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pes huizen die er komen, als
mede nog een overzicht van
het tota le plan.

De redactie is in het plotselinge bezit gekomen van bovenstaande
oude foto. Deze heeft waarschijnlijk enige jaren geleden gestaan in de
oude Garmer en Thesinger Express.
Wij weten niet van wie deze prachtige foto is. Wij verzoeken hierbij of
de rechtmat ige eigenaar contac t wil opnemen met ons redecti e-edres
in Garmerwolde.

Op de foto's ziet u wat door
kijkjes, in een volgend nurn
mer hopen wij u foto 's te
kunnen laten zien van de ty-

Oude 'oto

Het lijkt er echter op dat de
hele vereniging erachter staat
zodat men binnen de gestel
de termijn de huizen heeft af
gebroken.

Zo blijft er tenslotte werk aan
de winkel.

In dit nummer van de G & T
Express kunnen wij u nog
niet meedelen hoe nu de si
tuatie aan de G.N. Schutter
laan zal gaan worden. Na
een bespreking van enkele
weken geleden op het ge
meentehuis bleek dat de ge
meente waarschi jnli jk het ln
getrokken beroep bij het wa
terschap weer aanhangig zal
maken. Of dat al is gebeurd
is niet bekend.

In dit nummer van de G & T
Express hebben we voor u
wat ekstra foto 's opgenomen
van de open gaten in de kom
van Thesinge. Zoals u weet
wordt de afbraak gedaan
door de muziekvereniging Ju
liana en een ieder die de
werkzaamheden af en toe
wel eens heeft aanschouwd
zal kunnen beamen dat het
geen gemakkelijk karwei is.

Reeds in vorige uitgaven van
de G & T Express hebben wij
melding gemaakt van de op
komst zijnde werkzaamheden
in het dorp Thesinge. Aller
eerst de riolering, het blijkt
dat ondanks de slechte weer·
somstand igheden men er re
delijk in is geslaagd om de
werkzaamheden voor de
bouwvakvakantie zo goed
mogeiijk af te ronden. Eerlijk
heidshalve moet ook gezegd
worden dat de vermeende
overlast vrij beperkt is geble
ven. Uiteraars is men nog
niet klaar en zal er nog de
nodige grond moeten worden
verzet. Onvoorstelbaar is het
wel dat de Luddestraat op
een gegeven ogenblik weer
opnieuw werd bestraat, en
dat enkele dagen later al
bleek dat het wegdek niet
bestand bleek te zijn tegen
wat zwaarder vrachtverkeer.

Met deze leus worden bezoe
kers van Thesinge verrast als
zij vanuit de Kerkstraat de
Molenweg oprijden. Het
houdt waarschijn lijk gelijk
een ekskuus in voor de rom
melige situat ie zoals men die
ziet.

Nou S••t 't sebeuren,
ons dörp zei weer
op'leurn



De Jeusd Express Raad &. Daad
Laatst vroeg een meisje dat
bijna drie jaar is, aan haar
moeder wat eigenlijk 'winter'
betekende. 'Nou', zei de
moeder, 'dan is het koud en
er valt soms sneeuw.' 0 ja,
sneeuw, dat kon het meisje
zich nog wel herinneren . . .
Maar wat was dan zèmer?
'Dan schijnt de zon en dan
is het warm ', zei de moeder
verklarend.
Het meisje keek eens naar
buiten . Het was al de zo
veelste dag dat ze binnen
moest bl ijven , omdat het
buiten almaar plensde van
de regen. Er was ook die
dag geen zon te bekennen .
En warm was het ook niet
bepaa ld.
'Wan neer wordt het dan zo
mer, mama ?' vroeg het rneis
je.
Tja .. . zo'n soort zomer
dreigde het wel te gaan wor
den: nat , en veel wind en
koud , een zomer waarvan je
aan een klein kind niet kan
uitleggen dat het een zomer
is!
Toch weten jull ie wel beter,
want je hebt grote zornerva
kantie. Feest jes op school ,
niet lang nadat julli e alle
maal op schoolreis zijn ge-_
weest, en dan de rapporten,
waaruit moet blijken welke
resultaten je hebt geboe kt
en of je daarmee over gaat.
Ik hoop natuurlijk dat ju ll ie
allemaal over zij n, want dat
maakt de vakant ie in een he
leboel opzichten een boel
prettiger, maar als je niet
over bent, moet je maar niet
al te erg in de put zitten!
Volgend jaar beter, hoor . . .
denk je dan maar.
Veel mensen probe ren op
hun vakanti ereisje de zon
achterna te gaan. Maar wie
thuis bli jft en vrij heeft, wil
ook graag een paar warme
luie dagen, met uitstapjes
naar het water (en dan be
doel ik water om in te zwem
men, niet hemelwater!) Als
het regent , moet je je in de
tuin maar voora l binnens
huis zien te vermaken. Vorig
jaar hebben we een heleboel
spelletjes afgedrukt, die je je
misschien nog wel kunt her
inneren. Misschien is het
wel eens een idee, om met
een vogelboekje na te gaan
welke voge ls er zoal in onze
omgeving rond vliegen . Dat
zijn er zomers nu eenmaa l
verrassend veel, of het nu re
gent of niet, en het is best

leuk om een vogelkenner te
worden. Want we weten alle
maal wel hoe een musje of
een reiger of een kraai eruit
ziet, maar er bestaan z6veel
meer soorten die je aan de
hand van zo'n boekje kunt
opsporen.
Rondk ijken in je eigen omge
ving is t rouwens altijd best
leuk: veel leuker dan je
denkt. 'Wat van ver komt, is
lekker', luidt een gezegde, en
soms lijkt het daar inder
daad wel erg veel op. Want
een heleboel mensen bezoe
ken op hun vakantie bijvoor
beeld moo ie oude kerkjes ,
terwi jl ze in hun eigen omge
ving nog nooit de kerk van
Garmerwolde of de oude ne
derl ands hervormde kerk van
Thesinge grondig hebben be
keken, en die zijn toc h echt
de moeite waard! Thuis lijkt
dat al lemaal zo 'gewoon',
want je bent er nu eenmaal
aan gewend , je komt er da
gelijks langs en je weet niet
beter. In het buitenland, of in
een andere streek van Ne
derland, vind je dingen mooi
waar je thu is niet eens op
zou letten . . . Raar eigenl ijk
hè?
Voor de lezers onder ju llie ,
die wel zin hebben in een
lekker boek in deze vakantie,
deze tip : 'De negen levens '
door Diana Jones (uitgeverij
Ploegsma) is voor jongens
en meisjes van zo'n tien jaar
en ouder. Het gaat over de
heksenwereld, die heel
griezel ig-spannend in elkaar
zit. Mensen die heel gewoon
lijken, kunnen dwars door .
dichte deuren heen en roe
pen geesten op .. . Echt lek
ker genie ten , dit boek met
leuke tekeningen!
Prett ige vakantie allemaal en
tot ziens!

BESTEMMINGSPLANNEN
GARMERWOLDE EN
THESINGE

In de raadsvergadering van
25 juni is gepraat over het
bestemmingsplan Garmer
wolde. In Garmerwolde lag
nog alt ijd een oud plan wat
gereali seerd moes t worden
achter de won ingen aan de
zuidzijde van de L. V.d.
Veenstraat. In november
1977 was al de principe uit
spraa k gedaan om dat plan
in te trekken. Nu is dat dus
gebeurd en er zal een herzie
ning komen van de plannen
in Garmerwolde. De hoofdlij
nen van de herziening, waar
van is gebleken dat de Pro
vinciale Planologische
Dienst daar in princi pe mee
kan instemmen luiden:

a. De begrenzing van het
bestemmingsplan, waarbij
het gebied ten zuidoosten
van de provincia le weg als
komgebied gehandhaafd zal
blijven.
b. Het opnemen van nog ca.
10 bouwmogel ijkheden tus 
sen de bestaande bebou
wing;
c. Het opnemen van enige
voorheen binnen de begren
zing van het bestem
mingsplan Garmerwolde ge
regeld gronden in het
bestemmingsplan buitenge
bied;
d. Het regelen van de overi
ge bestemmingen overeen
komstig de huid ige
toestand.
Ook voor Thesinge lag er
nog een oud bestem
mingsplan , dit was gepland
voor een deel op de plaats
waar nu gebouwd zal gaan
worden en verder naar de
molen toe. Ook di t plan zal
door de gemeente ingetrok
ken worden en er zal een
nieuw plan worden op
gesteld.
De hoofdlijnen van de herzie
ning zijn de volgende:
a. De begrenzing van het
bestemmingsplan, waarbij
het gebied waar mogelijk de
tweede fase van de dorps
vernieuw ing geconcentreerd
zal worden als komge bied
gehandhaafd zal blijve n;
b. Het opnemen van nog ca.
3 bouwmogel ijkheden tus
sen de bestaande bebou
wing en nog nader uit te
werken bouwmogel ijkheden
voor ongeveer 10 woningen

binnen de bestaande stru k
tuur;
c. en d. luiden als boven ver
meid bij Garmerwolde.

Verder heeft men een wo
ningbouwprogramm a op
gestel d voor de periode
1-1-1979/31-12-1984. In dit
programma staat vermeld
dat men in 1980 in Thesinge
18 woni ngen wil bouwen ,
waarvan 4 ter vervanging
van krott en. In 1982 wil men
in Garmerwolde 3 woningen
bouw en. Verder in 1983 en
1984 beide keren nog eens
twee keer 10 won ingen en in
totaal 19 ter vervanging van
krotten. Wat precies die krot
ten zijn zal de komende ja
ren door de gemeente in
overleg met bewoners moe
ten worden uitgemaakt.
Interessant is misschien te
weten hoeveel won ingzoe
kenden er bij de sti chting
woningbouw staan inge
schreven.
Garmerwolde 6, waarvan 1
alleenstaande,
Thesinge 24, waarvan 4 al
leenstaanden.
Verder staat nog vermeld
dat Garmerwolde en Thesin
ge beide een B-kern zijn wat
betekent dat;
enige nieuwbouw binnen de
bestaande ruimtelijke str uk
tuur (aangepaste nieuwbouw
op lege plekken, bestaande
wegstramien moet intakt
blijven en mag in principe
niet noemenswaard worden
uitgebreid.)

Bovenstaande indel ing is
door de provincie vastgel egd
in het Streekplan Groning en.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050- 416425



s.Y. I'hesllnse
'slapende Yerenllsllns'
Dit was de kop boven een
bericht in de Noorderkrant
van 10 juli j.l., waarin duide
lijk werd gemaakt dat de ge
organiseerde sport in The
singe niet levensvatbaar
meer is. Het aantal van 150
leden (10 jaar terug) is om
allerlei redenen teruggelopen
tot 40, waardoor het t inan 
cleët niet meer haalbaar
bleek de S.V. Thesinge voort
te laten bestaan. Een trieste
konstatering voor een dorp
met een eigen gymzaal.
Deze besliss ing van de bui
tengewone ledenvergadering
betekent nog niet het defini
t ieve einde, want het bestuur
blijft 'slapend' bestaan om
bij nieuwe initiatieven weer
aktief te worden.
Waarschijnlijk is nu dan ook
het juiste moment aangebro
ken om na te gaan welke
mogeli jkheden er momenteel
zijn voor de Thesingers om
hun overtollig e energie kwijt
te raken. Want , ondanks het
ter ziele gaan van de S.V.
Thesinge, zijn er ook wel
nieuwe init iatieven en ideeèn
op het gebied van sport en
bewegen in ons dorp.
Zo is er een groep dames
van plan het komend sei
zoen de gymzaal te gaan ge
bruiken voor het beoefenen
van jazz-gymnastiek. Hilda
Meijer (Molenweg 15) regelt
en leidt dit en een ieder die
belangstelling heeft wordt
aangeraden om kontakt met
haar op te nemen. Geduren
de al ruim een jaar wordt er
in de zaal ook badminton
gespeeld door een stel en-

thousiastelingen. Badmin
ton, één van de snelst groei
ende sporten van dit mo
ment , kan ook in Thesinge
gespeeld worden; als je be
langstell ing hebt kun je bij
Kees Faber (Kapelstraat 5)
meer informatie krijgen.
Behalve deze initiatieven en
natuur lijk het 'jogging' (zie
elders in deze krant) kun je
je nauwelijks voorstellen dat
er in Thesinge niet meer ge
volleybald wordt. Eén van de
populairste sporten in Ne
derland, een zaal tot je be
schikking, een stel mensen
die toernooien winnen in Ten
Boer, en toch . . .; een vreem
de situat ie.
AI deze aktivitei ten worden
los van de S.V. Thesinge beo
oefend; de deelnemers huren
zelf de zaal van de gemeen
te.
Dit is een mogel ijkheid die
voor iedereen openstaat en
het voordeel zou misschien
kunnen zijn dat door een
toenemend gebruik van de
gymzaal door dergelijke
groepjes de Sportvereniging
Thesinge e.o. weer ont
waakt !

Geo
aan de bal
Nu het seizoen aan z'n eind
is gekomen, kunnen we de
balans opmaken. Dat deze
toch nog naar de posit ieve
kant zal uitslaan, moest op
het laatste moment be-

werkstelligd worden. Het za
terdag 1-team moest een
beslissings-degradatie
wedstrijd spelen tegen
Opende 1. Er werd glansr ijk
gewonnen (5-1). De overige
teams handhaafden zich al
lemaal met iets minder
moeite. Ook voor de jeugd
lijkt het goed: het volgend
jaar zullen er vijf in plaats
van vier jeugdteams komen.
We kunnen derhalve best
nog enige jeugdleden gebrui
ken.
Ter afslu iting van het sei·
zoen werd er voor de D·
pupillen een reis naar
Schiermonnikoog georgani
seerd. De jongens hadden
hier met elkaar voor
gespaard door elke week
een gulden in een potje te
doen. Het ligt in de bedo e
ling, het volgend jaar dit
voor elk elftal te doen. Als
afsluit ing wordt er dan iets
leuks georganiseerd.
De D-pupil len speelden op
Schiermonnikoog een
wedstrijd tegen de D·
pupillen van de F.C. de Mon
nik. Hoewel dik werd verlo
ren (5,0)was dit toch niet beo
langrijk. En met elkaar
maakte men er een leuke
dag van. Er werd gevoetbald,
gezwommen, gefietst enz.
Een erg leuke dag, dat nog
eens leuk werd afgesloten
met een echte pannekoek
maalti jd . Zeker voor herha
ling vatbaar. Ook gezien de
react ies. Geo is dus meer
dan alleen voetballen. Hope
lijk tot ziens.
Tot ' t volgend seizoen.

Gedllch~

Op Rails

Ook olderen warren wel ais
kriebelig ien hoed
't Besluut vaalt : 'Wie gaan
d'r dag of wat op oet
Twei echtpoar'n van roem
vief en zestig plus
gaan op rit mit 'Lada auto ',
(van moakelei 'n rus)
Op 'n mooie rnörn gaan zai
vol vertrouw' n bie dei rus an
boord
want de bestuurder is 'n
meester ien zien soort
Zunder verbliefsbestemmen
ging men zo mor op de
bonnefooi
Wie gaan op reis z é dör ain
'aal sloap'n wie ook ien 't
hooi
Van vroulu kant dou 'n reso
luut protest
Wie overnachten zéden zai
ien 'n hotel dat wais doe
best
Nou goud dat was den ook
mor even vie wieze van
proat'n
Mor bie oafrais had de kov
verbak nog haast te klaine
moat'n
Zo gingen ze van 't Grunni
ger naar 't Drentse laand
De natuur is mooi daar op
dat veen en op dat zaand
Eerst binn'n wie dou naar
Schoonoord gaan
en zaag'n daar dei Ellert en
Brammert staan
Wie waren daar zo te reken
bie 't Openlucht museum
Wie zaag'n daar hou 't was
ien vrouger eeuwen
De plaggenhutten mit heur
haile inventoaris

Cr\ FE

j/ ägermeü~ter
GAR~l ER \VOLDE

TELEFOOl' 050-4 16062

DE VRIJE PO M P ...



Drentse
Rlljwllelyllerdaa8se

Veul was er vrouger schien
boar nalt te doun veur 'n no
taris
Op 'n duur kreeg'n wie het
rovershol ien 't zicht
daar sleepten dei Ellert en
Brammert alles hèn - [oa
zulfs 'n wicht -
ten slötte wer d'r docht aan
draank en eten
plezairig wer ien open lucht
daar mit wat lied versleten
Gain misverstand, dat
draank beston allain oet
thee en kovvie
Wie had'n tied genog en de
den 't op 'n slovvie
Verzoadigd kropen wie weer
ien de 'Lada' woagen
Was van binnen wel waarm,
mor nog best te droagen
Laangs mooie route gingen
wie dou op Hellendoorn oaf
'n Nachteliek onderkomen
gaf dou weer wat gesprek·
ken stof .
De manlu gingen ais ien ho
tel heur licht opsteken
Dat het ien ainmoal lukken
zal, daar mos ie nait op
reken.
'n Hail oarig deerntje ston
ons daar te woord
Mor 't was d'r vol - dus gain
accoord
Men gaf ons daar dou wel 'n
adres
Het laip dou tegen 'n uur of
zes
Mita in was nummer twai
content
Wie kwamm'n ien 'n börger
hoes en 't was 'n sch iere
tent
Vlöt brachten wie onze
spull'n onderdak
en vuil'n ons daar op ons
gemak

Opains bedenk ik, as 'k zo
deur goa mit verhaalen,
Dat de redaktie mie nait
meer wil vertoalen
Daarom nou kort en bondig
Wat ik joe van dizze rais
verkondig
Natuurliek hol ik wat veur
ons 'privé'
Wat docht ie, dat ik alles
zeg . . . welnee
Mit straalend weer ging'n
wie dus weer van her naar
der
len Zelhem kregen wie weer
onderdak rnlt 'n goud bèr
Oeteindellek .nog naar
's Heerenberg mit 'golden
haanden'
Wat men daar zucht , mout
ien 'n bouk mit golden
raanden
Op 't lest belanden wie nog
ien onderaardse catacomben
daar waar de veurwereldlie
ke monsters gromden
bie dat geluud laipen grie·
zeis joe over grauwels
mor pet oaf veur dei gewel
ven bouwers
Veur leste keer ging wie
naar Zelhem om te over
nachten
Want aanderdaags ston weg
naar hoes ons weer te wach·
ten
De zun scheen waarm en de
vogels vloten
en 't had ons op dizze rais
gain uur verdroten
Veulaal wordt 'n rais naar 't
boetenlaand begeerd
Ik zeg joe lu, 'n rais deur
aig'n laand is roem de muite
weerd

T. Schutter, jun i 1980

zaterdag 12 juli 1980.
De rijwielvierdaagse zit er
weer op. Acht keer hebben
we nu meegedaan, nog geen
enkele maal met zulk slecht
weer. Wel eens een buit je,
ook wel de hele dag in de
wind gefietst en zelfs wel
met plm. 30 graden hitte
(1976).
Dinsdagmorgen begon het
al , zullen we wel of zullen
we niet. We gingen wel, dus
haast je rep je alles in orde
maken, fietsen op de auto
en wegwezen. Zaten we om
half tien op de fiets. 't Was
zwaar bewolkt maar droog.
Een lange tocht deze dag
naar Westerbork. In Elp kun
je nog kiezen, doorrijden
naar Westerbork (zo'n 8 km
extra) waar altijd markt is
met oude ambachten enz. of
terug naar Assen. We beslo
ten deze keer Westerbork te
laten voor wat het was. In
Elp kregen we de eerste bui.
Gelukkig konden we schui
len onder een dikke boom.
Door boswachterij Hooqha
len kwamen we in Ekehaar,
dat is al weer vlak bij Assen.
Nadat we afgestempeld had
den en naar de auto liepen
begon het te plenzen. De
fietsen laten we daar altijd
op het terrein . Voor zover wij
weten is er nog nooit iets
gestolen .
Andere jaren zitten overal
langs de weg mensen te
broodeten, je roept wat aan
elkaar, je ziet bekenden en
je zegt, daar hebben wij ook
eens gezeten, en toen zijn
we daar afgedraa id. Bij een
mooi plekje stap je af en

gaat wandelen of alleen
maar wat kijken . Nu kon er
van dat alles niets . Als je
honger had stapte je af en
staande werd wat gegeten
en gedronken en voort maar
weer.
Woensdag reden w~ via
Hooghalen naar Oranje, Hij·
ken en Smilde. Af en toe
spatte het een beetje. In
Smilde was een braderie ge·
oraniseerd. Nu, die mensen
hebben het ook geweten. Ve·
len reden door. Terug in As·
sen troffen we de fam. Roze
ma. We reden dezelfde route,
maar hadden ze nog niet ge
zien, dus even praten. Waren
we maar doorgelopen, had
den we net op tijd in de auto
gezeten. Nu hebben we gerui
me tijd moeten schuilen.
Donderdag route naar Norg.
In Assen aangekomen begon
het te regenen, zodat we in
de auto zijn blijven zitten.
Verscheidene mensen reden
voorbij in de vreemdsoor
tigste kleding, vooral veel
plastic, zelfs om de schee
nen. Drie kwartier hebben
we in de auto gezeten voor
dat het een beetje minder re
gende. Koffie en brood was
inmiddels op.
Om 2 min. voor half elf (tot
10.30 uur kun je starten) zijn
we vertrokken. Ingepakt als
maanmannetjes. In Norg
was ook weer markt en daar
zagen we voor het eerst
mevr. Havenga en fam.
Norg biedt iedereen altijd
wat aan. Soms een ball
point, ook al eens een ver
pakt plakje koek. Deze keer
kregen we kauwgum. ?-e zul-

Van der Itolen leyere njee alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart ol gebak, even naar

BakkerU Stol
N atuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als ' t om

ee n zonnescherm gaat .
Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het

o pnieuw bekleden van mark iezen, of met het repa rer en van
tenten.

On s leve ringsprogra mma omvat verder:
vouwwanden, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en

kostruktiewerken.
Informeer vr ijblijvend naar onze mogelijkheden en prijz en.

Fa..... Y.d. "'olen &. Co.

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon OSO·730498

~
~

Oostertlamrlkl••n 117
9715PB Groningen
Teleloon Q50.772552

Kantoor en werkplaats : O ude Rijksweg 12. Garmerw olde . tel. 0 50-4 1609 8 .

Adviseuze voor Leweobc rg: mevr. H, Drewes. Meerpaal 170. tel. 050-4 105 3 l .

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol ,
Dorpsweg 411, Garrnerwolde. 'el. 050-416292 ol 730498



Beleyenjssen yan een
yjsser
De smak

len gedacht hebben, het
weer is niet om te pruimen,
dan maar op kauwgum.
Opstappen en verder, want
je weet het maar nooit. Toen
kregen we onweer met een
tropische slagregen en geen
boom om onder te schuilen.
De regenpakken begonnen
zelfs aan de binnenkant nat
te worden door gebrek aan
ventilatie. We waren blij
weer in Assen te zijn. Wat
een dag. En thu is zat er
slechts 2 mmo in de regen
meter.
Vrijdag, de laatste dag al
weer. Het zou beter weer
worden. Nou, het is droog
gebleven, maar 't was koud.
De eerste contro lepost was
in Vries. IJs werd er haast
niet verkocht, gebakken vis
destemeer. Over Tinaarlo ,
Zeegse en Loon op Assen
aan en als je denkt dat je er
bent nog even door de bui
tenwijken van Assen naar de
Trianthahal. Laatste stem
pel, medaille in ontvangst
nemen en het zat er op.
Jammer. We zijn over zulke
mooie weggetjes gekomen
en zijn mooie plekjes gepas
seerd, door bos, langs heide,
ruige grond en vennetjes en
je fietste maar door. Nu
eens geen zadelpijn , maar
regen, regen. Volgend jaar
beter hopen we.

Jan en Janna Star

Hij sliep slecht die nacht.
Draaien, zuchten, still iggen,
niets hielp. Z'n vrouw dacht ,
als er één een slechte nacht
moet hebben, laat mij dat
dan niet zijn. TIen over vijf
had hij er genoeg van. Stond
op en dacht, ik ga vissen.
Spullen pakken en wegwe
zen. 0 , de bril moet nog
mee. In de jaszak. Vond
stekkie tussen Ten Boer en
Appingedam. Hengel uitgooi·
en was gauw gebeurd. Nu
maar wachten of de vissen
zouden bijt en. Het duurde
wel even. Ineens . . . ja beet.
Hij zette zich in postuur. Eén
been achteruit, haalde op
en . . . lag langui t achterover
in het gras. Was uitgegleden
over een plank. Bleef be
duusd even liggen . Merkte
toen dat er niets gebroken
was. Stond op, pakte de
boel in, naar huis. De lol
was er af. Thuis gekomen
werden hengels hier neer ge
legd, tas daar, schepnet hier,
bril daar.
Tenminste , dat was de be
doeling . Wat bleek, de bril
was weg, gewoon pleite .
Na innig medeleven van z'n
vrouwen een lekker bakje
koffie , werd besloten op de
plaats des onheils te zoe
ken. Geen bril, dan reçel
recht naar brillenwinkel.
Jan croste naar onqe
luksstekkie. Zoveel passen
rechts, zoveel passen links,
even achteruit , duimstok er
bij, stilstaan, ogen laten
draaien. En warempel daar
lag dat ding. Even diep

ademhalen van opluchting,
ziekenfonds was gered van '
faillissement. 's Avonds op
bed wilde hij zich eens lek
ker in de dekens rollen ,
maar sfaakte luide kreten.
Spieren irlj hals en nek de
den pijn . Voorzichtig vlijde
hij zich toen tussen de la
kens, keek z'n vrouw aan en
begon te lachen.
Z'n vrouw dacht , het ver
stand heeft natuurlijk gele·
den van de val.
Eindelijk bracht hij uit: 'Het
allermoo iste was, toen ik zo
op mijn rug naar boven lag
te kijken, stond mijn hengel
recht omhoog naast me, het
snoer zat in de struiken en
de vis maar spartelen.
Z'n vrouw kon zich de situa
t ie voorstellen en lachte van
harte mee. Ook blij dat alles
zo goed was afgelopen .

Pedicure jn
Garmer
wolde
Mevr. H. Reinders-Homan,
pedicure, houdt vanaf 20 au
gustus a.s. elke woensdag
middag zitting op het vol
gende praktijkadres: J. Bein
ders, Dorpsweg 33, Garrner
wolde .
Behandeling volgens
afspraak.
Tel. nummer mevr. Reinders:
05900-2873.

• er in G'wolde en Thesln
ge tegenwoordig veel En
gels wordt geproken

• dit met de aanwezigzijnde
Amerikanen gebeurd

• dit best goed gaat

• zij het weer hier niet leuk
vinden

• wij het daar mee eens
zijn

• de eerste huizen al hele
maal plat liggen in The
singe

• de muziek van Juliana dit
heeft qedaan

Klaas Slager eindelijk -en
tot eigen grote verbazing
een doelpunt gemaakt

heeft?

Hij nu ook besprekingen
begonnen is over een
'profcontract' ?

De heer Star uit Garrner
wolde de eerste zwalu
wen dit jaar heeft gezien
op 17 april en Bob Vos
uit dezelfde plaats op 5
juni.

We ons nu afvragen waar
Bob toch eigenlijk al die
tijd naar heeft gekeken.

Onze medewerker Henk
Vliem zijn derde zoon
heeft gekregen?

Onze medewerkste r An
nelies Heuvelmans
(Jeugdexpress) haar
eerste (prachtige) dochter
heeft gekregen?

Rabobaok ~ Garmerwolde,

\~~ tel . 050-41 ~202
"fl>. ~'fo,8l' 10118«
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~....
~-

I.h~ t r:I

geld en goede raad
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.ctrpsproa.
Wat toch weer n weer dizze
summer nait. Op 't moment
da 'ik dit zit te schriev'n
komt zun net eem deur.
Je zoll' n aiglieks direct toto
taustel pakk'n mottn en hom
op petret zett 'n, wan t zo
vaak zai je hom nait.
Nee denn is 't wee in Itoalië
toch beter . Daar ben ik noa
melijk hen west, ach Ier 't
Nederlands Elftal aan. Nou
'I voelball 'n vuil 'n beelje
teg 'n, dat we l mor daar huif
ik joe niks van te verte ll 'n,
dat hè je almaal zain en elk
het daar geli eke veul ver
stand van.
Aans je vatti en doag 'n ien 'n
stad aans Noap els west
ben'n, den wil je wel bliede
wez'n in Holland te won 'n (al
is 't daar ook nail all es).
Mens'n wal is dat daar 'n
troep. Aans we 's aovnds
over straat naar hoes lau
liep'n, liep'n rött' n ons ach
lernoa. Overal Iigl romme l
en hoevoel. Echt 'n puun
hoop daar.
En den 't verkeer daarzo. Elk
het zien aaig 'n regels en
trekt hom van de rest wainig
aan. Aans ze veur 'n
kruuspunl komm 'n drukk'n
ze eev'm op klaxon en ried'n
gewoo n deur .
De mens'n ben'n d'r harslik·
ke aardig en behulpzaam
veur Hollanders, mor je mot
ze alt ied in de goat' n holl'n.
Messchain heb je die verno
al'n al op Ie levisie zain en
heurt . Sömm ige mens'n
moak'n I' er ook naar dal ze
beslooi'n en verneukt
word 'n.
Over 'I algemain hebb 'n we
'n harst ikke moo ie vekaas ie

had, al vuil 't voetball 'n 'n
beetje teg 'n.
't Weer was leminzz'n goud
en dat 's teeg'nwoordig al
huil wat.
Tot de volg 'nde keer. Ciao!

Het lij kt we l een virus; het
steekt de kop op en in een
mum van tijd zie je het over
al. Ik heb het over 'jogging',
of te wel het rustig hardlo
pen over langere afstanden.
Zoals met zoveel dingen , is
het begonnen in Amerika ,
waaide over naar Europa en
kreeg na enige ti jd ook in
Neder land vaste voet aan de
grond. Het eerst in het
Westen, maar het duurde
niet eens zo lang of je zag
menig 'Stadjer' in een flit 
send tra iningspak in Noor
derplantsoen of Stadspark
rondhollen.
Er was niet aan te ontko
men; ook Thes inge raakte
besmet. Wanneer je teçen
woordi g in de vooravond
door het dorp wandelt, gr if
dat je dan een stampend en
hijgend persoon in sport
tenue tegenkomt. Vooral een
'rondje Klunder' (al of niet in
één keer uitgelopen) is erg in
trek. Een enkeling vindt deze
afs tand van ± 4 km. wat te
kort en zoekt zijn heil wat
verder uit de buurt. Ook
wordt er veel over gepraat;
het gespre k van de dag is
doorspekt met vragen als:
'hoe lang deed jij er gister·
avond over?', 'mag ik ook
eens mee?', 'wat voor schoe-

nen heb jij?' en 'zullen we
eens jogging-club Thes inge
oprichten?'.
Een misverstand moet nog
uit de weg geruimd worden:
het zijn zeker niel alleen
sportieve jonge heren die
'joggen'. (Juist) ook de 3D-ers
en 4D-ers onder de mannen
zijn akt ief terwij l er ook al
enkele dames en een aantal
kinderen zijn gesignaleerd!!
Het is du idelijk: de G & T Ex·
press kan deze 't rend' niet
ongemerkt voorb ij laten
gaan. Dit stukje kan gezien
worden als de eerste van
een aantal, waar in we wat
du ide lijkheid proberen te ge·
ven over het wat , hoe en
waarom van het 'jogging' . ln
formatie over motieven, tra t
ningseffekten, afstanden,
schoeisel , e.d. zal aan bod
komen. Ook zullen hopelijk
een aantal hardlopers uit
Thesinge hun goede en
slechte ervaringen op papier
willen zetten om een ant 
woo rd te kr ijgen op de vraag
die bij menigeen leeft: 'waar
doe je het allemaal voor?'.

(wordt vervolgd)

• Klaas Slager eindelijk -en
tot eigen grote verbaz ing ·
een doelpunt gemaakt
heeft?

• Hij nu ook besp rekingen
begonnen is over een
'profcontract'?

• De heer Star uit Garmer
wa lde de eerste zwalu
wen dit jaar heeft gezien
op 17 april en Bob Vos
uit dezelfde plaats op
5 juni.

• We ons nu afvragen waar
Bob toch eigenlijk al die
tijd naar heeft gekeken.

• Onze medewerker Henk
Vliem zijn derde zoon
heeft gekregen?

• Onze medewerkster
Anne lies Heuvelmans
(Jeugdexpress) haar
eerste (prachtige) dochter
heeft gekregen?

• Wij hen en hun respectle
velijke echtgenote en
echtgenoot vanaf deze
plaats nog van harte wll
len fel ic iteren !

• Er een hele mooi gram·
mofoonplaat met sch itte
rende Gron ingse lied jes
is uitgebracht door
Lianne Abeln?

GEVRAAGD:
(te huur , te leen of te koop )
babyhuisje voor in de tuin,
het zgn. 'huisje van Posthu
mus'. Graag reakties of t ips
aan Ton & Anne lies Heuve l·
mans , Schutterlaan 29, Tne
singe, tel. 05902·2001 .
Voor achterop de fietsen een
kinderzit je. G.J. Pot,
G.N. Schutterlaan 25, The·
singe, 05902-2172

TE KOOP:
Simca 1100 ES, 55.000 km
gelopen. Bouwjaar juni 1976.
G.J. Pot, G.N. Schutterlaan
25, Thesinge, 05902·2172

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Bij o ns vindt u een keu r van kwa liteitsmeubeien .
N iet alleen mo dern . maar ook klassieke woonvormen

laten w ij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijk je of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

Sla.eer - 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stad,w eg 63 · Tel. 0590 2·1383

Rund·
en Varke ns

slagerij

Î~. , .. .
\ ~ . J ..
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Bestellingen wo rden
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vrijdagmIddag te Garmerwolde



K. SLAGER

de gelegenheid gebruik om
de heer Van Dijk in het zon
netje te zette n. Het was n.1.
de 35ste keer dat dhr. Van
Dijk had meegeho lpen een
bustocht te organiseren en
de eerste keer dat er niet in
het dorp was gecollecteerd.
Als dank ontving hij een fles
met inhoud.
De tocht werd voortgezet via
Lauwersoog naar Oostma
horn waar de theepauze
werd gehouden. Inmiddels
was het gaan regenen zodat
het ui tzic ht over het water
maar een mistroost ige aan
bl ik bood . Binnen wa s het
erg gezell ig. Opstappen
maar weer. Nu over Gri jp s
kerk en Leek naar Norg .
Daar wachtte nog een heer
lijk bord soep met enige
brood jes. Onverm ijdelijk .
volgde toen het sein tot ver
trek . Om ongeveer 9 uur was
iedereen weer th uis .

17 augustus: ds. Sevenster,
2 uur,.Thesinge
24 augustus: ds. Geuzebroek,
10 uur, Garmerwolde
31 augustus: ds. de Vries
Batenburg, 10 uur,
Thesinge

Kerkdl1ensjen M.H. Kerk
Garmerwolde/'lhesl1n.e

SchildersbedrUf

H. Hofstede

weest van een onderwijzer
uit Losdorp en bij een be
zoek aan Delfzijl het bekij 
ken wel waard.
Nadat allen weer in de bus
zaten ging het naar de
Eemshaven. Veel is daar nog
niet te zien, want er komen
nog niet zoveel schepen.
Wel de bekende buterfahr
ten .
Via Roodeschool en Uithui
zermeeden ging het naar de
Menkemaborg. Daar werd de
broodmaalt ijd gebru ikt en
maakte de heer Oosling van

verf . glas - behang 

klompen · laarzen

3 augustus: ds. W. van
Venen-Woldijk, 10 uur,
Thesinge
10 augustus: ds. de Vries
Batenburg, 10 uur,
Garmerwolde

waar na een rondrit door de
haven het zee-aquari um
werd bezocht. Dit aquar ium
is mede het initiatief ge-

was het de beurt aan een
Poo lse groep. Die dansen
zeer professioneel natuurlijk
en in pracht ige co stuums.
Aan het eind van de mo rgen
waren de ouderwets e dan
sen aan de beurt. Daarna
werd een bezoek aan de
beurs gebracht.
Voor lopig stoppen we er
mee. Allen een prett ige va
kantie en tot ziens op 1 sep
tember bij café 'de Leeuw'.

UTD

Door mevrouw Bijmolt werd
de groep uitgenodigd op vrij 
dag 13 juni (bejaardendag)
mee te dansen in Warffum
op 'Op Roakeldais'. Er was
verzoch t om tien uur aanwe
zig te zijn. Er werd in 2 groe
pen gedanst. Mevrouw Scho
rer had de leiding . Het bleek
dat de dansen ook door on s
konden worden meegedaan.
Beide groepen deden ver
schillende dansen. Hierna

THESINGE
Tel. 05902-1975

Volksdans.roep
Garmerwolde
'Op Roakeldal1s'

Met ongeveer 50 mensen
werd op vrijdag 4 juli om 10
uur de reis aanvaard.
Het eerst richting Delfzij l,

Garmerwolde,
65+ op rel1s

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer , Kunstmest , Voge lzaad , Waspoeder

9797 PC Thesonge.
G.N . Schutterlaan 28.
telefoon 05902-1957

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Leve ring va n alle soorten
rijwielen. motore n.

bro mfi e tsen
Z UN DAPP . I(REIDl ER . GAR El U

.vESPA - lOMQ S . YAM AHA
·Ff..NTIC

• A r~ kleU~ e'l modellen IMf 'I'OCJPOOd
Ieverboor _ Vele cx<essOom et!~

• Pnmo~I(;e en repclro tle

RIJKSWEG IS
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkplu ts 's~nd41gs de gehele

d41ggesloten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050-4 1650 I
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Eerst rustig lopend het dorp
uit. De hond vindt dat ik
maar moet beginnen. Bij het
bordje 'fietspad' versnel ik
mijn pas tot de bekende
'jogging' pas. De hond is blij,
ik weet het nog niet. Bij het
eerste huis aan de rechter
kant begin ik me lichtelijk
belazerd te voelen. Bij de
volgende gieren de longen in
mijn lijf . Ze doen hun uit
erste best om door mijn keel
naar buiten te kruipen. De
steken in mijn lijf nemen
toe. Dat is pas afzien. Bij de
eerste hoek zit ik helemaal
stuk. Het lijkt de Tour de
France wel, alleen geen sup
porters en geen zadelpijn .
Jonge, jonge, waar ben ik
aan begonnen? Na een stuk
je lopen, toch maar weer ver
snellen. Laat je niet kisten ,
joch ie. Tenslotte heb je als
basketballer een aardige
konditie. Dit maffe gesjok is
eigenlijk toch niets voor mij.
Rare dingen schieten door
mijn kop, ik moet nu echt at
zien. De koeien rennen een
stukje met me mee. Het is
net of ze me uitlachen . De
hond begint ook moe te wor·
den. Bij de tweede bocht val
ik weer stil. Waar ben ik
toch mee bezig? En straks
moet ik er nog een stukje
over schrijven ook. De da-:
mes 'import' van de Schut
terlaan lopen ook wel eens,
heb ik gehoord. Nu zie ik ze
niet. Ik zou een opkikker
best kunnen gebruiken. Mijn
benen doen me zeer, ze zijn
wat stijf geworden. Als het
asfalt begint , versnel ik
weer. Maar niet meer zo
hard als in het begin. Tegen
de tijd dat ik de bocht neem
en Thesinge weer indraai,
heb ik mijn tempo gevonden.
Alleen de Schutterlaan nu
nog. Blijf volhouden! De
hond heeft het wel bekeken.
Die hobbelt een stuk achter
me aan. Als ik helemaal af
gepeigerd thuis aan komen,
trek ik snel de schoenen uit.
Benen op tafel, een flesje
bier erbij en ik ben best trots
op mezelf dat ik rond geko
men ben, als is het met hor
ten en stoten . Dat fijne ge
voel achteraf is er de oor
zaak van dat ik het nu vaker .
doe. Met overweldigend suk
ses. Ik kom nu in één keer
rond. De hond ook. Binnen
kort u ook?

Een 'logger '

Jossllns 11 .

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

I\~ BLOEM

~4 KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

KOOP

s

A

11
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BIJ ONZE

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966·374

ADYERWEERDERS

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uit voeren van
we rkzaamheden van velerlei

aard,
Staat het loonbedrijf 'Sroweza'

dag en nacht voor u paraat .
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