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Feestweek Garmerwolde ·
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Het beg in van de vaka ntie
werd in Garmerwolde in geluid met een gra ndioze
feestpartij . Vier dagen en
nachten bru iste het in ons
dorp . Feestw eek Garmerwolde, waarin te beleven
viel: Visw edst rijd , feest
spelletjes, volle ybal, feest,
ballonnen , braderie, feest
en dat alles afge sloten
met de enige echte Hanegevechten en badku ipg lijbaanzweefw edst rijd en
n iet te vergete n weer
feest.
De redak tie van de Garmer
en Thesin ger Exp ress
was pr esent (same n met
collega's zoal s u kun t
zien) en toont hier enkele
van de vele leuke
mom enten.

Trekkingslijst
Verloting
Feestweek
Garmerwolde
15-18 juli
1981
1e prijs viel op lot no .
2583
2e prijs viel op lot no .
3474
3e prijs viel op lot no .
1788
Verder viele n nog prijzen
op de vo lgende lotnummers:
1888 2265 2970 3688
3013 3978 3681 2428
3927 2909 1623 2769
3584 1111 2748 1114
3464 1626 3425 2282
1828 1818 3817 3435
2452 3148 2805 1071
1204 2934 3019 2992
1946 3436 2246 1539
3627 3999 2796 3466
3016
De prijzen kunnen worden afgehaald , vóór 15
september 1981, bij
mevrouw T. Havenga
Oude Rij ksweg 9
Garrnerwolde.

Tournooi

Donker, betrokken lucht,
regen en wat al niet
meer deerde de organisatoren niet , het volleybal ging door. Het was
tegen 6 uur dat de twee
uitgezette velden werden
droog geslagen met
touwen om blessures te
voorkomen . Iedereen
spoedde zich naar café
de Unie, waar de loting
werd verricht en waar
door het intern ationale
karakter van het tournooi
door de heer 8 ijkema ook
wel eens een woorde
Nederlands werd gesproken . De 8 teams

spoedden zich naar het
strijdtoneel en gaven
elkaar enorm partij, wat
er zelfs toe leidde dat
toeschouwers niet op de
been konden blijven . De
poules hadden na hevige
str ijd uitgemaakt wie de
besten waren :
Poule 1: 1e Team
Huiskes (5 punten)
2e Team Wierenga (3%
punt)
Poule 2: 1e Team John
(5 punten)
2e Team Freddy (3
punten)
De strijd om de 1e en 2e
plaats was zeer enerve-

rend, maar werd na 15
minuten beslist in het
voordeel van team John (set stand 16- 14), team
Huiskes werd twee de,
team Wierenga derde en
tea m Freddy vierde.
Tijdens de prijsuitreiking,
onder het genot van een
d ran kje en sterke ver halen, werde n door de heer
Wigboldus zeer lovende
woorden gesproken over
het tou mooi, de organ isatie, de spelers en
speciaal onze Amerikaanse gast spelers.

Viswedstrijd

I

De ope ni ng van de feestweek Garmerwold e met
een viswe dstri jd op
woe nsdagavond 15 juli is
een groot sukses gewo rden. Groot was de
deel name, er hadden
zic h 53 opgegeven, die ,
ook al doo r het mooie
weer, een pra chtige en
gezellige avo nd aan de
wate rkant hebben ge had .
Het was geze ll ig d ruk
langs het Damsterd iep
met veel be langs te lli ng
voo r de resu ltaten.
Na het meten en wegen
vo nd de p rijsuitreiki ng
plaats .

1: Algemeen kamp ioen :
G. Boer; 8 stuks, 2310
gram, 54,2 pnt.
2: Kampioen grote aantal: E. Terpstra; 14 stuks,
1560 gram , 45,2 pnt.
3: Kam pioen zwa re
gewi chten : A. Kampe n; 8
st uks, 1825 gram, 44,5
pn t.
De zwaarste vis , een
brasem van 920werd
geva ngen door G. Boer.
De orga nisa tie was in
ha nde n van H.C. 'De
goe de vangst'.
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Braderie 17 juli 1981
Vrijdag 17 juli kwam
steeds dichterbij. De
brad eri ecommissi e werkte wekenlang aan de
voorbere iding , maar eindelijk stonden de plaatsnummers op de weg. 41
in t ot aal.
Jammer genoeg was de
even ementengroep uit
Westerbork verhinderd.
Op het laatste moment
werden de 'Koekhakkersclub ' uit Delfzijl en Fenna
en Ger Postma uit
Schildwolde aangetrokken . Laatst genoemden
zijn lid van de 'Ver. tot
bevordering van de bijenteelt' . Donderdag begon
Alko Mulder aan het
bouwen van een podium
voor de 'Alpenjagers',
geassisteerd door Berno
Pestman . Vrijdagmorgen
werden de kramen geplaatst en kon het feest
beginnen . De enige spelbreker zou het weer kunnen zijn. De ene bui
volgde na de andere en
Pelleboer voorspelde ni et
veel goeds. Gelukkig verdwenen de buien en
openden 100 kinderen ,
door middel van de

De invulkrant
" Zeer veel nieuws, voor
weinig ge ld "
" De krant moet groter,
meer nieuws uit eigen
dorp"
" Bejaardensoos bestaat
in oktober 10 jaar, graag
een reportage"
"Onreg el matig bezorgd "
(Red .: bestaat niet)
"Meer moppen" " Moet
dikker " " Moet vaker verschijn en " , " Meer puzzles", " Meer stukjes in
het Gronings".
"Jull ie zijn hardstikke
goed " .
"Mis vergelijkingen met
het leven in de stad "
(Jan) (Red.: moet sat
dan ?) "Een beregoei e
krant" , " O pheff en, ik wil
mijn vrouw terug " (Reint)
" Muziek rubriek" (Arjan)

"ER ZOUDEN MEER
ABONEES MOETEN
KOMEN"

ballonnenwedstrijd de
braderi e. Er was direkt
om 6 uur al veel publiek
en dat bl eef de hele
avond door gaan. Naar
schatting zijn er zeker
1000 mensen geweest.
Er was dan ook veel te
zien en te koop.
Het 'Z WA RT E SCHAAP'
van Dorpsbelangen werd
gewonnen door: Henk
Stollenga. Hi j had het ge wicht precies geraden nl.
63 ,6 kg. Het hoogste
aantal geraden G.-T .
expressen was 2000 en
het laagste aantal 79.
Het waren er 431 en
Betsie Havenga won de
kadobon .
De uitslag van de
ballonnenwedstrijd wordt
na 1 september a.s.
bekend gemaakt. Er zijn
3 prijzen t.W. boekenbonnen van f. 25,-, f.
15,- en f. 10,De braderiecommissie
wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de
medewerking in welke
vorm dan ook.
Wat ons betreft : TOT HET
VOLGEND JAAR i!!!!

'Voor elk wat wils'

welk schaap?

Hanegevechten
Ongeveer 2000 man
(man , vrouwen kinderen)
waren zaterdagmiddag
aanwezig om het grootse
spektakel 'de Hanegevechten ' te aanschouwen
Het werden weer spannende gevechten en uiteindelijk won Anita
Stollinga bi j de dames
met als goede tweede
Jeanette Nijdam (Westerbroek) . Bij de heren was
het een uitputtingsslag,
gewonnen door GeertJacob van Dijk gevolgd
door Rinus Bouwman .

"Henne "gevechten?

In de pauzes werden de
befaamde badkuipglijbaan races gehouden.
Sommigen gingen jammerlijk ten onder, voor
anderen was het Damsterdiep veel te smal. Als
grote winnaar kwam uit
de bus Jan Havinga.
Onze complimenten voor
de organisatie die zorgde
voor een schitterende
show met parachutisten .
AI met al was het dit jaar
weer een groots spektakel.

School reisje
Garmerwol de
(ie t/m 3e
klas)
De schoolreis
Maandag 15 juni 1981
gingen we naar Schiermonn ikoog . We moesten
om 7.45 weg om op tijd
bij Lauwersoog te zijn
waar dat we op de bo ot
kwamen die om 9.00
weg ging. De boo t was
om 9.45 op Sch iermonn ikoog aangekomen .
We moesten ongeveer
vier kilometer lopen voordat we bij de boerderij
aan kwame n. Om 11.00
waren we bij de boe rderij aangekome n. Wij
kregen de helft van de
stal. Een poosje later
gingen we fietsen huren.
De meisjes mochten
eerst een fiets uitzoeken
de jongens daarna.
's Middags gingen we
met een tractor langs de
zee de tracto r bleef ongeveer een hal f uur staan .
Toen die half uur om
was moesten we weer
instappen. Toen we weer
terug g ingen zaten er
weer anderen voor in de
kar. Daarna gingen we
gelijk door met een fietstochtje langs de duinen
en bos. Er waren een
heleboel kinderen die de
weg kwijt zijn geraakt.
De kinderen die de weg
niet kwijt zijn geraakt zijn

naar de vuu rtoren gegaan. De kinderen die de
groep kwi jt zijn geraakt
zi jn ook naar de vuurtoren gegaan maar daar
waren de andere kin deren al weer weg , want
ze zijn op zoek gegaan
naar de andere groep. De
op zoekgeraakte groep is
toen maar naar de boerderij terug gegaan . Daar
hebben de kinderen die
het wouden een spelletje
gedaan . Er waren een
paar kinderen sie ze
gezien hadden en zeiden
dat wij weer naar de
boerderij terug zijn
gegaan . Toen zijn zij ook
maar weer naar de boerderij teruggegaan. Later
zijn we ook nog naar een
grote bunker geweest
maar die was dicht.
Daar tegenover was ook
nog een bo s. Toen zeiden
ze ga maar naar de
berkeplas maar die
konden we niet vinden
dus zijn we maar door de
bosjes gegaan . Later
werden we weer geroepen dus zijn we weer
terug gegaan . Toen
gingen we weer terug
naar de boerderij. De
moeders maakten het
eten klaar. Het duurde
niet lang of we begonnen
te eten van de macaron i.
Toe n we niks meer
lusten werd er afgewassen. Later toen het afwassen klaar was gingen
we naar het strand een
strandwandeling maken .
Toen we die gemaakt
hadden gingen we op de
fiets weer terug . Toen

'Alpen
Jagers'

drukte was met allerlei
attracties.

Woensdag 10 juni naar
Beatrixoo rd Haren . Dit
wordt al bijna traditie dat
wij tijdens het zomeravondfeest van Beatrixoo rd optreden . We begin nen eerst met een
wandeling al spelende
door de gangen langs de
kamers voor d ie pat iënten die niet aan het tuinfeest kunnen deelnemen .
Dit is alt ijd zeer dankbaar
werk wat ook door de
patiënten zeer op prijs
gesteld wordt.
Daarna nog een concertje op het feeslIerrein
waar het een gezell ige

Zaterdag 13 juni was het
voor de kapel wel een
heel drukke dag . 's Middags 1 uur een optreden
in Haren op de braderie
aan het Raadhuisplein en
Meerweg .
De eerste 2 uur zaten we
midden op het Raadhu isplein voor een terras
waar ze uit een kraan
van dat koele bru ine nat
tapten. 't Was behoorlijk
warm die middag dus
zaten we op een goede
plaats. Daarna hebben
we nog een klein uurtje
gespeeld aan de Meerweg op het terras van

we er weer waren maakten we ons gauw klaar
voor op bed, zodat we om
11 uur op bed lagen .
Dinsdag.
7.30 moesten we opstaan we maakten alles
klaar voor het eten . Toen
gingen we eten we
moesten ook een lunchpakket maken . Toen
gingen we afwassen
toen we dat gedaan hadden gingen we naar de
berkeplas we hadden één
ba l meegenomen waardat we met mevr. van
Hu is spelletjes mee
deden . Later gingen
mevr. van Huis weer
zillen . Eerder zijn we
naar kobbedu inen gegaan waardat we 2.30
uur gelopen hadden met
een gids. Later zijn we
weer naar de boerderij
terug gegaan. Later zijn
de jo nge ns met meester
weer naar de berkeplas
gegaan om Rik zijn horloge op te zoeken . Om
half 7 gingen we capucijners eten. Om 8 uur
zijn we weer naar de
berkeplas gegaan daar
hebben we een speurtocht gedaan de nummers waren 1 tot en met
20. Eén van de laatste
nummers was hoorde
een vos bij d ie vos was
mevr. Siepe l. Om 10 uur
kregen we een ijsje als
pr ijsje. Om 11 uur moe
gingen wij slapen .
Woensdag
Om 8 uur g ingen van
bed af, want toen gingen
we ons aankleden. We
gingen toen we ons aan-

gekleed hadden eten nog
niet iedereen was klaar
d us we maakten eerst
een lunchpakket. Later
g ingen we gewoon eten.
Toen het eten klaar was
werdt er geveegd en afgewassen . Om 9.30
moesten we onze fietsen
weg brengen. Om 10.30
hebben we in de duinen
gespeeld. Om 13.30
gingen we winkelen tot
15.30. Om ± 15.45
gingen we patat eten
met een frikandel of
kroket. Om 7.00 gingen
we lopent naar de boot.
We waren er alom
17.45. Om 18.00 vertrok
de boot naar Lauwersoo g. En van Lauwersoog
g inge n we met auto's
naar Garmerwo lde. To en
we er waren mochten
we gelijk naar hu is.
elsa

een winkel galerij . Ook
hier veel publiek. Om 4
uur was het snel inpakken en wegweze n. Na
ons thuis wat opgefrist te
hebben was het om half
acht 's avonds weer aantreden in Den Andel.
Daar hadden ze een
straatfeest georganiseerd . Ook Anita Stol-

lenga was met ons meegegaan . Waar we
natuurlijk weer met haar
o ptraden met de koe en
de geit.
Tot ruim 11.00 uur
hebben we daar gespeeld
voor een geze llig en
tevrede n pub liek, waarna
we moe doch tevreden
huiswaarts keerden. A.M .
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Plattelandsvrouwen
Garmerwolde
Op 21 mei j.1. sta pten 20
sportieve platt eland svrouwen uit Garmerw old e op de
fie ts voo r een tocht in de
omgeving. Het g ing richting Slocht eren. On derweg
werd de zeefdrukkerij
'Screen 70' , aan het Sloc hterd iep bezichtigd. De eigenaar I iet ons het hele bedrijf zie n en legd e uit hoe
o.a. sti ck ers worden gemaakt. Daarna peddel de n
we ric hting Slocht eren
waar een hapj e gegeten
werd en vervol gens wandelde de gro ep door het
Slocht erb os.
Het was inmiddels bloedheet geword en en op de
teru gw eg werd in Hark stede nog een verversi ng gebru ikt.
Om 4 uur was de hele
groep uitge laten en zond er
lek ke banden weer in Garmerwolde teru g. \
Er wordt nu elke d insdag avond gefietst . Iederee n
kan meedoen. Er wordt om
19.30 uur gestart bij boerde rij Bus.
Donderd ag 11 juni gi ngen
de Platt eland svrouwen van
Garm erw ol de met een voll e
bus naar Overij ssel. Behalve leden van de afd. Garmerwolde waren ook 15 leden van de afd . Ten Post
meegegaan.
We vertrokk en fijn op tijd ,
maar waar heen, dat wisten
we niet, want het was een
verrassing stoch t.
Omd at mevrouw Wierin ga
verhind erd was, spra k
mevr. Havin ga name ns de

reiscommissie een welkomstw oord.
Tuss en Vasse en Geesteren
ging en we koffiedrinken .
Daarn a do or het Springerdal, bij de grens langs , naar
Latth rop , waar we de
Ger riehoeve bezichtigd en.
Dit is een soort rariteitenkabine t. Men kan het zo
gek niet bedenken of het
staat er wel . Ou de jachtg eweren, strijkijzers, typem achi nes, oud e bakkerskarren
munt en, enz. enz. teveel
om op te noemen. Natuurlijk on tbrak het kalf met de
2 kopp en niet. Van de
Gerr ieho eve gin gen we
naar Overd ink ei waar de
brood maalt ijd op ons
wachtte.
Hierna gi ng de reis naar
Ensch ede naar het textielmuseum. Na een rondl eid ing van ongeveer een uur ,
waarbi j we pracht ig kant
zage n en een demonstrati e
met versch ill end e weefgetouwen , ging het richting
Holterb erg waar we nog
een half uurtj e pauze hadden. Tijd om te winkelen
was er niet omd at de versc hillen de bezoekjes wat
waren uit gelopen. We arriveerden om half 6 in Haarle
(Ov.) waar we din eerden.
De stemmi ng zat er toen zo
goed in dat de chauffeur
door enkele dames (we
noemen gee n namen) met
prop pen we rd bekog eld ,
waarop hij zich natuurlijk
ni et onbetuigd liet.
Als ui tgelaten schoo lkinderen hebben we de reis
voo rtgeze t, waarbij luid
werd gezo nge n.
En toen krege n we cont role
van de Rij ksverkeersinsp ecti e. De heren werde n met
luid geju ich ontvangen, zodat ze zic h eerst niet verstaanbaar kond en maken .
En daarn a hadd en ze het

Rabobank
geld en goede raad

~

niet gemakkelijk door alle
opm erking en van de dames
Maar alle pap ieren war en in
ord e zodat we zond er hin dern issen thu is kwamen.
Het was een prach tig e dag.
Het weer was niet zo mooi
maar daar hadd en we in de
bus geen last van.
De reiscommi ssie heeft wel
eer van het vele werk
gehad .

-

-

-
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liana ' zal gevraagd
worden om het g eheel op
te lu isteren .
Nadere g egevens volgen
in augustus per stencil.
Hou dus allen die datum
vrij. om mee feest te
vieren.
Verder ligt het in d e bedoeling om op vrijdag 25
september weer een
puzzlerit voor auto's en
motoren te organiseren .
Wie zin heeft om daar
aan mee te doen , kan de
datum dus vast noteren .

--

Nieuws van
de Ver. van
Dorpsbelangen
Stoomfluitje
Thesinge
TE KOOP:
FEEST ROND DE
NIEUWE HUIZENI
PUZZLERIT
Als alles naar wens verloopt, zullen de eerste
ac h t nieuwe woni ng en in
Th esinge op 1 september
a.s. opgeleverd word en
en de eerste acht
bewoners kunn en dan op
4 se p te m be r de sl eutel in
o n tva ngst nemen .
Daa rom zal er op vrijdagav o nd 4 september feest
zij n . Na het (nog
ge he ime) officiële, ged eelte , zal er een touwt rekwed strijd tussen
teams uit de verschillende straten van Th esinge
geh oud en word en . Da arna zal er de t rad ition el e
st oel endans zijn . W egen s
het sl echte w eer, kon d ie
op 30 ap r il niet
d oo rg aa n . Laten w e
hopen d at de we erg od en
o ns nu beter g ezind zij n .
De muziekverenigin g 'J u-

Philips autoradio FM en
Middengolf f. 50.-Bert Buringa, L. V.d .
Veenstraat 24
050 - 416049
TE KOOP:
Diane 4 Met brandschade.
2 CV 4 met scheef wiel.
J . Spanninga ,
tel. 05967 - 2201
GEVRAAGD:
Gedragen kind erkleding
voor Eth iopië heel en
schoon voor kinderen
van 0 t/rn 12 jaar.
Wobby Hardeman
Mol enweg 22 - Thesinge
Wij zoeken een werkster
voor twee ochtend en per
week . E. Gnirrep , Luddestraat 3, Thesinge
Iemand d ie ons wil helpen met d e tuin .
T. Heuvelmans ,
Schutterlaan 29,
Thes ing e, tel. 2001.
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Dörpsproat
Ziezo dat hemm'n w ie
ook weer had , zee keerl
dou hai pond meel opvreel'n haar.
Zo is 't oo k met feestweek , dat hem m'n wie
ook weer had . Over 't
gehail genoom'n is 't
dun k m ie hail best ga an.
Woensdago avend begu nt
met 't viss'n. Best weer
en 'n ha il bul t deel nemers en deelneemst era.
Ze hemm'n mie verteld
van zo 'n 53. Jong en old .
Dat mos 'n volg 'nde keer
ai gelk 'n beet je aans,
doch l' n sum mege
men s'n . Dat deelnemers
in twei groep'n verda ild
werr'n den hemm'n
Jutjen ook 'n beetje meer
kaans op 'n prieske, 't
waar'n nou maist de a lle
geroet ineerd 'n . Verd er
was't goud organi seerd .
Elk en ain k reeg 'n
genummerde plastic zak
mit om daar de vangst in
te dou n en dat was
loate r makkelk te controleer'n . 'n Pluumke.
Dunderdag middag mi t
kinder dou was 't röt
weer. BegrooteJ k veur
dat kJ aine go ud, maar ze
haar 'n d 'r ook nog wel lo l
aan , netg li ek hou nat dat
ze ook waar 'n . 't Gecos tumeerd voet bal is 3-3
worr'n.
Voll ey ball 'n bleek internatio noale angeleeg 'nha id te weez'n. want d'
amerikoan 'n in 't dörp
speuld 'n ook mit. Ain
ding was jammer, dat
summ ig'n nait eem 'n
na ar spelregels vroagd

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

-

- -

-
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haar'n. Zai sch ro kk'n
sums .al as bal 'n beetj e
dicht bie kwam .
'n Bekende bo er , de i wie
kortsleed'n nog as 'n ol
kee rl mit stok deur 't
dö rp zaag 'n stunteln en
de i ook zien verda inst'n
as voetballer het , gaf
toch zulke formidoabele
sme sjes , daar hem m'n
vraauw en ik mit verboaz'n naar sta an te
kiek' n. Rug was weer
beter dat kon je wel zain .
Nou en vrijdag mit de
braderie, wat 'n stuk
vo lk , hartstikke geze ll ig
en mooi weer. Of ze
almaal goie zoak 'n doan
hemm 'n dat wail'k nait.
D'r waar'n een paar bie
de i waar'n in 'n snor eetver koch t. Zo as vraauw
m ie vertelde hem m'n
d'am er ikoan en oo k wat
kocht en ga an d 'r verschill 'nde haand waarkspull 'n mit naar Amerikoa. Joa en wat 'k zo
mooi van , was 't koukblokk 'n of koukhakk'n .
Het was al 'n paar jaar
leed 'n dat we dat doan
haar'n , maar d'r waar'n
nog 'n paar bie dei 't nog
wel konn 'n . Dei sluig'n
kouk no g in ain moa l
m idd 'n deur, maar d 'r
waar'n oo k 'n hail bul t
d ie haar 'n 't nog nooi t
zai n. Do u 't doan was
hemm'n wie mit mekaar
stro at weer o proem d . 't
Was maar eem 'n dou
was 't weer netjes en zo
heurt ook ja.
Ver lötl'n is ook 'n groot
succes worr'n . 't Waar 'n
apmoal priez'n, dank zij
onze mi dd 'nstanders, de i

he mm'n zic h weer van
de go ie kaant loal'n zain .
Bed ankt lu .
En dou zotlerdag nog .
Het grode spek toakeI.
Hoanegevec ht 'n , bad koeprees of hou dat ze 't
ook nuim'n en netuurjek
de valschaarmspringers.
En weer mooi weer d'r
bie , 't kon nait beter. J oa
de i valsc haa rms pri nge rs
dat was wat moois, dei
hemm'n hail wat vol k
trokk 'n . Zo'n 1500 tot
1700 mens 'n. Hartstikke
mooi, maar ik heurde
to uvall eg 'n vraauw
naast mie zegg 'n : " Daar
is ja niks bie, dat naar
be need 'n spring 'n . As ze
nou nog es zo ver
omhoog sprong'n, den
was 't nog wat " . 't Is
maar net hou dat je 't
bekiek'n . All es bi e mekaa r was 't weer hail
mooi. Kro ug ho ll ers
hem m'n dunk mie ook
wel goie zoak'n do an,
zodat elk wel weer tevree
weez 'n ken en gaan
gedacht'n al weer oet
naar 't volg'nd jaar.

De Ten
Boerster
Vishandel

J.L. HAVINGA THESINGE

R. BOLT

op de bra derie ni emand de krant heeft
o pgezegd
op de braderie zich 9
nieuwe abonnees
hebben gemeld

Schildersbedrüf
H. Hofstede
verf · glas · behang ·
ktompen laarzen
>

9797 PC Thesinge,
GN . Schutterlaan 28.
telefoon 05902· 1957

Motor of
bromfiets
HOTORENHANDEL

Wist U dat

-

-

A nn em ari e 8 ibon al
vier jaar aan de krant
heeft meegewerkt
(o .a. intervieuw en
puzzJes)
ze er nu mee stopt,
wegens het verhuizen
uit Garmerwolde
w ij haar hartelijke
danken voor dealtijd
zeer plezierige
samenwerking

Luddestraat I

Telefoon 1262

Joop
lIoordhof
8ov.JIg.1td

Levering van alle soorten

. rijwielen, motoren,
bromfietsen
ZUN DAPP • KREIOl ER . GARELlI
-V ESPA . TOMOS - YAM AHA

·FANTIC
. A~ "~ en ~ Uft 'l'OOfflJO<1

en onder~
• 'rrmo stf"I'(~ en ~atJe

~ . V~ lJ(C n.KWn

RIJKSWEG IS
GARHERWOLDE
TELEFOON 05902-1624
We n..pb.a u 's

mund~C"

d~1

de gehele

Inloten

~BLOEM'

. \ \ KWEKERIJ

Rund -

FIRMA R. VEENSTRA

en V ark en s-

Ommelanderstraat 90
Ten Boer · Tel. 05902-2964

slagerii
Biedt een
volle di g

Elke dinsdag

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

12.00- 13.30 uur
Thesinge Café v.d.
Toorn
16.00-18.00 uur
Garmerwolde Sportveld

assortiment
voor
kamer en tuin
Bestellingen worden
bezorgd:
vrijdagmo rge n te Thesinge
Vri jdagmiddag te G armerwol de

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902·2946

Thesinge
Het schoolreisje van
klas 3 en 4 op donderdag 25 juni 1981 met
de tre in .
Ruim ha lf ac ht stonde n
bi j na alle kindere n van
klas 3 en 4 al bij de
b usha lte in het dorp te
wacht en. Eentj e kwa m er
nog aan ter wijl we in stapten . Maar toen was
er nog een d ie ken ne lijk
gee n zin in het sc hoo lreisje had . Hij wa s 's
morgens niet bij de bu shalte. All es was sti l en
donker in huis. O p de bel
dr ukken : er kwam niemand . Door de brievenbus lui steren : er we rd
ni ets gehoord . Er we rd
doo r de b rieve nbus gero epen : "de bu s staa t er ,
schoo lreisje". Er werd
ni et o p ge reageerd. En
de bus ko n ni et lan ger

wac hte n, want we rede n
met de dienstbus naa r de
stad .
Onder weg stapten hier
en daar nog eens een
paar me nse n in, kek en
verwo nde rd da t ze in
zo'n vo lle bus terecht
kw ame n, we reden na
G arm er wol de rech tst reeks naa r de stad . Bij
de krui sing met de P.
Campe rsi nge l zat er
ineen s een beke nde au to
uit Th esin ge ac hter o ns .
De kin deren hadden
het d irekt in de gate n en
riepen: Hij zit achter o ns
in de auto . De auto
haa lde o ns in en bij de
vo lgende stopl ic hte n,
we rd het jo nge tje ove rge laden van de auto in
de bus. Er werd even
hev ig geapp laudiseerd en
we ware n blij dat iedereen er da n nu was en
rede n naar het treinsta ti o n . Er werd nog eve n

door so m mige ki nde ren
gevraagd : héjoh , had je
je vers lape n? Het antwoo rd was ko rt maar
krach tig : ja (maar hij
blee f vrol ijk en had gee n
last van oc hte ndz ie kte ).
Om rui m twinti g over
ach t ver tro kken we per
ext ra t rei n van he t ·treinstati o n. Toen zaten o nze
sc hoo lk inderen en de
kinde ren van nog een
sc hool er in . Meeste r en
de vier moed ers kre ge n
iede r een groepje van 4 à
5 kinde ren toegewezen,
zo wis t ieder nbij wi e hij
hoor de. In Ass en kwamen er nog een s 2
sc ho len bij en toen was
de trei n vol. We reisde n
in een 1e en 2e klas
cou pé. De kinde ren
von den dat als je 1e klas
reisde , je toc h mo oi er
zat , dan een 2e klas. We
sto pten onderweg bij een
aanta l sta tions nog eens.

lets te vieren?
Dan voo r een lekker stukj e taart of gebak, even na ar

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

BokkerU Stol
J.C. Kapteyn laa n 18
97 14 CP Gron in gen
Tele foon OSO·730498

~
~

Oost èm am ri klaan 117
9715 PB Groninge n
Teleloon 050-772552

Fa. J. en J. van
Leggelo

~

Garm erwol de
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naa r R.K. Stol,
Dorpswe g 40. Garmerwolde, tel. 050·416292 of 730498

050·416389
Oversch il d

05966-374

Bij o ns vindt u een keur van kwaiiteit srneubelen.
Ni N alleen mod ern - maar ook k lassieke wo onv ormen
laten w ij u graag zien .

Voo r ' n vrijblijvend kijk je o f advies - óók over
vloer bedekk ing en gordi jnen. bent u alt ijd van hart e

In Zwoll e mo este n de
w issels verande rd worden . De raam pjes gi ng en
vlug naar ben ed en , zo
ko nden we eve n fr isse
lu ch t happen . Zo d ra we
wee r red en moest en de
raa mpjes we er d icht.
Tijd ens de tr eintocht
we rd er ge lezen, gezo nge n, ge spr o ken, ge geten,
gedronken .
Ruim half elf kwam en
we op het stat ion in
Arnh em aan. H ier kon de n we de spullen d ie
we overd ag niet nod ig
hadd en in een kluis
sto pp en. Ied er voegde
zich bij zijn groepje en
we wa nde lden to en in
plm. 15 minuten naa r de
Rijn kad e. Dit gi ng ond er
pol itie-ge le ide . Het was
een hele lange sto et ,
want all e 4 scholen uit
de trein hadden hetzelfde
programma.
Om 11.00 uur maakten
we een boottoch t over de
Rij n. Nadat we eerst over
3 à 4 boten heen
mo est en lopen , kwamen
we op de boot di e voo r
ons bestemd was. Je kon
boven en ben ed en zitten .
Deze boottocht bracht
o ns naar de West erbouw ing, wa ar een speeltuin
is . We moe ste n eerst een
aantal tr appen opl o pen,
want het ligt op een
heuv el.
Na wat ge d ronk en te
hebben , ko n iede reen
zi ch hier best vermaken.
We zijn hier ook in de
kabel baan gewe est.
Daarna k regen we all emaal patat aangeboden.
Wat de een niet op kon

Boeren-BurgersBuitenlui!
Voor he t uitvo ere n van
werkzaamhede n van . . . elerlei
aard ,
Staat het lo on bedr ijf 'Sto weza'
dag en nacht voo r u paraat .

welkom .

Slaseer . 'ren Boer
WONINGINRICHTING
Stadsweg 61 · Tel. 05902·1lBl
lnl.: P.J. v. Zanten
Tel. 0 50-416091 b.g.g. 050·4 16328

lustte de ander er wel
bij . Om 2 uur gingen we
per bus van de Westerbouwing naar het Openluchtmuseum . Dit was
ongeveer een half uur
rijden . Nadat we bij het
restaurant onze consum ptie hadden gebruikt ,
gi ng iedere begeleid(st)er
met zijn groepje afzonderlijk door het Openluc htmuseu m. Je zag er
o .a. waterrad molen voo r
fabricage van papier,
oude hu isjes, klederdrachten, ophaalbrug .
Daarna gingen we met
de bus door het Safa ripark in Beekbergen. Toen
we eraan kwamen rijden
gingen de grote gazen
deuren open . In de
bomen zag je televisiecamera's hangen. Hier
waren o.a. de volgende
dieren: gi raffe 's, zebra's,
leeuwen , neushoorns,
div . soorten grotere

vogels. Er kwam stat ig
een g iraffe op onz e bus
af. Een paar kinderen
hie lden brood tegen het
raam aan, en de g iraffe
begon aan het raam te
likken .
Om 5 uur was de
Safari rit afgelopen en
gingen we in dezelfde
bus door naar het tre instation . We haalden onze
spulletjes weer uit de
klu is en liepen door naar
de trein die al klaar
stond .
Nu gingen we verw isselen van coupé, zoda t
ieder het verschil kon
merken . Somm igen hadden nog wat te eten en/
of te drinken , er werden
spelletjes gedaan , iedereen moest van de w.c.
gebruik maken, en met
een vertraging van
ongeveer een kwartier in
Zwolle (het werd omgeroepen op het N.S.

...

DE VRIJE POMP

station in Gron ingen)
kwamen we om plm .
kwart voor 8 aan in
Gron ingen. Hier stonden
ongeveer 7 auto's klaar
om ons weer naar
Thes inge terug te
brengen .
Wat het weer betrof
kunnen we terug zien op
een uitgezochte dag en
een schoolreisje dat aan
alle kanten goed bevallen
is. Voor sommige kinderen was het een
belevenis op zich dat ze
voor het eerst in de trein
zaten!
Een begeleidster.

Moet dat nou'

Op bovenstaande fot o
ziet U ro mme l op straat
ligge n ui t een stuk gepikte vuilniszak . Dit zie je
wel vaker in de straten
van ons dorp. Het is
maar een vies gezicht.
Als U merkt dat het uit
Uw vuiln iszak is, zou U
het dan willen opruimen?
De jeugd kan er dan niet
mee gaan voetballen en
er ontstaat geen muizeof rattenplaag.
Het stuk pikken van de
vuilni szakken is te voorko men door een sc heutje
bleekwater in de zak te
doen , alvorens deze dic ht
te binden.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen

oude rijksweg I 1
GARMERWO LDE

onderhoud

tel. 05 0-416 50 I

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen
,I
Natuurlijk make n wij graag een sche rpe o fferte voo r u als

't

om

een zonnescherm gaat.
Maar te ven s ho udt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met he t
opnieuw bekleden van mar kiezen, o f met het reparere n van

tenten ,
Ons leve ringsprogramma o mvat verder:
vo uwwanden. verduisteringen. r o lluike n , voorzetra men en

ko struk tiewerken .
Inform eer vr ijblijvend naar o nze mogeli jkheden en prijzen.

Fa. ti. w.d. tlolen & Co.
Kantoo r en werkplaats: Oode Rijksweg 12. Garrre rwolde. tel. 0 50·4 16098
Adviseuze voor l e we nbo rg mev r H. Drewes . Meerpaal 170. te l. 050· 4 10S 3 1
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