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Wanneer het sti l is en niet
waait en de molen niet
meer draait, dan ziet men
hier en daar bij hopen alle
maal boeren en bakkers lo
pen; roepende met veel
misbaar: waar blijft nu toch
de molenaar !
(vroegere molen in De Wilp)

Nu, dat van die boeren en
bakkers gaat voor mij niet
op , maar dat een molenaar
van de wind moe(s)t leven
is wél waar.
Toen ik zaterdagmorgen op
de molen kwam, was het
windstil. Dat zag er somber
uit voor een molenaar. De
fietsers echter hoefden niet
zonodig wind . Op 9 mei j .1.
bleek het heel goed te pas
sen.
Nadat ik 'vair voll 'n ' (vier
volle zeilen ) en ook nog vier
windborden had voorge 
legd, was het wachten op
de wind .
Een ziedaar!! De 'Krimster'
bij Zuidwolde begon al te
draaien. Die uitdaging liet
de 'Germania' niet op zich
zitten. Waardig zette het
gevlucht zich in beweging.
En van dat ogenblik af
zorgde de oostenwind voor
een hele dag draai-feest.
Als je op de stelling dicht- ·
bij die draaiende wieken
staat , kom je wel onder de
indruk. Wat een energie !!
Soms leek hij er vandoor te
willen gaan . 'Hai baintjer
d'r oet!' , zei een rasechte
Groninger.
Een goed bedacht e mole 
naar neemt elke wi nd zorg
vuldig waar.
Ik draai voor de prin s, 'zeg
ik tegen mijn bezoekers,
als ze vragen of ik koren
maal. Het wil zeggen : de
wieken draaien , maar de
maalstenen staan uit. Er

wordt geen graan gemalen.
Het gevolg is minder sl ijta
ge en Iichter lopen.
Toch is de 'Germania' wel
maalvaard ig, al zal er voor
echt malen eerst wel een
operatie moeten worden
gepleegd.
Een vrijwillige Molenaar
ontvangt uiteraard heel
graag belangstellende be
zoekers op zijn molen.
Er waren er nogal wat op 9

mei: 120 perso nen, jeugd
inbegrepen. En de molen
lag niet eens aan een uitge
zette route. Zo'n mo lenrou
te hier in de omgeving is in
de maak ('zit nog in de mo
len' zogezegd).
Niet alleen de Thesingers
vinden het een mooie mo
len. Let eens op, als hij de
ze zomer een verfbeurt
krijgt! !
't Was al over vijven toen ik

WAT EEN DAG!

Nul ionu ïe m().1'?'nrfng
tnmleliike ite ts áoa

met hulp van mijn assisten
te op Molendag, 'meul 'n
oetspande'.
Tenslotte moest er nog
flink gekruid worden, zodat
de molen het dorp weer in
kijkt.
'k Heb nog niet eerder zo'n
geslaagde Molendag ge
had. Trouwens, als het
bordje Molen Geopend aan
de deur hangt, bent u altijd
welkom.

Molenaar G. Meinema

"'hes~n.ers
aan de
wandel
Sinds enkele weken wordt
er door een aantal Thesin 
gers elke avond (!!) een
stuk gewandeld voor de
broodnodige lichaamsbe
weging .
Weer of geen weer, om 7
uur precies wordt er gestart
met een rondje 'Klunder' en
als het lekker loopt wordt



Kon~n.~nneda

Garmerwolde

er ook nog wel eens een
stukje bij aangeknoopt.
Begonnen als een klein
'bulk-weg' groep je, is het in
kort e t ijd uitgegroeid tot
een club van soms bijna 10
mensen , die in een flink
tempo zo'n 3 to t 7 ki tome
ter per avond wegstappen .
Niet iedereen zal dit elke
dag op kunnen brengen,

Een loodgrijze lucht en een
drui lige regen. Zo begon de:
dag welke en feestdag zou
moeten worden .
De spelers van het kinder
toneelstuk 'De tellers van
het Krentenstein waren om
half negen present in café
'de Unie', waar in de huls
kamer van de fam . Visser
de grimeurs (dhr. en mevr.
Buur lage) deze mensen ver
anderden in bewoners van
het dorpje Krenteste in.
Ondertussen kwamen de
kinderen en ook enkele ou
dere belangstellenden bln
nen.
Om ± half t ien begon de
vertelster (Jante v, Weer·
den) aan het verhaal over
de bewoners van het dorp je
Krentenstein.
'2 clowns, Rollie en Plotje
(Hannie Havenga en Dick
Groenhagen) kwamen na
een lange tijd weer in hun
huisje terug. In het dorpje
was echter wel het één en
ander veranderd. De men
sen o.a. Trien en Pien Pin
gel (Jannie Ganzeveld en
Pia Pops) en Wagge l Teller
(Dienko Bolhuis), waren van
gezellige vrolijke mensen
veanderd in kren terige cha
grij nige zuurpru imen. e en
ten tellen en poetsen von
den ze het balangrijkste.
Lachen werd verboden . Ge
lukkig waren de kinderen,
o.a. Hopp ie Teller (Simon v,
Weerden), nog wel vrolijk.
De clowns en Hopp ie gin·
gen zich vermommen als
beroemde dok to ren en
sla agden er in de mense n
van Krentenstein te gene·
zen en er weer gezell ige en
vrol ijke mensen van te ma
ken.
Rederijkerskamer 'Wester'
bedankt, voor herha ling vat
baar vinden wij . In de pau
ze werden de kinderen ge·
trakteerd op een f lesje ll
monade en pata t.

maar ook al is het een en
kele keer, jong en oud is
van harte welkom.
Je hoeft geen lid te vsor
den, het kost geen geld , je
kunt komen wanneer je
wilt , je blij ft er fit bij en het
is nog gezellig ook. Loop er
eens uit ! s'Avonds om 7
uur verzamelen bij de ha
ven.

1981

Daar het nog regende werd
er besloten het levend gan·
zebord in café 'De Unie' te
houden.
Om 1 uur marcheerde 'De
Harmonie' door het dorp . In
de stromende regen bracht
men nog enkele nummers
voor café 'De Unie' ten ge·
hore, wat zeer op prijs werd
gesteld. 'Harmonie' beo
dankt voor jullie medewar
king.

De spelletjes voor het le
vend ganzebordspel ston
den inm iddels klaar. We
hadden bijna het hele huis
van de fam. Visser i:l ge·
bruik. In het ca fé en in de
gang stonden verschillende
spelletjes opgesteld. In de
schuu r werden poffertjes
gebakken en in de hal werd
ranja ui tgedeeld. Bedankt
fam. Visser mede dankzij
jullie is dit ganzebordspel
een succes geworden. Er
namen ± 70 kinderen aan
deel.
Het gekostumeerd voetba l

is ondanks de regen ge·
woon door gegaan. 22 spe
Iers en speelsters kwamen
in het veld in allerlei krea
t ies van boef to t siamese
tweeli ng. Kees Jansen was
scheidsrechter, waar hij het
soms wel moeilijk mee had.
Waren de spelers het niet
met een besl iss ing eens,
dan werd hij in de heup
zwaa i genomen. Aan het
eind van het spe l ste lde de
sche idsrechter alle spelers
aan de jury voor. Sornrni
gen probeerden nog enke le
extra punten te vergaren
door zeer sexy voor de jury
te versch ijnen. De heren ju
rylede n: Jan Feenst ra (Tarn
boer Maitre Haronie), Sie
bolt Dijkema (speler en
jeugdtrainer vv G.E.O.) en
Dienko Bolhu is (Voorzitter
'Wester), waren hier echter
ongevoelig voor.
Het avondprogramma in ca
fé 'de Leeuw' werd druk beo
zocht door jong en oud.
Jammer, dat het werd over
schaduwd door het onçe
val, wat een van onze
bestuursleden de heer K.
Jansen overkwam.
Het programma werd ver
zorgd door de Volksdans
groep , De Tirolerkapel 'De
Alpenjagers' en Anita Stol
lenga .
De volksdansgroep oogste
veel succes met een zestal
dansen. De dames waren
all en gek leed in gelijke rok
ken en blou ses, wat een
leuk geheel gaf . Geweldig
wat men in 1 jaar tijd tot
stand kan brengen. Een
compliment voor de
leidster Mevr. Bijmolt ut i

Zuidwolde. De Tirolerkapel
bracht weer als vanouds
gezell ige muziek. Nieuw
was echter het opt reden
van Anita Stollenga samen
met enkele leden van de tl
rolerkapel. Zonder de ande
re tekort te wilIen doen was
dit optreden wel 'het suc
ces' van de avond . Anita
zong (playback) een drietal
nummers van Corrie van
Gorp en werd begeleid (ook
playback) door leden van
de t irolerkapel. Men had
slechts één keer samen ge
repertee rd. Wat moet dit
worden als er vaker gere·
perteerd wordt? We zijn erg
benieuwd . In de loop van
de avond maakt Siebo lt Dl]
kema de winnaars bekend
van het gekostumeerd voet
bal.
1. Anita Stollenga en Petra
Blin k
2. Yvonne van Leggelo en
Monique Siepel
3. Jopie Kappeteyn
4. Roelof Ganzeveld
Siebolt gaf nog enige uit leg
waarom deze mensen de
pijzen hadden gewonnen.
De jury had geen gemakke·
lijke taak gehad. Men had
gelet op de orginaliteit , hoe
men zich gedroeg t ijdens
het voetba llen , of het
kostuum kompleet was
enz.enz.
Ondanks het slechte weer
kunnen we terug zien op
een zeer geslaagde Konin 
ginnedag 1981.
We willen iedereen, die in
welke vorm dan ook, zijn of
haar medewerking verleen
de aan het welslagen van
deze dag heel hartelijk beo
danken .

Het Oranjecomité.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050- 416425



Yrouwenr88d
a8rmerwolde-,.hes.n8e
De Vrouwenraad van
Garmerwold e en Thesinge
organiseerde op dinsdag 22
april j.1. een avond voor 60
plussers. Mevrouw
Bekkering uit Eelde zou de
avond verzorgen met drentse
humor.
Na het gebruikelijke kopje
koff ie heette mevrouw Bus
iedereen harte lijk welkom en
gaf meteen het woord aan
mevrouw Bekkering. Deze
was in drents kostuum
verschenen met bijbehorend
korfje . Ze vertelde dat ze een
éénpeerdsboerendochter
was en ook met een
éénpeerdsboer was
getrouwd. Wij spreken hier
dan van een keuterboertje.
Op mijn vraag vertelde ze
dat zo'n boer ongeveer 6
koeien had en één paard,
vandaar de naam
éénpeerdsboer. Zij hadden
zelf zo'n tien koeien gehad,
twee paarden en varkens.

Aan haar kostuum was haar
afkomst te zien, o.a. door
het oorijzer en de sieraden
aan weerskanten van het
voorhoofd . Het stof voor de
jurk die ze droeg koopt ze in
Staphorst. Na de pauze
vertelde ze op humorist ische
wijze over haar eerste
vakant iereis, het leren
autorijden en haar eerste
vliegreis van Eelde naar
Twente.
Nadat de dames van de
Vrouwenraad de aanwezigen
van een consumptie hadden
voorzien, ging mevrouw
Bekkering verder met
opmerk ingen en gezegden in
het drents. Dat het in de
smaak viel bleek wel uit de
react ies in de zaal. Er waren
nog enkele gelukkigen die
met een prijsje van de
tombola naar huis gingen,
waarvan de trekking werd
verzorgd door de heren
Terpstra en Star.

Yerlo~jn8s

commjssje
Br8derje
Er is ons als
verlotingscommissie reeds
enkele malen gevraagd hoe
het met de verkoop van de
loten stond. 'Och', zeiden we
dan, 'dat zit wel snor'. We
rekenen er nl. op dat
iedereen z'n best doet de
loten kwijt te worden.
Wanneer de loten verkocht
zijn mag U best al bij ons
komen afrekenen, dat hoeft
niet persé te wachten tot 17
juni.

De verlotingscommissie:

Bregtje Bus-Bijrna
Trijn Havenga·Gorter
Janna Star-Wassens

Fees~week

a8rmer
wolde
In tegenstell ing tot eerder
vermelde berichten zullen er
op zaterdag 18 juli wel
Hanegevechten
plaats vinden.
Dit gebeuren zal wederom
georganiseerd worden door
de P.J.G.
Wat betreft de viswedstrijd
en het sportgebeu ren op
resp. 15 en 16 juli a.s. aan
deze evenementen kunnen
alleen deelnemen diegene
die lid of donateur zijn van
een vereniging uit
Garmerwolde.

In het kader van de
feestweek wordt er tevens
een volleybal -toum ool
gehouden. Dit gebeurt op 17

Van der Molen lewert njet alleen
zonneschermen

Kl8.erJ8sclub 'De Soos'
a8rmerwolde

Vier wedstrijden gespeeld:
13. H.Oomkens 24976 6244
14. K. Wieringa 241 70 6043
15. H. Kappeteijn 22207 5552

Drie wedstrijden gespeeld :
16.S. Veninga 20703 6901
17.G. Bouwman 18412 6137
18. D.Groenhagen t8083 6028
19. K.Gaasendam 16939 5846
20. A. Buringa 16519 5506
21 . Mv. Reinders 16104 5366

Twee wedstrijden gespeeld:
22. A. Mulder 12479 6240

Let vooral op nr. 16.
Dit was dus een
tussenstand. Na 8
wedstrijde n hoop ik weer
een tussenstand te geven.
Tot zaterdag de 6de juni.

De competitieleider

Oosterham rikla an 117
9715PB Gron ingen
Telefoon Q50.772552

~
~

J .C. Kapley nlaan 18
9714 CP Gron ingen
Tele loon 050·730498

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol ,
Dorpsweg 40, Ga rmerwo lde , lel . 050·416292 ol 730498

Bakkerij Stol

Fa. M. Y.d. Molen &. Co.

Dan voor een lekke r stukje taart of gebak, even naar

Kantoor en werkplaats : O ude Rijksweg 12. Garrnerwclde . tel 050 -4 16098 .

Adviseuze voor Lewenborg: mevr. H. Drewes. Meer paal 170 , tel. 050-410 531 ,

lets te vieren?

Natu urlijk maken wi j graag een scherpe offert e voor u als 't om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen, o f met het repareren van

tenten .
O ns leveringsprogramma omv at ver der:

vouwwanden, verduister ingen. ro lluiken, voorzetramen en
kost rukt ie we rken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen .

29846 5969
29471 5894
28890 5778
28865 5773
28324 5665

8. R.Veenstra
9. E. l erpstra

10.J.P. v. zanten
11 . H.Oosting
12.J . Reinders

Traditiegetrouw kwamen de
eerste zaterdag in mei de
leden van de klaverjascl ub
'De Soos' weer bijeen om
elkaar zo veel mogelijk
punten afhandig te maken.
Van de 22 leden waren er 21
aanwezig. Dit was een
goede opkomst. De uitslag
op 2 mei was als volgt:
1. S. Veninga 6870 ptn.
2. H. Oomkens 6651 ptn.
3. J. Havinga 6640 ptn.
4. D. Groenhagen 6564 ptn.
5. Mevr. J. Vliem 6435 ptn.
Vijf wedstr ijden konden er
gespeeld zijn. Dit konden
niet allen volbrengen.
Daarom geeft de
competi t iestand een
vertekend beeld, maar door

, het gemiddelde er achter te
plaatsen kunnen de
koplopers van nu zien, dat er
voor hen in de onderste
regionen groot gevaar dreigt.

Na 5 wedstrijden:
Aantal ptn. Gem.
1.J . Star 32934 6587
2.K. Heemstra 31676 6335
3. A. Huisman 31313 6263
4.Mv.l ammeling 31272 6254
5.Mv.vliem 30894 6179
6. J. Havinga 30492 6098
7. H.Vliem 30190 6038



juli (donderdag). U geeft zich
op bij één van de
onderstaande adressen en
wij maken dan de groepen.
Opgave-adressen:
S. Dijkema, Thesinge,
05902-1305

Dörpspro.~

't Wor letste tied wel ain
beetje ainton ig, je kon gain
mens teeg'nkomm'n of 't
proatje ging, wat is 't min
weer hè en zo ging dat moar
week'n achtermekoar.
Enkel'n haar'n al beetje
eerappels poot moar de
eers!'n hemm'n wel kolle
voul'n kreeg'n. Net dou ik
mien eerappels s'oavens
bloumpolt'n op kop dekk'n
zol was 't nait meer neudeg.
't Was aldeur nog goud
goan moar dou dat beetje
snei d'r op vall'n is was 't
mis . Leste dag of wat wer 't
weer wat beter en komt er
weer wat akt iviteit. In toen
kon weer een beetje poot en
zaaid worr'n . D'eerste boon'n
zitt'n d'r weer in, moar 't is
onderhand ook al weer 12
mal,
In 't dörp is ook weer van
alles gebeurd. 't Hoeske van
juffer Bos wordt weer
bewoond. Timmerderij d'r an
is zo'n beetje doan en
jongelu bent goan traauw'n
en woon'n d'r in. 't Is 'n
mooi hoeske worr'n vinn'n ie
ook nait?
Alko Mulder keutelt al weer
deur 't dörp, weliswoar met
stok, moar hai redt zuk.
Met Henk Kappereijn is 't
gelukkig ook goud èfloop'n.

A. Buringa, Garmerwolde,
416049of Café de Unie.

Zowel dames als heren
kunnen meedoen.
Meer nieuws in de volgende
krant.

Mens'n ik stond d'r bie dou
hai dei trap kreeg met
voetball'n . Het kroakte 't oet.
'k Docht bie mie zult , dat
Iiekt nait best. Hai jammerde
nog al wat. Ons dokter was
d'r binn'n vief minuu!'n en
lalt Henk votdoa lek noar
stad breng'n. Doar ju ig'n ze
Jopie ook nog de stoep 'n op
't lief deur te zegg'n dat er 'n
scheurtje in 't hart zat, moar
eem'n loater bood'n ze
verontschuldig'n an, 't
scheurtje zat in 't negatief.
Nou moe, Jopie haar d'r wel
wat van krieg'n kenn'n.
'n Poar doag'n loater mos
ons kappertje weer noar 't
zaik'nhoes. Nou dei zag je
twei doag 'n doarnoa al weer
op 't voetbalveld.
En den Keuninginnedag.
's MOrg'ns was d'r toneel
veur kinder in café 'de Unie'.
Vraauw en ik benn'n ook
goan kiek'n. Oarig stuk en
kinder wOrren ook nog
traktaiert. Mien olie meester
zee wel ais, as d'r
kinderfeest is of je goan d'r
met op rals, mout je zOrgen
dat heur mond nait stil stait ,
den is d'r niks met te doun.
In 't stuk dat er speuit wOr
zee ain van vraauwlu op 'n
gegeem'n moment dat ze
weer bloum 'n koop'n wol,

nou zee Hannie van Harrn
Jan, 'hét Veenstroa ook weer
goie dag'. Ik docht as dat
gain 'sluikrekloame' is den
wait ik 't nait meer.
Henk Veenstroa lopt ook
met stokk 'n. het bain bezeert
en kreeg loater ook nog
trombose . Aal dei zaik'n veul
staarkte heur.
't Was jammer dat het op
daltig april 's middags zo
reeg'nde. Kinder haar'n nog
weer wat in café 'de Unie',
moar de verklaide
voetballers kwaam'n laank
nait aan heur trekk'n. D'r
was nog wel publiek
traauw 'ns. En dou noar 't
feest in café 'De Leeuw'.
Dou wie bie draai kwamm'n
ston doar 'n pelitiewoag 'n en
wat mens'n en heurd'n wie
dat Kees Jansen 'n
aanrieden had haar en dat
ze hom noar 't zaik'nhoes
brocht haar'n. Arregat doar
was ja niks an. wat mozz'n
wie nou. 't Programma was
ja al vaststelt. De oam'nd
wer oopend deur Janna
Hoazeveld, die zee te hoop'n
dat alles met Jansen goud
ótloop'n zol en loater
heurd'n wie den ook van
zien zeun dat 't almoal goud
was. Gelukkig.
De Tiroler Kapel ken toch 'n
machtig mooi stukkie
muziek bioaz'n , 0 , zo. Zai
hemm'n eerst 'n poar
nummertjes weggeem'n, dou
hemm'n wichter van 't
volksdaans 'n heur best
doan. Nou je konn'n zain dat
ze in t ied wel wat anleert
haar'n. Heur rokk'n leek ook
goud.
Anita Stollengoa dee 'n poar
stukjes van Corrie van Gorp,
met 'plee bek'. Ze dee 't

nuver en dou ze d'emmer
boven 't publiek omkeerde,
maind 'n summige mens'n in
zoal stellig dat er wèller oet
kwam. AI met al was't een
gezellige oamend. Intuss'n
benn'n wie almcal noar
stembus west en is bekend
wel nou weer vaier joar de
touwtjes in hand'n hemm'n .
In verkaizenstied wörr'n
snode plann'n smeed in
duurste stroat van ons d örp,
D'r was noamlek 'n bewoner
dei haar 'n plakkoat veur
zien roam. Andere mens'n
oet de buurt maind'n dat het
aangezicht van heur stroat
hierdeur schoad wOr en
besloo!'n doar 'n plakkoat
over hèn te plakk'n. Doch de
plann'n lek!'n oet en de
bewner en zien vraauw
naam'n moatregels. deur 'n
buurjong lail'n ze 's
oamends 't licht ansteek'n
omdat ze zuid vot mozz'n en
dou ze thoes kwaam'n
deed'n ze net of ze op bèr
ging'n. Noadat ze 'n toertje
wacht haar'n, zaag'n ze
eerst 'n poar bekende
kloaverjassers laangs fiets 'n
en dou wOr 't stil op stroa t.
En joa 't zol weez'n. Ze
haar'n 'n poar grode
pamflell 'n an mekoar plakt ,
want grode roam zol
hailmoal dicht. Net toun ze 't
spul op 't roam plakk'n zoll'n
was d'r inains 'n
bliksemflits, zodat ze
verschrikt achteroet
sprong'n en deur de toen
hèn vloog'n, en metain was
er ook 'n beste wèllerstroal,
zodat ze kletsnat wOrren. dat
ze gauw verdween'n dat ken
je begriep'n. 't Proatje gait
dat ain van dei kirrels 'n
voele boksem kreeg'n hèt.

Rabobank ~
geld en goede raad



In~erna~~onaal
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Dat ken zowel an de binn 'n
as an de boet'nkaant west
hemm'n, want van de schrik
ken d'r sums van alles
gebeur'n is 't nait?
Moar nou 't verdere verloop
van 't verhoal; degene woar
ze de grap mei oetho ll 'n
woll'n haar zien fototoustel
kloar legt met 'n
flitslaampke d'r in. Boven op
sloapkoamer haar hal 'n
laange lat en doar
wàtterslang op vast. Dou lu
an 't plakk 'n woll 'n lalt hai
zien loustel fIils 'n en metain
zette zien vraauw de slang
d'r op. Volgens zegg'n
hemm'n ze zich 'bescheurd '
van 't lach'n. Ze hemm'n de
pamfletdeplakkers loater
nog beid om te vroag'n of ze
nog wat kwamm'n drink'n
moar doar zaag'n ze van àf.
Zo komt boontje om zien
loontje.
Joa en dou zol café 'De
Leeuw' publiek verkocht
worr'n.

Vraauw zat al in zak en as.
'Woar mout wie den
volksdaans'n d'r is hier ja
aans gain grode roemte' zee
ze. Veurlopig ken ze weer
rustig weez'n want 't is eerst
weer over goan, moar ik ken
mie wel veurstell 'n dat de
aig'noars 't wel ais zat
benn'n, overdag waark'n en
's oamens in kroug stoan. 't
Is Ie hoop'n dat er nog ais 'n
oplössen koml.
En nou 't leste neis; wis je
wel mens'n dat je in 'I
vervolg elke dinsdag tuss 'n
vaier en vief uur gebakk'n vis
koop'n kenn'n. D'r stait 'n
visboer op parkeerploats bie
't voetbalveld . Doarnoa gait
hai noar Dörpsweg bie Dob
en dan riedt hai nog langs 't
Trekpad. Dat benn'n zien
plann'n tenminste. wat
vraauw en ik van hom pruilt
hemm'n vuil nait teeg'n.

Nou dat was '1 den weer.

Tijdens het
Wereldkampioenschap
Voetbal 1980 raakten Siebolt
Dijkema en Henk de Haan
bevriend met een paar
jongens uit Engeland en
Oldenzaal.
Er werd toen afgesproken
om in Thesinge een
voetbaltoernooi te
organiseren tussen hun
stamkroegen.
Dit gebeurde op zaterdag 16
mei.
De avond tevoren waren ze
allen in Thesinge
aangekomen en na een
eerste kennismaking werden
ze bij hun logeeradressen
afgeleverd. Alle 32 personen
konden in Thesinge,
Garmerwolde en Ten Boer
ondergebracht worden.
Alle hulde voor de mensen
die voor een weekend, de

voor hen vreemde mensen,
wilden huisvesten .
Zaterdagmiddag werd er
gevoetbald op het veld in
Garmerwolde, de uitslag
was:
1. Cambridge Arms
(Engeland)
2. Jägermeister
(Garmerwolde)
3. V.d. Toorn (Thesinge)
4. Grösmeier (Oldenzaal)

's Avonds werd er nog flink
feestgevierd en zondagavond
om half zeven reisden allen
weer af.
Afgesproken werd het
volgend jaar dit in Engeland
te herhalen.

Een uiigebreide
fotoreportage volgt in het
komende nummer van de
Garmer en Thesinger
Express.

Be'aarden
re~s

Garmer
wolde
Bejaardenreis Garmerwolde
vindt plaats op vrijdag 3 juli
a.s. vertrek 's morgens om
9.30 uur. Via allerlei mooie
plaatsjes gaan we naar
Hellendoorn.
De kosten van deze reis zijn
f 35,- per persoon. U kunt
zich opgeven vóór 15 juni bij:
Mevrouw Doorn,
Grasdijkweg 1,
Garmerwolde; De Heer van
Zanten, Geweideweg,
Garmerwolde; De Heer van
Dij, Dorpsweg, Garmerwolde.

Reisvereniging Thesinge
heeft voor haar driedaagse
reis naar Luxemburg nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Datum: 19, 20 en 21 juni.
Inl.: E. Havenga, Oude
Rijksweg 9, Garmerwolde
(050-416425); T. Schutter,
Bloemhof 25, Ten Boer.

...POMP

Garmerwolde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

~BLOEM.
. ~\ KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Rund-
en Yarkens

slagerij

DE VRIJE

Bestellingen worden
bezorgd:

vrijdagmo rgen te T hesinge
vrijdagmiddag te Garme rwol de

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966-374

Fa. J. en J. van
Leggelo

Voo r het uitvoe ren van
werk zaamheden van velerlei

aard .
Staat het loonbedr ijf 'Stoweza'

dag en nacht voor u paraat .

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl.: P.j. v . Zanten
Tel. 050 -416091 b.g.g. 050 ·416328



Kerkd~ens~en

G.rmerwolde·"hes~n.e,

Heryormde kerk
31 mei Thesinge 9.30 uur Gezamelijke dienst, Gereformeer
de kerk, ds. Hesseis
7 juni Garmerwolde 10.00 uur ds. C. de Vries -Baten burg

14 juni Garmerwolde 10.00 uur ds. J.A. Geusebroek, Haren
21 juni Thesinge 10.00 uur ds. C. de Vries-Baten burg
28 juni Garmerwolde 10.00 uur J.W. Fase, Haren
5 juli Thesinge 10.00 uur ds. C. de Vries-Batenburg

12 jul i Garmerwolde 10.00 uur ds. C. de Vries -Baten burg ,
avondmaal
19 jul i Thesinge 10.00 uur ds. A. Bongenaar, Groningen
26 ju li Garmerwolde 10.00 uur ds. J.W. Fase, Haren
2 aug. Thesinge 10.00 uur ds. H.G. Hubbeling, Groningen
9 aug. Garmerwolde 10.00 uur ds. C. de Vries·Batenburg

16 aug. Garmerwolde 10.00 uur ds. C. de Vries·batenburg
gezamel ijke dienst
23 aug. Thesinge 10.00 uur ds. C. de Vries-Baten burg
30 aug. Garmerwolde 10.00 uur ds. J.A. Geusebroek, Haren

Gr"nne.er •••nsers
~en ".~sn

Stoom'lu~t~es

TE KOOP

Mahonie schuiftafel 140 x 80
cm, mel lussenklap 180x 80
cm.
G.J. Dob, Dorpsweg 39,
Garmerwolde.

TE KOOP

Motormaaier, in prima staat.
Vendex 4-takt.
W. Groeneveld, Lageweg 1,
Garmerwolde, tel. 050
416406.

TE KOOP GEVRAAGD

Kinderfietsje (plm. 4 jaar).
H. Vliem, L. V.d. Veenstraat
14, Garmerwolde, tel. 050
416341.

GEVONDEN

Witte duif.
Tijdelijk adres: P. Brakel of

K. Gazendam, L. V.d.
Veenstraat 18 of 16,
Garmerwolde.

GEVRAAGD

Gedragen kinderkleding voor
Ethiopiê. Heel en schoon
voor kinderen van 0 tfm 12
jaar.
Wobby Hardeman,Molenweg
22, Thesinge.

Motor of
bromfiets

oude r ijksweg 1I
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

RIIKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
W~rkpl;ut, 's m.u.ncb.rs de leheleeb, psIoten

. Ak "~ e..~Ull lIOtJtTOOd

~.Veleoc:(~M~

. 1'nmo Ift'Vl(t er'l~

levering van alle soorten
rij wielen. m otoren,

bro m fietse n
ZUNDAPP • KREIOl ER - GARElli

-VESPA • TOMOS · YAMAHA
·FAN TIC

HOTORENHANDEL

Joop
Moordholver! . glas· behang ·

klo mpen - laarzen

9797 PC Thesinge.
G.N . Scbun ertaan 28.
reletoon 0590 2· 1957

AANNEMERSBEDRIJF

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

H.J.

Schildersbedrüf
H. Hofstede

mos'n of je wol 'n of niat.
Ook kon 'n sommig'n van 't
publiek aan een poar
daanskes mit doun. Dei ver
naamn toun wel dat dat
moar zo nait gait. Doar is
wel wat oefen ing veur neu
dig.
Er wern ook wat GrOnneger
la idjes zongn deur een duo.
Dat klonk hai l moo i ien
kerk.
AI met al was 't een hail
gezellige oavend en het Co
mité Hathebrand mag zulks
nog wel ais weer organise
ren.
Een bezuikster.

Grönneger daansers len l alsn

Vrijdag 15 mai traadn de
GrOnneger Daansers op ien
'n volle Hervormde Kerk ien
Taisn.
De oavend stond ien 't ta l
ken van de GrOnneger cul 
tuur. Er waarn ook taikenin
gen van dOrpn oet de om
trek te bekieken van Jaap
Stevens oet Winsum.
Van 't daansn genoot elk,
dat kon je wel heurn aan 't
geklap, wat noa elke daans
opklonk.
Mevr. Roozeboom gaf bie
elke daans teks en oetleg.
Ze deed dat op zo'n oarige
menair, dat je wel laag'n



'Alpen Jasers'

Naam .

Plaats ..

Geb. datum .

A.M.

gasten aan lange tafels een
groot podium, dansvloer, bar
compleet met lange tafel vol
met allerlei hapjes.
Voor iedereen is het daar
een prachtige feestavond
geworden tot in de kleine
uurtjes.
Zo zie je weer de 'Alpen
Jagers' kun je overal
verwachten.

die hun 25-jarig huwelijk
vierden. Buiten de gastvrouw
en gastheer wist niemand
van de aanwezigen dat we
daar kwamen.
De ovatie was dan ook groot
toen de 'Alpen Jagers'
musicerende met Anita,
gekleed in haar Tiroler jurkje
met de geit voorop de
pracht ig versierde boerderij
binnen stapten. Zo'n 200

Handtekening ouders:

Wij proberen een meisjes-voetbalclub op te richten (bij G.E.O.).
En daarom willen wij vragen om uw hulp. Je moet
voetbalschoenen dragen!! De kleding is: zwarte broek, wi t
shirt met rode baan voor en achter en rode mancheten, rode
kousen met witte boord.

Inlichtingen tel. 050·416587.

Inleveren bij : W.F. Hildebrandstraat 37, Garmerwolde.
Ria Post en Carina Pops

MIJN DOCHTER MAG WEUNIET OP MEISJESVOETBAL

Adres .

Aan de ouders wan
me~sJes wan 8 .0. 11 Jaar

supporter-schare terug naar
Garmerwolde waar we in
Café De Unie nog even
gezamenlijk een afzakkertje
hebben genomen en voor
onze supporters nog enkele
nummers hebben gespeeld.
Onze jarige Egbert werd
natuurlijk niet vergeten, al
vond hij het vreemd dat er
de hele dag niet voor hem
was gezongen. Maar hij
heelt het geweten, zijn
beloofde serenade kwam er,
uit volle borst werd er
gezongen. Waarna Egbert en
zijn vrouw deze keer eens
niet in de bloemetjes werden
gezet, maar elk een f les
huppelwater namens de
'Alpen Jagers' werd
aangeboden.
AI met al konden wij allen
op een gezell ige zeer
geslaagde dag terug zien.

30 april traden we voor het
eerst op met Anita Stollinga
in Café De Leeuw. Dit soort
optredens was voor ons ook
volkomen nieuw, maar
hebben het met zeer veel
plezier gedaan. Ik dacht dat
met een voorbereiding van
één, eigenlijk wat misl ukte
repetitie, te kort was. Toch
kunnen we terugzien op een
zeer geslaagd optreden.

zaterdagavond 2 mei plm.
9.00 uur in een dikke
hagelbui vertrokken de
'Alpen Jagers' met Anita
compleet met koe en geit
naar 'Roode Haan'! Daar
moesten we optreden in de
boerderij van de Fam. Fluks

Op zondag 26 april
vertrokken we met de 'Alpen
Jagers' naar Almelo om deel
te nemen aan de Oostelijke
Kampioensch appen voor
Blaaskapellen.
Het was maar goed dat we
's middags om 2 uur pas
behoefden te spelen. de
avond er voor hadden we
gespeeld op de 40·jarige
bruiloft van de Fam. Stol.
daar ging het ook weer heel
gezellig aan toe in de
stampvolle zaal van Café De
Leeuw. Na afloop werd ons
daar met de fam. nog een
prima verzorgde koffietafel
aangeboden. daarna gauw
naar huis om 's morgens
10.30 uur te vert rekken naar
Almelo.
Wij waren als eerste kapel
aan de beurt. Het geelt alti jd
een beetje spanning om de
spits af te bijten. Maar bij
het zien van je supporters is
de spanning gauw
verdwenen. Wij waren niet
ontevreden over het
behaalde resultaat , een
gemiddelde cijfer van 7,9
punt dus met bijna een 8
behaalden wij een dikke
tweede prijs.
De zuiverheid heeft deze
keer wat parten gespeeld
anders was het een dikke
eerste geworden. rest me
toch nog even te vermelden
dat onze muzikale leider
Roelf Stol op zijn rubrieken
toch maar weer met
allemaal 8 en 9 uit de bus
kwam, wat een zeer goede
prestatie is.
In een goede stemm ing
keerden we 's avonds om
plm. 7 uur weer met onze

050
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jliigermeister
GAR,\ IERWO LDE

TEL EFOO N 050·416062
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".neelayond P.J.G.
Garmerwolde

Plattelandsyrouwen
Garmerwolde

Op zate rdag 9 mei heeft de
P.J.G. Garmerwo lde een zeer
geslaagde toneelavond
gehouden.
Hoewel het pub liek wat laat
op kwam dagen, was de zaal
toch lekker vol in Café de
Unie.
Om plm. half negen heette
voorzitter Henr i Veninga
iedereen welkom. Tevens
vertelde hij, dat door ziekte
van een van de spelers van
de P.J.G. uit Kropswolde
deze groep hun stuk niet ten
gehore konden brengen. In
plaats van het toneelstuk
zouden nu enkele leden van
zowel Garmerwo lde en
Kropswolde een paar
sketches opvoeren.
Daarna ast speelden de
Garmerwold ers gewoon hun
eigen ton eelstu k ' In de aap
gelogeerd'. Dit blij spel werd

erg goed gespeeld en men
heeft in de beide Jannen
enke le zeer ta lentvolle
spelers. Een toneelstuk
wordt echter gebracht door
meerdere spelers en die
brachten het er ook prima
van af.
De sketches waren zeer
afwisse lend en werden
gezien de reacties van het
publ iek ook zeer
gewaardeerd.
Om ook financieel een
beetje uit te komen werd tot
slot nog een tombola
gehouden. na het officiêle
gedee lte kon men nog tot in
de kleine uurtjes dansen op
muziek van niet
onverdienstel ijk spelende

Kort om een zeer geslaagd
feest, dat zeer zeker voor
herhaling vatbaar is.

Op woensdag 15 apr il
gingen de
plattelandsvrouwen uit
Garmerwolde eieren verven.
De dames kwamen
gewapend met penseel tjes
naar Café 'De Leeuw', waar
zij o.l .v, mevrouw Schaaphok
en mevrouw van zanten aan
de slag gingen met de reeds
voorgekleurde eieren .
Het werd een erg gezellige
avond , waa rbij de meest
fantastische produkten op
tafel verschenen.
Terw ij l de eieren droogden
werd nog een spelletje bingo
gedaan.
Op de laatste avond van het
seizoen , de dert iende mei ,
werd door mevrouw
Achterhof uit Zuidwold e, een
lezing met dia's verzorgd
over de bloedbank. De
bloedbank voorziet 14
zieken- en verpleeghuizen in
G7lJlÏÎhgen en Drenthe, tot
Hardenberg in overijssel van

bloed. Zij vertelde dat er
voor één grote operatie
soms wel 25 donoren nod ig
zijn . Sommige pati ënten
willen hun bloedgevers we l
eens bedan ken maar de
donoren zijn daar niet op
gesteld , vertelde mevrouw
Achterhof, want zij vinden
het heel gewoon om hun
bloed te geven voor zieke
mensen.
Verschillende dames
dachten dat het heel eng
zou zijn , maar dat viel
genoeg mee. We hebben
slechts één du imprik gezien
en een prik in de arm. Voor
donderdag 21 mei stond een
fietstoc ht in de omgeving op
het programma en op 11 juni
is de jaarlijkse busreis.
Het bestuur wenst u een
prett ige busreis en een heel
fi jne vakanti e en voor het
overige, to t ziens in
september.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redakti e: Henk Vliem, L. V.d. Veenst raat 14,
9798 PL Garmerwolde, tel. 050-416341
Administratie: Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel 050-416094
Redaktie Thesinge: Anne lies Heuvelmans, Schut
teriaan 29, 9797 PB, tel. 05902-2001
Bank: Rabobank Garmerwolde, rek.nr.
32.07.05.745, giro V.d. bank 91.69.38

Copy inleveren: steeds voor de 15e van de
maand.

Bij on s vindt u een keur van kwa liteitsme ubeIen.
N iet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gord ijnen - bent u alt ijd van harte

we lkom.

Slaster - 'ren Boer
WONING INR ICH TING

Stad.weg 63 . Tel. 05902·1383

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer - Tel. 05902·2964

Elke dinsdag

12.00- 13.30 uur
Thes inge Café V.d.
Toorn

16.00-18.00 uur
Garmerwolde Sportveld


