
GARMER aTBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken

DERDE JAARGANG · AUGUSTUS · 1980

P.J.G.
en de 'haneseyechten'

Hengels e.d. zijn te huur aan boord

De Garmer & Thesinger organ iseert

bestaan uit enkele leden en
één of twee bestuurders en
zij zorgen voor de evenamen
ten zoals toneelavonden ,
Duitslandreis, Hanegevech
ten, sportdag etc . Een kom
missie doet al hetgeen voor
een gebeurtenis nodig is en
zorgt eventueel voor extra
hulp. Deze hulp kan en moet
af en toe bestaan uit men
sen buiten de vereniging. Bij
de Hanegevechten werd bi]
voorbeeld het halve dorp in
geschakeld voor o.a. tribu
nes, steigers, geluid, parke
ren, entrees enzovoort. En
dit is natuurlijk ook terecht,
want om maar eens een
duur woord te gebruiken, de
Hanegevechten en alles wat
daarom heen zit is een ge·

Sportvissen
op de Noordzee

bestand . Sinds de oprichting
in 1959 is het ledenaantal
van een twintigtal gestegen
naar rond de tachtig, terw ijl
in andere regio's de P.J.G.
verdween of een kwij nend
bestaan leidt. Een ieder die
16 jaar of ouder is kan lid
worden. Dit kan hij of zij blij
ven zolang hij/zij zich jong
voelt. Eventueel kan men
aspirant-lid worden als men
jonger is dan 16 en toch
graag mee wil doen.
De verenigingsstruktuur is
zeer open. Naast een zeven
hoofdig bestuur bestaan er
talrijke kommissies. Het
bestuur zorgt voor de grote
lijn in de vereniging zoals
administ ratie , verslaggeving
enzovoort . De komm issies

vertrek vanuit Den Helder 8 uur
terug ± 16.30 uur

Opgeven voor 13 september bij:
H.C. Hazeveld, W.F. Hildebrandstraat 35,
Garmerwolde, tel. 050-414777

MAKREEL VISSEN OP DE NOORDZEE
met M.S. 'Paraat' op zondag 21 september

afhankel ijk van C.R.M. De
rest komt uit de contributie
van de leden (f 25,- per jaar)
en van de donateurs.
De laatste letter van P.J.G.G.
staat voor Garmerwold e,
waarbij Garmerwolde niet
enkel het dorp voorstel t,
maar in feite de hele regio.
Er zijn zelfs leden die hele
maal uit Delfzij l komen.

. Het doel van de P.J.G. is, zo
als reeds gezegd, het bieden
van mogelijkheden voor de
plattelands jeugd om zich te
vormen zowel kultureel als
rekreat iet. Het kultu rele
aspekt wordt aangeboden in
de vorm van lezingen, cur
sussen, excursies, toneel,
uitwisselingsmogeli jkheden
met het buitenland, waaron
der bijvoorbeeld Duits land
en Amerika, enzovoort. De
uitwisselingen gebeuren
meestal via de overkoe peten
de P.J.G.N., maar het kan
ook rechtstreeks, zoals de al
jaren bestaande jaarlijkse
bezoeken van de P.J.G.G.
aan het Duitse dorpje Mei·
mersdorf (in de buurt van
Kiel) en visa versa.
Het rekreati eve aspekt wordt
gevormd door; dropp ingen,
landel ijke sportdagen , keqe
len, noten schieten en na
tuur lijk evenementen zoals
de nu al beroemde Haneqe
vechten. In feite kan bijna et
ke aktiviteit ontwixkeld wor·
den die maar te bedenken is.
Een P.J.G.G.'er die een idee
heeft kan dat uitwer ken en
(of) mede-Ieden zien te inte
resseren. In specia le geval·
len kan daarbij voor steun
terug worden gegrepen op
de overkoepelende organisa
ties .
Dat de P.J.G.G. een bloeien
de, aktieve vereniging was
en is blijkt wel uit het leden-

Bij het lezen van de lett ers
P.J.G. denkt nagenoeg elke
Garmerwolder aan Hanege
vechten, feesten, pret maken
enzovoort. Natuur lijk gebeurt
dit ook. En kijk maar eens
met wat voor succes , maar
dit zijn slechts een " aar van
de vele mogelijkheden die de
P.J.G. biedt.
De Hanegevechten al weer
voor de vijfde maal, leek de
redakt ie van de G & T
Express een goede aanle i
ding om eens wat meer ln
format ie te verkrijgen en
weer door te geven over de
doelstell ingen van deze zo
energieke verenigin g.
Henk Veenstra en Jan Jan
sen, u allen ongetw ij feld beo
kend, hebben ons, onder het
genot van een heerlij ke kof
fie en misschien nog wel
lekkerder pi ls, het één en an
der verteld over de P.J.G.
Garmerwolde.
Allereerst de naam: P.J.G.
staat voor 'Plattelands Jon
geren Gemeenschap'. Aan
het einde van de vijftiger ja
ren werden er, gest imu leerd

I door de overheid, overal op
het platteland jongeren ge
meenschappen opgericht.
Het doel was vorrninqsrno
gelijkheden te bieden voor
die jeugd die niet direct
bestreken werd door het vor
mingswerk dat in de steden
aanwezig was. Deze reqiona
Ie gemeenschappen kunnen
verenigd zijn in provinciale.
Het geheel wordt overkoe
peld door de Plattelands
Jongeren Gemeenschap Ne
derland. Deze P.J.G.N. heeft
naast een aantal ledenvrij
willigers de beschikking over
beroepskrachten die een
vaste kern vormen.
Voor de financiën is de
P.J.G. voor het grootste deel



weldig stuk 'Dorps
promoti on'.
Wij hebben hier nu in grote
lijnen wel zo ongeveer aan
gegeven wat de P.J.G.G. de
jeugd (en alles wat zich
daartoe nog rekent) in deze
omgeving te bieden heeft.
En dat is héél wat! En toch
is er natuur lijk nog veel
meer, in feite is er meer dan

in één avond te bepraten
valt.
Iedereen die meer wil weten
over de P.J.G.G. kan in kon
takt treden met één van on
derstaande bestuursleden.
En uiteraard is elke nieuwe
P.J.G.G.'er van harte wel·
kom. Het is in feite helemaal
te gek als je geen lid bent
van zo'n dynamische en

sfeervolle vereniging.

MET MEER MAN, MEER
MANS!!

P.J.G. Garmerwolde:
Jan Jansen , voorzitter
Jan Havenga, vice-voorzitter
Henri Veninga,
penningmeester
Marja Wieringa,
secretaresse

Jeanette Wigbo ldus,
secretaresse
Anneke de Wit, bestuu rslid
Kees Steenhuis, bestuursl id

Komende aktiviteiten:
Toneelavond,
dropping/fietstocht, lezing,
kegelen, excursie, noten
schieten en nog vele andere.

Henk en Henk

Won~nSl"ouw "hes~nSle

Over niet al te lange tijd zal
men beginnen met het bou
wen van de woningen in
Thesinge. In de vorige G & T
Express hebben we gepraat
over de te slopen woningen .
In dit nummer ziet u een
aantal foto 's van woningen
die gebouwd zijn in Wolter
sumoAls de aannemer daar

Om u een idee te geven

klaar is komt hij naar
Thesinge. Op de foto 's ziet u
de verschil lende types wo·
ningen die gebouwd zullen
gaan worden . De woningen
zijn opgetrokken van rode
steen en er liggen rode dak
pannen op. Of dit enigszins
aangepaste bouw is zult u
zelf moeten beoordelen.

. .. hoe de woningen eruit komen te zien!

De HaneSleyech'C:en
zich. Als toegift hebben wij
voor u nog enkele, nog ner-

Ongetwij feld heeft u allen de
Hanegevechten gezien. Het
was werkel ijk fantastisch
hoe 'gesmeerd' alles verliep.
Mooi weer, enthousiaste,
soms ook gesmeerde deel·
nemers, veelkoppige enthou
siast publiek, een gladde
paal, een nog gladdere boel
enkoning en een torenhoge
glijbaan.
Verspreid in dit nummer
biedt de Garmer en Thesin
ger Express u een souvenir
van dit festijn aan in de
vorm van een foto reportage.
Deze beelden spreken voor

gens anders gepubliceerde ,
nieuwtjes. ELEKTRO

STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garm erwolde
050-416425



Toen ging het nog

Gerrie v.d. Ploeg (trainer G.E.D.) deed ook mee

,'lees Ille"I·••II"~
1I \\'eet best
\\'nnl·ttili.

H et ad re s voo r a l uw vl ees en f ijne vle eswa ren
S pe c ialist in rollades. dr oge - en verse w or st

Ie d ere w oensd ag G e hakld a g
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; - -.:. __ -._. ,. Rijk sweg 145
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~. ed elslager ~-- "-- - Te l 050 - 487413 .

7 sept.: ds Van Veenen,
Garmerwolde, 10.00 uur
14 sept .: ds. De Vries
Batenburg,
Thesinge, 10.00 uur
21 sept. ds De Vries
Batenburg ,
Garmerwolde, 10.00 uur
28 sept.: dr. A.F.J. Klijn ,
Thesinge, 10.00 uur

N.H. KERK
GARMERWOLDEfTHESINGE

Kerk
d~en5ten

De presenta toren

Eén van de kikvorsmannen klaar
voor eventue le akt ie

TRANSPORTBEDRIJF
H. Jansen DE VRIJE POMP

Geweideweg I1 . GarmerwokJe.
Speciaal voor vervoe r van consumptie aardappelen en los gestorte gnnen

Tel. 050· 416365



De jury in de boot kijkt na uwlettend toe

NED. BOND VAN PLATIELANDSVROUWEN
AFD. GARMERWOLDE

ders, Dorpsweg 33 , Garmer
wolde.
Behandel ing volgens afspraak.
Tel. nummer mevr. Reinders:
05900-2873.

Inl ichti ngen kunt u krijgen
bij mevr. J. Star-Wassens,
W.F. Hildebrandstraat 20,
Garmerwolde, tel. 416227.

10 januari: Neijoarsveziede
Café De Unie, aanvang
8 uur.

18 februari: Jaarvergadering .
Mevr. G. Haack geelt uitleg
over het stekken van plan
ten.
Café De Leeuw.

25 maart: Lezing met dia's,
medailles en gouden
schaats door mevr. Atje
Keulen-Deelstra.
Café De leeuw, aanvang
7.30 uur.

15 april : Eieren verven o.l.v.
mevr. L. Schaaphok-8mit en
mevr. V. v. Zanten-Luit.
Café De Unie, aanvang
7.30 uur

13 mei: Lezing met dia's
over de bloedband door
mevr. L. Achterho f.
Café De Leeuw, aanvang
7.30 uur.

Pro.ramma .080-.08.

Mevr. H. Reinders-Homan,
pedicu re, houdt vanaf 20 au
gustus a.s. elke woensdag
middag zitting op het vol
gende prakt ijkadres: J. Rein-

Pedllcure
IIn Garmerwolde

17 september: Discussie
avond over het onderwerp
'Ik, j ij , hoe leven wij' . Discus
sieleidster mevr. Sluiter.
Café De Leeuw, aanvang
7.30 uur.

24 september: Koffiemorgen.
Onderwerp: koelen en diep
vriezen, verzorgd door het
E.G.D.
Café De Leeuw, aanvang
10 uur.

22 oktober: Boekbespreking
door mevr. Kerkst ra.
Café De Unie, aanvang
7.30 uur.

12 november: Lezing over de
jacht door dhr. J.E. Haack.
Café De Leeuw, aanvang
7.30 uur.

19 november: Een informatie
avond over de V.I.O.O. (Vrou
wen In de Overgang). Deze
avond is voor iedereen toe
gankel ijk .
Café De Unie, aanvang
8 uur.

3 december: St. Nicol aasa
vond.
Café De Unie, aanvang
7.30 uur.

J. Noordhof, W.F. Hilde
brandstraat 33 ,
Garmerwolde, tel. 050
414472.

TE KOOP:

S~oom'luli~ie

Prima kinderfietsje (groei
fiets je)
voor meisje of jongen tussen
5 of 10 jaar.
Goed onderhouden !

Aan de leden van de volks
dansgroep Garmerwolde.
Maandag 1 september a.s.
om 1.45 uur beginnen we
weer.
Vanaf deze datum in café
'De Leeuw'
Oude Rijksweg .

Volks
dans.roep
Garmer
wolde

Van der Molen leyere nllee alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart ot gebak, even naar

BokkerU Stol
Nat uurlijk maken wij graag een scherpe offe rte voor u als ' t om

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

opn ieuw bekleden van mark iezen, of met het r epareren van
tente n ,

On s lever ingsprogramma omvat verder :
vouwwanden, verduisteri ngen. rolluiken. voorzetramen en

kos truktie werken .
Informeer vri jblijvend naar onz e mogel ijkheden en pri jzen.

Fa. N. ".d. Nolen &. Co.

J .C. Kapteynlaan 18
97 14 CP Gron ingen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Oostemamrikl••n 117
9715PB Groningen
Telefoon 050-772552

Kantoor en werkplaats: Oude Rijksweg' 12. Garmerwolde . tel . OSO-4 1609 8 .

Adveeuze voor Leweoborg: me... r. H. Drewes. Meerpaal /70. tel. 050 -410 53 1.

Ook kunnen wij bezorgen , dan even bell en naar R.K. Stol .
Dorpsweg40, Gannerwolde, tel. 050-416292of 730498



.ctrpSproM

't Is al weer end augustus.
Vakaansies binn 'n veurbie,
elk en ain is weer op honk
en kiender weer noar schout .
Is 't joe altmoal 'n beetje no
ar 't zin goan in vakaansie?
De maist'n zell'n nog wel 'n
buitje had hemm'n, moar in
tweid e week van bouwvak
knapte 't weer gelukkig op
en kon je tenminste weer
boet'n weez'n.
't zei je moar overkomm'n
dat je met tent of caravan
rondom in 't woater stoan,
of dat het de tent binn'n
drift. Hèie je dei boot'n ook
zain op televisie dij nait deur
sluuz'n konn'n in België?
Trouw'ns met boot 'n is 't
hailmoal wat roar vin ik. Wil
je auto ried'n mout je eerst
rieles neem'n en dan
exoam'n doun . Wil je in 'n
boot voar'n den koop je mo
ar ain en goat moar voar'n.
Dou wie nog an't Eenskano
al woond'n legde d'r ook 'n
moal 'n motorjachtje an. D'r
zaat'n twe i ecntpoar'n op. Ik
kwam d'r met an proat en
dou verteld'n ze, dat ze deur
Grouv-sluus ging 'n bie Ap
pingedam den waar'n ze zo
op zuudloardermeer. 'k Heb
ze dou eerst duudlijk mout'n
moak'n dat ze den in 't
Schildmeer trecht kwamm 'n.
Nou ze kéék'n wel. Ze
bleem'n hier de nacht over.
Manlu moss'n van 't schip óf
dou vrauwlu zich veur de
nacht kloarmoak'n woll'n , zo
groot was de boot.
'D annersdoags mörg'ns trof
ik manlu weer an op wal, zai
haar'n zich eerst wat anhem
meld en nou laip'n ze zolang
op wal tot vrauwl u kloar

waar 'n, den konn'n ze eet 'n.
zen ze ging'n metain weer
op hoes an, want vrauwlu
waar'n doodsbenauwd west
's nachts, want dij boot dij
haar zo wiebelt , ze haar'n d'r
nait van sloap'n. Joa wat 'n
wonder in 't Eemskanoal
wordt dag en nacht voar'n.
Moar zie haar'n ook ja gain
lood verstaand d'r van en
zuk van te veur'n ófgevroagd
woar mout wie laangs om
op 't Zuudloardermeer te
komm 'n
'n Aander proatje
De toen is van al dat woater
ook nait beter worr 'n, sat zei
je wel maarkt hemm'n. Ee·
rappels heb 'k reud, 'k haar
d'r gounent bie hoast zo dik
as knoll'n. As je 't nait
leum'n will'n ken 'k 't ook
nait help'n. Mien boontjes is
nog ófwach t'n, 't Iiekt nait
best , stamsnieboon'n gait
wel, kool 'n duurt 'n beetje
laank, moar worreltjes was
mis. Klaine knobbeltjes
waar'n 't en wörmstek ig. Van
worreltjes heb wie met veul
muite en pien ain moaltje
over holl 'n.
Robait'n ging ook wel.
Vrauw het ze in wechfless'n
moakt. Joa zo olderwets bint
wie nog. riezenbrij mit broen
sukker eet' n wie ook nog en
boukwait'ngort mit stroop.
Nou en den poffert. Poffer
trom in 'n pan met woater
en as 't waarm weer is mo
akt vrauw krentjebrij . zulf ge·
moakhe is veul lekkerder as
van Johan Mollemoa . In Hol
land zegg'n ze doar 'water
gruwel' teeg'n . Mout je noa
goan wat 'n woord 'water
gruwel'.
Zo'n gruwel is 't aans nait.

Oet 't bestemmingsplan van
de gemain te begriep ik dat

er messchain toch nog 'n
poar hoez'n in Garmerwol
bauwt worr'n moar dij d'r beo
lang bie hét zei wel 'n jobs
geduld hemm'n mout 'n
dunkt mie.
Pedicu re in Garmerwolde.
Pedicure is 'n duur woord
veur noagels loat' n knipp'n,
en dat ken nou elke week
bie Jo en Oaltje Rainders.
Dat wil zegg'n heur schoon
dochter is d'r met begonn'n
en wil netuurl ijk groag klan
dizie en ze dut het bie Hain
ders thoes.
Wait' n ie ook wat jogging
is? eerst docht ik 't zei wel
mit trimm'n te moaken
hemm'n, moar as ik dat
tweide verhoal oet kraant
van juli goud begriep is 't

GE.

Zaterdag 16 augustus
heerste er weer volop beoril
vigheid op het 'sportcorn
plex' Geo. Toen werd name
lijk in het kader van de
sportweek het voetbaltoer
nooi gespeeld. Bij het begin
van iedere nieuw seizoen
valt weer op dat het er moot
er bij komt te liggen . Alle
velden zijn nu voorzien van
ballenvangers en op het
tweede veld trekt de beo
groeiïng ook al wat door.
Rondom het hoofdveld zien

Bij de kleedruimte

meer doodloop 'n en moakt
joen haart binn 'n de kortste
keer'n te veul sloag 'n mit
aale gevolg'n van dien. Afijn
dij d'r an begunt mout dat
zulf moar wait'n , dat bint
mien zörg'n nait.
Hoanegevecht'n bint ook
weer mooi west hè? Twel
doezend mens'n dat is nait
niks . 'n Boei'nkeuning en
badkoeprace d'r bie, Garmer
wol wordt nog internationoal
bekend. Van de P.J.G. vind
ik 't wel 'n prestoat ie om dat
veur mekoar te boks'n.
't Is bienoa september, dan
begunt het vereinens leem'n
weer te draai 'n en zei d 'r
veur ' bult mens'n weer veul
waark aan de winkel weez'n.
Ik zol zegg'n 't allerbeste.

we aller lei reklameborden .
Voor de vereniging een aar
dige bron van inkomsten,
maar het staat toch ook ge·
zellig al die kleur ige borden
rondom het veld.
Op een van de bijgaande fo
to's ziet u ook de kleedçe le
genheid. Ook dit seizoen zal
het wel weer schipperen
worden met de beschikbare
ruimte . Het is te hopen dat
het lukt , veel lichtpuntjes
zijn er niet te zien voor wat
betreft een eventuele uitbrei 
ding. Ondanks dat wensen
we Geo een schotvaardig
seizoen toe .

Reklameborden op het veld

Rabobank ~
geld en goede raad

-~-



Sportrecreade'80

Allemaal weer lekker terug
op school, jongens en meis
jes? Dan praten jullie
opeens weer nederlands in
plaats van je eigen vertrouw
de groninger taaltje, en je
leest vooral nederlands,
want groninger boeken voor
kinderen zijn er bijna niet.
Over een zo'n gronings boek
ga ik jullie nu vertellen. Het
heet 'Miekemauchie ' en het
gaat over een heel leuk
poesje dat allerle i avonturen
beleeft. Nies Sap-Akkerman
schreef het, en Jan Santosa
Bakker maakte er hele leuke
tekeningen bij . De ondertitel
is: 'Vertelsters veur Lutjekes'
en het zijn dan ook echte
verhaalt jes voor lutjekes,
maar die kunnen ze zelf na'
tuurlijk niet goed lezen, ook
al niet omdat het best moei
lijk is om gronings te lezen
als je alt ijd gewent bent aan
verhalen die in het neder
lands werden afgedrukt: dat
werd mij tenminste door
èchte Thesingers verzekerd.
Het zijn de verhaaltjes die
Moe, gedurende een hele
week, aan Lientje vertelt. De
verhaaltjes gaan ook over
Lientje. Luister maar wat
Moe op de laatst e avond van
die week daarover zegt:

'Zo, dat was nou 't leste ver
teistertje over Mieke·
mauchie', zee Moeke 's Soa
terdagsoavond tegen Lientje.
'Och wat zunde!' zuchtte ze,
'ik von 't aalt ied zo mooi . ..
het Miekemauchie bie dat
lutje wichtje den haildal niks
meer beleefd?'

'Tja,' zee Moeke, 'dat wai 'k
nog nai!. Meschaain beleeft
e der nog wel veul meer'.
'Vertelt Moe loater den nog
weer ais over Miekemau·
schie?' vruig Lientje weer.
'En woarom hait dat wicht je
Lientje, net als ik moe?'
'Nou, dat zei 'k die vertellen,
luister moar ais goud. Mör·
gen is 't Zundag en den
goan wie mit zien drijen no
ar boerderij woar Miekmau·
schie woont en hoalen hom
op. Den nemen we hom mit
noar huus en den is e van
die, hou liekt die dat tou?'

Lieke wol aaltied al zo geern
'n poeske hebben, en nu is
ze natuurlijk helemaal door
het dolle heen: want moe
haar der de haile weke ook
ja zo mooi over verteld!
Lees het zelf maar, en lees
het ook voor aan jonge kin
deren, de lutjekes dus: je
zult er een heleboel 'bliede'
gezicht jes aan over houden.

Tot volgende keer, en jull ie
weten het hè, tips , verhaalt 
jes, of wat je maar leuk
vindt , zijn altijd voor deze ru
briek welkom bij jullie

Annelies

P.S. Het boek is o.a. te koop
bij Haan in Bedum, voor nog
geen f 5,-. Uitgave: Lykele
Jansma Buitenpost, '78.
Doen! !

DE MINI·MARATHON

Bij het volgende groepje bo
men even lopen hoor. Maar
als ik er ben, ren ik toch
door en op deze manier kom
ik steeds verder. Dit is pas
afzien.
Je voelt je een Gerard Ni]
boer tij dens de marathon of
als Johan van de Velde ti]
dens de toer! Toch even 10'
pen? Nee! nee,
doorrennen . . . Dan: de fi
nish. De eersten zijn allang
(zo'n dert ien minuten) bin
nen, doch als je de hoek om
komt, begint het publ iek te
juichen en enkele bekenden
scanderen je naam.
Hoewel je slechts 29ste
bent, voel je je toch trots: je
hebt het gehaald. En met dit
resultaat kan het volgend
jaar alleen maar beter.

VOLLEYBALLEN

Dat het volleybal in Thesinge
steeds op een hoger peil
komt , bewezen tijdens de
sportweek de twee deelne-

Ik ben wat ongemakliek ver
kondigde Haarm Bos
Hai wees op 'n stee woar
volgens hom zien moag wel
zil'n mos
Dei klachten loosde hai wel
meer
en op 't moment vuilde hai
dai opgebloazenheid ook
weer
Dat dank die de koekoek zee
doar zien vrouw

mende teams uit ons dorp.
Hoewel het de bedoeling
was eerst tegen elkaar te
oefenen, waar niets van
kwam, deden beide teams
toch mee.
AI snel bleek dat de groots te
concurenten uit Ten Post
kwamen. Dit kwam later ook
in de uitslag tot uitdru kking,
want als een en twee eindig,
den de beide ploegen uit
Ten Post.
Thesinge I en 11 eindigden op
de derde en vierde plaats.
Een knappe prestatie, die la
ter met een (zelf betaald)
pilsje werd beloond.

Graag zou de redakt ie zien
dat er over de sportweek en
kele stukjes door lezers wer
den geschreven, met leuke
ervaringen, ideeên of kritiek.
Of over een ander iets, in uw
vakantie meegemaakt. Ook
kuntou uw verhaal gerust
mondeling vertellen , waarna
het wordt opgetekend door
ons. Volgende keer dus
meer over de sportweek, 0

vakant ie-ervaringen!?

Zai was ien 't zeg'n sums
wel ais 'n beetje rauw
Ik zeg die 't nou veur de zo
veulste keer: 'doe ets te
veul.'
Doe bis ja veur dien aig'n
moag, rondweg gezegd 'n
beul
Twei volle borden boontje
soep, pankouk en den nog
ais wat
den duurst ook nog te zeg'n:

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsrneubelen.
Niet alleen modem - maar ook klassieke woonvormen

laten wi j u graag zien.

Voor 'n vrijbl ijvend kijkje of advies - ook over
vloerbedekking en gordijnen - bent u alt ijd van harte

wel kom.

Slaliter • Ten Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 . Tel. OS902·1383

Café V.d. Toom
Theslnge

(nadere reklame overbod ig)



K. SLAGER

Amer!ikanen
!in de
buure:,

Gedurende enkele weken
hebben een tiental amerika
nen hier in het Groningse
land vertoe fd. Ze kwamen
hier via de vereniging Uitwis
seling, via welke vereniging
er elk jaar een aantal de gro·
te oversteek maken.
Hoewe l ze hier maar vrij kort
waren, vij f weken in Neder
land waarvan er drie werden
doorgebracht in Garmerwol·
de en omstreken, hebben ze
nog vrij veel meegemaakt.
Ze hebben enkele typ ische
nederlandse dingen gezien,
zoals een klompenmaker,
Giethoorn. een voetbal
wedstr ijd, en er werd zelfs
een partij klootschieten
georgan iseerd.
AI met al werd het een erg
leuke tij d en was alleen het
weer een beetje spelbreker.
(Maar wie klaagt daar deze
zomer nièt over? Ook zeer
nederlands dus voor de
yanks! )
Enkele jongens in onze dor
pen hebben nu het plan om
volgend jaar een tegenbe
zoek af te leggen in 'de Sta
tes',

SchiJdersbedrüf

H. Hofstede

verf · glas - behang ,

klompen - la arzen

T. Schutter

Ik ben 'n beetje gek om die
doarmit nog langer te gerie
ven
Van nou af aan zei ik dien
eterij besturen
Aal mout ik dat ook mit 'n
gezicht bezuren
Van nou of aan stai's doe 0
'n zwoar dieet
en loof moar driest dat ik
dat nait vergeet
Dei nouwe boksems dochde
Haarm, dat was 'n woar ver
hoal
en neie kla iern kopen dat
kostte ook 'n kaptoal
Haarm dee zien handen dou
moar van zien moag vando
an
Hai mos den mor berusten
ien 'n hongerend bestoan.

roar ien hoed
Den zag hai hom zulf aal
oetgekleid op 'n toavel lig·
gen
Want dokters en studenten
gingen mit joe om as vetçe
miste biggen
Dat had zien zwoager Derk
list nog ondervonden
Dei had'n ze mit handen en
vouten aan 'n toaver vaste
bonden
Van kop tot toon wer hai
dou op foto's zet
Nee heur, van zulke grieze·
ligheden har hai gain verlet
Ik ben zee Soar dou, van
dien gelamentaier nou goud
zat
Want al die boksems span
nen die om 't gat
Ik ken wel aan dat wiede r
rnoak'n bl ieven

THESINGE
Tel. 05902·1975

UTD

"k ben aigliek nog nait zat:
Haarm trok zien
wenkbrauw'n wat omhoog
en zee: 'nou moakst mie
toch te gruin mit dien be
toog :
Ik hol nou ainmoal van 'n
goud en degeliek moaI
en volgens mie is mien eet
gewoonte hail normoal
Och man kwan soar dou
even lös, wat proats mie do
ar van dingen
Zo tussentieds kans doe
dien snuip lust ook nait bed
wingen
en . . . as doe mainst dat die
d'r wat mankaiert
Goa den noar dokter raip zai
reselvaiert
Bie 't woo rd dokter kreunde
Haarm 't oet
Want den wer hai haildaal

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer, Kunstm est , Vogelzaad, Waspoeder

9797 PC Thesinge .
G.N . Schutt ertaan 28.
telefoon 05902 -1957

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordho'

Lev er ing van alle soorten
rijwie len. m o to re n.

bromfietsen
ZUNDAPP - KRE IDLE R . GAREllI

.v ESPA - TO MO S. . YAMAH A
FAN TlC

. " I~ o\~ ~~~ YQOnTJIO(J

~r _ Veil! OCCt'SSOlfn M 0fIdtrddM
• Pnmo P!'fVlCe en ntparotJt

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkp&- ts 's mundal" de aehele

~I gesJoten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 05 0-4 1650 I



diverse dierenbescher
mers met hel en verdoe
menis gedreigd hebben
als de 'Hane'gevechten
door zouden gaan.

men in de mening ver
keerde dat het om echte
hanen ging.

de jury van de Hanege
vechten in de boot zat
omdat de brug nooit
meer open wil.

de glijbaan wel geschikt
was voor 'badkuipen'
maar niet voor een 'zeker'
zitvlak.

het waterpeil in het
Damsterdiep speciaal
voor deze gelegenheid
10 cm verhoogd werd.

de naam Hanegevechten
waarsch ijnlijk voortspru it
uit de van oudsher la
meuze Hanebalkgevech
ten boven in een boeren
schuur.

de naam daarom Hanege
vechten is en geen
'Hanen'gevechten.

de kosten rond I 3.500,
hebben bedragen.

de boeienkoning zijn
stunt met het brandend
touw ook op 30 meter
hoog durft uit te voeren.

er ruim 25 man (en vrouw)
in touw waren om voor u
dit evenement vlekkeloos
te laten verlopen.

er ongeveer 1.800 bezoe
kers aanwezig waren
waaronder ongeveer 1.500
betalende.

deze 'happening' de
P.J.G. 15 nieuwe dona
teurs heeft opgeleverd.

Wllst
U dat •• •

De boeienkoning in aktie

· .. natuûrlijk ook voor Uw

• toiletartikelen en scheergerei
• parfum s
• sigaretten , sigaren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons .
terwijl u wacht.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050·416077

SERVICE
VAN DORP TOT DORP

<;»: KAPPER
Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerw o lde
050·416389

Overschild
05966-374

Autobedrijl

Dikkema
Garmerwolde

050-416051
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