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'Vlier I'hesllnsers aan he~ druIlyenplukken'
Over dru ivenplukken hebben
in het verleden al vele verha
len in de kranten en tijd 
schriften gestaan. Meestal
kwam dat werk er niet al te
best vanaf. Wij echter heb
ben aan een weekje druiven
plukken erg plezierige herin
neringen overgehouden.

Waar zijn we geweest? On
geveer 200 km onder Parijs
ligt Saneerre, in hetmiddel
punt van een kleine
wijnstreek aan de Loire, nog
niet zo bekend, wèl exclu
sief. Om de kwali teit van de
witte wij n wordt dit gebied
steeds meer geprezen. Dat
is waarschijn lijk ook de re
den, waarom een fles je bij
de wij nhandel hier rond
f 20,- kost. Bij een Frans
restaurant in Groningen za
gen we op een wijnkaart
maar liefst f 45,- voor een
Saneerre!
Roger Reverdy, de wijnboer
bij wie we gewerkt hebben,

bezit ongeveer 5 ha grond ,
verdeeld in ca. 10 stukken
op diverse hellingen . Hij
heeft voor die streek een
middelgroot bedrijf . De kwa
liteit van de Sancerrewijn
wordt in belangrijke mate
bepaald door het hoge kalk 
gehalte van de grond.
Afhankel ijk van het weer in
het afge lopen seizoen wordt
er geoogst tussen ± half
september en eind oktober.
Dit jaar viel de 'pluk ' bijzon
der laat door de veel te natte
zomer. Dat kwam ons even
wel erg goed uit: precies in
de 'herfstvakantie'. Het werk
tempo, het aantal perso
neelsleden, het weer en de
sfeer bepalen zo ongeveer
hoe lang het plukken duurt.
Bij Roger is er gewerkt van
17 t/m 27 oktober, inclusief
de zondagen (!l
Zaterdagochtend zijn we uit
Thesinge vertrokken in de
stromende regen. Om ±
half acht 's avonds arriveer
den we bij de wijnboer. Er

zaten al 16 mensen rond de
lange tafel te schransen. De
oogst was twee dagen aan
de gang en door de vele re
gen was de stemming niet al
te best. Zonder iets gedaan
te hebben konden we aan
schuiven , direkt naast het
'tafelhoofd', de wijnboer. Ex
tra flessen wijn werden voor
ons opengetrokken . Dit ver
hoogde uiteraard de stern
ming.
Dat het leven van een drui
venplukker niet over rozen
gaat , bleek al snel toen we
te horen kregen, dat we zon
dagmorgen om 7 uur
moesten aantreden voor het
ontbijt. Het geluk was met
ons: stral end weer, zelfs
warm met in de nacht wat
lichte vorst. Rond de klok
van achten plukten we met
koude handen de eerste
trossen , nog erg onwennig .
Of beter gezegd: knipten we

voor een reklamefoto aantreden
op een bankstel temidden van
de wijnranken met uitzicht op

ze, met een snoe ischaartje.
De term is dus misleidend,
want vele mensen denken,
dat die trossen van de struik
worden afgetrokken.

Om te beginne n mochten wij
Thesingers samenwerken,
d.W.Z. dat je met z'n twee ën
elk aan een kant van een rij
alle trossen knipt en ze voor
lopig verzamelt in een
plastic emmer. De drager
komt na verloop van tijd met
grote plastic bak op zijn rug
en daar gooit ieder zijn drui
ven in. Hij brengt ze vervol
gens naar de bak achter de
traktor ergens op een hel
ling. Soms begonnen we
voor 8 uur al. We werkten 's
morgens tot 12 uur en 's
middags traden we om 2 uur
weer aan. Om 6 uur stopten
we elke dag. Langer kon ook
niet, want dan viel de
duisternis in.

Sancerre hoorde er ook bij . . . .
(niet betaald overigens, maar
wel een rustpunt 1).



'Malle Syme' succesvol in
Thesinge

Met een Renaultbestelbus
werd het werkvolk van en
naar het land vervoerd . (Elke
wijnboer heeft een dergelijke
bus voor zijn personeel) Als
we 's mi ddags terug waren
wasten we onze handen. Die
waren erg kleverig geworden
van het druivensap. We kon
den daar onmiddelli jk aan
tafel. Céc ile , de vrouw van
de boer, was de hele dag be
zig met het bereiden van de
maaltijden. Minstens 5 gan·
gen en vele liters w ijn zorq
den voor een ui tstekende
kond itie ... Soms wat aan
geschoten, maar steevast
met volle maag moesten we
dan weer op gang komen.
Kolfie en thee drinken tus
sen de bedr ijven door ken
nen ze vreemd genoeg niet.
Daar trekken ze flessen rode
wijn open tijdens het werk .
Mooie momenten! Prettig
was het ook als een percee l
klaar was. Dat betekende
verka ssen en dus even je
rug strekken. Je neemt alle
houdingen aan om de drui
ven te knippen: op je knie ën,
gehurkt, op je achterste,
maar meestal met gebogen
rug . Vooral in het beg in van
de week was de rugp ijn he·
vig.
Om 6 uur , éénmaal terug,
was er een run op de dou 
che . Heerlijk, het vuil en de
vermoeienissen van je at
spoe len. Om ± 7 uur , als
Roger zijn wagen had ge·
leegd (mechanisch) en de
dru iven in de persmachine
zaten- er komt dus geen
blote voetenwerk meer aan
te pas! • kregen we weer een
warme maal ti jd . Het eten is
er een heel gebeuren , anders
dan bij ons de gebruike li jke
hap-sltk-weq-rnethode. De

Fransman neem t er de tijd
voor. Tijdens deze uurt jes
werd er ook veel gepraat en
ge lachen. Ons lang niet vol
maakte Frans gaf vaak aan
leid ing tot lachsalvo's. Grote
hilariteit was er vooral als
we Nederlandse uitdrukkin
gen letterlijk in het Frans
vertaalden, zoa ls Rien à la
main (niets aan de hand) en
Tu est jeune et tu veut que l
que chose (je bent jong en je
wilt wat) en andere oprner
kingen die nergens op stee
gen. Eigen li jk waren we al die
dagen één grote famil ie. De
groep bestond uit een vij ftal
jongens van ± 16 · 18 jaar,
vij f wichter uit Parijs van 18 
23 jaar, een w.a.o.-er een sel
zoenarbeider en een zwager
van Roger . De jongeren wa
ren over 't algemeen werklo
zen die dit werk deden uit 
sluitend om de centen.
Ze begrepen dan ook eerst
niet van ons, dat wij daar al·
leen waren voor de sfeer: ge·
zame lijk eten , drinken , zin
gen, praten, lachen en van
het prachtige heuvelachtige
landschap gen ieten , in zijn
mooiste herfstkleuren.
We werden een hechte
groep; begrip voor elkaar en
gezell igheid was troef. Roger
vond dit ook, mede omdat in
een gezell ige omgeving vaak
goed gewerkt wordt. En hard
werken betekent een tevre
den wijnboer. Van twee we
ken hangt zijn hele [aarsala
ris af! Hij eist dus ook, dat
je er stevig tegenaan gaat,
alleen de man ier waarop ver
schilt van boer tot boer.
Aan het eind van de rit kre
gen we champagne en kon
den we maar één van de tra
ditione le oogstfeesten, die
op diversen plaatsen georga·

niseerd worden. Op de
laatste dag kregen we te
vens enig inzicht in het wijn·
bereidingsproces, waarover
we in één van de volgende
kran tjes iets willen schrijven.
En om niet te snel de smaak
van de verrukkelijke wijn,
waarvan we daarginds tlen
tallen litertjes hebben ver
stouwd, te vergeten, hebben
we van onze verd iende franc
jes maar 20 flessen rneeçe
nomen. De douanebeambte
merkte onze zenuwachtige
trekjes gelu kkig niet op , an
ders had er geld bij gemoe
ten. Nu spee lden we qu itte.

Samenvatt end:

• Je moet voor alles je
werk ser ieus nemen,
maar er is best tijd
voor een 'sjekkie' .

• Druivenplukken bete
kent hard werken, elke
dag weer afzi en.

De eerste voorstelling in de
N.H. Kerk te Thesin ge, geor·
gan iseerd door de do rps 
kommiss ie van de Stichting
Oude Gron inger Kerken , is
een groot succes geworden.
De fri ese groep 'Mälle Syme '
trok op 31 oktober een volle
kerk en zorgde voor een
sfeervol koncert, waarop het
publiek enthousiast reaçeer
de. Het programma bestond
uit een 2O-tal korte stukken
uit de 14e en 15e eeuw, die
steeds met een paar woor
den werden ingeleid door

• De gezelligheid, de
sfeer moe t je zelf ma
ken; voor gein alleen
ben je op het verkeer
de adres.

• Voor het grote geld
hoef je het niet te
doen. Frs . 86 (= f
40,- ongeveer) ver·
dienden we per dag
p.p. kost en inwoning
inbegrepen.

• Aan het eind van de
week waren wij bekaf,
niet van het werken,
maar van het denken,
praten in het Frans,
vooral ook van het
luisteren.

Tijdens deze week hebben
we een dla-serie samen
gesteld. Misschien bestaat
daarvoor belangstell ing , of
voor een babbeltje over het
plukken. Wij willen dat we l
doen. Kom gerust.

Marie en Will em
Margat en Ad

één van de muzikanten.
Bij het afwerken van hun
programma toonden de
groepsleden hun grote muzi
ka liteit door talloze instru
menten zoa ls de luit,
raaspijp, kromhoorn, coma
mu se, blok flu it e.d. te bespe
len. Ook over deze gedeelte·
lijke zelf gemaakte instru
menten (één van de rnuzl
kanten is luitbouwer) werd
graag iets verteld. Het pu
bliek stelde dit zeer op prijs ,
want de pauze van een half
uur bleek eigenlijk nog te

Schildersbedrüf

H. H,ofstede
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Voor al uw veevoeders.
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'Málle Syme' met een nummer voor een luit, 3 blokfluiten en
een kromhoorn.

kort om aan een ieders be
langstelling tegemoet te ko
men. Dit trouwens tot veel
plezier van de muzikanten .
Naast de instrumentale
nummers werden er ook een
aantal stukken gezongen
met een zeer beperkte bege
leiding; het waren vooral ook
deze gedeeltes van het kon
sert die erg goed bij het pu
bliek in de smaak vielen.
Met name het zingen met
een 'kopslem' door één van
de groepsleden maakle veel
indruk (vrouwen zongen nlet
in die l ijd). De sfeer l ijdens
hel konsert was erg gemoe
delijk, niel in de laatste
piaaIs door de onçedwon 
gen wijze waarop hel gezel·
schap zich presenleerde . Ze
speelden meI merkbaar ple
zier, waartoe de naar hun
zeggen voortreffe lijke
acoustiek van de kerk zeker
heeft bijgedragen. Hel muzi
kaal begeleiden van het ver
laten van kerk door hel pu
bliek (bij wijze van loegift)

was hel spontane gevolg
hiervan. MeI andere woor
den: 'Mälle Syme' komI
graag nog eens lerug in The
singe!
Voordal hel echter zover is
kunl u nog een Iweelal akti
vileilen van de dorpskom
missie vervvachlen. Aller
eerst wordl er in
januari /februari een bijeen
komst gehouden, waarin u
hel één en ander kunt horen
over de hislorie van N.H.
Kerk in Thesinge (hel
klooster, de reslauratie van
de kerk, oPQravingen, enz.).

In april/mei wordl een voor
stelling over/met Groningse
Kultuur gehouden. In volqen
de nummers van .de Garmer
& Thesinger Express kunl u
meer hierover lezen.

Oörpsproat
'Wal is 'I loch kold nait ', dal
was zowal algemaine proat
as je ain op stroat leeg 'n
kwam. 'I Was den ook gain
aangenoame verrassing. En
dal begun november, 'n gro
ad of zes, zeum'n vorst en
ook nog 'n mooi proeksel
sne l, Ain dei d'r nail op l ied
bie was meI zien daliaboll'n,
nou den kenn'n dei wel ais
k61 vou!'n kreeg'n hemm'n.
Tulpeboll'n , poaskebloum'n,
kraakjes en zo, dei moul'n
weer ien grond, dei binn'n
winle rhaard, maar de resl
daar mout ie meI oppaaz'n.
'I Was ook sIoer veur de
boer'n meI heur eerappels
en sukerbail'n, wanI om dei
vorstvrij Ie bewoar'n, dal
vaalt nail mil, aallmoal pro
bleem'n dus. Leed'n van
pladdelandsv raauw'n
hemm'n ook boll 'n mil
kreeg'n elk drei, om Ihoes in
pott 'n Ie zell'n en den will'n
ze in februoari zain welke
dal 'I rnoolste bluit.
11 november, Sunlermeerlen .
'I Weer ken nail zo slecht
weez'n of kinder Irekk'n d'r
op oeI meI heur lichies.
D'ain nog mooier as d'aan
der. Summig'n hemm'n gain
l ied om 'I verske oeI Ie
zing'n, wanl bie buur'n
geem'n ze ook wal daar
kenn'n ze nog nel bie. 'I Is
allied weer 'n mooi gezichl
en 'I ken ons niks scheel'n
dal wie hoasl galn l ied
hemm'n om Ie ee!'n omdat
we zo vaak naar deur lau
moul 'n.

Op 19 november was d'r bln
gomiddag veur bejoard 'n.
Dinsdagsmiddags is d'r al
l ied soos en d'r binl gounl
dei vindl dal er maar wain ig
mens'n gebruuk van moak'n.
Nou woll 'n ze dat 'n beelje
animeer'n deur ais 'n keer
bingo Ie organiseer'n. Wich·
Ier van 'I volksdaans 'n lail'n
'n stoaltie van heur kunn'n
zain. Is mie nail 6fvaal'n.
Onder de bedriem'n deur
gonsde 'I d örp weer van de
geruch!'n Cafe 'de Leeuw'
was weer in aandre hand'n
overgaan. En Café 'de Unie'
zal weer verhuurd weez'n. En
naar dal er praal wordl zal 'I
'n café en laxibedrief word'n.
As alle drei café 's mekaar
nou'n beelje beconcureer'n,
wel wail kenn'n d örpsbewo
ners den ain keer in week
bie ain van drei 'n goudkoop
zeupke hoal'n .
Wie will'n hoop'n dal 'I aal
maal weer 'n beelje lerechl
komt.
Maar van 'I ain komt 'I aan
der. Van 'I summer hèl er 'n
stukje in ons blad slaan over
boer Oelham en zien peerd
jes. En wal Is 'I gevolg der
van, dal op 'I oog'nbllk zo'n
beelje 'n komp iele rieschou l
het. KInder kenn'n d'r veur 'n
haiI zachl prieske
peerdried'n en daar hemm'n
ze veul Jol an en OeIham
zulf ook. Zo zai je maar
weer: rekloame dut
verkoop'n.

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubelen.
Niet alleen modem · maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graagzien.

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - ook o ver
vloerbedekking en gordijnen · bent u altijd van harte

welkom .

Sla.ter - 'ren Boer
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Bestellingen worde n
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vrijd. g'TllCldag te G.rmerwolde



Door allen,
voor allen:
GROENE KRUIS HOUDT
OPEN HUIS

Het bestuur van het groene
kruis in de gemeente Ten
Boer houdt, ter gelegenheid
van de opening van het ver
nieuwde Groene Kruis ge·
bouw, een gezond·
heidsmarkt.
Wat houdt zoiets nu in? Op
leuke, overzichtelijke wijze
kan iedereen die daarvoor
belangstelling heeft , ken
nismaken met verschillende
aspekt en die met de gezond
heidszorg te maken hebben.
En wie is er nu niet geïnte
resseerd in de gezondheid! !

De open dagen zijn op vrij·
dag 12 december van 19 uur
tot 21 uur, en op zaterdag 13
december van 10 uur tot 16
uur.
De kinderen van peuter-,
kleuter- en lagere scholen
hebben de gelegenheid qe-

Jeugexpress
Beste jongens en meisjes.
Deze keer een [euçdexpress
die aangepast is aan een
van de afgelopen gebeurte·
nissen. 11 november was de
dag dat jullie lichtje heeft

kregen om mee te doen aan
een teken- en kleurwedstrijd
van het Groene Kruis. Een
aantal van inzendingen wor·
den tijdens de open dagen
in het gebouw opgehangen.
Ook worden dan de prijzen
bekend gemaakt: bekeken
wordt , welke tekeningen het
meest te maken hebben met
het veelzijd ige werk van het
Groene Kruis. Maar daar
naast houdt ieder kind ook
nog een leuke herinnering
over aan het meedoen aan
deze wedstrijd!
Voor de 'oudere kinderen (de
groep van 12 . 16 jaar) zijn
de deuren van de gezond
heidsmarkt ook geopend op
bovenstaande dagen. Zij
kunnen dan een opstel ma
ken over dit evenement. In
de hal van het gebouw staat
een ideeênbus , waarin u uw
op- of aanmerk ingen, ideeên
en vragen kwijt kunt.
Iedereen is uiteraard van
harte welkom, want per slot
van rekening is het Groene
Kruis: door allen - voor allen .

mogen branden . Het was he
laas die dag ontzettend
slecht weer, maar jullie heb
ben je daardoor niet laten
weerhouden om met jullie
lampions de straat op te gaan.
Om half 5 liepen de eerste
kinderen al met hun lampl 
ons in de dorpen Garmerwol·
de en Thesinge en de
laasten zag ik 's avonds om
kwart voor 8 nog lopen. Ont
zettend dapper om de slech
te weersomstandigheden te
trotseren, maar het leverde
natuurlijk ook weer het nodl-

ge op. De meeste kinderen
kwamen met een grote
plastic tas vol snoep weer
thuis en somm igen hadden
ook een leuk bedrag aan
geld ingezameld. Voor zover
ik weet zijn hier niet die ake
lige dingen gebeurd die in
de stad nog wel eens voor
komen; oudere jongens die
kleine kinderen de tas met
snoep afpakken. Toch wel
leuk om in een dorp te wo
nen.
Er zijn 2 kinderen geweest
die het leuk vonden om voor
de Garmer & Thesinger Ex
press iets Ie schrijven en te
tekenen over het feest van
Sint Mart inus.
Eerst een verhaal en een ge
dichtje van Aletta Groene
veld en verderop nog een ta
kening van Rutger Pot.

Sint Maarten .
Zoals iedereen wel weet
wordt er elk jaar Sint Maar·
ten gelopen , ook dit jaar.
Zelf heb ik ook meegedaan
en vond het erg leuk. Als je
heel Thesinge doorgaat heb
je heel wat. Ik heb ook een
gedichtje gemaakt, het gaat
zo:

Elf november is de dag,
dan loopt iedereen met een
lach.
Niemand is dan humeurig
meer,
want op die dag moet je blij
zijn, ook al is het één keer.
En dan 's avonds in het don
ker,
zie je van alle kaarsen en
lich ten geflonker.
En opeens sta je op de
laatste stoep ,
en ga je huiswaarts met een
las vol geld en snoep.

Aletta Groeneveld.

De tekening van Rutger zien
jullie ook afgebeeld. Ik zeg
het nog maar eens een keer,
als er kinderen zijn die vin
den dat zij iets hebben wat
in de krant vermeld kan wor·
den dan stellen wij het zeer
op prijs als jullie dat doen.
Helaas zijn er wein ig volwas
senen die eens iets schrijven
en het is heel plezierig om
iets van jull ie te ontvangen .
Wat je wilt schrijven moet je
zelf weten . Niet vergeten
dus, doen!

Kopy inleveren voor 10 de
cember i.v.m. de feestdagen.

Redacliebak:
Garmerwolde, Henk Vliem
i.p.v. Vera v. Zanten .
L.v.d. Veenstraat 14.
Tel. 050-416341

Cabarejlln
Thesllnse
Op vrijdagavond 7 november
had de ver. voor dorpsbelan
gen in Thesinge voor haar le
den een heerlijk avondje ca
baret georganiseerd.
Aanvankelijk leek het hele
maal op een flop uit te
draaien , daar een week van
tevoren slechts een paar
kaarten waren verkocht,
maar toen de heren Keizer
en Van der Harst en de da
me Spijk het podium behra
den, zaten er toch zo'n 70
mensen in de zaal van café
van der Toorn.
De ver. wordt overigens een
beetje flauw van het organ i·
seren als de opkomst steeds
zo blijft (rook wedstrijd).
Thedo Keizer, zoals de lezer

CI\FE

jJiigermrigter
GARi\ IER\VOLDE

TE LEFOON 050-416062

DE VRIJE POMP ...



ongetwijfeld weet afkomstig
uit Ten Boer en Bart van der
Harst verzorgden de teksten
en Jenny Spijk bespeelde de
piano.
Met hun programma: 'een
natte droom' schetste het
trio de situat ie, die volgens
hen ontstaat na de zond
vloed.
D.m.v. liedjes en sketches
werden gereageerd op het
het huidige leven, de huidige
maatschappij. Dat de heren
geen blad voor de mond na
men was soms aan de
'oooh-s en 'aaah-s van het
publiek te horen .
In 't kort zal het verhaal als
volgt in elkaar:
De beide jongens ontwaken
na de zondzloed op een rub
berboot. Ze zien zichzelf als
de enige twee mensen, die
zijn overgebleven. Ze beslul 
ten een nieuwe ras te kwe
ken (de mens is immers ver
gaan). Doch met hun tweeën
gaat dat wat moeil ijk , maar
wat komt daar aangedreven?
Dat kennie , da's Jenny. Dat
nieuwe ras zat dus wel
goed.

Na de pauze liet men een
zus wederopstaan, waarna
het publiek werd rondgeleid

Jogging V
In één kilometer raken de
voeten van een loper de
grond ongeveer 1000 maal.
Hoe veel je ook loopt, het
tikt aardig aan en het bena
drukt waarom een paar goed
zittende, speciaal voor harlo
pen ontworpen schoenen het
belangrijkste onderdeel van
de uitrusting van een loper

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Vo or het uitvoe ren van
w erkzaamheden van vele rlei

aard.
Slaat het loonbedrijf 'Stc weza'

dag ~~n naC htrr;: ; ,or u paraat .
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Inl.: PJ v . Zan'en

Tel. 050-416091 b.g.g. 050-416328

door het verzonken Amster
dam . Uiteraard met scherpe

. kritiek op de acties die daar
door diverse mensen waren
uitgevoerd (krakers, M.E.
Polak). De gidsen hie lden
kontakt met elkaar via
een 27 MC-bakje.
Met soms leuke woordspe
lingen, hier en daar harde
humor en orginele, leuk in
het gehoor liggende liedjes
werd de spot gedreven met
zaken als de politiek, het
geloof, krakers en soms met
de mensheid in 't algemeen.
Om een juist oordeel te kun
nen vellen moet de lezer
uiteraard de show eerst zelf
zien. (wat overigens nog wel
mogelijk is). Toch durf ik te
zeggen, dat het een zeer
geslaagde avond is geweest
en dat het zeker voor herha
ling vatbaar is. Dan moet er
uiteraard wel meer publiek
komen.
De avond werd afgesloten
met de nieuwe carnavalskra
ker 'de chromosome van me
ome'.
Tot ziens bij de volgende ac
tiviteit georganiseerd door
de vereniging, Thesinger . . .

Een genoten hebbende toe
hoorder.

vormen . Basketbatsenoenen.
tennisschoenen e.d. zijn niet
ontworpen voor langdurig
hardlopen. Je moet ze daar
voor dan ook nooit gebrui ·
ken. Alles wat je verder aan
hebt tijdens het lopen is van
veel minder groot belang
dan datgene wat je voeten
bedekt en beschermt. Goede

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966-374

schoenen vormen een garan·
tie tegen blessures, niet al
leen aan je voeten , maar
ook aan je knieën, heupen
en rug. Ze kunnen er ook
voor zorgen dat je prestaties
beter worden.
Goede schoenen zijn speci
aal ontworpen om de voet te
beschermen tegen het onop
houdelijke gebons van het
lange-afstand-Iopen; de
kwetsbare beenderenstruk
tuur en het daarmee verbon
den bandenapparaat wordt
ontlast en krijgt wat steun.
Goede schoenen zijn de
beste bondgenoot van de
jogger; slechte schoenen
kunnen zijn ergste vijand
zijn.
De volmaakte schoen
bestaat niet; bij de'aanschaf
van schoenen zul je wa t tijd
moeten nemen om een
schoen te vinden die het
beste past bij je loopstijl, de
vorm van je voet, je li
chaamsgewicht en de grond
waar je doorgaans op loopt.
Een paar kenmerken van een
goede loopschoen zijn ech
ter wel te geven:

- de schoen heeft een 'wafel
zooi' (vierkante nopjes) van
soepel rubber;
- de schoen heeft een ver
hoogd hielgedeelte en een
goede voetholtesteun;
. de schoen heeft een verbre
de zool (vooral achter) die
voor en achter iets omhoog
doorloopt.

Deze drie eisen waaraan een
goede loopschoen moet vol
doen hebben te maken met
het zoveel mogel ijk voorko
men van blessures bij lang
durige inspanning. Teqen
woordig moet je rekenen op
een prijs van zeker f 100,-

/\~ BLOEM·

~{ KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

voor een goed paar scnoe
nen.
Vergeleken met de schoenen
is de rest van de uitrusting
eigenlijk vrij onbelangrijk.
Draag kleren die je in al je
bewegingen vrij laten. Loop
kleding moet los en gemak
kelijk zitten· dat is echt het
enige waaraan moet worden
voldaan. Puur synthetisch
materiaal moet alleen afge·
raden worden in verband
met het 'ademen'. Bij het
temperaturen tussen 4 en 27
graden Celcius heeft iemand
die hardloopt in principe ge·
noeg aan een T-shirt, een
broekje, schoenen en sok
ken, aangevuld met een tral
ningspakl voor de lagere
temperaturen. Onder de 4
graden is een extra trui of
een nylon jack en een paar
handschoenen geen overbo
dige luxe . Te veel kleren be
lemmeren je bewegingen en
je moet ook niet vergeten
dat je lichaam tijdens het lo
pen een warmte produceren
de mach ine is. Als je loopt,
wek je genoeg warmte op
om je warm te houden. Je
kunt trainen bij temperatu
ren onder nul, als je daar zin
in hebt.

Wist U dat
• een bekend echtpaar uit
ons dorp enige tijd geleden
een snoepreisje naar Marok
ko heeft qernaakt:

• dat de man zijn vrouw aan
een Berber-stam probeerde
te verkopen voor een kudde
kamelen;

• wij tot op heden nog geen
kudde kamelen in het dorp

hebben zien rondlopen!

• Café 'De Leeuw' vijf kroeq
bazen heeft

• Garmerwolde momenteel
drie kroegen heeft en één
kerk!

• Dit in Thesinge precies an
dersom is!

• De douches in het gymlo
kaal van Thesinge nog
steeds koud zijn.



Plattelandsvrouwen Garmerwolde

Bijeenkomst op 22 oktober
1980 in café 'De Leeuw'. De
presidente opende de bijeen
komst en heette allen harte
lijk welkom, in het bijzonder
mevrouw Kerkstra uit Gro
ningen. Hierna werden de
notulen voorgelezen en on
veranderd goedgekeurd.

Mevr. Tepper zal om gezond·
heidsredenen haar bestuurs 
functie moeten neerleggen.
Als kandidate werd voor
gesteld mevr. Grasman. Het
boekje 'Pennewerk van Plat
telandsvrouwen ', kan bij de
uitgeverij Terra worden
besteld.
Mevr. Dijkhuis en mevr. Grie
ver zullen onze afdeling ver
tegenwoordlgen op de na
jaarsvergadering, die op 27
november a.s. te Zwolle
wordt gehouden.

Bij de verkiezing van het
nieuwe bestuurslid bleek dal
van de 49 geldige stemmen
er 48 vóór mevr. Grasman
stemden. De reiscommissie
had 3 excursies op het pro
gramma n.Iop 28 oktober, 5
en 23 november. Voor het
eerste gedeelte van de win
tercompetitie heeft mevr.
Grasman een T-srurt ver
sierd.
Er werden bloembollen ult
gereikt. De resultaten daar
van zullen worden gekeurd
op de jaarvergadering in te
bruari. Toen was het woord
aan mevr. Kerkstra, die een
bespreking hield over het
boek 'Karen, een spatisch
meisje'.

Nadat de presidente mevr.
Kerkstra had bedankt, sloot
zij deze bijeenkomst en
wensten allen thuis .

Op 28 oktober werd een beo
zoek gebracht aan het ge·
meentehuis te Ten Boer,
waar een tentoonstell ing
was van wandkleden en pen
tekeningen. Het wandkleed
met de bereklauw werd door
allen zeer bewonderd.

Woensdag 5 november was
er een rondleinding in het
K.I.-station te Noorddijk. De
heer Kreuze, bedrijfsleider,
vertelde ons eerst het een
en ander, waarna de rondlel
ding volgde. Naderhand
bleek dat onze afdeling de
eerste groep vrouwen was,
die het KJ. bezocht. Het was
erg interessant.

Woensdag 19 november is
de V.I.O.O. avond en zondag
morgen 23 novembers is er
een rondwandeling in Gro
ningen.

Bijeenkomst op 12 november
1980.
De presidente opende de bij·
eenkomst en heette allen
hartelijk welkom, in het bij·
zonder de heren van de land
bouwvereniging met hun da
mes, de heren Haack en Hut
en ons nieuwe bestuurslid
mevrouw Grasman. De prest
dente herinnerde er aan dat

er al enige jaren geen con
tact meer bestaat tussen de
verenigingen en meende een
oude gewoonte in ere te
moeten herstellen , omdat
contacten tussen verenigin·
gen een goede zaak is.
Hierna werden de notulen
voorgelezen en onveranderd
goedgekeurd.

Uit de Mededelingen bleek:
dat, er een boekje kan wor·
den gekocht voor het maken
van poppen; er in september
1981 weer een reis naar Ber
lijn wordt georganiseerd; er
in de kerstvakantie een
opstel- en tekenwedstrijd
voor kinderen is en dat er
Doe-klsten worden verhuurd,
waarin zich allerlei spelletjes
bevinden, adres bij het
bestuur bekend. De besturen
van alle verenigingen in Gar
merwolde zijn uitgenodigd
voor de Neijoarsverzide.
Aan yoga kunnen nog men
sen meedoen. Ook heren zijn
welkom.

Na de pauze was het woord
aan de heren Haack en Hut
die dia's vertoonden over de
jacht, waarna men vragen
kon stellen .
In de rondvraag bedankte de
heer Mulder namens de
landbouwvereniging voor de
uitnodiging.

Hierna bedankte de prest
dente de heren Haack en
Hut en wenste allen wel
thuis.

Aantal bomen
weg bij de
N.H. Kerk in
Thesinge
Helaas, maar niettemin
waar. Een vijftal populieren
aan de rand van het kerkhof
bij de N.H. Kerk in Thesinge
moeten worden gekapt. Een
drastische ingreep op een
mooi stukje dorp.
Het kon echter niet anders.
De betreffende bomen zijn
geheel of gedeeltelijke dood
en vormen (vooral bij winde
rig weer) een gevaar voor
mensen, huizen en auto 's in
de direkte omgeving.
In het voorjaar is onverwacht
een top uit één van de bo
men gewaaid , die gelukkig
de goede (kerhof·) kant op
viel. Deze gebeurtenis vorm
de de aanleiding om de bo
men eens nader te bekijken :
Toen bleek dat het onverant
woord was om ze te laten
staan.
Ondertussen zijn de eersten
(als u dit leest misschien al
lemaal al) geveld en in moot
jes afgevoerd. Het hout
wordt gebruikt om te stoken ;
voor andere doeleinden
bleek het ongeschikt.
In het boom-arme land Ne
derland kennen we (gelukkig)
de regel 'overal waar een
boom gekapt wordt, moet
een nieuwe geplant worden' .
Dit geldt ook voor het kerk
hof in Thesinge; het zal ech
ter wel even duren, alvorens
ze de grootte van hun voor
gangers hebben. We zullen
dus voorlopig genoegen
moeten nemen met een 'ka
lender' zicht op het kerkje.

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart ot gebak, even naar

Van der "olen leyert n~et alleen
zonneschermen

SakkerU Stol

J .C. Kaptaynlaan 18
9714 CP Groningen
Teiefoon lJ5O.730498

Oostarhamrlklaan 111
9715 PB Groningen
Teiefoon lJ5O.772552

Natuurlijk maken wij 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 markiezen . of met het repareren van

tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en
kostruktiewerken .

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. w.d. Molen" Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan aven bellan naa, R.K. Stol,

Dorp.weg 40, Garmerwolda, lal . 050-416292 of 730498
Kantoor en wef"kplu n : Oude Rijksweg 12. Garrnerwolde. tel. OSO·<416098.

Adviseuze voor l ewenborg: mevr. H. Drewes. Mrerpul 170. rel. 050·4'0531.



Gedicht
Schutter
't Ken verkeren

Lammert Vos was 'n deurge
bakken vrijgezel
Gain onsje vrouluvlais, zo
dochten 'n haile hoop men
sen
Het is de blaanke woarheid
wat ik jou nou vertel
As hulp en klusjesman kon
men gain beetre wensen
Hal had wal knobbels aan
zien vout'n
Zo kwam 't dat hai 'n beetje
ongelukkig laip
Doar mos hai met het stem
pel 'oafgekeurd veur bou!'n
Hai brogt zien tied doarom
mit hoesklusjes en toenderij
om zaip
len wiede omtrek ging hai
wel wat toentjes spitten
Zodat hai wat om handen
had.
Zulfs waren d'r vroulu, dei
lait'n hom heur muren witten
En nuimden hom soms lou
ter veur de lol 'n schat
Lammert wer doarvan nait
hait of kold
Och zee hai: ' t waark geft
mie 'n gevuil van aigenweer
de'
Ik geef nait veul om vroulu,
geld of gold.
Toch kwam het ogenblik dat
dizze oetsproak cen't tegen
dail verkeerde
Dat zei ik joe mitain even
oet de douken doun
Op zeek're dag ston hai
weer ien 'n toen te zwai!'n
Het het was bie 'n verre
buurgenoot
Hai wis nait ains hou min
sen doar wel oalmoal hait'n
Aal had hai doar wel ais eer
der piepers poot

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUN DAPP - KREID l ER • G ARELli

·VESPA· TO MOS · YAMAHA
f A.NT1C

• Alle kltul'M ell modtI kn UIt 'IOOfTOOd
~r _ Vele'eccesscees et! ooderdf*n

• Pnmo S1eNK!! er! ~flJtie

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkpluts " mundagl de gehele

dllg luloten

Opains kwam doar 'n zachte
stem over de ligusterheeg
'och Lammert zol ie mie
toen ook 'n beetje wil 'n fat
souneren?
'k Had gain idee dat 'n toen
zo waarkzoam was dou ik
dit hoeske kreeg.
As ie den veur mie, zol ik dat
slim waarderen
Wel zee Lammert dou en
stevelde wat dichterbie
Ik wil joen toen wel ais even
bekiek 'n
Het Iiekt mie hail gain dikke
toer veur mie
as ik nou overmörn ais
kwam, hou zol joe dat tou
liek'n
o joa, zee 't wiefke, haile
best en . . . ik hait Truus
Ie ken'n bie mie ien hoes
den kovvie drinken
Zo, alles zulf doun he . dat
is en blift 'n kruus
Aal bin ik aanders toch wel
oardig goud bie pinken .
't Was dönderdags en Lam
mert stevende noar zien neie
klus
Hai zol d'r docht hom dit
keer ais wat moois van mo
ak'n
Op schoul bedocht hai,
kreeg hai ook wel ais 'n ne
gen plus
Noa wat veurberaid'n waark,
mos hai aal gauw zien ar
beid stoak'n,
't was kovvietied volgens op
drachtgeefster Truus
Hai mos 't waark nou mor 'n
zetje loat'n rusten
Dus - stak Lammert handen
mor ien buus
En zee dat hai 'n kop kovvie
best zol lusten
Truus zette hom prinsheeliek
ien 'n luie stoul
Zai keuvelde moar wat en
hai luusterde mit plezair
Bie kovvie en 'n koukje ver-

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbOuw 'en
onderhoud

gat hai hoast zien doul
Hai keek ains noar zien
gastvrouw- op 'n bizundere
menaier
Dei toen, dat wer 'n mieters
mooi kerwai
Het vroug veul tied-mor 't
wer den ook 'n wonder
Voak ston 'n ze naor 't resul
toat te kiek 'n, hai en zai
Want aale ongerchtighaid
ging deur Lammert's schop
ten onder
Vanzulf aan aale ding'n
komt ain end
En Truus had volgens heur,
nou wel wat oaf te reken
Mor Lammert zee· 'Doe hes

Geo aan de bal

Eindelijk weer eens echt
nieuws van de v.v. G.E.O. Na
een tussenperiode van plm.
tien jaar heeft men weer een
clubblad.
Een achttal enthousiaste le
den en sympathisanten van
de vereniging is er in
geslaagd hel eerste clubblad
uit te brengen op maandag
10 november. Het eerste
exemplaar werd aangeboden
aan het bestuur, waarna de
voorzitter zijn terechte waar
dering uitsprak over het
werk , dat de redactie heeft
verricht.
Het geheel ziet er zeer ver
zorgd uit en het is ook vanaf
deze plaats zeker een com
pliment waard . Grandioos.
Voorzitter Veninga hoopte in
zijn voorwoord , dat het
krantje een blijvend karakter
mag krijgen . Dit kan uite
raard alleen met de mede
werking van alle leden van
de club. Ook werden alle ad-

oude rij ksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

mie zo verwend
Het vaalt mie stoer om op te
breek'n
Truus kwam dou hail verle
gen bie hom stoan
Zai vroug: 'Hou mot ik die
den wel belonen?'
Mit haise stem zee hal: 'Loat
ons mor soamen goan
Hai . .. ik ... ik ben ja glad
van wies en haildaal ien de
bonen
Mit 'n oogopslag was Truus
tot overgoaf beraid
En wat er verder dou gebeur
de? . .. Zeg ik nait.

T. Schutter, november 1980

verteerders hartelijk dank ge
zegd, omdat zij het finan
cieel rond maakten. .

Er bestaat een mogel ijkheid
abonnee te worden op het
blaad je. Hiervoor neme men
kontakt op met de redactie
(via de ver.) AI met al een
zeer groot succes voor de
voetbalclub. Houden zo.
Ook heeft de ver. nog een
kaart- en sjoelavond georga·
niseerd op vrijdag 14 novern
ber in cafe Van der Toorn. Er
waren 28 kaarters en 5 sjoe
Iers. De eerste prijswinnaars
waren: bij 't kaarten de heer
Huizingh en bij 't sjoelen de
heer Van der Veen. De vol
gende avond zal worden ge
houden in café Jägermeister
op vrijdag '19 december.

Dan is er op zaterdag 22 no
vember een bazar gehouden ,
waarover in het volgende - .
G & T nummer meer.
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Horizontaal
1 plaats in Zeeuws

Vlaanderen
8 plaats in Limburg

16 a.s. priester
18 fijne soort v. asbest
20 bijwoord
22 flink ondanks de ouderdom
23 bolrond voorwerp
25 opspringend vocht-

deeltje
26 heilige
27 insect
29 oude lengtemaat
30 wangen
32 de oudere
33 nagerecht
34 stof waaruit het

geraamte bestaat
36 straalsgewijs
38 telwoord
40 geheimschrift
41 klomp planten
42 insecteneter
44 iemand die eet
46 wilde haver
47 kaartspel
49 aanvang
51 plaats in Gelderland
52 nagel (vr. taal)
54 buiging maken als groet
56 groep zingende

personen
58 voorzetsel
59 vlug
60 voertuig
61 modifikatie v. zuurstof
62 verbrandingsrest
63 tweetal
64 wollen of katoenen

weefsel
66 regelmaat
68 telwoord
70 vis
72 vr. tite l v.d. keizer

v. Ethiopië
74 toekomstig
76 houtsoort
78 sprookjesfiguur
80 tocht te paard
81 strak, stijf
82 getroffen

84 kalmerend (med.)
87 stam v. bieden
88 smaldeel (afk.)
89 Los Angelos (afk.)
91 houten klepper
92 pers. voornw.
93 loopgang v.e. mol
95 verleden tijd
96 bontsoort
98 zoon v. Noach
99 jongensnaam

101 voedsel
102 met nieten bevestigen
104 kleine as (Drents)
106 sierta feltje op één poot
107 veldtocht

Vertikaal
2 klaar
3 vaartuig
4 voortdurend 'maar '

zeggen
5 dierenverblijf
6 onderwijs
7 voertuig
9 onder andere

10 stad in Duitsland
11 geribde stof
12 deel v.h. jaar
13 Ontario (afk)
14 deel v. bijbel
15 tegens!. v. mager
17 viskorf
19 bevel
21 mechanische mens
23 geboden som
24 dochter v. Laban
26 iets dat gesleept wordt
28 oorzaak
30 het haar verliezen
31 plaats in België
33 rijgsnoer
35 rivier in Friesland
36 kledingstuk
37 lomp en plomp
39 pers. voornw.
40 de gezamelijke

ministe rs
41 11. gerecht
43 klomp ruw zout v. vee

om aan te likken

45 vrouw die redt
47 sloep, ook om te zeilen
48 meer geld bezittend
49 vr. beer
50 uit Noorwegen
53 aspirant (afk.)
55 bittere vloeistof
57 man die les geeft (afk.)
63 grappenmaker
64 wandeling
65 vogel
67 organische verbind ing
69 rangtelwoord
71 berkacht ige loofboom
73 sterke drank (vr.)
75 rijst op het veld staande
77 bazige vrouw
79 peetoom
81 ja (vr. taal)
83 onuitstaanbaar persoon
85 marterachtig roofdier
86 vertragingstoestel
87 hoofd v.d. Russ. politie

tijdens Stal in
88 boezelaar
90 tegen
92 hinderlijk insekt
94 metaal
96 vermicell i (Ohin.)
97 hitje
99 dominale staatsmijn

100 wig
102 op dit moment
103 windrichting
104 anonieme alkoholici
105 nomen nescio

Rilbobank ~
geld en goede raad


