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Aan de praat met burgemeester Bultena
Wie is de 'edelachtbare' die sinds juli '79 het hoogste
ambt in onze gemeente bekleedt? Hoe denkt hij zelf over
zijn werk, en over zijn nieuwe gemeente?
Met deze en andere vragen togen we naar het
gemeentehuis van Ten Boer: niet om de burgemeester
allerlei beleidskwesties voor te leggen, maa r uit
nieuwsgierigheid naar de ideeën van de persoon zelf . . .

PORTRET

'Met de ti jden is dit ambt sterk
veranderd' , spreekt burgemeester
Bultena uit eigen ervaring . 'De
sit uatie van nu is onvergelijkbaar
met mijn beginjaren : .. Als een
burgemeester nu ergens
opdraaft , wordt er lang niet meer
zo huizenhoog tegen hem
opgekeken , en ik vind dat ook
terecht. Die man staat niet op
een voetstuk, dat is onzin . Ik ga
er vanuit dat een burgemeester
zich aanpast bij zijn gemeente,
en niet andersom . In bepaalde
situaties moet je je gezag
weleens laten gelden, omdat
men dat van je verwacht , of
omdat hogere overheden dat van
je verwachten , maar daar loop ik
niet mee voorop . Ik heb nooit
iemand willen zijn die gezag
uitstraalt . . . Drempelvrees bij
bezoekers van het gemeentehuis
proberen we ook zoveel mogelijk
weg te nemen. Ik luister liever,
dan dat ik meteen zelf het heft in
handen neem in een gesprek.
Tenzij men me uit de ten t: lokt ,
dan kan ik nog weleens uithalen,
maar daar moet dan wel gerede
aanleiding voor zijn '.

Een aardige man, die een goede
band tussen gemeente
func tionarissen en inwoners
belangrijk vindt. Hij vertelt dat
vrouwen die een VOS-cursus
volgen, zich onlangs een
voormiddag kwamen oriënteren
over de gang van zaken in een
gemeentehuis.
Ook het feit dat er nu meer
vrouwen in de gemeenteraad
zitten, blijkt de burgemees ter
een goede zaak te vinden.
Het wordt tijd om op te stappen :
thuis, verzekert hij , zal hij een
foto van zichzelf opzoeken - al
kan hij niet beloven dat het méér
wordt dan een pasfoto. Wij zijn
daar allang blij mee. Het 'eigen
gezicht' van de burgemeester
komt verder duidelijk genoeg
naar voren in dit gesproken
portret. Wat JA Bultena betreft,
had het interview overigels nog
wel opgeschort mogen worden
totdat hij nóg beter was
ingewerkt. Maar wie weet . ..
komen we daar in de toekomst
nog weleens op terug.

Annelies Heuvelmans
Ger Pot

BURGERVADER .. .

'Nee, ik voel me niet zozeer váder
van alle burgers . Maar er komen.
soms bijzonder moeilijke dingen
op je af, waardoor je bijna als
maatschappel ijk werker bezig
bent. Aan de andere kant komen
de mensen ook weleens wat èrg
snel met piepkleine prob leempjes
naar het gemeentehuis gestapt,
vooral hier in het hoofddorp.
Daarmee wil ik niets ten nadele
van die mensen zeggen, maar in
onderling overleg zou er toc h
veel meer door henzèlf opge lost
kunnen worden . . . De ene
gemeenschap verschilt dus
daarin aanzienlijk van de andere'.
Veel mensen zien een
burgemeester nog altijd als een
soort deftige grootheid, op
afstand van het gewone volk:

betreft in de festivi teiten van
april/mei, wij zijn eigenlijk van
mening dat er die dagen een
centraa l, gemeentel ijk gebeuren
moet zijn ... maar iedereen in de
dorpen heeft zijn programma's al
ingevuld. We hebben alle
verenig ingen rond de tafe l gehad,
maar dan blijkt dat dorpen als
Thesinge en Garmerwolde en
Ten Post toch wel zeer gesteld
zijn op hun eigen dorpsgebeuren.
Daarvoor bestaat begrip. We zijn
er overigens nog mee bezig' .

'Wat ik van de troonswisseling
vind? Hoe Hare Majesteit Beatrix
zich zal gaan ontwikkelen· daar
mag en wil ik nog geen oordeel
over hebben. Wat ons aandeel

antwoorden verwachten, omdat
er vaak college-uitspraken over
een zaak liggen die ik echt niet
allemaa l uit mijn hoofd ken .. . In
Baflo gingen we als college de
boer op, en dat werkte wel
gerichter dan wanneer ik alleen
verschijn '.
De kleinere dorpen van een
gemeente voelen zich nogal eens
benadeeld vergeleken bij het
hoofddorp : 'Ja, die gedachte kom
je in iedere gemeente weer
tegen. Maar vaak kûn je nu
eenmaal voor een buitendorp niet
doen wat in een hoofddorp wel
mogelijk is. Neem nou eens het
verzoek om zo'n gymnastiekzaal
in Garmerwolde, met de nodige
problemen .. . terwijl zo'n
accomodatie in een groot dorp
als Ten Boer, met zo'n
bevolkingsaantal en de grootte
van de scholen, geen punt is. En
dan heb ik het nog niet eens over
de financi ële aspekten .. .'. Een
gemeente is bovendien vaak
afhankelijk van Gedeputeerde
Staten en van ministeriële
beslissingen.

DE KOMENDE FEESTEN

VRIJE TIJD

CONTACTEN

'Van vrije tij d is eigenlijk geen
sprake meer. De meeste avonden
zit ik, àls ik al thu is ben, aan de
ronde tafe l in de huis kamer met
schr ijfwerkzaamheden of
studeerwerk.
Een echte sportfiguur ben ik
behoudens zwemmen en wat
zeilen nooi t geweest' , bekent de
burgemeester, 'maar ik heb wel
altijd graag gesleuteld aan auto 's
en motorfietsen. Zelf heb ik drie
motoren gehad, en de
onderhoudsklusjes vind ik
plezierig. Aan ontspannend lezen
kom ik al helemaal niet meer toe ;
naast de berg literatuur die er op
het gemeentehu is binnenstroomt,
en die ik zoveel mogelijk probeer
bij te houden, is er weinig lust en
tijd over voor een romannetje of
een detective. Ik heb een
prachtige houtdraaibank in mijn
garage staa n, een
afscheidscadeau, een oude
hartewens bovendien, maar ik
kom er niet aan toe.
Ik mag graag eens een
schilderijtje maken ... Ach, na
een bepaalde tijd , wanneer je
meer raakt ingewerkt , zal er wel
iets meer vrije tijd weer
ontstaan '.

liggen, dossiers opvragen en
doorneuzen om zoveel mogelijk
op de hoogte te raken .. . Na
enkele B. & W.·vergaderingen
kom je er aardig in. De mensen
uit de dorpen probeer ik te leren
kennen door zoveel mogel ijk naar
allerlei evenementen en
uitvoeringen te gaan, zoals laatst
bijvoorbeeld nog de VIOD
toneelavond in Thesinge en een
gym. uitvoer ing in Woltersum . . .
Zeker de eerste jaren is dat erg
belangr ijk , al kost het zoveel
ext ra tijd dat je straks wel moet
selecteren. Ik kan ook niet
garanderen dat zoiets vol te
houden is'.

'Op uitnod iging ben ik een avond
aanwezig geweest op een
ledenvergadering van de
Vereniging van Dorpsbelangen
van Thesinge . Zulke avonden zijn
belangrijk om een gemeenschap
beter te leren kennen, en ik vind
het heel belangr ijk dat er dan
allerle i soorten vragen naar voren
komen. Overigens kan men dan
van mij echt niet altijd concrete

'Ja, van het ene op het andere
moment sta je natuurlijk in een
totaal andere gemeenschap. In
Baflo en Den Andel kende ik
praktisch iedereen, al was het
maar omdat onze kinderen daar
opgroe iden en naar school
gingen, waardoo r je nu eenmaal
enorm veel contacten legt. Hier
ken je dan opeens praktisch
niemand. Gelukkig heb je
natuurlijk mensen om mee
samen te werken en je wegwijs
te maken . Mijn methode is eerst
eens afwachten wat er zoal op je
afkomt, welke prob lemen er

HET BEGIN

DAGELIJKS HEEN EN WEER

Jan Anko Bultena, geboren in
1927 te Uithuizen, ontvangt ons
op een woensdagmiddag in
maart in zijn toch wat plechtige
werkkamer van het
gemeentehuis.
Een maartse bui klettert tegen de
ramen, de burgemeester draait
een Drummetje en vertelt in
vogelvlucht over zijn levensloop:
'In 1947 ging ik uit Uithuizen weg
om twee jaar militaire

.dienstplicht te vervullen . . . vanaf
'49 werkte ik weer op de
gemeentesecretarie van
Uithuizermeeden (à raison van
f 50,- per maand) . .. in '51 ging
ik naar Murmurwoude waar
tussen haakjes Bonifacius werd
vermoord, een plaats vlakbij
Dokkum (Murmerwoude betekent
dan ook 'Moordenaarswoud') . ..
in '52 naar Ternaard, waar ik zes
zes jaar ben gebleven .. . en
vanaf 1958 tot vorige zomer
burgemeester van Baf lo. Ik ben
getrouwd, heb een zoon van 21
en een dochter van 17. Onze
dwergpoedel is 12 jaar '.
De familie Bultena woont nog
steeds in Baflo: 'Helaas wel , ja.
In het begin heb ik nogal licht
tegen het probleem aangekeken.
Ik reis nu heen en weer, wat met
die 22 km weliswaar redelij k te
doen is, al betekent het natuurlijk
dat je tussen de middag op een
broodje zit , maar het h óórt
zonder meer zo dat een
burgemeester in zijn eigen
gemeente woont. Dat schri jft de
wet ook voor. Aan een huis is
hier heus wel te komen , maar het
scharnierpunt is de verkoop van
mijn woning in Baflo en u weet
hoe het ervoor staat met de
woningmarkt . . .'



Op 8 en 9 maart werd in Tolbert
het solist enconcour s gehouden.
Afgevaardigden van Harm oni e
drumband waren Petra Blin k en
Wilma Hazeveld.
Petra behaa lde een derde prijs
en Wil ma een tweede, voor
beiden een goede resultaat.

Vic. Seer. Hennie Oomkens

K. Jansen, Transportbedrijf,
Geweideweg 11, Garmerwold e.
Tel. 050-416465.

Jaarlijkse
uitvoering
'Harmonie'
Op zaterdag 16 februari vond er
in café 'de Unie' te Garmerwolde
de jaa rli jkse uitvoering van de
muziekvereniging Harmonie
pla ats. Voor een goed gevulde
zaal speelden korps en
drumband hun nummers.
De avond werd verder gevuld met
het optreden van de Tiro ler kapel
met een zangkoor, gevormd door
leden en aanhang van de
muzikanten. Het geheel viel erg
in de smaak bij het pub liek. De
kostuums van het koor waren
door de dam es zelf verzorgd .
In de pauze werden loten
verkoc ht voor de grote tombola
waar enkele leuke prij zen mee te
verdi enen waren, o.a. kanarie in
kooi, horloge en . .. een jong
biggetj e.
Na het program ma van korps en
drumband trad het cabaret van
Thedo Keizer op met aan de
piano Jenny Spijk, zij brachten
'Souvenirs' .
Na de sluiting van het of f ic iële
programma van voorzitt er
K. Pestman was er
stemmingsmuziek van Ghitt a's
Moon light kwartet. Er werd in
een gezellige ste mmi ng gedanst
tot in de kleine uurtj es.

Vice-Secr. Hennie A. Oomkens.
Muziek Ver.

Solisten
concours
K.N.F. Tolbert

hopen natuurli jk dat we zelfs
méér abonnees zul len krijgen
dan nu al het geva l is.
Laat u de Express bij voorbeeld
ook eens aan nieuw e buren
zien!? Het is voor hen dé manier
om snelle r ingeb urgerd te raken
in onze
dorpsgemeenschappen . . .
Om ook van onze kant onze
goede wil en blijvend
enthousiasme te tonen, hebben
wij besloten de krant in een
'nieuw jas je' te hu llen. Het
formaat wordt kleiner, maar het
blad op zich dikker en dat zal
ongetwijfeld meer blader- en
leesplezier opleveren.

Expresjes
In tegenstell ing tol de
'Stoomfluitjes' , een gra ti s adv.
rubriek voor abonnees, vragen wij
voor deze 'commerciële'
advertentietjes wél een
vergoe ding.

Handel in rode steenslag,
zaagsel , spaanders, tur fst rooise l,
voeraardappelen, zand en grint ,

- Er werd voorgesteld , samen met
andere verenigingen , activiteiten
in het dorp te organiseren,
daa rbij denkend aan een
feestelijke opening van de
waterzuivering en bijv. een
braderie.
- Er zullen in het vervolg 2
vergaderingen per jaa r komen.
- Voor de zorg van de speel tuin
wordt een aparte commissie
gevormd.
- Er word t geïnfo rmeerd bij
B. en W. of het fietspad langs de
Stadsweg verhard kan worden.
- Ook wordt er geïnformeerd of
het mogelijk is een trott oir plu s
eventueel parkeergelegenheid
langs de Oude Rijksweg te
plaatsen .
- Het Schrikhek aan het eind van
de Hildebrandstraat wordt zo
gauw mogelijk weer geplaatst.
. De besnoei ing langs de
Dorpsweg en vld Veenst raat is

.voltooid.
- De brug over het Damsterdiep
bij café Jägermeister zal
gerestaureerd worden (en
misschien verbreed).
Dit waren ongeveer de punten
die besproken zijn.
Na afloop bood dhr. Dümm er ons
een consump tie aan i.v.m. zijn
verjaardag in mei. De voorzitter
sloot de vergade ring en dankte
een ieder voor hun (gezellige)
komst.

Het Bestuur

Op vrijdag 11 april haalt de
muziekvereniging 'Harmonie' oud
papier op .
Wilt u zo vriendelijk zij n om het
pap ier gebundeld bij de straat te
zetten . Is dit om een of andere
reden niet mogelijk dan halen wij
het graag bij u uit huis. Bij
voorbaat hartelijk dank.

Bestuur 'Harmonie'

Oud papier

Op 26 febr uari j.1. hield de Ver. v.
Dorpsbelangen haar jaarlijkse
algemene vergadering.
De voorz itter opende de
vergadering met een nieuwe
voorzittershamer, aangeboden
door dhr. Dümmer. Er was o.a.
een bestuursverkiezing .
Dhr. Veninga was aftredend en
herkiesbaar. Met een
meerderheid van stemmen werd
hij weer herkoz en.
Verder werden de volgende
punten besproken:
- Sportgebouw Garmerwolde: een
nieuwe tekening ligt nog steeds
bij het Ministerie van Onderwijs
in Den Haag voor goedkeuring .
Wij wachten nog steeds op
ber icht .
- Rijdend postkantoor: er zal een
vergadering komen met de
verenigingen voor Dorpsbelangen
te St. Annen , Woltersum en
Thesinge en de Stichting voor
Kleine Dorpen in de provincie
Gron ingen om tol een oplossing
te komen.
- Een mededeling: De
bejaardensoos heeft f 150,
subsidie gekregen voor het
aanschaffen van een sjoelbak.
- Plaatsing haantje op de toren :
dit is een zeer kostbare zaak.
. Het ligt in de bedoe ling dal er
een fielstocht georganiseerd
wordt en een excursie naar de
waterzuivering en het gemaal te
Delfzijl.

Met ingang van volgende maand
versch ijnt alweer de derde
jaargang van ons alle r G. & T.
Express. Dat hebben we te
danken aan u, lezers, aan onze
adverteerders en aan ieder die
schriftelijke bijdrages levert (kop ij
bl ijft alt ijd welkom, vooral ook
verenigingsnieuws).
Binnenkort kunt u onze trouwe
bezorgers weer aan de deur
verwachten om het
abonnementsgeld te innen . We

Van de redaktie

Jaarvergadering
Dorpsbelangen GarmerwGlde

Nieuw
jaargang:
nieuw jasje

• •Wist U dat.

zelf eindeloos in bl ijven lezen en
blao eren en kijken, en het is z ó
moo i uitgebracht dat je het
telkens vanzelf weer in je handen
pakt. Tol 5 apri l kost het f 17,50
en dat is echt geen geld voor
zo'n fantastische dikke, mooie
verhalenbundel! Misschien ook
iets voor school?
Maar daar zullen ze het toch
zeker al wel aangeschaft
hebben .. . vraag er maar eens
naar.
Je moet er wel als de kippen bij
zijn, want het is al heel gauw
5 april en daarna kost het boek
een boel meer, en waarom zou je
zo'n mooie kans laten glippen !
Hel boek is voor kinderen tot
12 jaar. Dus je weet wat je nu Ie
doen slaat: en daarom hou ik het
deze keer kort.
Tot ziens!

o het Thesi nger zangkoor
'Lovende Stemmen' iedere
maandagavond repeteert, van
half acht tot ha lf 10 in 'Ons
Trefpunt'?
o dit zangkoor on langs een
oproep deed aan zanglustigen
om zich aan te melden?
o er twee prijsopgaves zijn
gedaan voor het rioleringsprojekt
in Thesi nge: met en zonder .
Schutterslaan?
o de gemeente (en de
bewoners!) vol spanning
afwachten hoe de uitspraak van
het Waterschap uiteindelijk lu idt
rond de slootdemping-t.b.v.
riolering aan de Schutterlaan?
o bij het ter perse gaan van dit
nummer, die beslissing van het
Waterschap nog niet bekend
was ?
o automobilisten die Thesinge
nade ren uit de richting
Garmerwolde, nu rekening
moeten houden met he 50 km
gebod op de hoek
LageweglSchutterslaan?
o u maar eens moet laten blijken
dat u dit inderdaad weet?
o de Hlldebrandstraat om
G'wolde eindelijk een schrikhek
heeft ?
o de soos '65-plus' in het bezit is
van een sjoelbak, een schenking
van de Schuttersst ichting?
o de Radio Noord-taart op
1 rnaar t werd gewonnen door de
famil ie Post in G'wolde?

Ja, je leést het goed: het wordt
weer eens ti jd om je ouders (o f
oma en opa , tante en oom, of
een ander groot mens die het
beste met jou voor heeft en
bovendien gul kan zijn) de kop
suf Ie zeuren . En wel om het
boek 'LEESGOED'. Dat is een
heel dik, boeien d verhale nboek
dat de CPNB uit bracht en dat
werd samengesteld door Netty
Heimeriks en Beccy de Vries. Het
boek staat bomvol verhalen van
Nederlandse
kinde rboeke nschrijvers,
geïllustreerd door ta lloze
illustra toren waardoor er ook
lekker veel te zien is , en
bovendien zijn er versjes en
rijmpjes om van te smullen. Dit
'boek van de maand ' is bi jna een
schatkamer: er kan uit
voorgelezen worden, je kunt er

't Gaait a lweer mooi naar
zummer tou vin'n je ook nait. De
eerste lammetjes loop'n allaank
ien 't laand, de bloum'n
begönnen aal nuuver te grui 'n en
't weer wo rdt ook al beter.
't Is netuurlek oafwacht'n moar ik
docht nait dat zummer net zo
slecht wer aans veurig joar, wat
hewwe toun 'n reeg 'n had nait.
Nee, 't mout dit joar handig beier
word 'n.
Heb ie joen vakaanzie al
besprook'n? Veur zover dat nog
naait 't geval is ken ik joe wel
aanroad 'n om aains keer noar
ain van de wadd'naailand'n Ie
gaan. 't Is doar zo lekker rustig
en st il (veural Schiermonnikoog)
mor den mout 't wel moo i weer
weez'n aans zit je doa r 'n beetje
ops loot'n.
Netuur lek is 't nog lang nait zo
ver dawe vekaanz ie heb'n, mor 't
is a ltijd mooi 'n beetje veuroet te
kiek'n.
Veur de maainste kinder komt de
tie d van zeen'n weer aan. Elk
mout pebeer'n over te goan of
um te sloag'n veur zien
eksoam'm . Nog eem deurbiet'n
en staarkte der mit.
En tot slot wil 'k 't nog eem
hebb'n over 't grode feest dat
ons straks te wacht'n staal t: we
krieg 'n dommee 'n nije köningin .
Wait ie wat ze den doun mozz'n?
Ze mozz' n weer ni j geld op
maarkt breng 'n, zodat elk zien
old geld mout inlever'n. Mout ie
aains kiek 'n hoeveel zwoart geld
der bov'm woaler komt!

Dörpsproat
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S. V. Thesinge

Kaartclub 'De
Soos'

e.o.
springlevend

Dei meul'n . zai heurt bie de
Thaisinger stiel
Voldoan zigt men weer stoan ien
goaf gehail
Beschaarm het Tha is ingers mit
haart en ziel
Dit sieroad van't d örp is 'n
onmisboar dail

len negentien twei en zeuventig
ware n de
herstelwaarkzoamheden van de
Thais inger korenmeul' n zoo'n
beetje kloar. len meert negentien
honderd drei en zeuventi g had de
offic iële overdracht mit ainig vlag
verteun ploats.
Bie dei gebeurtenis heb ik o.a.
het volgende ien rlemvörm zêgd :

Bie de restoaroatie van meu t'n
'German ia '

Gedichten van
Tiddo Schutter

Jen Thaisen door zain ie d'o lle
meu l'n weer sto an
Zo klouk en zo kwiek as weleer
Sums trek'n de roudn wee r heur
wienderige boan
Hoog boven het doagliekse
dörpse verkeer

Mien daank aan dei lu, dei mit
arba id en geest
Dit stu kje 'cultuur' hemmen
beho ln
Het blift veur de ogen van veul'n
een feest
Nooit vergeten .. . go ud ontholn!

T. Schutter 1973

'Soort bie
soort' •••
Op zaterdag 23 februari en
vrijdag 29 feb ruar i speelde
tonee lverenig ing VIOD in caf é
V.d. Toorn te Thesinge het
blijspel 'Soort bie soort' van B.H.
Broekema. De twee jarige

Op 20 februari j .1. hielden de
Plattelandsvrouwen van afd.
Garmerwolde haar
jaarvergadering. Beha lve de
gebruikelij ke zake n als
jaarverslag en verslag
kaskommissie kwam natuur lijk
ook de bestuursverkie zing aan de
beurt.
Mevr. Dijkhuis-Niemeyer en mevr.
Zwart-de Boer waren aftredend
en niet herkiesbaar. Hiervoor
werden als nie uwe bestuursleden
verwel komd mevr . Hazeveld.
Maat en mevr. Star-Wassens.
Na het huishoudelijke gedeelte
was er een sl offenshow van de
fa. van Dam uil Gron ingen. Er
werden mooie sto ffe n getoond
en veel mooie sta len .
Drie lappen stof werden verloot
en na afloop mocht ieder een
grati s patroon uitzoeken. We
kregen een modetijdschrift en tot
slot allemaal een gele roos. Het
was een leuke avond .

gebru iken ; vooral de heren
volleybalgroep heeft behoefte
aan enkele sport ievelingen tie
hoeft echt niet ontzettend goed
te zijn om eens een keertje mee
te doen I). En wat betreft de
dames: er gaan stemmen op om
een dames-volleybalgroep te
starten. Enkele liefhebbers zijn al
bekend, maar te we in ig om echt
te beg innen; wil iede reen die hier
we l zin in heeft zich even in
verbinding ste llen met Roelie
Dijkema, Schutt erslaan 22,
te l. 1305.

afd. Garmerwolde

Plattelands
vrouwen

het enig overblijvende bestuurslid
Roelie Dijkema 4 nieuwe leden
gekozen moesten worden en dat,
terwij l er aan het beg in van de
vergadering geen kandidaten
aangemeld waren ! Donkere
wolken pakten zich samen boven
het voortbestaan van de S.V.
Thesinge.
De 18 aanwezigen waren er
echter niet voo r niets; men was
zich terdege bewust van de ernst
van de zaak met als gevo lg dat
aan het eind van de vergadering
de volgende vier personen in het
bestuur werden gekozen: de
dames Ton i Remkes, Al ie
Blaauw, Jannie Sibma en de heer
Tjeerd Vin k. De funkti es zullen in
onderling overleg tussen de 5
bestuursleden verdeeld worden.
Het voortbestaan van S.V.
Thesinge was hiermee verzekerd.
Vrij lange tijd is verder nog
gesproken over de opkomst van
de leden op de verschillende
tra iningsuren. Deze blijkt
nameli jk door allerlei
omstandigheden (geen tra iner ,
zaal dicht, inzet van de leden
e.d.) zeer wisselend te zijn . Dit is
natuurlijk erg vervelend voo r de
leiders en de mensen die er wél
zijn. Een gezonde veren ig ing
st aat of valt tenslotte met de
inzet van haar leden! Daarom
nog even de sport-uren in
Thesinge op een rij , zodat
iedereen weet wat er voor wie te
doen is:

dinsdag: 16.30·17.30;
kind eren 8·12 jaar; gymnast iek;
mej. Lofvers
dinsdag: 17.30·18.30;
kinderen 12-15 jaar; gymnasti ek;
mej. Lofvers
dinsdag: 18.30-19.30;
meisjes vanaf 15 jaar; volleybal ;
mej. Lofvers
dinsdag: 19.30-20.30;
dames; gymn astiek; mej. Lofvers
woensdag: 19.30-20.30;
heren ; voll eybal; Berto Top.
Op alle uren kan men nog wel
(regelmatige) versterking

pnt.
7314
7085
6600
6580
6513

pnt.
19949
19867
19486
18654
18301
18173
18030
17764
17716
17633
17453
17096
17094
16947
11650

Na dr ie wedstrijden is de
competitiestand als volgt:

1. A. Huisman
2. H. Kappeteijn
3. H. Oosti ng
4. K. de Waal
5. H. Vliem

Op 11 maart j.1. is de jaarlijkse
algemene lede nvergadering van
de Sportverenig ing Thesinge en
Omstrek en gehouden . Een 18·ta l
leden (waarvan slech ts 3 heren! ?)
waren naar ca fé v.d. Toorn
gekomen. Een ongeken d groot
aan tal voor deze vergadering. Er
was dan oo k wel reden toe, want
zowel de voorzitter (en tij delijk
penningmeester) Bart Heukelom ,
als de sekretaresse Coba Pot , als
het lid Willem Oomkes waren
af tredend en niet herkiesbaar.
Het kwam er op neer dat naast

1. H.Oosting
2. H.Oomkes
3. H. Kappeteijn
4. A. Mulder
5. K.deWaal
6. E.Terpstra
7. H. Vliem
8. J.E. Star
9. mevr. J. Vliem .

10. J. Reinders
11. mevr. A. Reinders
12. J.P. van Zanten
13. J. Havenga
14. K. Heemstra
15. O.G.Groenhagen

Stoomtluitjes
Te koop gevraagd:
2e Hands betonmolen.
W. Dorrestijn, de Dijk 3,
Thesinge, tel. 05902·1959.

Te koop:
Damesbromm er (+ verz.) in
goede staat.
M. Wierenga, W.F.
Hildebrandstr. 14, Garmerwolde,
tel. 416551.

Volksdansen
Garmerwolde

Te koop:
Ruim 600 grijze dakpannen + 2
bijpassende dakramen en 5
binnendeuren.
K. Faber, Kape lstraat 5,
Thesinge, tel. 05902·2257.

Te koop :
2 Gaskachels.
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwolde, te l. 050·416365.

Te koop: '
Wandelwagen voor tweeling, type
Buggy.
L. v.d. Veenstraat 15,
Garmerwolde, tel. 050·4160924.

Het is nu 8 weken ge leden dat
we als eerste in de gemeente
Ten Boer zijn gestart met
volksdansen.
Inmiddels kennen we al
versch i llende dansen. En dat we
er allemaal plez ier in hebben
blijkt wel uit het feit dat iedereen
alt ijd aanwezig is. Er wordt heel
wat afgelachen.
Nu bestaan er plannen om in mei
a.s. een uitwisseling te houden
met een groep uit Appingedam
en die van Lewenborg, misschien
ook die van Ruischerbrug.
Het zal dan plaats vinden in 'Het
Dok' in Lewenborg.

Red. Thes inge: Anneli es Heuvelmans, Schutterlaan 29. Tel. 05902·2001
Red. Ruischerbrug: Dienco Bolhuis, Gerststraat 19. Tel. 050·414424
Boekhouding: Peta Jurj ens, L. V.d. Veenstraal 15. Tel. 050-416094
Bank: Rabo bank, Garmerwolde , rek.nr. 32.07.05.749. Giro van de bank: 916938

GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktie·adres : Vera van Zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050·416091
Copy in leveren: steeds voor de 15e van de maand

AANNEMERSBEDRIJF
Motor of
bromfiets lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

BakkerU Stol

H.J.

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Bo... ag-11(1

Leve r ing va n a lle soorten
r iiwiel e n . m o t o ren,

bromfie ts en
Z UND APP - KltElDl ER • GA RElLi

.VESPA • TO MOS - YAMA HA
f ANTIC

• .4Jlt~ en~/HI WI' "OOmJa(j

~, . \'elt OCCeul:lll'ft et! OfldeorcJeltn

• PfI1TIO se""Ce M reporooe

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Gron ingen
Teret oo n 050-730498

~
~

Oostema mrikleen 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-172552

nieuwbou w
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GAR MERWOLDE
tel. 050 -41650 I

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werk plu u 's mund~gs de gehele

d.aS ges.loten

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

Café· Bar· EeCcounCer
6LEWEMBORG'
Winkelcentru m Lewenborg

Groningen

Open van 10 uur v.m . to t 2 uur .
Maandag en donderd ag tot l uur .

Van der Molen
leyerC nieC

alleen
zonneschermen
Natuurlijk m aken wij gr.u.g een
scherpe offerte voor u a ls ' t om

een zonne scherm gaat.
MaM t evens houdt on ze .J.fdeli ng

ze ilmakerij l.ich bezig met het
op nieuw bekled en va n mark iez en,
of met het rep areren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat

verder:
vouwwande n, verduisteringen,

rolluiken, voorzetramen en
konstruk t iewerke n.

Informeer vr ijblijvend naar onze
m ogeliikheden en pr ijzen.

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

Kar nocr en wer kplu ts

Oude Rllks.....eg 12. Garmerwolde .
te l aSO-416098

Advrseul e ,, 00t" lewenborg
me", . H Drewes. Mee~al 170

tel aso·... IOH 1

'EKKO·SPAARPLAN'
JEUGDSPAARKLUB
r.b,v. 6· tl rn IO-járigen
MET 5% PREMIE
~



uitvoeringen werden weer druk
bezocht; het café zat beide
avonden eivol, de Martini Stars
verzorgden een sfeervol muziekje
en de stemming was opperbest,
zowel op het toneel als in de
zaal. Gerrit Boer als 'boze' boer
Hof, zien aarbaider Wolter (Jan
Slump) en Roelie Dijkema als
Kneeljoa waren weer ijzersterk,
maar ook de andere spelers
lieten zich van hun beste zijde
zien. Na de tombola's die voor
VIOD weer de gewenste
financiële middelen opbrachten,
barstte de feestvreugde los op
beide avonden. De eventuele
derde avond wordt waarschijnlijk
in april georganiseerd : mocht u
ook zo'n lekker avondle-un willen,
haast u dan kaarten te krijgen!

Jaarvergadering
Rederijkers·
kamer 'Wester'
Op donderdag 20 maart hield
'Wester' haar jaarvergadering in
café de Unie.
Het stuk 'Petret van Opa' werd
eerst gerepeteerd, daar we dit
moeten spelen op 12 april a.s. op
de feestavond van de visclub.
Op 17 mei a.s. gaan we kegelen
in Zuidlaren en op 17 augustus
wordt een fietstocht
georganiseerd.
Roelof Ganzeveld bracht verslag
uit over de financiën. Het was
een duur jaar geweest. Er werden
n.l. nieuwe coulissen gemaakt.
Jan Veenstra trad af als
voorzitter en was niet
herkiesbaar. Als nieuw
bestuurslid werd gekozen Aaltje
Havenga.

Rommelmarkt
Het ligt in de bedoeling om in
Thesinge een rommelmarkt te
houden. De baten hiervan zijn
voor het Ger. Jeugdwerk in ons
dorp.

Nu vraagt de Jeugdraad
(voorzitter Hr. Zijlema) of u allen
wilt nagaan of u iets kunt missen
wat verkoopbaar is. We geven
een aantal suggesties zoals bijv.
Oud meubilair · gereedschappen 
sierspullen . platen - enz. enz.

alles is welkom als het maar
verkoopbaar is-" ,

De datum dat het bij u afgehaald
wordt is zaterdagmorgen 5 april
1980. Bent u dan niet thuis breng
het dan bij de buren.

De datum waarop de markt
gehouden wordt volgt nog.
Dit i,v.m. de binnenkomst van de
goederen.

Wij danken u bijvoorb aat
voor de medewerking

Namens de Jeugdraad,

Jaarvergadering
dorpsbelangen
Thesinge
Op dinsdag 15 maart j .1. werd in
ca fé V.d. Toorn de
jaarve rgadering van de
Verenig ing van Dorpsbelangen
geho uden. De bestuu rsleden
Thomas de Vries (voorzitt er) en
J. Jo ling traden af ; in twee .
verkiezingsrondes werden Welly
Boer-Dijkstra en Willem Zijlema
als nieuwe bestuursleden
gekozen. Na een overzicht van
wat er het afge lopen jaar zoal
werd verric ht, en het verslag
van de penningmeester,
kwamen de plannen voor de
toekomst ter sprake (o.a, een
sigarenrookwedstrijd , een
aardappelschi lwedst rijd en
eventuee l een tentoons tell ing
van huisvlij t in de ned.
hervormde kerk). In het najaa r
zou Thedo Keizer, de Ten
Boerster cabaret ier, gevraagd
worden naar Thesing e te komen
met zijn programma. Tevens wi l
de vereniging weer wat
organ iseren voor de jeugd .
Uit het pub liek kwamen nog
wat vragen en suggesties. De
avond werd besloten met dia's
over de barre winter van vorig
jaar, en het nog vers in het
geheugen liggende grote
jubHeumfeest bij 'Juli ana'.

Plattelands
vrouwen afd.
Garmerwolde
Bijeenkomst op 26 maart 1980
in Café 'de Unie'. Er waren 51
dames aanwezig .
Na opening van de vergadering
door de pres idente en het
zingen van het bonds lied ,
werden de notulen voorge lezen
en onveranderd goedgekeurd.
Door ziekte verviel de
demonstratie van de Friesche
Vlag . Dhr. E. Havenga werd
bereid gevonden dia's te
vertonen. Deze keer van
Engeland en de Schotse
Hooglanden. Voor zijn

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Rund-
en Varke ns·

slagerij

Bestellingen worden
be zorgd:

vr ijdagmorgen te Thesinge
vrijdagmiddag te Garmerw olde

bereidheid werd hem een
enveloppe met inhoud
overhandigd. Volgden
mededelingen en ingekomen
stukken. Hier bij was o.m. een
verzoek om kleine cadeau tje s
voor een grabbelton waarvan de
opb rengst was bestemd voor
het projec t Madu rai, een vervolg
op 'Redt kinderogen'.
In het 2e deel van de
wintercompetitie 'Prenteboek
van stof ' behaa lde de afdeling
13% punt.
Hierna sloo t de presidente de
bi jeenkomst en wenste allen
wel thuis.

Dinsdagavond 25 maart waren
we te gast bij de afdeling
Thesinge.
De fa. v.d. Laan uit Bedum
verzorgde er een modeshow.
Best uursleden van de afd.
Thesinge traden op als
mannequins. Vele mooie
japonnet jes in alle maten
passeerden de reveu.
Na afloop kregen mannequi ns
en medewe rks ters van de fa,
een bloeme tje aangeboden.

Donderdagmorgen 27 maart om
kwart over 9 moest en we al
weer aantreden.
Met 34 leden gingen we een
bezoek brengen aan de
bloemenveili ng in Eelde. Daar
aang ekomen konden we in het
restaurant eerst van een kopje
koff ie genieten . Dhr. Kruijer
kwam ons toen halen, waarna
we boven, op een soort galerij,
een uitl eg kregen hoe alles reilt
en zeilt in de bloemenveiling.
Helaas mochten we geen
veil ing meemaken. Ach ter glas
konden we het wel volgen. Dhr.
Kruij er legde ons de betekenis
van de verschillende cijfers op
de klok uit. Hij vertelde tevens
wat het woord 'doordraaien'
inhoud.
Tot ons aller spi jt konden we
geen bloeme n kope n, alleen
maar bekijken in de veil inghal,
met het verzoek er alsjeblieft
niet met de vingers aan te
komen. Op die rondwandeling
kwamen we een mevrouw tegen
die een mooi verzorgde bak had
waarin 4 plan ten verwerkt
waren. Kostte volgens haar

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uit voeren van
we rkzaamheden van velerle i

aard,
Staat he, loonbedrijf 'Stoweza'

:1trë
""" ~" .@, .", ,,

"'1"':~.. ... .. ..... .
.f> ~.- .

Inl.: P.J. v. Zanten
Tel. 050-4 16091 b.g.g. 050 -416328

f 30,- en was beste ld .
Mevr. C. Bolhuis wi lde hem wel
overnemen maar dat kon niet.
Kwam haar man er aan en
vroeg, wilt u het kopen, ja zegt
mevr. Bolh uis voor f 25,- .
Akkoord zei hij verkocht. Zijn
vrouw keek hem wel raar aan,
dat begr ijpt u zeker wel. Om
kwart voor 12 waren we weer
th uis. Een drukke week is dit
geweest.

Kookcursus
voor mannen
Wat gebeurt er als Moeder ziek
is? Dan moet Pa koken! Het is
natuurlijk gemakkelijk om even
naar de chinees te gaan of een
broodje te eten. Er zijn echter
ook nog andere mogelijkheden.
De Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen wi l het
volgend seizoen bij voldoende
deelname een kookcursus voor
mannen organiseren.
Het gaat hier om een doe-cursus
voor mannen; snel klaar, toch
lekker en gezond, met of zonder
vlees.
6 of 12 lessen van 2% uur.
De kosten zijn ± f 34,- of
f68,- .
Inlichtingen kunt u krijgen bij:
J. Hazeveld·Maat, tel. 414777.
Moe hoeft niet ziek te zijn om
een keer te koken heren!! ! !

Kerkdiensten
Ned. Herv.
Gem.
Garmerwol·
de/Thesinge
4 apri l: 1930. Hei lig

Avondmaal
Thesinge, pr.: ds. de
Vries

6 april : 10.00 uur
Garmerwolde, pr.: ds.
de Vries

7 apr il : Gezamenlijke dien st
Herv.lGeref.
Herv. Kerk Thesinge
10.00 uur

WIJ LEVEREN U GRAAG:

Kikker
Er zat een kikker op het pad.
'k Had zomaar op hem kunnen
trappen.
Ik dacht: 'Zou hij dat nou niet
snapp en?'
Hij kwam pas uit de sloot , hij
was nog nat.

Hij keek me aan
En ik bleef staan
Om hem eens rust ig te
bekijken.
Ik vond hem op mijn buurman
li jken.
'Waarom?' zo vraag je nu
misschien .
Tja, nou· dan heb jij vast mijn
buurman nooit gezien . . .
Een brede mond,
Zi jn ogen rond
En nergens heeft hij ook maar
haren.
Waarom die kikke r op hem leek
Die daar zo glazig naar me
keek,
Dat kun je nu vast wel
verk laren.

'k Ging dichterbij
En bukje mij .
'k Begon wat om hem heen te
draaien .
Ik dach t: 'Toch gek,
Zo'n brede bek'.
Maar ik kreeg waarachti g zin
om hem te aaien . . .

Dat wou ik doen
Maar plo tseling toen
begon het dier luidkee ls te
kwaken :
'Kijk niet zo stom !
En denk erom,
'k Verbied je st reng me aan te
raken!'

Ik sch rok me wil d . ..
En ik heb gegild !
Dát kun je zeker wel begr ijpen.
En ook dat ik
Van pure schrik
Er heel snel tussenuit wo u
kn ijpen.

Maar nee, het zat
Me heus niet glad
Die praat jeskikker te verla ten.
Hij riep : 'Dat is toch ál te grijs!
Bij j ij nu al z óeigenwijs,
Dat je niet met je buurm an
meer wiIt praten .. .?'

CA FE

·31ägermeüHer
GARJ\ 1ERWüLDE

TELEFOON 050·416062

DAMM INGA - IN DE EERSTE PLAA TS STIJL.
... UW STIJL .. .!

Fia l
New·Holla nd
Vicon

Koon.
Schuil emaker

Veenh uis
Hass ia
Hassia
Kongskilde

Bedeli l t
PZ

Mullo s
Rumpsl adt
Rabenwerk
Rau.c omb i

Schmotzer
Santens
Westl aiia

Spa,o
Xenoah

Traktaren 4~150 PK
Persen 37Q.37& 386
Cirkelmaaie rs. senudcers en
strooiers
Opraap snij-doseerwagens
Mestverspreiders. Kippers.
Vacuumtank en Mestwagen
veecumtanks en Kipwagens
Pootmachines 2-4-6 rij
OlIebad zaaimachines
Zware cumvatoren (Vibrol lex)
2.25-6.25 mtr. Hogedrukreiniger.
Hete lucht kaChel
Bretenrooie-
Cycromaate rs. strooiers en
scnuooers
Kui lsoiJders
Ploegen. Frezen, cu ltiva toren
Grond be~erk ing

Grondbewerking swerk lUlQen en
wiedm achines .
Vli edmachines 'IOOr opbouw
Transporteu rs
Melkleidlng-Visgraatsl al,
Carousse t stallen
Weidetankjes
Mol O( zeisen

Vraagt vri jbli jvend inlichtingen:


