n van
oljo arsavond'n vroug er. Hou ze
dou deur weer en wiend toch aan
'I sleep'n ging'n . Met 'n best stuk
draank ien lief 'n zwoa re
melkwoag 'n noar dörp drukk'n en
zulk soort ding 'n en den de
volg 'nde dag veur de eerste
borrel eev'n noar schoulplai n om
te kiek 'n wat er aalmoa l stai t. En
elk wis noatu urlek van niks.
Mooie tied.
Enfin, elk viert het rnqar op zien
menaair, aan ge moar leut hebt.
Vanoaf dizze ploats elk een haail
veurspo udig tac htig touwenst,
wat ik op o ljoarsoav'md nog wel
eev'm over dou . . .

Geweideweg I I - Garmerwolde.
Speciaal voo r vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. aso, 416365

\'I~~~ III~\'I·••II\\~
1I \\'~~t b~~t
\\';1;11·••111.

Dit is alweer 'I leste kraantje dil
jaar. Wat gaai t dat toch snel hè.
Zo zit je midd 'n ien snij en ken je
d' r nait deur komm'n en veur je
gevoul zit je moa r eefkes loat er
alweer in zwemb ad in nou is 't
alweer nijjoar. Maar daar mot je
nait te laank bie st il stoan vien
ik. Je mot veuroet bliev'm kiek'n.
Noar neeg'nt ienhond erdtacht ig
alweer. Zol 't weer net zo'n
strenge winte r word 'n? Zol
Nederland europees
voetbalkamp ioen word'n? Zol 't
kab inet 't nog 'n joar vol holl'n?
Gain mens wa it 't op 't ogenblik
en de's misschain moa r goud
ook, gewoo n ofwacht' n dus
moar.
Wat wel aans 'n poal boov'n
woater staa lt, is dat 011 en nij
weer aans vanolts wor dt viert in
Tha is 'n en Gaarmwol. Baaide
dörpen stoa n d'r om bekend dat
dat hier alt ied hars t ikke moo i
feest is en dat moog ook wel
aains zegd word 'n. Moekes

Dörpsproat

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
K. Jansen

H et ad res voo r al uw vlees e n f ijne vleeswar en
S pec ia list in roll ad e s, dr oge- en ver se w or st

Ied er e woens dag G ehaktd ag

~
'- ''7~_.c. :.-...J.FEENSTRA
/ 'E'irl.' . . ..:_

" y~ - _. . R--k 145. .~ .-~_-,~, _._ __ - . 'J . sw eg
,. _ ,- ... '... , :1%~~- Ruisc herb ru q

. _~_ ed els lager ~" ~"-. - Tel 050 - 487413

KERSTG EBRUIKEN

Kerstmis is , natu urlij k, het feest
ter herdenk ing van de geboorte
van Jezus . een enorm
verjaarsfeest eigenli jk, het
symboo l voor Vrede in de Wereld .
Jammer genoeg is het lang niet
overal in de wereld vredig en
veilig en er zijn nog zoveel
mensen en kinderen die
middenin een akelige
werkelijkheid van honger en
ellende leven · of het nu Kerstmis
is, o f niet . .. Het is weleens
goed om daa r bij ons weld adig
kerstf eest bij sti l te staan.
Toch hebben een heleboel van
die feesteli jk e kerstt rad it ies
helemaal niets met 'geloo f' te
maken. Neem nou de kerstboom!
Pas laat in de 19de eeuw van die
van Duitsland naar Neder land (en
nog weer veel later maakten de
Belgen pas kennis met de
kerstboom). Die 'heidense'
kerstboom moet wel iets te
maken hebben met de grote
vuren en het branden van een
zogenaam d kerstb lok (vandaa r
nog die vrol ijke kaarsjes !)
Ook het kerstbrood, een
eeuwenoud geb ruik, stamt uit
'heidense' culturen: dat is
waa rschijn li jk de voor tzetti ng van
het offerbrood, waa rmee mensen
hun goden gunstig stemden en
ze gun sten afsmeekten .. .
Wist je trouwens, dat het
Kerstmannetje (vooral
gebr uike li jk in Engeland en
Amerika) een regelrechte
voortzett ing is van onze eigen
Sinterk laas? Nederland se
kolonisten brachten Sin terklaas
mee naar Amerik a, waar hi j in de
eerste hel ft van de 19de eeuw
zoetjesaan veranderde in Santa
Claus: Vadert je Kerstmi s ! Een
grapp ige verwarring, maar jullie
hadden dit jaar vast weer alle
reden om dik tevreden te zijn met
die goe ie ouderwetse
Sinterklaas . . . En ik hoop dat
Kerstm is en de kerstva kanti e ook
weer een gezel lige ti jd voor jullie
wordt !
En tenslotte· GELUKKIG
NIEUWJAAR!

Elk lait men doa r vanzulf nait
tou,
't Is 'n dure zoak, wat denks doe
nou.
Gaarmwol komt nog to t grode
dingen:
ien 't fi tm'n zullen ze 't wel verder
breng' n.
Gaarmwol komt nog op 't widde
douk !
Da's hail wat aans als Thais'n
mi t heur kouk . . .'
Dei grootsproak ging mie toch te
ver,
'k Zé: 'Goa doe mor mi t dien
griet op bër!
Van Thaisn mos mie niks
vertèl 'n,
en 'k zal die di t nog even
verme ld 'n,
't Scheel t mie gain hoar of 'k
griep die bie dien vlerken,
In Thais' n hebben wie nog alt ijd
MOUSHÖRN EN DREI KERK'N.
Dat legt veul meer gewicht in
schoal
as dien gesnak . . . mi t dat
fi lmkaboa l !'
'Jong', zé hai, 'moak die doch vot
nait kwoad,
Doar is ga in Gaarmwolof
Thais'n bie geboa t.
Wais wat? . . . wie goan straks
ien broene kroug
wat dri nken op ons baider loug! '

T. Schutte r, nov. 79

konden de kaa rsjes aan.
Zo hebben alle gr'ete mensen hun
eigen her inn erin gen aan de
feestdagen van hun jeugd .
Grappig, als je bedenkt dat de
manier waa rop julli e nu thuis de
feestdagen van Kerst en Oud- en
Nieuwjaar meemaken , voor een
groot gedeelte bepaal t hoe je dat
later zelf gaa t doen.

Zulke gewoontes , die door de
eeuwen heen overgaan op
generatie, noemen we 'tradities'.

Filmopnoam 'n in Gaarmwo l

'Nou mos ais heur'n', zé d'r ain,
'In Gaarmwol doar he 'k wat
zain . ..
Ik bin d'r glad onderste boven
van',
Bezorgd vroug ik: 'Wat is er
man?'
'Nou', zé hai, 'doe wa ist, bie ons
ien 't loug,
daar hemm'n wie nog zo'n
broene kro ug,
Ze binn'n doar sums aan 't film 'n
jong! '
Van sc hrik beet ik mie hoast op
tong.
'Hel was d'r 'n drokte van belang
want 't fi lm 'n was aal aan de
gang .
'k Heb 't zain, ik wa it er dus van
mit te proat'n,
En stais versteld van aal dei
apperoaten .
Ain was d'r zeker regisse ur,
hai dee 't de medewaarkers veur.
'n Poar vrouwen draa iden mit gat
en heupen
en mann'n stonnen mouwen op
te stre upen.
Man man, wat kom t doar wat bie
kieken
Want mou t vanzulf hail realisties
Iieken!
Summige GaarmwolIers nuimen
zich figurant'n,
en ik zeg die, dei wissen aal van
want 'n.

Gedichten
van Tiddo Schutter

Hebben jullie het ook zo druk
gehad met vers ieren? Maar nu is
dan toch ook eindeli jk alles
helemaal klaar voor het
kerst feest! Of heb je daa r nie t
aan meegeholpen? Ik moes t er
opeens aan denken hoe wij
vroeger th uis een ware slag
leverden over wie de piek
boveni n de kerstboom moch t
zetten. Dat was dan heel
spannend, wiebelend bovenop
een trapje nog een stukje
strekken ja ! ! hij zit ! ! En dan

Bij ons vindt u een keur van kw alite itsmeubeien.
Ni et alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten w ij u graag zien.

Sla.ter . 'ren Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 . Tel. 05902·1383

Vo or 'n vr ijblijvend ki jk je of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u alti jd van harte

we lkom.

.... ' .- .~ --.-.-_ _ _ _ _ I

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

Café - Bar - EeCcounCer
'LEWEMBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen



Plattelandsvrouwen

Garmerwolde Jaarvergadering 'De Scheuvel'

':en lach en een traan : die horen
per trad iti e bij Oud & Nieuw,
nietwaar. Om maar met de snik
in de keel te beginnen (zodat we
tenminste vrolij k kunnen
besluiten) - de G. & T. Express
moet afsche id nemen van onze
trouwe medewerker-van-het
eerste -uur, Jan Noordhoff .
Enthou siast schr ijvend èn
fotograferend, heeft Jan met
bijn a onnavolgbare inzet en
nauw keur igheid zijn bij drages
geleverd aan de oude en de
nieuwe Garmer & Thesinger. Het
werd hem dan ook wat te gorti g;
hij heeft besloten het in het
nieuwe jaar wat kalm er aan te
doen . Wij hopen overigens dat hij
het niet zal kunnen laten om af
en toe nog eens een
Dörpsproatje en wat foto 's te
leveren . . .
Lachend zullen we, in het nieuwe
jaar, 2 nieuwe medewerkers
verwelkomen (een Thesinger en
een Garmerwolder). Daarover
volgende keer meer.
Wij wensen u alle maal heel
goede feestdagen!

Van de
redactie

op de baan voor niet-leden.
De heer Ridder wi lde de baan op
1 november onder water hebben,
maar 1 december leek voorzitt er
Jansen vroeg genoeg, waarin hij
geli jk kreeg.
Na de sluiting de zogenaamde
beroemde 'Slump-Attr acti e',
waarvan nog steeds niemand
duidelijk is hoe dit nu eigenlij k in
elkaar zit ! Toch gingen de
meesten na een vlotte
vergadering voldaan naar huis
met een hele of halve worst.

Een aanwezige

GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktie -adres: Vera van Zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050-416091
Copy inleveren: steeds vóór de 15e van de maand

best uurslid is nu vastgesteld op
18 jaa r, was 21 jaar . (Artike l 9).
's Zondags is de baan de hele
dag open, was voorheen alleen
vanaf 1 uur (art. 1). Mil ita iren
moeten aan cont ributie het volle
pond beta len (art. 2).
Vervolgens werden er
bestu ursverkiezingen gehouden.
Alle aft redenen werden herkozen,
zodat dit erg vlot verliep . Roelf
Jansen bleef voorzitter, de heren
Slump en Moll ema behielden
eveneens hun funkt ies.
Het voors tel van het bestuur om
zich terug te trekken van
lidmaatschap van de KNSB werd
verworpen , daar dan bij de KNSB
aangesloten leden niet meer in
Thesinge mogen rijden. Het vele
geld , dat moet word en betaa ld,
vormde voor het bestuur een
bezwaar. Toch werd beslote n lid
te blijven.
De contributie werd verhoogd van
f 8,50 naar f 9,- per jaar/per lid.
Bij de rondvraag kwame n drie
punten aan de orde: de heer
Slachter verzoch t het bestuur
meer bekendheid te geven aan
aktiv ite iten, zodat traini ng
mogelijk is.
De heer ten Cate zag graag dat
het bestuur entree gaat heffen

Om even na achten opende
voorzitter Jansen de vergadering
en nodigde daarb ij iedereen uit
zijn op - en aanmerkingen en
commentaar niet onder stoelen
of banken te steken.
Vijfendertig leden hadden de
present ielijs t getekend en
aanhoo rden vervolgens het
voorlezen van de not ulen en
jaarverslagen. Somm ige
aanwezigen hoord en hun naam
nog eens noemen en glunderden
trots. Er waren di t jaar in totaal
drie wedstrijden georgani seerd
waaronder één priksle ewedstrijd .
Penningmeester had na de koffie
een beetje moeit e met het lezen
van het financi eel verslag ,
waarop meneer Kol hem zijn bril
aanbood. Zoals alti jd klopten ook
nu de boeken. De heer J.D.
Slachte r werd benoemd tot
nieuw kascornrnissie-ltd.
Hierna weer een korte pauze,
waar in enige loot jes werden
verkocht voor de later te houden
tomb ola.
Na de pauze het volgend e
onderwerp. Wijzigingen van het
huishoudelijk reglement. Alle
voorste llen van het bestuur
werden aangenomen. Dat waren :
de min imumleeft ijd van een

Op 24 okt. hadd en de
Platt elandsvrouwen uit
Garmerwolde een modeshow
georga niseerd.
Modehuis de Vennen uit
App ingedam was aanwezi g met 8
mannequins en een dressman
om de nieuwste mode te laten
zien.
De grote modekleur is di l jaar
paars en dat kwam duidelijk naar
voren in de show.
Er waren veel mooie japonnen,
ook in de grotere maten, mooie
mantels en spor tieve kleding.
Ook aan de herenmode werd
ruim aandacht besteed .
Het was een uitstekende show
waal 120 dames uit Garmerwolde
en Ten Boer met veel plezier naar
keken.

MODESHOW IN
GARMERWOLDE

problemen met zich mee.
Na de pauze waren er pracht ige
dia 's van een reis doo r de Rocky
Mountains. Schitterende bergen,
warm waterb ronnen en ook
beren. Deze beren kunnen 800
kg. zwaar worden . Geen kle ine
jongens dus !
Mede doordat de heer Dall inga
zeer smakelijk vertelde, werd het
een fi jne avond.

De redactie
van de Garmer en Thesinger Express~~

wenst .u prettige Kerstdagen ~...
en een

voorspoedig Nieuwjaar

0,) 14 nov, was de heer Dalli nga
uit Nieuw-Buinen in Garmerwolde
om te vertellen over zijn reis naar
Canada,
De heer Dalli nga komt zelf uit de
agrarische secto r en heeft in
Canada, in de provinc ie Alberta,
kinderen met een boerenbedrijf.
Hij kon dus goed vertell en over
de verschilIen tussen de
boerenbedrijven in Canada en
hier.
Nu en dan aangevuld door zijn
vrouw liet de heer Dallinga ons
met veel dia's een kijk je nemen
op het bedrij f van zijn kinderen,
De vrouwen moeten hard
meewerken, Er worden zomers
lange dagen gemaakt, maar daar
staat tegenover dat de winter 7
maanden duurt. Dan kan er niet
gewerkt worden.
De huizen zijn aangepast aan de
barre win teromstand igheden , de
deuren bv, zijn een mete r boven
de grond, bereikbaar met een
trap, Dit i.v.rn. de sneeuw,
Want een meter sneeuw is
normaal evenals ± 35 ' vorst !
Een hard kli maat dus.
De zomers zijn warm en droog
zodat sproe i-installaties nodig
zijn. Dat brengt in deze
uit gestrekte gebieden natuurlij k

BOERENLEVEN IN CANADA

Red. Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schutterlaan 29. Tel. 05902-2001
Red. Ruischerbrug: Dienco Bolhuis, Gerststraat 19. Tel. 050·414424
Boekhouding: Peta Jurjens, L. v.d. Veenstraat 15. Tel. 050·416094
Bank: Rabo bank, Garmerwolde, rek.nr. 32.07.05.749. Giro van de bank: 916938

AANNEMERSBEDRIJF Trakteren 4().150 PK
Persen 370-376-386
Cirke lma aiers, schu dders en
strooiers
Opraap snij-doseerwagens
Mestverspreiders. Kippers,
Vacuumtank en Mestwagen
Vacuumtanks en Kipwagens
Poo tmachines 2-4-6 ri j
Oliebad zaaimac hines
Zware cu ltivat oren (Vibrol lex)
2,25-6,25 mtr. Hogedrukreiniger,
Hele lucht kachel
Bietenrooier
everomaete rs. sirooiers en
schuooers
Kui lsnijders
Ploegen, Frezen, cultivatoren
Grond bewerk ing
Grondbewerktnqswerktutçen en
wiedmach ines
Wtedmachines voor opbouw
Transporteurs
Melkleid ing·Visgraatstal,
Caroussel stallen
Weidetankjes
Motor zeisen

Fia t
New-Holl and
Vicon

Vraagt vrijbl ijvend inlichtingen:

Sparo
Xenoah

Bedelilt
PZ

Veenhuis
Hassla
Has sla
Kongskllde

Schmol zer
Sanlens
Wesllall a

Mutlo s
Rumpstadt
Rabenwerk
Aau·Combi

Krone
Schu itemaker

WIJ LEVEREN U GRAAG:

5". EXTRA I"flEl'11E

Rabobank r:I

spaarvorm
•voor Jongeren

van 110n14 jaar

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-4 1650I

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

H.J.

GA RMERWOLDE

Van der Molen
lewert n~et

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken w ij 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 vr ijblijvend naar onze
mogel ijkheden en prijzen.

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

Kantoor en werkplaats
Oude Rllksweg 12, Gar merv-oide ,

tel OSO -416098

Ad".seuze oor Le....en bor g
mevr H. Dre es. Meerpaal 170,

tel, OSO-4 1OS31

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarPiän
voor 15 plussers:

10% premie

Rabobank ~
GA RM EAWOLDE
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CAFE

J! tigermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050-416062


