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Puzzel

Alle medewerkers van de
G. & T. Express wensen u
een
VREDIG, GELUK KIG en
PRETTIG 1981!

76 polit ieke partij
78 kaliu mzout
79 uiti ng van plezier
80 vorm van het werkwoord

komen
81 zangstuk
82 eminentie
83 bak of korf met deksel
85 liefkoost
88 tijdsbestek (mv)
90 gewichtseenheid
91 lessenaar, standaard
93 ovale, platte steenvrucht

(mv)
96 inwendig, binnen

(voorvoegsel)
99 meer op de grens v. VS

en Canada
100 godin v.d, lente
101 groente
103 lidwoord
106 vorm v.h. werkwoord zijn
107 van het komende jaar
109 winterkost
111 in het land der

ongelovigen
112 trede v. ladder
115 barst
117 diepte in de grond
118 vorm v.h, werw. loten
120 voorzetsel
121 vervoermiddel
124 ant i revolut ionair
125 bloeimaand
126 bijwoord
127 dwalen
130 slede
131 vriend (Sp)
133 vreemd geld (afk)
134 karakteristieke
136 met gevoel (muz)
139 het sch ip der woest ijn
141 ontkenning
142 bouwl and
143 chinese winkel
144 staatsinstell ing
145 Toegepast Natuu r-

ding t mee naar deze fan
tast ische prijzen:
1. Een 'vredig' etent je bui
tensh uis voor 2 personen,
t.w.v, f 50,- bij restaurant
'De Grote Griet' in Gronin 
gen.
2. Een 'gelukkig' avondje uit
naar de bioscoop voor 2 per 
sonen.
3. Een 'pretti g' luistergenot
met de I.p. vol groninger
volksliedjes gezongen door
Liane Abeln.

28 landbouwwerktuig
29 voeding smiddel
31 dit is
32 Eng. titel
34 muzieknoot
35 geheimschrift
37 naam v. chinese leider
38 limousine
40 gevlochten ring v.

bloemen
43 troefkaart
44 uranium
46 en anderen
47 klasse
49 meis jesna am
50 oponthoud door sto ring
52 weg met bomen
53 iem. die roeiboot

voort beweegt
56 huid, vel; soms soort

leer
57 plaats waar as wordt

opgevangen
58 leer v.e. gesneden dier
60 tegen
62 klaar
63 natte , doorweekte aarde
65 koppel
66 uit een W. Europees

land
68 nomen nescio
70 koninklijke ned. atletiek

unie
72 plaats
74 het tegenovergestelde

van

18.vrouwelijke rund (mv)
20 afs lijting door de

elementen
22 in het jaar des heren
23 oud-egyptische koning
25 2e toon v.d, diaton ische

toon ladder
26 ooievaar

er eens goed van te
nemen . . . Want eten-koken
èn verorberen kan met zulke
lange vrije dagen een heel
plezierige (gezamenlijke) ge·
beurtenis zijn.
Wat de Garmer & Thesing er
betreft: om dit jaar uit te lui
den en het volgende jaar
hartelijk welkom te heten,
brengen wij deze grootse
puzzel. Wie de slagzin , die u
daarmee kunt vinden, in
stuurt vóór 15 januari 1981
naar de in dit nummer ge
noemde redakt ie-adressen,

1 levensvocht
4 lokspijs
6 soort onderwijs

10 bergweide
13 hoofd v. een abdij
16 borstvl ies

Horizontaal:

De puzzel op de
voorpagina?! Ja mensen,
want de Garmer & Thesinger
Express pakt weer eens flin k
uit ter gelegenheid van de
feestdagen. Kerstmis valt
gunstig (het is ons st reven
deze krant vóór de kerst te
laten versch ijnen, en wi j ho
pen dat het de drukker ook
lukt!) en daarom brengen wij
in dit nummer heel wat
feestelijke recepten. Met z'n
allen naar de winkel, daarna
de keuken in duiken, en nog
later samen aan tafel om het



wetenschappelijk 24 helper 69 voorzetsel 114 motorsportgebeuren
Onderzoek 27 land in Aziê 71 onbep. vn, woord 115 afstandsmaat

30 doelpunten 73 europese commissie 116 wat gazeuse doet
32 voegwoord (afk) 119 plaats in Gelderland

Vertikaal :
33 maanstand 75 windrichting 122 bank
36 vergeefs 77 vrouwel ijk 123 rijstdrank

1 kramp (geneesk) 38 draadje van bv metaal 84 anders gezegd 125 masker
2 daar wonende 39 uitmonding 86 tegen 128 telwoo rd (afk)
3 per eenheid 41 vreemde 87 meisjesnaam (mv) 129 nummer
4 soort papegaai 42 speer (Eng) 89 rangtelwoord 131 arbeidsorganisat ie (afk)
5 planeet 45 watervogel (mv) 92 hoogste punt 132 open plaats
6 soort onderwijs 47 insnijding 94 moerassig land 135 pers. vnwoord
7 tijdperk 48 lichtpaars 95 wandeldreef 137 do
8 hoofdtelwoord 51 aanhangig maken 97 zich ver beneden de 138 tegenover
9 tweeklan k 54 lendestu k v.e. os oppervlakte 140 voegwoord (Fr)

11 het in leven zijn 55 spel in een bedrijf uitstrekkende
12 voor 57 verkoop, afzet 98 bewoner v, Zuid-Amerika
13 verbrandingsrest 58 zie 100 hor. 102 plaats in Gelderland
14 aanbieden 59 ritme (Gr.-Lat.) 104 radeloosheid
15 plaats in Limburg 61 donkerblauw 105 st imulerend middel
17 vliegende schotel 62 meisjesnaam 108 reputatie
18 sportterm 64 zie 57 hor. 110 gewaarword ing dmv één Bij juiste invulli ng ontstaat
19 thans 67 kippeprodukt der zintu igen op de onderstaande nurn-
21 grote walvis (mv in Gran.) 113 land in Europa mers, uit de puzzel, een zin.

105 73 31 9 141 70 11 9 2 5 65

30 28 82 79 11 111 132 10 9 15 67

Kerk
diens~en

rond Kers~

en Oud en
Nieuw
Thesinge

De Kerstnachtdienst zal op
24 december gehouden wor
den in de Hervormde kerk en
begint om 20.30 uur. Volgens
traditie zal het muziekkorps
Juliana medewerking verle
nen en de dienst wordt ge
leid door de drie plaatselijke
predikanten.

Garmerwolde

24 december a.s. om 22.00
uur zal in de Garmerwolder
kerk de langzamerhand tradi
t ionele Kerstnachtd ienst ge
houden worden. Medewer
king aan deze dienst ver
leent, als vanouds, de Gar
merwolder Harmonie, terwijl
de predikanten Hardeman,
Hesseis en De Vries
Batenburg de dienst zullen
leiden. Iedereen is van harte
welkom!!! !

1e Kerstdag 's middags om
half vij f is er Kerstfe est voor
de kinderen. Ook hiervoor

geldt: iedereen is van harte
welkom ! !! Er zal veel qezon
gen worden, er is een kerst
verhaal en voor de kinderen
een tractatie. Plaats van sa·
menkomst: Hervormde kerk
Garmerwolde.

Verdere kerkdiensten:

28 december Thesinge
10.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg
31 december Garmerwolde
19.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg
4 januari Garmerwolde
10.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg
11 januari Thesinge
10.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg

~~~~l='~

Sin~ en
Pie~ op
bezoek in
de school
~e Garmer
wolde
Vrijdag 5 december j.1. was
het weer zover. Sint Nico
laas en Zwarte Piet brachten
hun jaarlijks bezoek aan de

leerlingen van de o.l.s. te
Garmerwolde.
Om 14.00 uur arriveerde de
Bisschop, daar hij vanwege
de gladheid enige vertraging
had opgelopen.
Gedurende zijn aanwezig
heid werden er tal van to
neelstukjes opgevoerd en ve
Ie liederen ten gehore ge·
bracht.

Ook riep de Sint de aanwezi
ge ouders bij zich om nog
eens (net als vroeger) een
liedje voor hem te zingen.
Om ongeveer 15.30 uur wer·
den aan de leerlingen de ka
do's uitgereikt (ook de peu
ters werden niet vergeten),
terwijl Sint voor ieder nog
een persoonl ijk afscheids
woord had.
AI met al een geslaagde
middag.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Toeristische tips
yoor de Kerstyakantie

Geweldeweg II . Garmerwolde .
Speciaal voer verv oer van consumpti e aardappelen en los gestor te granen.

Tel. 0,0· 416365

TRAIISPORTBEDRIJF
H.Jans~n

Pottenbakker Jan Katuin,
Rode Weeshui sstraat 6.
Openingsuren: maandag tlm
vrijdag 13.30 - 17.30 uur en
zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Martinihal, 25 t1m 28 decem
ber Familie Kerstshow
met een grote show
- all erlei knaagdieren
- gewe ldige vogels
- ponybaan
- fi lmpjes
openingstijden 11.00 ·18.00
uur

Haren

Hortus de Wolf

(van de Rijks universiteit te
Groningen).
Biologisch Cent rum Kerk·
laan 30, tel. 050·116040.
Openingsti jden: maandag
tlm vrijdag 13.30-16.45 uur ,
zaterdag 09.00 - 16.45 uur en
zondag 14.00 ·16.45 uur.
(Sommi ge middagen kan in
verband met wekzaamheden
de kas of een gedeelte daa r
van na 15.30 uur ges loten
zijn). Entree: I 0.50 p.p,
N.B. le Kerstdag en Nieuw·
jaar gesloten!

Evenementenhal· Groningen
Europees jeugd kampi oen
schap scha ken. (Gasunie
toernooi) 18 dec.·3 jan.

TENTOONSTELLINGEN

Groningen

Groninger Mus eum, Praedi·
niussi ngel 59
T/m 11 jan. Anselm Kiel er,
overzicht van zijn boeken,
aangevuld met grote hout
sneden. T/m 11 jan. 'Ports',
loto tentoonstelling van John
Stoel. 19 tlm 1 lebr.
He eeuw 'Kraakporselein'

Kinderboerderij Stadspark.
tel. 257087
Dageli jks geopend van 10.00
. 17.30 uur. Toegang vrij .

De Molenberg . Delfzijl za. 3
jan., 14.00 uur:
Pommetje Horlepiep

BEZIENSWAAR DIGHEDEN
Groningen

Zo. 21 dec. 15.00 uur:
Pararaplu-concert, gratis
voorstelling voor de hele Ia
milie.

Theater Gron ingen

Oosterpoott Kers/circus

Voor het gezin cultureel een
trum de Oosterpoort.
Van dinsdag 23 tlm zondag
28 dec. brengt de Ooster
poort samen met circus Ro·
berti het Kertslami liecircus
dagelijks om 12.30 en 15.00
uur.
Op het programma staan
o.a. een
- ol ilantennummer
- Jeeuwenoptreden
- clowns
- trapezewerk
- etc .
te veel om op te noemen.
Entrée I 8,- p.p. Gong en
oud)
Vanal 16 december voorver
koop aan de kassa tussen
10.00 en 15.00 uur en vanal
13.00 uur op voorstell ingsda
gen.

ken en heeft u al eens rond·
gezworven op de mooie
oude kerkhove n?

GarmerwoldefThesinge

Bijvoorbeeld een wandeling
naar het Fledderbos ol via
de Stadsweg langs de The
singermaar (oude molen) zo
naar Thesinge of omge
keerd. Ol bijvoorbeeld langs
het Eemskanaal waar U al
lerlei grote schepen voorbij
kunt zien varen.
Heeft u beide kerken in de
dorpen wel eens goed beke-

De kinderen en talloze oude
ren hebben rondom de kerst
dagen vakantie of een aantal
vrije dagen. Dit is een mooie
gelegenheid om eens in ol
rondom Thes inge, Garmer
wolde of stad Groningen iets
te gaan ondernemen. Er zijn
daar legio mogelijkheden
daartoe. O.a.

Ook dit jaar gaat de muziek
vereniging Harmonie weer
heerlijke oliebollen voor u
bakken.
Dinsdag 30 december vanaf
plm . 15.00 uur verkrijgbaar in
de schuur van R. Stol.
Bij goed weer wordt er
's avonds met warme olie
bo llen in Garmerwolde qe
vent.
Woensdag 31 december
moet de rest van de ol iebo l
len worden verkocht. Daar
voor doen wij een beroep op
mensen met een auto die
ons willen helpen . De prak
tijk heeft ons geleerd dat er
altijd te weinig auto 's zijn .
Venters zijn natuurlijk ook
welkom, zoveel te vroeger
zijn we klaar en op
oudejaars-
avond ook eens vroeg thuis.

Oliebollen
1980

\'Iees IIle\'I·ttll"~
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H el adres v o o r al uw vlees en fijne v leesw a ren
Spec iali st In rollade s. droqe - en ve rse worst

Iedere w oensd ag Gehaktdag
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S~:Ilch~:Iln. Won lln . b ou w
'Yen Boer'

Natuurmuseum; Buro
Schoolbioloog, St. Wal
burgstraat 9, tel. 134737.
Openings: maandag 13.00
17.00 uur, dinsdag t/m vrij
dag 10.QO.17.oo uur. Feestda
gen gesloten .

Bouwcentrum Groningen.
Trompsinge l 11 (naast
Oosterpoort) tel. 182220.
Permanente kollektie en
voorlicht ing op het gebied
van bouwen en wonen.
Openingsuren: dinsdag t/m
zaterdag 10.00-16.00 uur.
25 dec. tlm 1 jan. gesloten .

Gezondheidscentrum Lewen·
borg, Kombuis 174.
T/m 5 jan. Hanneke Sterk,
aquarellen en etsen.

Slochteren

T/m 31 dec. tentoonstell ing
'IJsvermaak in vroeger tijd'

Van de Stich ting Woning·
bouw 'Ten Boer' ontvingen
wij onderstaand bericht met
het verzoek dit te willen
plaatsen in de eerstvolgende
uitgave van G. & T. Express.
'In opdracht van Wo·
ningstichting Ten Boer wor·
den te Thesinge 18 wonin
gen gebouwd, waarvan 6
premie koopwoningen in zo
wel de A- als de B-sector'.
Een premie A woning houdt
in, dat het inkomen bepa
lend is voor de hoogte van
de rijkssubsidie, bii een rela
tief laag inkomen is de pre
mie het hoogst , een premie
B woning houdt in, dat de
totale bouwkosten bepalend

Openingsuren: dinsdag t/m
zondag en feestdagen 10.00
12.00 en 13.00-16.00 uur.
Rondleidingen na vooraf
gaande afspraak. Maand ja
nuari gesloten! Het bos is
vrij toegankelijk dagelijk van
09.00-18.00 uur.

Uithuizen

Menkemaborg, geheel in st ijl
ingerichte oude borg, slot
gracht met zwanen, fraai
park, doolhof en schathoes.
Openingsuren: dinsdag t/m
zondag 10.00-12.00 uur en
13.QO.16.00 uur.
Maand januari gesloten .
U kunt daar tevens in het
'Schathoes ' pannekoeken
eten.

(e.e.a. overgenomen uit de
VW·krant 'uit in Groningen')

BoVo

zijn voor de hoogte van de
rijkssubsidie. In beide geval·
len kan de rijksbijdrage aan
zienlijk zijn.
Het is het streven van het
bestuur van de woningstich
ting , dat deze huizen op
gunstige voorwaarden, zo
veel mogelijk verkocht wor·
den aan gegadigden die bin
ding met het dorp Thesinge
hebben, in tweede instantie
binding hebben met de ge
meente Ten Boer.
Indien u nadere informatie
wenst, kunt u uw brief rich
ten aan:
Stichting Woningbouw 'Ten
Boer', Adm. Redgerstraat 9,
9791 BH Ten Boer.

fa. J. en J. van Leggelo
Garmerwolde - Overschild

wenst haar Cliëntele

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1981

Raad ..
Daad
Citaten uit de nota van Bur
gemeester en Wethouders
ten geleide van de begroting
voor het jaar 1981.

Volkshuisvesting

Met de woningbouw in The
singe is in 1980een begin
gemaakt. Omstreeks eind
oktober zijn enkele proble
men ontstaan doordat de
maatvoering parten speelde.
Tengevolge daarvan heeft de
Woningstichting moeten
besluiten een premiewoning
te laten vervallen, hetgeen
enige financ iële consequen
ties zal hebben waarvan de
omvang op dit moment nog
niet geheel kan worden over-:
zien maar waarvoor deels
reeds een oplossing aanwe
zig is. Hierover is zeer fre
quent overleg gevoerd met
de provinc iale direktie van
de Volkshuisvesting hetgeen
tot dit resultaat heeft geleid
en tot enige verhoging van
de locat iesubsidie.

Openbare Werken

In het raamplan om alle dor
pen te voorzien van riolering
is die van Thesinge onlangs
gereed gekomen. Het onder
deel Schutterlaan is echter
niet uitgevoerd en voorlop ig
opgeschort. Ondanks de
overeengekomen voorwaar
den tussen de technische
diensten van zowel het wa
terschap als onze gemeente
heeft het waterschap geen
ontheff ing willen geven om
een sloot te dempen, waarbij
het waterschap zich in feite
heeft laten leiden door be
zwaren van niet waterhuis
houdel ijke aard van een mln
derheid van aanwonenden.
Via gedeputeerde staten
trachten we een oplossing te
vinden.

Onderwijs

De openbare school in Gar·
merwolde, de bijzonder laqe
re school in Thesinge, en de
bijzonder neutra le kleuter
schoo l in Thesinge hebben
gezamenlijk een beroep ge
daan op de door het Rijk ver
leende faciliteiten. (Rijksacti
veringsplan . red.).
Het college meent dat dit
een goede zaak is; hier is
sprake van samenwerk ing
van scholen met een ver
schillende signatuur met be
houd van identi teit en verder
geeft het met name de
school in Garmerwolde de
mogelijkheid mee te denken
in de ontwikkel ingen van de
nieuwe basisschool.
Om tot een bjsisschool te
kunnen komen in Garmer
wolde is het noodzakelij k al
daar een speelmogel ijkheid
te hebben voor de jongste
leerlingen. 'Tevens zou deze
lokaliteit gebruikt kunnen

lets te vieren?

Dan voor een lekker slukie teert ol gebak, even naar

Van der Molen leyert njet alleen
zonnescher en

SakkerU Stol

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

~
~
~

Oosl""",mrlklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-n2552

N atuurl ijk maken wi j graag een scherpe offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen. of met het repareren van

tenten ,
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en
kostruktiewerken.

Informeer vri jblijvend naar onze mogel ijkheden en pri jzen.

Fa. M. v.d. Molen &. Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Slol,

Dorpsweg 40,GarmelWolde. tel. D5lH16292 ol 730498
Kantoor en werkplaats: Oude Rijksweg 12. Gannerwolde. tel. 050-416098.

Adviseuze voor l ewenborg: mevr . H. Drewes. Meerpaal 170. tel. OSO·4 10S31 .



worden als gymnast ieklokaal
en voor plaatse lijke verent
gingen als onderkomen en
kleedmogel ijkheid kunnen
worden beschouwd .
Er is door het college een

Jossins VI
Wandelend in de snijdende
decemberwind, werd ik op
een morgen door een redak
tielid aangehouden, met het
verzoek een stukje te schr ij
ven voor de Garmer en The
singer Express over jogging .
Dat verzoek verbaasde mij
allerminst, omdat ik mijn en
thous iasme voor deze qezon
de vorm van tijd verdrijf nooit
onder stoelen of banken heb
gestok en.
Enthousiasme echter niet in
positieve zin, want dit soort
uitspatti ngen doen mij al ja
ren de haren overeind zette n,
zeker wanneer je daar ook
nog regelmatig mee gekon
fronteerd wordt doordat er
overal mensen zijn die je er
toe proberen te bewegen
ook mee te doen aan dit in
mij n ogen zinloze gedraaI.
Toen een aanta l jaren gele
den 'trimmen' als alleenza
ligmakend voor de gezond·
heid werd verkondigd en dan
nog vaak door mensen die
dachten met trimmen een
vrijbrief te hebben voor aller
hande ongezonde gewoon
ten als roken, te veel drinken
en te veel eten, dacht ik: 'dat
gaat vast wel weer over'. In
derdaad leek het er op, maar
een paar jaar later waait er
weer lets over uit
Amerika . . . 'jogg ing'. Voor
mijn gevoel niet sterk afwij
kend van het trimmen. Maar

beroep gedaan op gelden,
welke verstrekt kunnen wor·
den in het kader van de leef
baarheid van de kleine ker
nen (ISP gelden, aktiefonds
kleine kernen).

tenslotte ben ik geen des
kundige op dit gebied.
Je hoorde, alsof het jaren
onderdeel van ons kultuurpa
troon, hoe gezond het is en
vaak kreeg je in sommige
kringen het gevoel niet voor
honderd procent te worden
aangezien wanneer je hier
aan niet meedeed.
Weinig hoorde men echter
over mensen die door plotse
ling te gaan tr immen ten ge
volge van een overbelast vet
hart ineenstortten. Voor vele
mensen dus niet zo gezond
om daar plotse ling mee te
beginnen, zeker wanneer de
konditie op een laag pitje
staat.
Regelmatig zie je vanuit de
auto in het schijnsel van de
koplampen die 'joggende'
vogels opdoemen, die verzo
pen door regen en wind met
gezichten alsof hun leven er
van af hangt , het zitvet pro
beren kwijt te raken, dan
vraag ik me af of dat echt
zoveel gezonder is dan een
paar uur met de kijke r door
hel Lauwersmeergebied te
sjouwe n. Onbegrijp elijk, in
looppas langs autowegen,
omdat het gezond heet, zo
nu en dan een lading blub
ber of ander ongerief trotse
rend.
Kortom, wat is dan loch zo
aantrekkelijk? Dat kun je
uiteraard van vele dingen af
vragen, maar het is voor
mijn gevoel als bij zoveel

modieuze verschijnselen dat
mensen zich laten opfokken
en meeslepen. Je laat je
toch ook niet meepraten
naar een opera als je daar
absoluut niet van houdt.
Uiteraard is het niet aan mij
te beoordelen of joggen of
trimmen wel of niet gezond
is, maar een ding is zeker; je
schiet er weinig mee op qe
durende een aantal maan
den fanatiek te gaan trim 
men om vervolgens terug te
vallen in de sleur van zitten,
roken, drinken, enz.

Een nooit-jogger

~
"'f ""f • •. . . . .- - .

Molorhandel
Joop Noordhof

Rijks 15, Garmerwo lde

wenst iedereen een
Gelukkig 1981

~
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Het
,.hesinser
klooster in
de kerk
Enkele weken na het suc
cesvolle optreden van de
middeleeuwse muziekgroep
'Mälle Syme', staat de vol
gende voorstelling in de N.H.
Kerk te Thesinge alweer voor
de deur.
Het wordt deze keer een
avond met een wat ander ka-

rakter. Zoals u weil icht weet
is Thesinge historisch ge
zien een zeer interessante
plaats; opgravingen in en om
het dorp hebben dit du idelijk
aangetoond. De tegenwoor·
dige dorpskerk blijkt name
li jk een overbli j fsel te zijn
van de abdijkerk van Thesin
ger klooster Germania, dat
in de 12 eeuw gesticht is
door sint Hathebrand. In ver
band hiermee leek hel ons
inte ressant om een bijeen
komst te besteden aan de
gesch iedenis van Thesinge
en in het bijzonder van de
N.H. Kerk.
We hebben de heer Raangs
uit Winsu m bereid gevonden
om deze avond voor ons te
verzorgen. Dhr. Raangs is
als archi tekt nauw betrokken
geweest bij de restaurat ie
van de kerk en heeft zich in
verband daarmee erg ver
diept in de historie van het
gebouwen zijn naaste om
geving. Hij zal ter ondersteu
ning van zijn verhaal een se
rie dia's vertonen.
Deze avond over het vroeqe
re klooster en de verande-
ring van het gebouw tot in
de kerk van nu, zal gehou
den worden op vrijdag 13 fe·
bruari 1981. Het organise
rend comité denkt dat dit
een erg interessante avond
voor iedereen uit Thesinge
en naaste omgeving zal wor
den. We rekenen daarom we
derom op een volle kerk.
In de Garmer & Thesinger
Express van januari kunt u
meer nieuws over deze
avond verwachten.

Comité Hathebrand

Rabobank ~
geld en goede raad



Pla••elandsyrouwen a'd. Volksdans- We kregen een gul applaus
en mochten van de heer

Garmerwolde sroep Vast nog wel een tijdje door-
gaan. Mevrouw Bijmolt kreeg

Garmer- nog een bloemetje aangebo·

wolde den.
Vido·avond in Garmerwolde
~ ~

Op 19 november hadden de
Plattelandsvrouwen in Gar- De volkdansgroep kreeg het Eenmerwolde een Vide-avond verzoek om op 29 november
georganiseerd. Vido wil zeq- Wij wensen al onze jJ. op de 35-jarige bruiloft bes.uurs-gen: Vrouwen in de over- Cliëntele en Bekenden van de heer en mevrouw
gang. een Gezegend en Vast in Middelstum te ka- llidMevrouw Kwikkei uit Gronin- Voorspoedig 1981 men dansen.
gen hield een inleiding over De familie heeft d áár en in (Gelezen:)
de lichameli jke- en geestelij- Westerwijtwerd een banket-
ke problemen die zich kun- fabriek en leveren banket en Een bestuurslid moet zijn:
nen voordoen rond de over- vooral theekoeken aan zaken
gang.

Uitlaatcentrum 'De Vrije Pomp'
in heel Nederland. De ultno- Zo wijs als Salomo,

Mevrouw Lucas uit Appinge· diging kwam van de broers zo geduldig als Job.
dam vertelde hoe de Vido Rijksweg 154, Ruischerbrug en zusters van de heer Vast . zo sluw als een vos,
groep werkt. 050-416433 We zouden met 16 leden van zo moedig als een leeuw,
Daarna konden er vragen de dansgroep gaan, maar zo dikhuidig als een olifant,
worden geste ld waar heel door omstandigheden zeg- zo buigzaam als een rietje,
druk gebruik van werd ge- ~ den 3 af, zodat we met 13 zo krachtig als een eik.
maakt. overbleven.
Om kwart over elf waren de

Wandeling Mevrouw Bijmolt, onze
aanwezige 65 vrouwen nog leidster, besloot mee te dan-
niet uitgevraagd, maar om- Op 23 november (zondag) sen, om een even aantal te
dat het te laat werd moest gingen 19 Plattelandsvrou- krijgen.
toen helaas een eind aan de wen uit op naar 'Stad' o.l.v. De familie had niets tegen
avond worden gemaakt. de heer Hazekamp. Ondanks het bruidspaar gezegd en op

de regen maakten we een een gegeven moment werd

Sinterklaasfeest.
gezellig wandeling, waarbij de aanwezigheid van de
dhr. Hazekamp ons op aller- dansgroep aangekond igd. Er

Op 3 december vierden de lei détai ls wees aan oude moest op een toneel worden
Plattelandsvrouwen in Gar- gebouwen, zoals b.v. de gedanst waarvan de afmetin -
merwolde Sinterklaasfeest. schouwburg en het gymnasi- gen niet te royaal uitvielen.
61 dames waren aanwezig um. Ook wees hij ons op be- Nu was het maar gelukkig
met een kadootje, dat bij de paalde verzakkingen in hui- dat de groep niet groter was.
deur in een mand gedepo- zen die gebouwd zijn op de Na een viertal dansen , werd
neerd werd. plaats waar vroeger de gepauzeerd, en werd ons fa. Veenstra en ZOon
Na enige mededelingen gracht om de stad liep. De een verfrissing aangeboden. Garmerwolde - Ten Boer
ruimde het bestuur het veld voogdenkame r van het Rode- 'van de gelegenhe id werd wenst Cliënteie, Vrienden
voor het ééndagsbestuur weeshuis werd bezichtigd en gebruik gemaakt om het en Bekenden
bestaande uit 5 leden. later van onder de paraplu i's bruidspaar te feliciteren en Prettige Kerstdagen
In de gezellige kleine zaal het Mart inike rkhof met het een bloemetje aan te bieden. en een
van café 'de Leeuw' zorgde Provinciehuis. Hierna werden nog vier dan- Gelukkig Nieuwjaar
het ééndagsbestuur voor een Het was een fijne wandeling sen gedanst, o.a. de
fijne avond met spelle tjes en en we hopen zeker nog eens kruisp olka en de St. Bern-
natuurlijk pakjes uit pakken met de heer Hazekamp op hardswals, Er werd besloten
en gedic hten voorlezen. stap te gaan. met Dear Mr. Appleby.

Bij ons vindt u een keur van kwaliteiumeubelen.
Niet aJleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vrijbli jvend kijkje ol advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

Sla.eer - 'ren Boer
WONINGINRICHTING

Stodsweg 63 • Tel. 05902 ·1383

Calê v.d. Toom
Theslnge

(nadere reklam e overbodig)



Feestmaaltll;den

K. SLAGER

Kalkoen·selderijsalade

kalkoen-seldertlsalade op ta
fel zeilen.

Wat dacht u, als luxe voor
gerecht , van

150 g. kalkoen
100 g. selderijsalade
75 g. blauwe druiven
75 g. witte druiven
4 blaadjes sla
25 g. geschaafde amandelen

Snijd het vlees klein en ver
meng het met de selderijsa
lade. Was de druiven , hal 
veer ze en verw ijder eventu
eel de pitjes. Was de slabla
den en leg ze in glazen cou
pes. Vermeng de druiven
met de salade en verdeel dit
over de vier coupes. Rooster
de amandelen snel in een
droge koekepan lichtbruin
en strooi ze over de salade.

THESINGE
Tel. 05902-1975

UTD

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoe r, Kunstmest, Vogelzaad, Waspoeder

Bestrooi de kalkoen met wat
peper. Verhit de margarine
en braad hierin de kalkoen
aan alle kanten goudbruin .
Snijd de ui kle in en voeg
hem toe aan de bouillon.
Laat de kalkoen met het
deksel op de pan in onge
veer 1'I, uur gaar sudderen.
Bedruip hem elke 15 minu
ten. Neem de kalkoen uit de
pan. Meng de bloem aan
met wate r tot een glad pap
je. Giet het papje al roerend
bij het braadvocht tot een
saus is ontstaan. Verdun de
saus met de melk . Verkrui
mel de kaas (Roquefort , of
Danisch bleu) en meng die
door de saus. Verdeel de
kalkoen in nett e stukken, leg
die op een schaa l. Schenk
een deel van de saus erover
en geef de rest van de saus
er apart bij . Bewaar een
stuk je vlees voor de volgen
de dag: dan kunt u, op de 2e
kerstdag, een heerlijke

SchiJdersbedrUf

H. Hofstede

vert - gla s · behang ·

klompen · laarzen

Kalkoen met Roquefortsaus

1 kalkoenkuiken (ong. 2 kilo)
peper
100 gr. boter of margarine
1 kleine ui
2 'I, dl. bouillon ('I, table t)
25 gr. bloem
1 dl. melk
100 gr. Roguefort (of Oa
nisch bleu)

9797 PC Thesinge.
G.N . Schutter taan 28.
relefoon 05902-19S7

rest van de kaas verdelen
over beide schotels. Bakti jd
± 1V. uur in een mat ig ver
warmde oven.

Dit bovenstaande vegetari
sche recept (wij hebben het
onmi ddelijk zelf uitgepro
beerd) bevalt uitstekend na
een fikse frisse kerst
wandeling!
Wild en gevogelte hoort voor
velen toc h echt bij de kerst.
Daarom:

Een zuurkool schotel
(± 4 personen)

500 gr. zuurkool
2 appels
'!4I. blik ananas
50 gr. rozijnen
250 gr. gekweekte gedroog
de pruimen
1 banaan
1 bakje kwark (25O gram)
1 kg. aardappelen
bloem
melk
plantenbouillon
zout
300 gr. geraspte kaas (oud
of belegen)

De aardappelen grof raspen
en vermengen met wat zout ,
bloem , melk , plantenbouil lon
en de helft van de kaas tot
er een dik 'pannekoekbeslag'
ontstaat.
Dit mengsel overbrengen in
een ovenschaal en de kwark
hierover uitsmeren. De zuur
kool vermengd met de vruch
ten en een deel van het
vruchtensap in een andere
vuurvaste schaa l doen. De

Zoals u op de voorp agina al
merkte, staat dit december
nummer van de 'Garmer &
Thesinger Express' in het te
ken van deze 'lekkere' teest
maand. Iedereen viert Kerst
mis op eigen wijze, maar
voor de meesten hoort daar
toch zeker ook een extra lek
ker etentje bij als rustpunt
tijdens de feestdagen. Lek
ker hoeft niet alt ijd overda
dig te zijn , van onze speciale
medewerkster (die ook vol
gend jaar menu 's wil verzor
gen) brengen wij daarom als
eerste recept :

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Moordho'

Bov~g ·1ocI

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP . KREIDLER . GARElli

.VESPA . r O MO S · YA MAH A.
·FANTIC

• AiIt~ et! t7lOdI*r!lIf( W'OOm:IOcI
leoo'ttttocv • .,.~oc,~ Irl'I~

• Pnma sen'lCt &'I rrpan:rtIe

RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkplu.u ' s rnaMtd~KS de phele

cUl I nlo ten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I 1
GARMERWOLDE
te l. 050 -41650 I



Gevulde ham

1 ui
250 g. champignons
25 g. boter of margarine
peper
kerrie
zout
100g. gedroogde vijgen
8 plakken achterham à 50 g.

Snijd de ui klein. Was de
champignons en snijd ze in
plakjes. Fruit de ui in de he
te margarine met wat peper,
kerrie en zout. Voeg de
champignons toe .
Snijd de vijgen klein en bak
ze mee. Verwarm de plakken
ham in een pan met en bo
dempje wate r of verpakt in
aluminiumfolie. Verdeel het
mengsel over de plakken
ham en klap de plakken dub
bel.
Kan, wat ons betreft, overi
gens ook als hoofdschotel
- met daarnaast een fr isse
salade en wat stokbrood bij 
voorbeeld, als u 'uw buik vol'
heeft van al die kerst
specia liteiten !

Een nagerecht:

Chocolademousse

3 eieren
1 grote reep ( ± 80 g.) bitter
chocolade
4 schijven ananas

Splits de eieren in dooier en
eiwit. Klop de eiwitten stij f.
Breek de chocolade met 2
eetlepels water in een pan
die gep laatst wordt in een
tweede pan met kokend wa
ter (au bain mar ie). Roer tot
de chocolade is gesmolten.
Voeg al roerend de eierdooi
ers aan de chocolade toe .
Leg het chocolademengse l
op het eiw it en spatel dit
voorzichtig door elkaar. Ver
deel de mousse over 4
schaaltjes en laat hem af
koe len. Garneer de mousse
met halve ananasschijven.

Dieetlips: wie een diabetes
dieet volgt, gebruikt bij de
chocolade mousse:
per persoon 1 pure of melk
reep voor diabetici
(± 25 gr.).
1 ei,
'12 perzik op water voor dia
betici.
Verder volgens algemeen re
cept , garneer de mousse
met '12 perzik.

De kalkoen·selderijsalade
voor zoutarm dieet: rasp een

stukje knolselderij grof ,
druppe l hierover citroensap.
SChep er 1 eetlepel natriuar 
me slasaus door. Verder vol
gens algemeen recept.
Ditzelfde gerecht voor diabe
tes :
50 g. gare kalkoen
25 g. selderijsalade (zoet
zuur van Hera), 3 druiven,
'12 eetlepel slasaus,
1 blaadje sla
'1, eetlepel geschaafde
amandelen.
Verder volgens algemeen re
cept bereiden.

Blinso
mliddas
yoor 65+.
De vrouwenraad organiseer
de woensdag 19 november
j .1. een bingomiddag voor 65
plussers uit Garmerwolde en
omgeving. Ook enkele oud
Garmerwolders, die thans in
Bloemhof wonen, werden
door vrijwi lli gers opgehaald.
Na het theed rink en werd
overgegaan op bingo. De he
ren Terpstra en Star zorgden
voor het afroepen van de
nummers en de controle.

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Overschi ld
05966-374

Collecte
Vrouwen
raad
De co llecte voor de Vrou
wenraad heeft in Garmerwol
de f 437,53 opgebracht en in
Thesinge f 377,60.
Met dank aan de milde ge
vers.

Mensen en
hun
ho....y's
'mensen en hun hobby's '.
Er zijn zoveelverschillenden
hobby's dat het opnoemen
hiervan de Garmer & Thesin
ger Express tot een boek
werk zou kunnen maken.
Zelf wil ik dan wel iets ver
tellen over hun hobby in de
hoop dat u er iets aan heeft,
moc ht u om wat voor reden
ook het niet geschikt achten
om het te plaatsen, even
goede vrienden. Blijf toch
trouwe lezer van ons Garmer
& Thesinger
Mijn hobby is dan het be
oefenen van het HAFA mu
ziek. HAFA is de afkorting
van Harmonie en Fanfare
muziek en een amateuristi
sche muziek beoefen ing . Dit
doe ik nu ruim 38 jaar en
nog met zeer veel plezier.
Op een althoorn ben ik mijn
eerste lessen begonnen.
Na een half jaar lessen
kreeg ik mijn eerste twee
mar sen voor het korps in
studie. Na deze ingestu·
deerd te hebben mocht ik

A utobedri j l

Dikkema
Garmerwolde

050-416051

voor het eerst meespel en in
het korps.
Ik herinner me nog, als de
dag van gisteren, de eerste
repeti ti e avond . Het was een
grote fiasco (dacht ik) ik wou
gelijk 's avonds mijn inst ru
ment wel weer inleveren.
Heel wat uurtjes had ik zit
ten oefenen om de marsen
en zo goed mogelijk te krij
gen. Maar zo is het nu met
alles wil je iets bereiken dan
is er maar één ding en dat is
doorzetten.
Mijn leermeester (een ouwe
rot in het vak) zei; Gewoon
doorgaan jong, vanavond
speelde je misschien vij f ma
ten goed. De volgende keer
zullen het er zeker tien zijn.
Het samenspel komt nu aan.
Je zul t tij dens het spelen
naar de anderen moeten
luisteren. Ook in de muziek
is luisteren naar elkaar dus
moeilijk.
Na de althoorn - Corhoorn
en trombone bespeel ik nu
al weer zo'n 15 jaar de tuba.
Het doel van de amateuristi
sche muziek·beoefening is
het act ief (werkelijk) creatief
(veel voortbrengend ) recrea 
t ief (ontspannen) bezig zijn
met de muziek.
De muzikale zelf werkzaam
heid dus.
Daarnaast heeft muziek be
oefen ing nog een groot aan
tal facetten. Dit is bijzonder
treffend geformuleerd door
een Amerikaanse pedagoog,
waarvan ik dan een paar re
gels c iteer uit een tij dschrif t
voor blaasmuziek.

- Het spelen van muzi ek
leert mentale discipline. Be
vordert teamwork, volhar
ding, concentratie !
- Muziek ste rkt de geest:
- Muziek kweekt Saamho-

<;»: KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

.. . natuurlijk ook voor Uw

• toiletart ikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten, sigaren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons,
terwijl u wacht.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-416077



righeid en Goodwill aan! .
- Muziek veraangenaamt
het leven
- Muziek ontwikkeld de
adembeheersing en de li
chaamshouding!
- Muziek dient als een uit
laat van emot ies!
- Muziek geeft een kind ge
legenheid tot creatieve ont·
wikkeling en een gezond ge
bruik van zijn vrije tijd!
- Muziek veroorzaakt het
trotse gevoel iets te preste
ren
- Muziek bouwt persoonlij·
ke popularite it op!
- Muziek bevordert de de
mocrati sche opvattingen
omdat de vaardigheid een in
strument te bespelen en er
van te genieten niet gebon-

den is aan welke limieten en
vooroordelen ook!
- Muziek is het eigen van
een ieder
- Muziek is niet het eiqen
dom van de bevoorrechte
kleine groep die er een na
tuurlijke begaafdheid voor
bezit.
- Muziek spreekt een inter
nation ale taal en draagt in
ternation ale Goodwill uit.
Wat maakt die HAFA muziek
nu eigenl ijk zo aantrekke lijk?
Ik geloof dat het de grote
veelzijdigheid hiervan is.
Want wat kun je allemaal
met een blaasorkest doen?

Je kunt er symfonische mu
ziek mee uitvoeren, geschikt
voor de concertzaal.

Je kunt er mee in de open
lucht optreden bij feestelijk·
heden en plechtig heden.
Een blaasorkest kan een or
gel zijn, maar ook een Big·
Band, of zo u wilt een Blaas
kapel (onze Alpenjagers)
Je kunt allerlei kamermuziek
ensembles uit de bezetting
vormen.
Je kunt het een blaasorkest
een koorbegeleiding verzor
gen of een kerkdienst
opluisteren, denk eens aan
de kerstnacht. Ja en je kunt
zelfs Sinterkla as mee binnen
halen.
En tenslotte kun je dan net
zoals in de sport een compe
tit ie bedrijven. Dan zijn we
dus bij het concourswezen
met al z'n Pro en Contra' s.

Hebt u weleens gerealiseerd
dat muziek u hele leven beo
geleid. Van geboorte tot aan
de dood?
Bij een onderzoek is geble·
ken dat 36% van de Neder
landse bevolking een instru
ment heeft leren bespelen.
Helaas raakt 56% daarvan
nimmer een instrument meer
aan. Zelf ben ik dolgelukkig
dat ik nog bij de resterende
44% mag behoren.

Alko Mulder

Noot van de redactie: Wij
vinden dat di t initiatief ne
vo/ging verdient !

Groene Kru~s Wen Boer
klaar yoor de toekomst

Bakker1 5101
J.C. Kapteynlaan 18,

telefoon 730498
Oosterhamriklaan 117,

telefoon 772552
Groningen

Wij wensen u

Prett ige Kerstdagen ,
een Zalig Uiteinde en

een Gelukkig Nieuwjaar

Groene Kruiszusters, waren
erg de moeite waard. Uit on
ze dorpen vielen de volgende
kinderen in de prijzen:

Uit Garmerwolde - Saartje
Schuili ng, Mea-Nelleke van
Norren, Carina Pops en Ted
ty Stol.

En uit Thesinge van kleuter
school 't Kweltemest: . Arjan
Vliem en Hedda Remkes, en
van de lagere school: . san 
der de Boom, Gea Joling,
Peter Vegter en een onbe
kende art iest.

Dat was eigenlijk wel de al
gemene opvatting, die de ve
Ie sprekers overbrachten op
de officiële openingsmiddag
van het verbouwde Groene
Kruisgebouw in Ten Boer:
'we kunnen de toekomst
aan' ! De gezondheidszorg
komt (terecht) steeds meer
in de belangste ll ing te staan.
In onze omgeving is het in
de eerste plaats het Groene

. Kruis dat aan voorlichting,
verzorging en begeleiding
doet op het veelomvattende
gebied van de gezondheid.
Iedereen is wel vertrouwd
met het begrip Groene Kruis;
bij de meeste mensen rolt
jaarli jks de accept -çlro bin
nen, waarbij dan een brochu
re zit over het Kruiswerk ,
maar de meesten zullen hun
lidmaatschap betalen zonder
de moeite te nemen die bro
chure nog eens grondig door
te lezen. Daarom was het
goed om bij de opening van
het verbouwde Groene Kruis
gebouw in Ten Boer een uit
gebreide gezondheidsmarkt
te houden, met stands als:
EHBO, voeding, gezond·
heidsvoorlichting, allerhande
huipmiddelen, beter bewe
gen, schooltandverzorging,
kraamcentrum ... Een leven
dige diaserie over het werk
van de wijkzuster . . . lnto r
matie over de vele cursus
sen, over maatschappelijk
werk en physiotherapie . . .
De tekeningen van de klnde
ren, waaruit bleek hoe die
zoal dachten over artsen en

zulf al wel bekiek'n, mor op
't moment, da 'k dit schriel
ken 'k al wel veurspel l'n, dat
we dit joar 'n witte kerst
hebb'n. Da's netuur lijk ook
veul mooier en gezell iger,
mor die snij troep brengt
ook 'n bult ongemak rnit
zich mit.
'k Wil joe d'r nogmoals op
wiez'n, da je din veurzichtig
mo!'n weez'n, want veur je 't
wai!'tn, rie je bie 'n aander
deur garagedeur'n hin. Of
nait J.?

Speul je ook ien Telebingo
mit? Nou ik zulf nait heur. .
mor bie ons toes bin'n ze al
moaI fanatiek aan 't streep'n
en aan 't krass'n aans ze
aains 'n keer 'n getal goud
hebb'n. Ze hebb'n nog noeit
wat won'n. Mor 't is ja veur
'n goud doul , dus mot dat
ook mor weer deurgoan.

Nog 'n poar doag'n en 't is
weer zo ver, weer 'n joar
veurbie. Neeg'nt ienhonderd·
tachtig wordt din neeg'nti en
honderdaintachtig . 'k Huif
veur joe van 't öl le joar nait
de balans op moak'n, doar
ben 'k nait veur aannoom 'n
en dat ken je zulf ook wel
doun. Veur mie was 't n mid
delmoatig joar. Aans je doar
meer van wai!'n will'n, den
mot je moar 'n keer laans
komm'n.

'k Wil joe vanachter mien ty·
pemachien een prett ige ol
joarsav'n en alvast 'n
veurspoudig en gelukkeg
1981 touwens'n (mor dat dou
'k op oaljoarsoav'nd nog wel
eev'm over aans 'k joe teeg'n
kom).

De metzet

Dorps
proat
Goidag . Je hebb'n zeker ook
al weer op scheuvels stoan?
Nou ik al wel heur. lesboan
ien Thais'n was net op tied
onder woater , 't begon al te
vratz'n. De kenners von'n 't
ies ainglieks nait al te best.
D'r was heur wat te veul snij
vall'n. Je rnozz'n d'r trouwns
aans de kipp'n bie weez'n
want veur je 't in de goa!'n
hadd'n was 't al weer deu.
Mor dij poar doag'n vroor'n
het, het 't ook glad west veu
ral op Diekje. Messchain he
je d'r ien tied wellaans
loop'n . Mensnkiender, 't huif t
mor eevm te reeg'n of 't is
doar all snöt glad. Je keen'n
biewieze van sprekn d'r wel
scheuvel'n. Doar mot wel
wat aan gebeur'n, aans stoa
'k joe d'r börg veur dat d'r
ongelukk 'n gebeur'n. D'r
riedt nog aain 't Moer ien. 'n
Beetje grind d'r op en 't is
kloar. Zo aans 't nou us,
kenn ze d'r domme ki lo's
zolt op goei'n

Aans je dit leez'n ken'n je 't

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1981

Wenst u
Kapper S. Veninga



Ged~cht Schutter

OM EN BIE DE KÖRSTE DAG JaarYer.ader~n. IJsyer.
'De Scheuyel'

.~st u dat •••

Er waren leuke prijsjes te
winnen. Spoedig was het zo
stil in de zaal dat men het
krassen van potl oden kon
horen als nummers werden
doorgestreept. Het werd
echt spannend toen er nog
maar één of twee nummers
open sto nden. Dan hoorde je
flu isteren , 'ik nog één, 0 , j ij
nog twee of drie?'. Wie zou
het eerst bingo roepen? En
dan nog onverwachts ; 'Ja
bingo '. Er ging dan een
zucht door de aanwezigen.
Eén is er uit , wie volgt. Een
paar maal riepen er mensen
tegelij k. Dan moest er geloot
worden wie het eerst een
prijsje mocht kiezen.
De volksdansg roep Garrner
wolde was gevraagd om in
pauze een paar dansjes te
doen, waaraan graag werd
voldaan. Vij f dansen werden
gedaan, een korte pauze,
waarna nog eens vijf dansen
volgden. Een hartelijk ap
plaus was de beloni ng.
Mevrouw Bijm olt, leidster
van de volksdansgroep kreeg
als dank voor de medewer·
king een bloemetje aangebo
del.
Na enige tij d werd vervolgd
met nog een spelletje bingo.
Toen was de ti jd van gaan
aangebroken. Het was een
gezell ige middag..

wenst idereen een
Gelukkig 1981

Jan Feenslra
Rijksweg 145, Ruische rbrug

telefoon 050-416413

Om precies acht uur heette
voorzitter Jansen de aanwe
zige leden, 31 in getal van
harte welkom. Vervolgens
het gebruikelijk ritueel van
het lezen der verslagen en
overzichten . Dit leverde alle
maal weinig nieuws op. De
secretaris noemde nog even
het afbreken van een wo
ning , waar op de penni ng,
meester moest erkennen ,
dat het geld daarvan nog
niet binnen was. Sommige
leden waren hierover niet he
lemaal rustig.
Als nieuw kascommissielid
werd de heer J. van zanten
gekozen.
Hierna was het pauze. In de
ze pauze werden lootjes ver
kocht voor de later te hou
den tombola. De verkoop
verl iep erg vlot.
Na de pauze werden er
bestuursverkiezingen gehou·
den. De heren G. Pot en R.
v.d. Veen waren niet herkies
baar, de heer D. Apoll wel.
Laatstgenoemde werd dan
ook herkozen als teken van
het goede werk, dat hij voor
de club doet. Als nieuwe
bestuursleden werden geko
zen de heren J. Balkema en
K. Slager.
Hierna deed het bestuur
twee voorste llen, die door de
vergadering werden overçe
nomen . Ten eerste werd
besloten bij schaatswedstrij
den alleen schaatsers mee
te laten doen (kinderen ook)
en ten tweede zullen de
wedstr ijden iets later worden
gehouden , zodat de kinderen
iets langer kunnen oefenen.
In de rondvraag kwam aan
de orde of het zakken van
het water niet kan worden
tegengegaan. Dit blijkt door
de ligging van het land
(hoog) onmogelijk of veel te
kostbaar. Nadat om kwart
over tien de vergadering was
gesloten, werden lootjes ge·
trokken en werd het spel van
Jan Slump gespeeld.
De bedoeling van dit spel is,
dat iedereen met een halve
worst naar huis gaat, doch
somm igen zagen dit niet of
hadden aan die halve worst
niet genoeg. Zielig hoor.
AI met al toch een leuke, ge·
zellige avond.

van de vrouw toestemming
kreeg om op zijn verjaardag
deel te nemen aan een
blaaskapellen concours.
• er bij terugkeer hiervan wel
een serenade aan vastzit.
• de doordouwer de volpen
de dag tot ontdekking kwam
dat zijn ouders op de dag
van het concours, 40 jaar ge·
trouwd zijn .
• hij zich nu onder géén beo
ding kan terugtrekken.

{mJ!~

T. Schutter dec. 1980

gevoar nait weg te wissen
Opvouder - zeq - nou zulf dit
ken nait
Zo gait elk stukje onschuld
noar de knoppen.
Het bringt 'n hoop schoad ,
mor ook veur veulen 'n hoop
verdrait
Wie mout'n mit mekoar dit
onhai l zain 't stoppen
Straks.krieg wie kerstdoaç'n
en neijjoar
Een algemai n appel veur vre
de en bezinnin g
Dat kiekt ten noaste bie ho
ast nait meer leverboar
Mor oorlog en geweld bringt
nooit gain overwinning
Het vredesdoefke fladdert
nog wat rond
Het zöcht 'n schoelp loat s
veur atom en en raketten
Intussen is het baistje nou
aal zwoar gewond
Veur heur behold heb'n we
ons aalmo al ien te zetten
Wie leven wel ien 'n duuste
re tied
Mor · hoop dut leven - is'n
old gezegde
Doarom vertel het mensen 
wied en zied
Nogsch ient de zun, dei 'n
donk 're kaant aalt ied weer
noar 't lich t verlegde
Ik wens joe aalmoal mit me
koar
'n Vredig · 'n goud · 'n best
neijoar.

Sunt Meert'n is aal weer
veurb ie
Met aal dei flak kerende
lichtjes
'n Waarm gevuil kwam over
mie
bie 't zingen van dei jonkies
en dei wichtjes
Er kwam bie mie dou 'n vto
ag noar boven
Wat liegt er veur dei kien
ders in't verschait?
Goan zai zich loate r ook mit
veul lawaai en drugs verdo
ven?
Den is de oogst alla in ellen
de en verdrait
Dei vroag is pien lijk om zo
te steIIn.
Mor men komt doar sums
nait onderoet.
Zulf s Sinterkloas . lalt ik mie
vertellen
Vuilt zich sums aal 'n beetje
roar ien hoed
Dei goie bloud was weer
ien't laand
Mit eier en tomoat' n wer hai
en doar onth oald.
Ik vroag joe lu . .. wat is d'r
aigliek mit de jeugd aan
haand?
Is 't jon kvolk van dis t ied
den hailemoal verdwoald ?
Vandoag de dag ls't leven
aal zo arm aan romanti ek
Mout wie ol kloasoom strak
kies ook nog missen
Vernu izucht en geweld ver
teunt 'n hoge piek
Mit kopschudden vaalt dit

• de muziekverenig ing 'De
Harmonie' ook dit jaar weer
ol iebollen gaat bakken .
• het muziekfeest wordt ge
geven op 14 februari 1981.
• Wim Hut en Klaas Wierin·
ga nu ook de 'Volkskrant'
's morgens reeds vóór 8 uur
bij u willen bezorgen.
• U bij hen ook terecht kunt
voor een abonnement op die
krant.
• 'De Harmonie' in novern
ber een gourmet avond heeft
gegeven voor leden en aan
hang .
• er onder het genot van
heerli jke hapjes en nat jes ct
verse plannen gesmeed kun
nen worden.
• iemjnd bij een echtpaar
zo doordouwde, dat de man



Het geheel had een feestelij·
ke tintje, dat hoofdzakelijk
werd verzorgd door een paar
echtgenotes van de leden
van het korps.
Ze voerden enkele sketches
op en zongen liedjes met beo
trekking op de leden van de
Brandweer.
Hiervoor willen we de dames
nogmaals hartel ijk dank zeq
gen. Het was een zeer
geslaagde avond.
Hieronder volgt nog de trek·
kingslijst der loten,

Aulobedri~ Dikkema
Garmerwolde

Wij wensen u allen een

Prettig Kerstfeest
en een Voorspoedig 1981

Leden v.d. B.H.G.

Verlotilg Brandweer Hobby
club Garmerwolde.

1e prijs no. 1041,
2e prijs no. 3439,
3e prijs no. 2131 ,

verder zijn er nog prijzen ge·
vallen op de volgende nrs.

1173 3088 2763 2783 2206
3369 2666 11 08 1360 2882
2430 2091 1287 1611 1296
2179 3499 3363 1942 2687
1604 3467 3226 1473 2298
1364 2507 2132 2413 3114
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vocht op; als je dus van dat
deeg figuurtjes vormt , wor
den ze door al dat zout kel
en keihard; je vlecht er een
touwtje door en je hangt ze
zo in de kerstboom! Leuk,
en bedankt tipgeefster!

1163 2482 1970 1007
2388 1641 2461 2173
2477 2446 1950 1434
1271 548 1107 2488
1234 1698 1561 788
2420 2315 2005 1792
1440 2320 1059
1799 1115 1269

Brandweer
ho....y clu"
Garmer
wolde

********~

Op 7 november j.1. werd in
café 'de Leeuw' te Garrner
wolde de trekking van de 10'
ten van de Brandweer Hob
byclub Garmerwolde gehou
den.

Heeft u een van deze nurn
mers, dan van harte gefelici 
teerd. Wat Geo betreft , beo
dankt voor de steun die u de
club schonk in '80, we ho
pen dal dit eventueel nog
beter wordt in '81.
Van onze zijde een prettige
jaarwisseling en een goed
en sport ief 1981 toegewenst.
Tot ziens.

prijs, neemt u dan even con
tact op met de heer W. Bus,
Dorpsweg 1, G'wolde ,
tel. 41 6228
De prijzen, variërend van een
fiets tot een blikopene r, vie
len op de volgende num
mers:

Fa. H.J. Havenga
Oude Rijksweg 11

Garmerwolde

Wij wensen u allen

Prettige Kerstdagen
en een

Voorspoedig 1981

gemakkelijk, als je eerst
deeg maakt (een leuk werkje,
niet moeilijk, wel wat kliede
rig, dus daarna alles zelf
weer opruimen) en daarin ex
tra veel zout mengt. Zout
neemt namelijk erg veel

~****************~

G.E.O. aan de "al

Meldde de G. en T. de vorige
keer dat er een bazar werd
georganiseerd deze keer een
kort verslagje en de uits lag
van de verlot ing.
De bazar, overigens gehou
den op 19 november, werd
maar mat ig bezocht. On
danks het geringe aantal beo
zoekers viel de uiteindelijke
winst echter toch nog mee.
Maar de volgende keer moe
ten er als 't even kan wel
meer komen, want het zijn
altijd dezelfde mensen die je
ziet. Er was genoeg te bete
ven. De organisatoren had
den erg veel en goed werk
verricht ter voorbereiding,
maar ja . . . als 't volk niet
komt. , .
De veldvoetbalcompet itie ligt
nu st il i.v.m. de weers- en
terrein omstand igheden. De
ze periode heet de win
terstop. Deze winterstop
duurt tot maart. Tot dan spe
len de meeste elftallen in de
zaal, ter training. Samen met
enkele collega-jeugd
commissie worden enkele
'winters' activiteiten georga·
niseerd, waarover 't volgend
jaar meer.
U kunt trouwens veel meer
van Geo lezen in het pas uit
gekomen clubblaadje. Voor
f 25,- bent u donateur van
de club en voor f 10,- krijgt
u dan het blad.
Dan hier de beloofde uits lag
van de verloting. Heeft u een

DeJeusd
Express

Groninger kinderboek

In deze rubriek hebben we al
vaker de aandacht gevestigd
op boeken voor kinderen die
zich in Groningen afspelen
of in het Gronings zijn ge
schreven. Bij de sticht ing 't
Grunnerger Bouk verscheen
onlangs 'Oee Nijmood se jon
ker van Allershaim ' - een kie
nerverhoal ien hogelaandster
tongvaal. Uit 't voorwoord:
'Nije verhoalen veur de jeugd
ien 't Grunnegers binnen der
nait veul. Toch is der verlet
om goie Grunneger vertel
sters as 't der om gait ook
jongelu 't lezen ien ons mou
dertoal bie te brengen. Bin-

~ nen 'Kemizzie Kinderbouk'
van de Stichten 't Grunnerge
Bouk was der ain dij genog
ervoaren mit 't schrieven
haar en ook 'nog wel wat lig
gen haar' . .. 'En dat is dan
Wim Faber, een groninger
architekt die o.a. voor de
RONO al kinderverhalen,
hoorspelen, gedichten en
spookverhalen schreef. Aan
bevolen voor de vrije dagen!

Kerstversieringen

Tip van een meisje uit Gar
merwolde: wil je zelf kerst
versieringen maken? Heel

We kregen erg leuke reak
ties op de bijdrage van twee
Thesinger kinderen, vorige
maand aan 'de Jeugd Ex
press'. Is het voor jou niet
een goed voornemen om in
1981 óók eens je steentje bij
te dragen aan deze rubriek?
Verhaaltjes, tekeningen, vers
jes, ideeën en alles wat je
maar kwijt wilt, kun je altijd
aan ons opsturen .

Harm en Jellie Hofstede,
samen verantwoordeli jk voor

het

Schldersbedri~ Hofstede
wensen al hun klanten

Prettige Kerstdagen
en een zeer

onderhoudsvo/ 1981



Vergadering gezamenlij- Kontakt- ~
ke yerenigingen in ayond
Garmerwolde muziek

•Onder auspicie n van de 'Ver· daags festijn in de week
zaterdagavond 15 nov. waseniging van Dorpsbelangen' voorafgaande aan de bouw-

in Garmerwolde, werden er vakvakantie van 1981 . Deze er een gezellige avond voor

~op 25 november en 10 de- zal dan bestaan uit: leden van muziekvereniging

cember j.l. vergaderingen ge- donderdags: sportmiddag Harmonie. Het werd gehou·

houden met · voor zoveel voor de jeugd den in café de Leeuw.

mogelijk - alle verenigingen vrijdags: braderie Begonnen werd met een

in Garmerwolde. zaterdags: Hanegevechten paar spelletjes 'Bingo' . Daar-

De bedoeling hiervan is, om na konden alle knorrige ma-

wat meer co ördlfiat le te Wij houden u op de hoogte gen worden gest ild aan de

brengen in ,de diverse verga- W'" de nadere ontwikkelln- zeer goed gevulde gourmet·

derschema's. maar vooral yen van dit gebeuren. vocx- tafe ls.
~

om gezamenli jk wat meer lopig laten wij u on- Per 2 mensen was er een

fest ivite iten te organiseren derstaand alvast een (geheel pannetje om je eigen vlees

rond de nu reeds 'tradltione- vrijblijvend) schema zien van te bakken. Om het extra het gezamenlij k spelen van
Ie Hanegevechten '. de vergaderingen zoals die smakeli jk te maken stonden allerlei soorten muziek en
Definitief is er in wezen nog er ongeveer gaan uitzien in er verschi llende soorten natuurlijk het inoefenen
niets, maar in grote lijnen 1981 van de diverse verent- saus op tafel. Vlees en saus daarvan.
wordt gedacht aan een drie- gingen. werden verzorgd door fam. Dit gebeurt 1x per week on-

J. Feenstra. Naast vlees kon
men ook lekkere broodjes of

der deskund ige leiding.

1. INVENTARISATIE VAN ACTIVITEITEN Daarnaast zijn we diverse
stokbrood met saus eten, dit keren per jaar te vinden bij

datum activiteit vereniging werd verzorgd door fam. allerlei evenementen, zoals
R. Stol.

3-12-80 St. Nicolaasfeest Plattelandsvr. Na het eten had Jan Haven-
optochten, muziekconcour-

10-12 verg. met verenigingen Dorpsbelangen ga nog wat dans muziek zo-
sen, drumbandconcoursen,

12-12 kaart- en sjoelavond P.J.G. dat iedereen ook nog een
marsen door diverse dorpen

31-12 oliebollenactie Harmonie dansje kon maken. We kun-
enz., enz.

dec.ljan. kaartavonden G.E.O. nen terugzien op een Waar zijn we te vinden?
dec.ljan. priksleewedstrijden? P.J.G. geslaagde avond.

1-1-81 Nieuwjaarsborrel P.J.G.
Drumband en korps oefenen

10-1 Neijoarsviside Plattelandsvr.
in de werkplaats van dhr.

jan. film- en discussie-avond P.J.G.
Havenga, Dorpsweg 41.

jan. tilm- en dia-avond 5 mei '80 Oranjecomité De drumband oefent op
maandagavond,aanvang

jan./febr. alg. ledenvergadering Dorpsbelangen 19.30 uur en het eindigt om
14-2 uitvoering in café 'De Leeuw' Harmonie ongeveer 21.00 uur. De in-
18-2 jaarvergadering Plattelandsvr. structeur is dhr. Hoekstra uit ' !
20-2 theaterbezoek P.J.G. Groningen. Hij heeft reeds

maart jaarvergadering P.J.G.
tientallen jaren ervaring. Op
Dorpsweg 41 reperteert ook

maart jaarvergadering Harmonie het korps en dat is elke don-
25-3 bijeenkomst Plattelandsvr. derdagavond van 19.30 uur

voorjaar? verloting G.E.O. Muzie kye r . tot 21.30 uur, en dhr. Bontse-

Harmonie ma uit Schildwolde heeft de
april notenschieten P.J.G. leiding .
4-4 Toneeluitvoering Rederijkers I
15-4 bijeenkomst Plattelandsvr. KOM EENS LANGS I

22-4 avond voor bejaarden Vrouwenraad
Muziekvereniging 'Harmonie' !

26-4? Concours in Almelo Harmonie
uit Garmerwo lde zoekt en- Het ligt in de bedoeling in I

30-4 kinderfestiviteiten Oranjecomité
thousiaste muziekliefheb· januar i weer te beginnen

I30-4 toneel voor kinderen? Rederijkers
bers! ! met de opleiding bij het

korps en dat gebeurt onder
~

april/mei feesteli jke ouderavond o.c. Wie zijn we? deskundige leiding van dhr.

mei fietstocht Dorpsbelangen Een vereniging van een 45- Bontsema.

mei toneelavon d voor dorpsbew. P.J.G. tal jonge en oudere mannen De opleiding is in groepsver·

13-5 bijeenkomst Platte landsvr. en vrouwen die op akt ieve band voor de jeugd, maar

mei/juni Noorderkrantbokaal G.E.O.
wijze van de muziek willen hoort u niet meer bij de [on-

genieten. ge garde, bel dan een
juni alg. ledenvergadering G.E.O. bestuurslid, want dan kunt u
juni bezoek Duitsers P.J.G.

Dus, mensen die niet alleen
ook apart les krijgen. Ex·

juni fietstocht P.J.G.
willen horen hoe een ander

leden zijn uiteraard ook vanhet doet en kan, maar die

juni/jul i extra wedstrijd tegen . ..? G.E.O. zelf ook een blaasi nst ru- harte welkom.

?? openluchtspel? Rederijkers ment , t rom, lyra enz. wille n Uiteraard kunt u ook steeds

sept. floralia o.c. bespelen. terecht bij dhr. Hoekstra

nov. ouderavond o.c.
voor een ople iding als drum-

Wat doen we? mer.
AFSPRAAK: Volgende inventarisatie van de acti viteiten in mei Tel. bestuursleden:
of juni 1981 en n.a.v. deze vergadering een programmaboekje Een belangrijk deel van ons 416079-416173-416215-
uitgeven. verenigingsleven bestaat uit 416292-4164133.


