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Op-&och-& in Garmerwolde

muziekkorps 'Harmonie' uit
Garmerwolde en van de mu
ziekvereniging uit Harkstede
en als verrassing nog een
majorettekorps en drumband
uit Appi ngedam . Wat een
pracht ige wagens en de jury,
dhr . Heringa en mevr.
vld Werft hadden het er dan
ook wat moe ilijk mee. Later
verte lden ze dat ze zelfs met

Nu werd ook het dorp ver
sierd en al spoedig werd het
heel gezellig . Vooral toen er
ook vlaggetjes kwamen te
wapperen leek alles een
kleu rig en fleurig geheel.
Tenslotte werd ook nog de
laatste hand aan de wagens
gelegd en eindelijk was de
grote dag dan aangebroken
met droog weer en de zon
scheen .
's Morgens togen de kinde
ren naar café de Unie waar
door een toneelgroep uit Be
dum een sprookje opgevoerd
werd, geheten : 'De gekke
klok van Trieke ltrok'.
Het was ont zettend leuk . De
spelers speelden erg goed
en waren gehuld in prachti 
ge kostuums. De kinderen
Iuisterden geboeid en waren
zeer enthous iast. In de pau
ze kregen ze een flesje drin
ken en na afloop een reepje
chocola. Ze hebben allemaal
erg genoten , maar toen
moest men weer gauw naar
huis om zich te verkleden,
daar men vast wel op een
wagen of iets dgl. kwam .
's Middags begon de op
tocht. Er waren ontzettend
mooie wagens en iedereen
had vreselijk goed z'n best
gedaan . Om 2 uur werd het
startsein gegeven. Ook had
den we medewe rking van

gauw een grote saamh orig
heid in het dorp . Iedereen
hie lp flink 'mee en deze hulp
was ook te merken op de
dag dat er dennegroen ge·
haald moest worden voor
het versieren van wagens en
erebogen. Men moest dit ha
len uit de bossen van Dren
the . Met 2 vrachtauto 's trok
men er op een zaterdag op
uit , gevolgd door enkele per
sonenauto's , waar ook weer
behulpzame mensen in za
ten .
In de boss en aangekomen
bleek echter dat er meer be
langstelling was voor het
dennegroen. Maar de men
sen in Garmerwolde waren
goed uitgeslapen. Om te
voorkomen dat men zou zeg
gen dat iedereen niet te veel
mee kon nemen , heeft men
gauw een vrachtauto volge
laden en weggestuurd. Men
dacht wat binne n is is bin
nen en men begon vrolijk
nog een wagen te laden als 
of de eerste wagen er nooit
geweest is.
Ons dorp moest toch mooi
worden . Het dennegroen lag
daarna klaar bij K. Jansen,
vanwaar men de benod igde
hoeveelheid voor een be
paald bedrag kon weghalen.
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Weet u het nog hoe het alle
maa l begon? Er ging een
stencil door het dorp met de
medede ling , dat er op 5 mei
1980 een optocht gehouden
zou worden en men zich kon
opgeven voor eel versierde
wagen of iets dgl. en niet te
vergeten een ereboog . Maar
ja, hiermee was men er nog
niet , want natuur lijk moest
er geld komen . Vandaar dat
men even later weer een
stencil in de bus kreeg met
de mededeli ng dat er bin
nenkort lij sten door het dorp
zouden gaan en nu was de
vraag of men er toch aan
wi lde denken, dat alles duur
is tegenwoordig en men
werd verzocht om toch een
flink bedrag op de lijst te
zetten . Nou, dit heeft succes
gehad . Iedereen verheugde
zich op een optocht en er
werd flink gegeven. Harteli jk
dank!
Toen kreeg het Oranjecomtié
het ook erg druk. Vele opqa
ves kwamen binnen en er
moest veel vergaderd wor
den daar het een hele orça
nisa t ie was .
Intussen was men al druk
bezig met het versieren van
hkn wagens of iets dgl. en
er heerste op die manier al
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niet veel beginnen.
Om u nog eventjes een in
druk te geven van de on
kosten op die dag zetten wij
hier nog een globale begro
ting onder. Vergeet u verder
vooral niet uw foto 's te be
waren daar er eind van dit
jaar een tentoonstell ing qe
houden zal worden.

De mensen hadden de zater
dagavond ervoor nog
toestemming gevraagd aan
B. en W. om te mogen verko
pen.
Verder wi llen wij langs deze
weg u allen hartelijk danken
voor de geweldige medewer
king op wat voor gebied dan
ook, want zonder uw hulp en
enthousiasme konden wij

Onkosten gemaakt wegens viering 5 mei
Oranjecomité Garmerwolde

Uitgegeven aan prijzen: a. Praalwagens
b. Erebogen
c. Individuelen

Toneelvereniging 'Thaiia' uit Bedum
Muziekvereniging Harkstede
Bloemstu kken Jury
zaalhuur café 'de Unie'
Nota Café 'de Unie': 142 consumptiebonnen f 213,-

193verteringen 289,50
75 repen 48,75

551,25
Nota J. Noordhol: Wagennummers + benzinekosten 23,-

Totaal f 1819,25

Het Oranjecomité

Beyrijdinssdas ,.hesinse

Reeds in de vroege ochten
duren werden de inwoners
van Thesinge gewekt door
de klanken van het muzlek-

t e prijs : Pietereuliekar
2e pri js: Erik Odekerke
3e prijs : Aster ix en Obelix

3. EREBOGEN:
le prijs : Hoek Grasdi jkweg
Geweideweg
2e prijs: Dorpsweg boerderi j
Bus
3e prijs: W.F. Hilde·
brandstraat

Na afloop kregen de juryle
den een bloemstuk aangebo
den.
Nog even over de optocht.
Mevr. A. Ebeling liep ook
mee in de stoet met de pie
tereuliekar, gehuld in ouder
wetse kleren en een wollen
muts. Doch na een poosje
kreeg ze het erg heet. Ze
wist zich geen raad meer en
toog uiteindelijk maar naar
de E.H.B.O.-man, Dienco Bol
huis, en vroeg of hij haar
niet kon helpen. De enigste
oplossing was echter de
muts maar af te doen.
Het officiële gedeelte was
nu afgelopen en er volgde
nog een daverend feest. Men
kan terugzien op een prach
tig feest, doch jammer dat
het wat aan de frisse kant
was. Maar ook hier had men
rekening mee gehouden,
daar een in het dorp een vis
kraam stond met warme vis.

kwart punten gerekend heb
ben. Verder kwam men van
heinde en verre om onze op
tocht te bezichtigen. Om
:!: 4 uur was het afgelopen
en iedereen toog naar café
de Unie voor de prijsuitre i
king. Deze kwam echter niet
direkt, daar men toch eerst
op de goede afloop moest
drinken.
Maar eindeli jk om :!: 6 uur
was het dan zover en
dhr. Heringa nam het woord.
Iedereen wachtte in span
ning af of hun wagen ook in
de prijzen viel.
De uitslag was als volgt:

PRIJZEN:

1. WAGENS:
Eervolle vermelding: Wees
wijs met de Waddenzee
le prijs: De Gekooide Ade
laar
2e prijs : De Sultan En Zijn
Harem
3e prijs : Bie de wilde knien 'n
oaf
4e prijs: Wereld Natuurfonds
5e prijs: Drents Landschap
6e prijs: De Trekschui t
7e prijs : Een medail le heeft
twee kanten

2. INDIVIDUELEN:
Eervolle vermelding: Uw
troep is ons beroep



vice-secr.
Hennie A.Oomkens

• 5 mei (i.p.v. 30 april) mars
door Garmerwolde , tijdstip
± 13.00 uur. U komt toch
ook buiten kijken als uw
eigen muziekkorps voor uw
deur langskomt? (De muzi
kanten stellen het zeer op
prijs !)
• 15 juni concours drum
band in Winschoten. Het zou
erg leuk zijn als er eens wat
meer supporters mee qin 
gen, bijv. ouders van drum
bandleden, kennissen , 'aan
hang' etc .
• Ledenbestand per 1 jan .
1980:
korps 25 leden + 6 leerlingen
= 31 leden
drumband 16 leden + 3 leer
lingen = 19 leden
totaal 50 leden.

Wie zin heeft om mee te
doen kan zich in verbinding
ste llen met iemand uit het
dagelijks bestuur (dhr.
K. Pestman, E.D. Post) of
drumbandbestuurslid
J. Feenstra , Ruischerbrug,
tel. 416413.
Na de rondvraag volgde de
sluiting van de jaarvergade
ring.

Dit is een mooi aanta l maar
toch kampt de drumband
nog alti jd met het probleem
dat men 'paukenisten' nodig
heeft (dit zijn slagers op de
grote trommen , hiervoor zijn
stevige mensen nodig).

Jaaryersaderins
'Harmonie'

Donderdag 10 april vond in
café de Unie de [aarverçaoe
ring van de muziekvereniging
'Harmonie' plaats.
De opening werd verzorgd
door voorzitter K. Pestman
die de 25 aanwezigen een
hartel ijk welkom heette.
Onder de aanwezigen bevon
den zich een paar nieuwe le
den en beschermheer van de
vereniging dhr. v.d. Werff , tot
welke een speciaal wel
komstwoord werd gerich t.
De notulen van de vorige
jaarvergadering werden voor
gelezen door secretaris
E.D. Post. Het was een erg
goed en uitvoerig verslag
over het verloop van de ver
gadering en werd ook direct
goedgekeurd zonder op- of
aanmerkingen.
Daarna volgden
jaarvers lag 1979, over het
wel en wee van de vereni
ging en het optreden naar
buiten en verslag penning
meester. De kascommissie
keurde de boeken van pen
ningmeester Anne-Jan Groe
neveld goed en verleende
hem decharge.
Bestuursleden E.D. Post en
J. Feenstra waren aan de
beurt om af te treden, bei
den werden herkozen.
Enkele belangr ijke medede
lingen van het bestuur:
• Aanscha f van 2 nieuwe
lyra's voor de drumbandle
den Wilma Hazeveld en Pe
tra Blink. Beiden waren erg
blij met hun nieuwe instru
ment. Nu zijn er bij de drum
band 4 lyra's.

's Middags was er feest voor
de ouderen. Vele jongens en
meisjes , mannen en vrouwen
deden hier weer aan mee.
Het is elke keer weer een
genoegen om iedereen te la
ten worstelen in een stel
jutezakken om te proberen
zo snel mogelijk bij de finish
te komen.

op allerlei manieren aan te
moedigen.

korps Juliana. Achter de mu
ziek aan liep een stoet van
verklede schoolkinderen en
op twee versierde boerenwa
gens zaten de kinderen van
de kleuterschool. Ondanks
het wat kille weer was het
een zeer fleurig geheel.
Daarna waren er spelletjes
voor de schooljeugd op het
land van Heidema. Ook hier
was een hoop publiek aan
wezig om hun eigen kroost
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Y.O.S. cursus
in Garmerwolde1
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Gedicht

Bijeenkomst Y.I.D.O.

Reis ouden yan dasen
op. juli '.0
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Bij vold oende deelname
wordt de V.O.S. cursus =
'Vrouwen Oriënt eren zich in
de Samenleving' in Garmer
wold e georgan iseerd door de
V.O.S., werkgroep Ten Boer
in samenwe rk ing met de
Ned. bond van Platte lands 
vrouwen .
Mevr. B. Bus en mevr.
E. Bouwman hebben deze
cursus het vorig jaar in Ten
Boer gevolgd en zijn erg en
thousiast. Wilt u er meer
over weten, willen deze da
mes u graag inlichtingen ge-

In het najaar wordt door de
Ned. Bond van Platteland s
vrouwen afd. Garmerwolde
een bijeenkomst van de
V.I.D.O. = 'Vrouwen In De
Overgang' georganiseerd.
Deze avond is toegankelijk
voor alle vrouwen. U hoeft
dus geen lid van de Platte·
landsvrouwen te zijn. Ook de
dames uit Thes inge en aride-

REISROUTE:
Garmerwolde, Appingedam,
Del fzijl , Eems havengebied,
Roodeschoo l, Uith uizen (be·
zichtiging Menkemaborg),
Warlfum, Pieterburen, Lau
wersoog , Oostm ahorn, Dok
kemer Nieuwezijlen, Buiten
post , Veenklooster, Sur
huisterveen, Bakkeveen,

ven. Hun adressen zij n:
Mevr. B. Bus-Bijrna,
Dorpsweg 1, Garmerwolde,
tel 416228.
Mevr. E. Bouwman-Kiel,
Dorpsw eg 4, Garmerwolde,
tel. 416503.

Deze cursus is bedoeld voor
all e vrouwen uit de gemeen·
te. Dus dames uit Gar rner
wolde en Thesinge, u kunt
het dicht bij huis kr ijgen.
Grijpt uw kan s!
U kunt zich opgeven bij bo
vengenoemde dames.

re plaatsen zijn van hart e
welkom. Wij hebben het
idee, dat veel vrouw en niet
van het bestaan van de
V.I.D.O. afweten. Uit deze bij
eenkomst kunnen gespreks
groepen geformeerd worden.

Inlichtingen kunt u krijgen
bij J. Hazeveld-Maat,
tel. 414777 .

Norg, Garmerwold e.
Vertrek 10 uur, weer terug in
Garmerwolde ± 8 uur.
Opgave bij:
mevr. Doorn , Grasdi jkweg 1
H. van Zanten,
Geweideweg 7
H. van Dijk, Dorpsweg 19
Kost en f 30,- per persoon,
inbe grepen een koffietafe l

DE KOATER

't Bevrijd ingsfeest was hoast
veurbi e
en Geert stelde zichzulf de
vroag : 'Hou word 't mit mie?'
Hai zat ien kroug rnit'n poar
hoast vergeten vrunden
en 't sprak vanzulf dat zai
mekoar 'n poar goue borre ls
gunden.
Geert wa s aanders
gewoonliek zo so lide as de
bank
mor [oa . .. nou was zien
gaang zoch wel 'n beet je
maank
Zien vroug ere vrunden
kwaam van ver om 't
dörpsfeest mit te vieren
en Geert wol dat nou ook
ais m it versieren.
't Haar aibels mooi goan dat
was vast.
Mor 0 wai . . . nou kwam pas
talden goud ien last.
Hai mo s noar hoes, 't was
om hom tou 'n beetje
nevel ig
en bainen waren volgens
zien gevuil ook 'n beet je
bevereig.
Hai kwam, wat 'n wonder
wa s, toch ongeschonden
thoes .
Mor binn en deu r gooide hai
aalvast 'n grode voas in
groes
Dei drubbel was ook zo
verrekte hoog.
Mor nou kreeg hai
koamerdeur ien 't oog .
Hai dochde dat zien vrouw
aal sla ip,

Mor nee jandori, zai was het
dei hom raip.
Zal zag hom doar as 'n
zoltplloar ien 't midden van
de diggels stoan.
En raip hall overstuur: 'Wat
his nou doan?'
Geert knipte mi t zin oog , dat
was 'n tik.
Mor ook zien tong was nou
nog dubbeldik.
e . . . Trienje, zai hai . . . e . . .
wo r nou nait kwoad
mor e ik e . .. heb'n lutje
koater e inderdoad.
Hai dee 'n stap noar
sloapkoamerdeur.
Mor Trienje was hom
hoastig veur .
Wat doeh 's doe raip zai
rnit 'n snok en 'n zucht
Da'k bie die sloap'm wil ien
dei jeneverlucht?
Goa doe moar zee zai noar
de zolder
en sloap dien roes oet mit
dei kolder.
Gedwee as 'n laam
stommelde Geert mit veul
gestën noar boven .
Mor koppien had hai wel ,
dat mag ie wel geloven.
Aande rdoagsmörn mos hai
veur Trienje boute doun.
Dat ging hail schuldbesust
ien goud fatsoun.
lai zag hom do ar
bekwiemkes stoan en
knivvelde van vër.
En zee allain: 'as 't weer
gebeurd gai 's vot mit blode
gat op bër.

T. Schutter 1980

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker s tukj e taa rt of gebak, even naar

BakkerU Stol
Natuurlijk maken wi j graag een scherpe offerte voor u als ' t om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van mar kieze n. of me t het repareren van

tent en.
Ons leve ringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verdu isteringen. rollu iken, voorzetramen en
kostruktiewe rken .

Informeer vri jblijvend naar on ze mogelijkheden en prijzen .

Fa. M. v.d. Molen &. Co.

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

~
$n

Ooaterhamrtklaan 117
9715 PB Gron ingen
Teleloon 050-772552

Kamoor en werkplaats O ude Rllksweg 12. Garmerwolde. tel 050·4160 98

Advt!oeul e voor Le weobc-g mew H. Dre wes Meerpaal 170. tel . OSO-4 1OS) I

Ook kunnen wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. Stol,
llo<psweg 4lJ, Garmerwolde. lal. 05(1.416292 ol 730498



P.J.G.
Garmerwolde

P.J.G. Alsemene
ledenyersaderins

Wande
redak~ie

In de allereerste plaats zijn
we bijzonder verheugd dat
we met onze aktie voor nieu
we abonnee 's redel ijk suk
ses hebben gehad . Er zijn
gelukkig weer een tiental bij 
gekomen . Misschien weet u
nog mensen die geen abon
nee zijn van dit blad. Doe uw
best en regen dat even.

In de krant vindt u deze keer
geen interview. De reden is
dat we van de festiviteiten
op 5 mei veel fotomateriaal
hadden en het leek.ons leuk
om daar maar eens even een
aanta l van af te drukken.
Dan kunt u op uw gemak de
ze dag nog eens de revu la
ten passeren.

Nu we tiet toch even over to
to's hebben kunnen we u
meedelen dat het de bedoe
ling is om in de komende
nummers van de Garmer &
Thesinger Express foto 's af
te drukken die ons laten zien
hoe het in vroeger jaren in
Garmerwolde en Thesinge
uitzag . We willen graag een
beroep doen op mensen die
ons foto 's kunnen leveren.
Denkt u moo ie foto's te heb
ben neemt u dan even kon
takt op met de redaktie in
uw dorp .

We hebben de indruk dat het
nieuwe formaat van de krant
bij u in goede aarde is geval·
ten, We hopen dat dit twee
de nummer en alle volgende
u ook goed mogen bevallen .

Beste leden, donateurs en
dorpsgenoten

Ook dit jaar zullen de bijna
trad itionele Hanegevechten
worden georgan iseerd , en
wel op zaterdag 26 juli aan
staande.
De Hanegevechten hebben
dit jaar een jubileum
karakter, doordat ze dit jaar
voor de vijfde keer worden
georganiseerd.
We willen er dit jaar dan ook
iets bijzonders van
maken .. .
Naast de bekende Haneqe
vechten zal er een
badkuipglijbaan·
zweefwedstrijd worden geor
ganiseerd, waarbij 'wij ho
pen' dat , voortbouwend op
het grote succes van vorig
jaar, de zelfgebouwde bad
kuipen ook hun weg enige
t ijd zwevend zullen vervolgen
alvorens de bel te bereiken .
Uiteraard zijn er sch itterende

De algemene ledenvergade
ring van de P.J.G. werd qe
houden op 14 maart jl. De
vergadering vond plaats in
café de Unie.
Het was ± 20.15 uur toen er
werd begonnen en op dat
tijdst ip waren er 26 mensen
aanwezig .
De voorzitster opende de

prijzen beschikbaar + een
prijs voor het dolste,
dwaaste, creatiefste vaar
tu ig.
Naast deze spectaculaire ge
beurtenissen , zullen er voor
het eerst ook enige kerm i
sattracties aanwezig zijn .
Om het jubileumkarakter
nog te benadrukken kunnen
de toeschouwers rekenen op
een weergaloze verrassing
onzerzijds.

Voor nadere inlichtingen
voor de badku ipgl ijbaan
zweefwedstr ijden en voor de
eisen waaraan de voertuigen
moeten voldoen , kan men te·
recht bij Henk Veenstra,
Dorpsweg 14, tel.: 414790.

De Hanegevechtcommissie
1980
van de P.J.G.

vergadering en nadat de in
gekomen stukken waren be
hande ld volgden de jaar
verslagen van de secretares
se en penningmeester, die
beide een compliment kre
gen vanwege het erg goede
verslag.
Hierna deed de kascommis
sie hun verslag over de kas-

contróle en alles bleek pri
ma in orde te zijn, een vol
gende kascommissie werd
benoemd en de contributie
werd met f 5,- verhoogd .
Daarna werden er enkele
mededelingen gedaan betref
fende het P.J.O.G. (Platte
lands Jongeren Organisatie
Groningen). Dit is een orga
nisatie van de provincie Gro
ningen waar onze afdeling
weer mee verbonden is.
Voor de pauze werd nog een
commissie wagenvers ieren
voor het ö-rnei feest samen
gesteld en werd de reis naar
Duitsland besproken.

Na de pauze volgde de
bestuu rsverkiezing. Aftre
dend waren Aty Bolhu is, Jan
Koning , Jan Vrieling en Joke
Evenhuis. Hun opvolgers
zijn : Anneke de Wit , Kees
Steenhuis , Marjo Wierenga
en Jan Havenga. De aftre
dende bestu ursleden werden
hartelijk bedankt en kregen
een bloemetje aangeboden.
Na de rondvraag sloot de
voorzitster de vergadering en
keerde ieder huiswaarts.

Dit is tevens een goeie gele
genheid om u het nieuwe
bestuur van de P.J.G. even
voor te ste llen :

Jan Jansen . voorzitter
Jan Havenga - vice-voorzitter
Janette Wigboldus - secreta
resse
Marja Wierenga· (ged. func
tie)
Henry Veninga - penning
meester
Anneke de Wit - bestuurslid
Kees Steenhuis - bestuurslid

namens het bestuur
Marja

Rabobank ~ Garmerwolde,

\~~ tel. 050-41 ~202
~'l; e~nnll8«

~~ "~I~'; . ~= ~,,,.0....--,
....... r:l

geld en goede raad
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Prosramma
café yan der "oorn

Plattelands y rouwe n
Garmerwolde

Feesteli;ke oude rayond
O.L.S. Garmerwolde

23 mei: Bingo-avond, aan
vang 20.00 uur.
28 mei: Vergaderi ng over de
riolering in het dorp, behalve
voor mensen van de Schut
terslaan.
7 jun i: Prij sklaverjassen, aan
vang 20.00 uur, met hele
mooie prijsjes voor camping,
zomerverblijven en/of tuin .
13 juni : Dorpsbelangen orga
niseert een fi lm voor de
jeugd.
20 jun i: Het café is dan
gesloten in verband met te
houden feesten.
27 juni: Nog even een leuke
avond voordat de vakantie
begint. We willen op deze
avond een koud buffet orga
niseren, gecom bineerd met
wat gezell ige muziek. Een
avond dus waarop er lekker
gedanst kan worden en de
hele avond een keur van
koude schotels voor het grij
pen staan.

Op woensdag 14 mei j.1.
werd in café de Unie te Gar
merwold e de jaarlijkse
feestelij ke ouderavond ge
houden. De klassen 1 en 2
bracht en het alfabet op rijm ,
waarna het blokfluitgroepje
van juf Tuin enkele liedjes
liet horen.
Hierna volgde een potpourie
van Yvon v. Leggolo, Brenda
v. Leggolo, Ria Post en Ger
linde Spaan, waarbij door

Het caf é is dan tot half elf
dicht , daarna kunnen men
sen die nog even willen dan
sen binnenkomen. Zij beta
len dan eerlijkheidshalve wel
25 cent meer voor de kon
sumpties .
De aanvang van deze avond
is 20.00 uur en de prijs is
f 25,- per persoon . We wil·
len graag dat iedereen voor
zover mogelijk een week van
tevoren opgeeft.
28 juni: Kaartclub
4 juli: Bingo met als prijzen
diverse mooie vakantie
artikelen.
Vrij entree, aanvang
20.00 uur

Dat was dan het programma
voor deze maand. Een hele
prett ige vakantie toegewenst
en wat de programma's be
treft lol na de vakant ie.

Tot ziens

het publ iek vrolijk werd mee
geklapt en gezongen.
De klassen 3, 4, 5 en 6
brachten o.l.v. meester
Groenhagen de musical 'De
wonderli jke mach ine van
professor Knap'. Hierop was
fli nk gerepeteerd en het re
sultaat was er ook naar.
Het décor was verzorgd door
de heer Siepel.
De avond werd besloten met
een tombola .

Op 23 april was de heer Ha
zekamp uit Gron ingen uitge
nodigd om een lezing voor
de Platt elandsvrouwen te
houden over het ontstaan
van Groningen. Het werd
een erg leuke avond waarb ij
door de gezell ige manier van
vertellen van de heer Haze
kamp veel gelachen werd.

Groningen lag in vroeger tij
den zeer gunst ig als nan
delspl aats op het uiteinde
van de Hondsrug en evenals
de andere plaatsen op de
Hondsru g werd Groningen
gebouwd om een brink (Gro
te Markt). Toen die markt vol
was werd de plaats uitqe
breid met de Vismarkt. De
A st roomde langs Gronin
gen, hetgeen ook gunst ig
was voor de handel.
De Hunze die vroeger langs
Oosterhogebrug stro omde
werd hierom verlegd en
stroomde door wat nu de
diepenring is.

Veel st raatnamen duiden
nog op vroeger, zoals bijv.
de Kruitgracht. Hier was

Vrouwen
raad

Op 30 mei a.s. organiseert
de vrouwenraad in Garrner
wolde een gezell ige avond in
café de Unie. Aanvang 8 uur.
Deze avond is bedoeld voor
65·plussers en alleenstaan
den.

vroeger de opslagplaats voor
de kanonnen.
Voor de Poelestraat was
vroeger een poel , dit om al
tijd water bij de hand te heb
ben als er brand was.
Ook de manier van oorlog
voeren werd ons uit de doe
ken gedaan. Zo was het bre
de deel van de Herestraat
(bij Frigge) bedoelt om veel
solda ten te kunnen verzame
len om een uitva l te doen bij
belegering .
De volgende bijeenkomst is
op 21 mei, dan is er een le
zing over natuurgeneeswij
zen.
De handwerkclub van de
Plattelandsvrouwen maakte
het afge lopen jaar o.l.v.
mevr. Karnpen-Rldder weer
veel mooie handwerken.
27 Werkstukke n werden in
geleverd voor de handwerk
en hobby tentoonstelling in
de Martinihal.
De dames behaalden
5 eerste prijzen , 2 tweede
prijzen, 5 derde prijzen en
2 eervolle vermeldingen .
Een mooi resultaat.

Het begin is er . . .

J.L HA VINGA THESINGE
Luddestr aat I Telefoon 1262

Bij o ns vindt u een keur van kwaliteitsrneubelen.
Niet alleen modern ~ maar ook k lassiek e woonvormen

laten wi j u graag zien .

Voor 'n vri jblijvend kijkje of advies - óók over
vloe rbede kking en gordijnen · bent u alti jd van harte

we lkom.

Slaster . Ten Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 . Tel. 05902-1383

Rund ·
en Varkens

slager ij

~. " . '\ \ " i -
."# ' '.

&,. - " ,_ .~ # ' .-_.,.,-

Bestell ingen worden
bezorgd:

vr ijdagmorgen te Thesinge
vrijdagmiddag te Garmerwolde

.'



Klayerjasclull 'De Soos' Dörpsproat

K. SLAGER

Film

zo. Mor efin aas je je best
don hebb 'n is d 'r nait veul
meer aan te doun en is 't
gewoon een kwessie van
oafwacht'n. Dat is trouwens
de algemain e kreet dij de
luu hanter'n . 'Hou is 't goan
jong (of wicht)?' 'Och ik wait
't nait , oafwacht' n mor .' Dat
zol'n wie dus moar doun.
Heb ie al zain dat ze ien
Thaisen met rioleer 'n begu nt
bin'n aan te legg 'n? Joa
zeker man, joa nog nait op
loan heur. Dat duurt
misschain nog wel 'n t iedj e.
Aas de gemaint e echter
rioleer'n ien weg wil legg'n
den kan aannemer zo
deurgoan en den binn 'n all e
problem' n oplöst? Ook moar
weer oafwacht'n dus.
Veurige keer wer al eev'n
vroagt wat ie van 't nije
kraantje vond'n, Nou ik ken
zegg'n da 'k tot nog tou
allain moar possiti eve
reakties heurt heb. 't Blad
vin ik ook wel gezelliger aan
en 't Iiekt zo'n beetje meer 'n
kraant.

Op vrij dagavond 13 juni or
ganiseert de verenig ing van
Dorpsbelangen te Thesinge
een filmavond voor de jeugd
van Thesinge.
Deze film is toegankelijk
voor jeugd tot en met
16 jaar.
De avond begint om 7 uur en
wordt gehouden in café Van
der Toorn. De toega ngsprijs
is f 1,-

Het bestuur

9797 PC Thennge.
G.N . Schutt erlaan 28 .
te lefoon 05902-1957

Schildersbedrijf

H. Hofstede

verf - glas - beha ng,

klomp en - laarzen

Aans ik toch mog kaizen
tussen zummer en wintertied
den wis ik 't wel. Geef mie
de zummer mor . Mensen
ben'n in zummertied, aanst
tenmi nste mooi weer is, veul
vrunde liekeren d'r is veul
meer mit te begun 'n. En wat
doch t je van die mooie blode
bain'n. Dij mag ie toch ook
lalver zain dan die lange
boksems en st ieve rokk'n.
Nee mens 'n geef mie de
zummer moar heur.
Je ken 'n 's oavends al weer
lekker boet 'n zilt 'n en 't is
weer lekker laank licht. Alle
mensen begunn en weer ien
vakaansiestemming te
komm 'n en eksoams binn 'n
weer achter rug .
'k Hoop veur all e
kandidoat 'n dat ze 't goud
deurstoan hebb 'n, want
neem noar van mie an, 't
word t elk joar weer stoe rder.
Je kr ieg'n diploma na it mor

4. A. Mulder 6534 pnt.
5. K.H. Gaasendam 6432 pnt.

In de competit ie staat H.
Kappetijn nog steeds boven
aan.

HEREN

1. Henk Veenstra
2. Dienco Bolhu is
3. Hennie Havenga

Telefoonspel

1. Henry Vening a
2. Henk Veenst ra
3. Tina Bolhu is

Algem een kampioen: Henk
Veenstra
Poedelprijs: Coby Veenstra

UTD

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer, Kunstmest , Vogelzaad, Waspoeder

THESINGE
Tel. 05902·1975

Keselen
Red. Kamer '.ester'

DAMES

Ter afsluiting van het set
zoen '79-80 organis eerde de
Rederijkerskamer 'Wester'
een kegelavond voor haar le
den in 'Het blau we paard ' te
Zuidlaren. Er werd enthoust
ast gespeeld. De uitslag was
als volgt:

1. Pia Pops
2. Frouwke SchuurlJanna
Hazeveld
3. Bieneke Moedt

Uits lag van de Klaverjas
avond op zaterdag 3 mei :

1. H. Kappetijn 6983 pnt.
2. S. Veninga 6848 pnt.
3. J. Reinders 6834 pnt.

Motor of
bromfiets

MOTO REN H A NDEL

Joop
lIoordhol

Lev er ing van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZU ND APP - f(REIDlER - GA RElli

·VESPA • TO MOS· YAM AH A
·f A.N TIC

• A~ " lev~ tn~~ 1<. (~

~ • .,.~ Q«(ts:sorres etl ondeor~

• Prlm(lsuvoc:e et'! ~tJtoe'

RIJKSWEG IS
GA RMERWO LDE

TELEFO O N 05902·1 624
Weric:pluts 's mund.J.p de gehe le

d"'l pdoten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude ri jksweg I 1
GARMERWOLDE
tel . 050-41650 I



Volksdanssroep
'Garmerwolde'

Huisylijt in ,.hesinse

Woensdag 7 mei j.1. was er
een uitwisseling in 'Het Dok'
in Lewenborg met de groe
pen Ruischerb rug, Appinge
dam, Lewenborg en Garmer
wolde .
Na eerst van een kopje kof
fie met koek te hebben ge·
noten werd begonnen.
We deden het rustig aan
daar de leden van de andere
groepen over het algemeen
ouder waren dan onze groep.
Je moest echt wel op je teI
len passen.
Met alle groepen samen
leerden we enkele nieuwe
dansen . Na een tweede kop
je koffie vond mevr. Bijmolt
dat onze groep maar eens

De vraag 'Bent u thu is ook
zo vlijtig?' die in de vorige
G & T Express gesteld werd,
kan positief beantwoord
worden.
In de Hervormde Kerk te
Thesinge was op 17 mei na
melijk het huisv lijt van een
19-tal hobbyisten te bewon
deren.
Er was van alles ; het hand
werken (borduren, haken,
knopen, enz.) voerde wel de
boventoon , maar er waren
ook schilderijen, getimmerde
werkstukken en tekeningen .
En dan was er Wim Zijlema
met een uitgebreide 'stand'
over sterrenkunde en ruimte-

Boere n-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoeren van
werkzaamheden van velerle i

aard .
Staat het Joonbedrijf 'Stc we za'

dag en nacht voor u paraat.

Inl.: P.J v. Zanten
Tel. 0 50-41609 r b.g.g. 050 ·416328

moest laten zien dat het ook
sneller kon. Twee dansen
werden in snel tempo ge·
danst, waarmee we een gul
applaus oogsten. Er volgden
nog enkele dansen met alle
vier de groepen, daarna was
de beurt aan de ouderen. Zij
dansten een jagersmars, de
kruispolka en de veleta. Die
oude dansen zijn toch mooi
om te zien en de oudjes de
den het nog best.
De leiding van deze avond
berustte bij de dames Bij
molt en Grobben, die aan
het eind van de avond bloe
men kregen aangeboden van
de groep Lewenborg. Het
was een erg gezellige avond.

vaart. Allerlei boeken en tijd
schriften over dit onderwerp
lagen ter inzage en Wim's
sterrenkijker kon worden be
keken. Hij was er zelf ook en
graag bereid tot nadere uit
leg.

Het bezoek aan de ten
toonstell ing heeft de hele
dag wat doorgelopen zodat
gerust van een geslaagd ini
tiatief van de verenig ing van
Dorpsbelangen mag worden
gesproken. Zeker ook omdat
op deze wijze de toch bijzon
der fraaie Hervormde Kerk
eens buitenom de kerk
diensten wordt benut.

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J . en J. van
Leggelo

Garm erwelde
050-416389

Overschi ld
05966-374

Zo jongens en meisjes, we
zijn alweer hard op weg naar
die heerlijke lange zomerva
kantie. Mensen die het weten
kunnen, voorspellen ons zelfs
een héle mooie zomer. Weet
je wat ideaal zou zijn? Als er
's nachts regenbuitjes vielen,
goed voor de tuin want an
ders wordt het niks met de
oogst, en dan overdag zon,
zodat je naar hartelust buiten
kunt spelen en naar het
zwembad kunt.

Inmiddels boffen we met ons
allen geweldig met de mooie
vrije dagen, die we al gehad
hebben: koninginnedag,
5 mei, Hemelvaart en
Pinksteren. Op het moment
dat ik dit schrij f, moet
Pinksteren nog aanbreken zo
dat ik eigenlijk een weers
voorspelling doe (en ik weet
niets van het weer), maar het
ziet er naar uit, dat dit mooie
weer nog wel even aanhoudt.

Alleen .. . de tuin hè, die
wordt te droog. Maar dat zal
jullie misschien een zorg zijn.

Laat dat maar aan de grote
mensen over om zich het
hoofd er over te breken.

Deze keer weer wat spellet
jes. Als je al groter bent, vind
je ze missch ien kinderachtig
maar dan kun je er een kleu
ter een boel lol mee bezor
gen. Je hebt er lucife rsdoos
jes voor nodig, een stuk of
tien, dus begin maar te spa
ren. De doosjes moeten na
tuurlijk leeg zijn! Anders
komt er een regenbui van lu
cifers in huis.

~ BLOEM·
. ~\ KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

TREINTJE VAN LUCIFERS
DOOSJES

Als je tien lege lucifersdoos
jes bij elkaar hebt gespaard,
maak je daar een treintje van
Je schuift het eerste doosje
2 centimeter uit de huls, je

. doet hetzelfde bij het tweede
doosje en steekt het uit
stekende deel van de huls in
het achtereind van het eerste
doosje, enzovoort. Wel lang
zaam ermee rijden anders
wordt het een puinhoop!

LUCIFERDOOSJE BLAZEN

Hoe blaas je een lucifers
doosje weg? Open je mond
zo wijd mogelijk, steek er de
huls van een luciferdoosje in,
sluit je mond rond de huls en
blaas dan heel hard, zodat
het doosje in de huls, ploep!,
een paar meter wegvliegt.
(Het is natuurlijk wel dik la
chen als er wèl luci fers in het
doosje zitten, maar ik denk
niet dat je ouders je daarvoor
erg dankbaar zullen zijn, ten
zij je zo iemand bent die al
les zelf weer netjes
opruimt . . .l

De vorige keer heb ik jull ie
gevraagd om ook spelletjes,
raadsels enz. in te sturen.
Niets op gehoord. Hebben
jull ie geen papier en potlood
in huis soms? 0 toch wel?
Nou, laat dat dan eens mer
ken?

P.J.G. Moten
schieten
Traditiegetrouw organiseerde
de P.J.G. voor Pasen weer
het notenschieten.
Er was een erg goede op
komst, wat bij andere evene
menten nog wel eens ont
breekt. (P.J.G.'er, waar blijf je?)
Nadat de lijnen waren getrok·
ken en de noten waren .ge
kocht, kon men beginnen.
Toen alle noten geschoten
waren gingen enkele mensen
met een erg volle porternon
naie naar huis, ook waren er
die hier niets meer in hadden.
We hopen dat alle volgende
evenementen van de P.J.G.
net zo goed bezocht worden
als dit notenschieten.

namens het bestuur
Maria


