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De kran~ .n de komende
maanden
Dit maandblad willen wij levendig houden. Eén van de
belangrijkste bestanddelen
van het dorpsleven, is het
bestaan van de vele verenigingen. Daarom zien wij
graag verenigingsnieuws in
ons blad. Nu de herfst voor
de deur staat , gaat het verenigingsleven weer opbloeien.
Daarom vragen wij met klem
om correspondenten van alle
verenigingen, die ons hun
nieuws doorspelen .
Is schrijven een probleem?
Vertèl het ons dan, zodat wij
het op papier zetten. Dit

geldt ook voor allerlei ander
soort nieuws mensen!
Deze winter willen wij ook
dorpsgeschiedenissen brengen, bijvoorbeeld een terugblik van oudere inwoners op
het leven in Thesinge en
Garmerwolde toen. Dat lijkt
ons nu heel interessant. De
'Express' moet een boeiend
blad blijven. lezers en lezeressen, werk mee aan het
krantje! Dat kan als nieuw
redaktiel id. maar dat kan
ook als tipgever: wij houden
ons aanbevolen!

Yerkeersmaa~re.elen
Schu~~erlaan
In Thesinge is een 'Openbare discussie' op gang gekomen naar aanleid ing van
een enquête , die de Vereniging van Dorpsbelangen liet
rondgaan . Het betreft hier
verkeersremmende maatregelen aan de Schult erlaan,
waar de veiligheid van het
'langzame' verkeer inclusief
huisdiere n en eenden te
wensen overlaat. AI jaren
wordt er door aanwonenden
geageerd tegen de Razende
Roeitjes die hun snelle
auto's en moto ren belanqrijker vinden dan het leven
van mens en dier. Nu
hoogstwaarschijnl ijk de
rioler ingswerkzaamheden
aan de Schutte rlaan alsnog
in het najaar van start gaan,
bestaat de mogelijkheid om
tegelijkt ijdig verkeersremmende maatrege len aan
te brengen: jammer dat het
zo moet, maar vriendelijk
verzoek om wat kalmer aan
te doen heeft tot nu toe welnig zoden aan de dijk gezet.
Hoewel de meeste bewoners

van de Schutterlaan inderdaad toegeven 'dat het met
het snelverkeer de spuigaten
uitloopt, is niet iedereen gelukkig met de weinige mogelij kheden die er zijn om de
snelheidsman iakken tot
kalmte te dwingen . Sommigen vinden dat het karakter
van de laan daardoor wordt
aangetast. Maar bovendien
maakt het hele dorp gebruik
van deze 'verkeersader', zodat dan ook de gehele ge·
meenschap de kans heeft
gekregen zich over deze
kwestie uit te spreken. Het
gaat hier om verkeersobstakels' in de vorm van inspringen in het wegdek.
Hoe staat het nu met de uit slag van deze enquête? Bij
het ter perse gaan van dit
nummer was dat nog niet
bekend, zodat wij daar later
nog op terugkomen. En 0 ja,
willen degenen die dat tot
nog toe vergeten zijn, alsno g
hun formulier inleveren bij
de Vereniging?!

Woensdag 1 ju li vond het
jaarlijks uitstapje plaats van
de 60-plussers uit Thesinge.
Onder ideale weersomstandigheden (droog en niet te
warm) werd 's morgens om
half 10 gestart richting Staphorst waar de koffie voor
ons klaar stond. Na een
pauze van een half uur werd
koers gezet naar het saffa ripark op de Hoge Veluwe.
Daar kon men de wi lde dleren in de natuur bekijke n.
Erg wi ld leken ze niet. Je
zou ze zo wel over de kop
kunnen strijken. Er werd 2 x
door het park gereden zodat
we alles goed konden zien!
Toen ging het verder naar
Doetinchem . Daar zouden
we tijd genoeg hebben om
de winkels te bekijken. Vlak
bij Arnhem beleefden we
een ander avontuur. We kwamen in een file van 4 km. terecht. Je hoort het alle dagen op de radio. We konden
nu dat ook eens meemaken.
Gelukkig dat de zon niet
scheen, het was nou al erg
benauwd in de bus. Na een
uur konden we onze reis ver-

volgen en kwamen we om
half 4 in Doeti nchem aan. Er
kon toch nog een pauze van
een uur gehouden worden,
dan kwamen we 's avonds
maar een beetje later thuis.
Dat was niet zo erg.
Om half vijf ging het naar
Holterberg, waar we een half
uur pauze hadden. Daar verkochten ze ook 'fideko ', hoewel ze niet wisten wat het
was.
Weer in de bus kwamen de
tongen goed los en er werden hele plannen gemaakt.
Er kwamen voorstelle n om
samen een grote leefkuil te
maken op het sportveldje.
Om het toerisme te binden
wilden we een berg maken.
De 'eerwal' van v.d. Woude
leek ons daar uite rmate geschikt voor. Een 't rekker' en
wagen was beschikbaar. Zo
duurde het niet lang of we
waren in onze laatste
pleisterplaats Vries. Daar
werd nog wat gegeten en gedronken en toen ging het
huiswaarts.
Tegen tienen waren we weer
in Thesinge. Er was een fijne

dag ten einde. De reis was
prima georganisserd en hiervoor alle hulde aan het

bestuur van de bejaardensoos Thesinge.
Een passagiere

het wel als er kleine luchtbelletjes in zitten , want dan
was de wijn nog niet uitgegist.
Voor de flessen wijn die wij
van onze verdiende centen
bij Roger kochten , werd de
etiketteermachine aangezet
(alle flessen waren reeds
gebotteld en ook machinaal
van een kurk voorzien). Als
het etiket erop zit is de fles
klaar voor de verkoop.
Aan het etiket is trouwens
veel al te lezen. Daarom leek
het ons leuk om aan de
hand van het etiket van onze
wijnboer wat van die
moeilijke begrippen te verklaren.
Op het etiket van een goede
fles wijn staat de naam van
de eigenaar en de mededeling dat de wijn in zijn
eigen kelder is gebotteld:

Yjer ,.hesjnsers aan he.
drujyenplukken, deel III
In deze vakantieperiode
brengen wij , heel toepasselijk , het derde en laatste
deel in deze serle. Weet u
het nog - de Wijnkalender,
die in het juni-n ummer van
de Ganner & Thesinger Ex·
press werd al gedrukt, dient
ook als illustratie van déze
aflevering_Bedankt schrij vers, voor julli e inlonn atieve
verslag - en, zoals altijd ,
hopen we dat goed voorbeeld goed volgen doet: alle
'hobby'-verhalen van alle
lezers zien we vol belangstell ing tegemoet !
In de plukperiode kwamen
we twee maal daags met
een volle bak druiven terug.
Een aandrijlstand wordt dan
gekoppeld aan de traktor. De
draaiende beweging wordt
dan overgebracht op de onder op de bodem van de
balk liggende vijzel. Via een
flexibele plastic pijp gaan de
druiven naar de druivenpersmachine.
In een kwartiertje is de hele
bak leeg (het gezwoeg van
± 15 mensen gedurende
4 uur!) Nu kan de persmachine in werking worden
gezet. Bij een enkele wijnboer werken ze nog met een
handbediende pers, maar
dat is een curiositeit. Daar
gaat het in elk geval niet om
een zo groot mogelijke produktie.
Alle wijnboeren hebben een
persmachine , een erg dure
aanschal, niet geschikt voor
coö peratief gebruik.
Gedurende het draaien van
de trommel komen bij elke
wending de twee ronde metalen platen steeds dichter
naar elkaar (zie tekening
perstrommei).
Het is een volautomatis che
machine, waarop je net als
bij onze wasmachines kunt
kiezen uit een aantal programma's. De wijnboer kan
in elk geval rustig van zijn
middageten gaan genieten,
zonder dat de boel in 't honderd loopt.
De pers staat zo opgesteld,
dat het uitgepers te druivesap in een putje eronder kan
stromen in een grote betonnen bak. Bij een andere wijn -

boer waren twee van die
putjes, zodat er één algeslote n kon worden met een
stop als de container eronder vol was. Uit de container wordt de nu reeds
gistende nieuwe wijn overgepompt in grote roestvrij
stalen reservoirs. Hieraan
hangt een kijkglas, zodat je
kan zien hoeveel erin zit.
Is de wijn eenmaal in
reservoir, dan kan het
gist ingsproces goed beginnen. Om dit proces te
remmen ol te versnellen kan
de temperatuur verlaagd ol
verhoogd worden. Dit hangt
al van het druivesap en van
de inzichten van de boer.

Mise en bouteille à la
propriété.
Roger Reverdy-Cadet ,
de naam

wijn ook uitgevoerd wordt
naar Engeland
Domaine des trois Noyers,
eigendom van de drie notenbomen (het wemelt hier nl.
van de walnotenbomen)
Appellation Sancerre
Contrölée - Appellation staat
voor 'benaming'. Of een
streek, een gemeente, of een
wijngaard wel zo'n
gecontroleerde benaming
verdient, wordt vastgesteld
door een onafhanke lijk

instit uut. De appellation is
een onderscheiding. De wijn
op een fles met A.C. erop
moet afkomstig zijn uit de
streek, de gemeente ol de
wijnga ard die op het etiket
staat. Er zijn nog heel wat
kwalificaties te noemen. Dat
zou hier te ver voeren.
Importé et distribulé par .. .
in dit geval staat hier de
naam van de wijn makelaar.
Deze is te vergelij ken met
onze huizenmakelaar. Hij
bemiddelt tussen wijn boer
en afnemers.
Tot slot nog dil: de geraadpleegde boeken zijn:

Eerst als het gistingsproces
helemaal achter de rug is, is
de wijn goed. Is het proces
nog niet achter de rug, dan
gist de wijn in de fles door
(mousserende wijnen en die
uit Champagne). De boer
waar wij werkten liet als de
wijn in de reservoirs zat, drie
maal het bezinksel weglopen. Regelmatig wordt er
geproeld om te kijken ol het
gistingsproces voorbij is en
ol de wijn al goed is. Is de
wijnboer tevreden over de
kwaliteit , dan wordt de wijn
gebotteld, m.a.w. in flessen
gedaan. Voordat de wijn in
de fles komt, wordt hij nog
eens gelilterd. Mocht u eens
in goede wijn (zonder toevoegsel) wat bezinksel
vinden, denk dan niet dat de
wijn bedorven is. Slecht is

Propriétaire-viticulteur,
zelfstandige wijnboer
Verdigny-en-Sancerre (Cher)
France, plaat snaam
(departement) Frankrijk
Produce ol France, een
produkt uit Frankrijk hetgeen
erop moet staan als deze

l ~---~--~' '":''':'"-~~I
,'

,
I1
I

J

'

,

~\_fJ

Cd
a / l eeMt:
- - _ .. _<--

~f'~l:t
l

'~ _" n..

~ _ .<I "-'

l n t u t. : or rt
)}~:t ~tI ~

I.

1. Allemaal wijn , Ron van
't Holl (Hema-uitgave)
2. De wijnatlas, Hugh
Johmsar (Spectrum, ge druk)
Het onder 1 genoemde
boekje is goed leesbaar en
niet duur (± f 10,-)
De wijnallas geeft veel informatie, maar die is wél erg
prijzig.

Van onze Amer~kaanse
Yr~end~n
The American I.F.Y.E. (lnternational 4-H Youth
Exchange) arrived in Groningen on July 5, where th ey
were met atthe trainstation
by their host families. Most
of the group came to Garmerwolde , but the re was
also a few in Haren, Rui·
sch erbrug , Thes inge, Midde l·
bert and God linze. This pro gram is developedto let
young peo ple go to anot ner
country and live wit h fa rnilies and learn abo ut their
culture and custorns. The
program we are on is a 6
week program. We arrived in
the Netherlands on June 16
and our first host families
were from all over the
Netherlands. It has been
very nice that we are all in
the same area now.
There have been many acti o
viti es plan ried tor us by the
P.J.G. organ ization. We have
played kloo tschie ten, went

to a klompen factory, gone
shop ping in Groningen .and
been to the dan ces have
had . We traveied to Giethoorn and to Schiermonnikoog . They were very nice
and interesti ng places to
visit. We also on our last
day here visited the Domo
me lkfabrieken. We had ou r
farewell party and are now
packing to leave. 11 is very
hard for me to go as I know
it is for the others . We have
had very good host families
and the people in the village
have just been great.
The Am ericans want to
than k everyone who helped
make our stay here such a
great succes. I think there
will be many tears at the
tr ain station as we leave
. suc h good an friendly
peop le.

• hij het Gronings toch weer
onder de knie heeft
gekregen?

• 24 Thesingers een maand
geleden Schiermonnikoog
'bezocht' hebben?

• er van 10 aug ustus tot 25
september in de hal van het
gemee nteh uis Ten Boer een
tentoonstelling 'Oudheid op
reis ' is te zien?

• velen da araan zadelpijn
overh ielden?
• de Schiermonnikoogbevolking (en de horeca) zo
hun eigen herinneringen aan
die dag beware n?

yan

• de familie Schep , na een
groot fees t in hun sc huur,
vertro kken is naar Canada?

.as~.ez~n

Amerikanen in Gar merwolde,
zo langzamerhand een vettrouwd beeld . Zondagavond
5 juli stond dan voor de 2de
keer een groep van 15
Amerikanen, jongeren variê·
rend in de leeftijd van 15 tlm
19 jaar onder leiding van
Nanci op het N.S. station te
Gron ingen . Daarnaast en er·
tussen de leden van P.J.G.
(de plaatselijke organ isatoren) en de gastgezinnen
(ietwat onwenn ig).
Het was wee r verbazingwekkend te zien dat de ene
persoon aa nzien lijk - wa t
heet aanzien lij k · meer
bagage met zich mee sleepte dan de ander.
De achterbumper van onze
auto lag bijna op de gro nd
vanwege de koffers, rugzakken enz. (kan natuurlijk
ook aan de technische
toestand van onze car gelegen hebben), waarbij niet uit
het oog mag worden verloren dat de leidster ook enig
gewicht in de schaal legde .
In de eerste confrontatie
werden meteen alle bij hen
bestaande vooroordelen over
ons ont zenuwd; zo liepen we
niet op klom pen en wasten
we ons ook vaker dan één

• het openingsfeest rond de
nieuwe huizen in Thesinge
op handen is?

Nanci Lundberg
Group Leader 1981

BeleYen~ssen

een

••

keer in de week alhoewel
hen was verte ld dat water
hier sch aars was .
De eerste dagen was het
uiteraard wel wat wennen
aan elkaar, maar na een
week liep alles op rolletje.
Nanc i wist de weg bete r in
de keuken en niet te vergeten de koelkast dan Paul.
P.J.G. organiseerde tijdens
hun verblijf een aantal excursies zoals: ze gingen naar
Giethoorn, de Domo fabr iek
te Bedum , een klompenmakerij in Eelde, een dag je,
nou ja dag je, paar uurt jes
naar Schiermonn ikoog.
Mede daardoor werd de
groepsband sterker zodat
het een aantal malen is
voorgekomen dat bij onze
thuiskomst (na een dag van
hard werken ) het huis gevuld
was met Amerikanen.
'Hye, Hell o (16 keer).
Aan diverse acti vit eit en
welke plaa tsvo nden in de
feestweek werd enthousiast
deelgenomen, vaak tot diep
in de nacht.
Het was in die dagen erg geruststelle nd dat je 's morgens bij het opstaan kon
constateren dat je gaste
w aarsc hij nlijk diep in de

• Johan Mollema, na zijn
vakantie in Canada, liefst
all een nog Engels sprak op
de SRV·wagen?

• het hier gaat om 80 kun st en gebruiksvoorwerpen uit
de Griekse, Romeinse en
Etnische oudheid?
• deze tentoonstelling open
is op werk dage n van 9·12
uur en 13.30-17.00 uur, en
tevens maan dagavond van
18.30-1 9.30 uur?

KERKDIE.S'IE• •EDERLA.DS HERYOR"DE KERK
30
6
13
20
27

augustus t
sep tem ber,
sep tember,
september,
september,

10.00 uur Thesi nge, ds. Geusebroek (Haren)
10.00 uur Garmerwold e, ds. Bouwers (Gr.)
10.00 uur Thesinge, ds. De Vries-Bat enburq
10.00 uur Garmerwolde, ds . De Vries ·Batenburg
10.00 uur Thes inge, ds. Van Veenen (Haren)

nacht dan wel tegen het
ochtendgloren wee r was
gearriveerd. Immers, het is in
ons dorp niet gehee l denkbeeld ig dat mensen ti jdelij k
verdwij nen zodat een zoekactie noodzakelijk is.
Maar zoals een bekend persoo n dan vaak pla cht te zeqgen 'Tomor row is an other
day '.
Echter moeilijkheden hebben
zich gelukkig niet voorgeda an. Kijk, dat diverse
Amerikaanse verwoede
trouwplann en hadden - en
wellicht nog hebben - met
jongens uit Garmerwolde is
alleen maar toe te juichen
voor de groei van ons do rp.
Dat één Amerikaanse bij
wijze van spreken meteen al
de koster opdracht wilde geven voor het luiden van de

huwel ijksklokken en niet
meer naar huis wilde, zijn
details welke met wat andere kleinere detail s op redeIijke wijze zij n opgel os t.
Op de een na laatste avond
trakteerden onze gasten on s
op een wervele nde square
dance sho w, die zeer ge·
waardeerd werd.
Het afscheid was vroeg
(7 uur 's morgens) en
ontroe rend.
Of we vol gend jaar wee r een
gast(e) neme n? We denken
van wel. In onze koel kast lig·
gen nog steeds seven-up
fle ssen wegen s een fout
inkoopbeleid, kan de votqende Amerikaan die opdrinken
want seven-up is niet onze
favorie te drank.
Paul en Geesje

Amer.kaanse as.en
.n Garmerwolde
Van 5-23 juli is er door een
groep Amerikaanse jongens
en meisjes een bezoek ge·
bracht aan Gar merwo lde en
omstreken.
De Platt elands Jongeren
Gemeenschap heeft deze
mense n ondergebracht in
gastgezinnen, waarvan de
zoo n of dochter in de
meeste gevallen lid is van
deze verenig ing .
Op 5 juli kwam de groep aan
in Gro ningen, per tre in, ze
hadden eerst al een bezoek
gebracht aan Honselersdijk.
Maandaç 6 j uli kon er nade r
worden kennis gemaakt met
elkaar in café 'De Leeuw ',
onder het gen ot van een
drankje en een gezellig rnuziekje. De rest van deze
week mde sten ze zichzelf
gaan vermaken. Toch was er
voor hen nog een samen-

komst op woensdagavond .
Men g ing 'klootschieten'
door Garmerwolde, d it is een
soort balspel. Hierbij werd
hun loopvermogen we l op de
proef gesteld.
Zaterdag 11 juli speelde er
een bandje in café 'De
Leeuw'. Hier kon men naar
toe gaan en zich vermaken
met een dansje en een
drankje.
In de loop van de volg ende
week werd nog een bezoek
gebracht aan Giethoorn en
werd in de omgeving hiervan
pannekoek gegeten.
In deze week werd er ges ta rt
met het opzetten van de
steiger voor de badk ulpenrace, de paa l voor de Hanegevec hten en het bakken
van ro lletjes voor de
braderie. Op donderdaçavond werd door een paar

Amer ikaanse mei sjes meegeholpen met het bakken
van 1000 'mi dsummerrols'.
Deze waren bestemd voor de
vrijdag te houden braderie.
Vrijdagsavonds waren een
paar andere Amerikaanse
meisjes aanwezig om deze
'ro lIs ' te verkopen , tesamen
met enkele bestuursleden
van de P.J.G.
Op zaterd agavo nd waren de
Amerikanen te gast op onze
Hanegevechten; er deden
zelfs een paar jongens en
meisjes mee. Internationale
Hanegevechten dus dit jaar.
Woensdagavond 22 jul i was
er een laatste samenkomst
bij Jan Havenga achter de
boerder ij. Men vertrok op
donderdag 23 juli om nog
een paar andere landen te
gaan bezoeken .
Na Duitsers en Amerikanen
is nu het wa chten op .. .
wie weet m isschien we l
Chinezen.

TE KOOP:
2·persoo ns opklapbed,
zonder ombouw of riemen ,
met matrasdek en matras.
f 100,-.
J. Sta r, Hildebrandstraat 20
TE KOOP :
2 fiets zit jes (acht er),
1 zadel tje voor op de st ang
+ ste unen.
1 ki nderfietsje 3-4·5 jaa r.
Petra Jurjens,
LV.d. Veenstraat 15,
Garmerwolde, lel. 050-416094
GEVRAAGD:
Ged ragen kinde rkle ding voor
Ethiopiê. Heel en schoon
voor kinderen van
o tlm 12 jaar.
Wob by Hardeman,
Molenweg 22, Thesinge

Het Bestuu r.

TRANSPORTBEDRIJF

K. Jansen

Geweideweg I 1 • Garmerw olde.
Speciaal ...oor vervoe r van c.onsumptie aardappelen en los gestorte gn.nen
Te l. aso, 416JS 5

Volop belangst elling

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Schildersbedrüf
H . Hofstede
vert gla s· behang ·

Motor of
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MOTORENHANDEL
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Moordhol
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Schoolrejs naar
Schjermonnjkooll

Schoolrejs~e

Garmerwolde
De school reis.
We gingen op school reis.
We gingen eerst naar Assen,
naar het verkeerspar k. Ik
ging in een rood autootj e.
Daarmee ging ik heel hard.
Ik haalde veel in en maakte
wel botsingen toen zei die
meneer dat dat allemaal niet
mocht en die meneer zei ook
dat je moest uit stappen en
dat je moest kijke n welk
nummer je had. Ik had
nummer 74 en als je geen
nummer had, dan had je een
vrachtwagen gekozen en die
had een naam en daarna
ging en we in de trein.
Saartje
Schoolre isje
Donderdagmorgen ging ik en
Gerlind e en mijn moeder uit
bed. Eerst moesten we de
konijn en voeren. Toen
gingen we eten. En toen
gingen we naar school. Mijn
moeder ging ook mee. Ik
had een tas met eten en
drink en. Het duurde een hele
poos voord at de bus kwam.
Maar toch eindelijk kwam de
bus. Ik gaf mijn moeder een
kus en toen ging ik in de
bus. En toen gingen we weg.
Eerst gingen we naar het
verkeerspark in Assen. Daar
waren auto's waar je in
trappen moest. Daarna
gingen we naar Zeegse op
de zandvlakt e. Eerst gingen
we spelen met de bal. En
toen gingen we spoorzoekertje spelen. Mevrouw
Huis kes ging met de eerste
groep weg. Toen gin g

(1 tlm 3e klas)

mevrouw Van der Enden als
tweede groep en toen
mevrouw Pot als derde
groep. Toen mevrouw
Ganzeveld met de vierde
groep en toen gingen wij
met juf , als vijfde groep en
toen ging mevrouw Pestman
als laatste groep. Onze
groep bestond uit Jannette,
Ronaid en ikzelf. Op het
laatst van spoorzoek. bij
opdracht 7 moesten we
ranja gaan drinken. En toen
gingen we naar de speeltu in
in Norg, de Vluchtheu vel.
Daar was ook een hele grote
glijbaan genaamd slipperdy
dip. Opeens floot juf op haar
flu itje . We moesten allemaal
komen om patat te eten. En
toen gingen we naar huis.
Corrinne
We gingen eerst naar Assen
naar het verkeerspark in de
auto en ik had 2 fouten en
toen ging ik uit de auto en
toen ging ik in de trein en
toen ging ik uit de trein en
toen gingen we drinken en
toen weer in de bus en toen
ging ik op de glijbaan en
toen gingen we weer naar
huis.
Steven F.

Volks
dansen
Het volksdansen in Garmerwolde begint weer op maandag 7 september a.s. van
13.45 uur tot 15.00 uur.

Rabobank
geld en goede raad

~

's Morgens om 7 uur liep de
wekker af, met nog een
slaperige kop kwam ik mijn
bed uit. Toen het kwart over
was kwam mijn moeder het
bed uit. Ze ging nog koffie
zett en, toen het klaar was
(7.30) moest ik nog een kop
hebben, daardoor kon ik niet
meer op tijd bij school
komen. Toen ik met mama
de deur uitliep had ik geluk,
Hoving kwam er aan (die zou
drie kinderen naar
Lauwersoog brengen, waar
ik ook bij zat) het was kwart
voor acht. Toen we om 9 uur
in Lauwersoog aankwamen
lag de boot al aan de aanlegsteiger. We kwamen
ongeveer om 9.45 in Schiermonnikoog aan. De bagage
werd in een vrachtauto al
naar de kampeerboerderij
gebracht. Een uur hebben
we op een dijk gelopen en
we hebben 4 km gelopen om
in de kampeerboerderij te
komen. Daar aangekomen
werd het een rumoer van
jewelste, de bagage moest
uitg epakt en uitgezocht
worden. Toen we de bedden
opgemaakt hadden ging en
we fietsen. Toen zijn we
terug naar de kampeerboerderij gegaan daar
hebben we gegeten. Toen
zijn we met de Balg express
naar de Balg geweest, een
groot e kale vlakte van alleen
zand en sc helpen. Daar zijn
we een uur gebleven we
hebben er sche lpen gezocht,
de traktor heeft ons om
± 3 uur weer weg gebracht.
Nadat we de Balg hebben
gezien gingen we een eindje

fietsen. Daardoor zijn we de
halve groep kw ijtgeraakt
zonder wat te hebben
gemerkt zijn we door
gefiet st doo r de duinen en
het bos, toen we merkten
dat we kinderen kwijt waren
zijn we met een grote
omw eg naar de vuurtoren
gegaan en daar gewacht tot
ze op kwamen duiken . Er
waren nog kinderen op de
boerderij ('Springfield ') die
hebben we toen opgehaald
en zijn we naar een grote
bunker geweest , je kon er
jammer genoeg niet in maar
dat gaf niets. We hadden
reuze honger gekregen van
al het spelen en fietsen. We
zijn toen naar Springfield
teruggekeerd. Daar hebben
we een bord vol macaro ni
gegeten . 's Avonds hebben
we nog een lange strandwande ling gemaakt en zijn
na een lange en vermoeiend e dag om ± 23.00
uur op bed gekome n (wel te
rusten). (onrustige nach t)
DINSDAG
Dinsdag ochtend stonden we
om ongeveer 7.30 uur op.
Om 8 uur hebben we
gegeten , na het eten hebben
we een lunchpakket voor
tussendoortje bij het fietsen.
We heben met zon mooi
weer. Door de duinen over
de dijk naar de 'Berkenplas'
gefiet st, daar zijn we ± 2'12
uur geweest (daar is Rik zijn
horloge verloren, maar heeft
hem niet weer gevonden).
Toen die twee uur om waren
zijn we om 14.00 uur naar de
Kobbeduinen geweest, een

Garmerwolde,
tel. 050-416202
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beschermend natuurgebied,
daar hebben we eieren van
zilvermeeuwen, scholeksters
en stormmeeuwen gezien,
ook hebben we (nog geen 4
dagen oud) jonge zilvermeeuwen gezien en nog
jonge graspiepers.

WOENSDAG
's Woensdags morgen
stonden we om 8.00 uur op.
Na het eten hebben we een
lunchpakket voor woensdag
gemaakt , daarna vegen, atwassen en alles inpakken.
Om 9.30 hebben we de gehuurde liets terug gebracht.
Een uur later hebben we een
duinwandeling gemaakt.
Daarna zijn we gaan
winkelen. Je mocht I 7,50
meenemen, daar moch t je
een cadeautje voor kopen.
Toen we gewinkeld hadden
was het al 15.30 uur. Over
een kwartiertje hebben we
patat met Irikandel/kroket
gegeten (mocht je uitkiezen).
Om 17.00 uur zijn we vertrokken naar de boot .
Arnold, Fokko, Lokke, Kor,
Johan en ik liepen over het
wad naar de boot (het was
eb). Om ± 18.00 uur vertrok
de boot , om 18.45 uur waren
we aan land, daar stonden
de auto's al op ons te

De gids heeft ook over een
paar wilde bloemsoorten
verteld. Om ± 16.00 uur
hebben we in bunkers
gespeeld waar er ook een
tuss en zat met drie deuren.
Daar hebben we 1'12 ge·
speeld, daarna gingen we
naar Springlield terug. Daar
hebben we capucijnders met
stroop gegeten. We hebben
om 8 uur een speurtocht qedaan bij de Berkenplas. 1e is
geworden groep 3 met Joyce
Siepel, Annemar ie Pot,
Maaike Oos en Gerda ten
Cate. Prijzen waren aardbijenlvanille-ijs (uit kiezen).
Weer om 23.00 op bed (mooi
verhaal gehoord).

wacht en. Alite, Lokke en ik
zaten in de auto bij
Pestman. Lokke had de
slappe lach ze hield maar
niet meer op met lachen.
Om ± 19.45120.00 uur
kwamen we in Garmerwo lde

aan. Ik werd van schoo l afgehaald door Reinette en
mama. Thuis was het een
groot leest !!
Tetdy
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Hr. Buringa 's boeltje
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KAPPER

SERVICE
VAN DORP TOT DORP

ca t é v.d. Toom
Thesinge
(nadere rekla me overbodig)

· .. na lûûrlij k ook voo r Uw

• tonerent keten en sch eergerei
• pa rf um s
• sig aretten , sig aren en tabak
Kijk t u eens rond bij on s,
terwi jl u wac ht.

S. VENINGA
GARM ERWOLDE
TEL. 050-416077

DE VRIJE POMP ...
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Hr. Terpstra aan het koekhakken

Het hoogtepun t

lets te vieren?
Dan voor een lekker stukje teert ol gebal<, even naar

Bakkerij Stol
J.C. Kapteynl aan 18
9714 CP Gron inge n
Telef oon 05Q..730498

~
~

Oostemamrtkl lan 117
9715 PB Groningen
r 010Ioon 05O-772552

~

Van der "olen leyert nliet alleen
zonneschermen
Nat uurlijk make n w ij gra ag een sche rpe offerte voor u als
een zo nnesche rm gaat.

't

om

Maar tevens ho udt deze afdeling zeilmakeri j zich bezig met het

o pnieuw bekled en van markiezen, o f met he t repa re ren van
tent en .
O ns lever ingsprogramma om vat verd er:
vouwwanden . ver duisteringen . r o lluik en, voorzetr ame n en
kostruk t iew erk en,
Infor meer vr ijblijvend naar onze mo gelijkheden en pr ijzen.

Fa. ti. Y.d. tlolen &. Co.

Ook kunne n wij bezorgen , dan even belle n naar R.K. Si al.
Dorpsweg 40. Garme rwolde. tel. 050-416292 of 730498

Kamo o r en wcrkptaau : Oude Rilkswe g 12. Garmerwoldc . tel. 0 50-4 160 98

Advrseuze voor Le wenbcrg : mevr . H. Dre wes. Meerpaal 170. te l. 05 0-4 1053 1.

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop
Bij ons vindt u een k eur van kwa liteitsmeubeien.
N iet alleen modern · maar o ok klassieke wo onvo rm en
lat en wi j u graag zien.

Voo r 'n vrij blijvend k ijkj e o f advies - ook over
vloerbede kk ing en gordijnen - bent u altijd van harte
welkom .

Fa. J. en J. van
Leggelo

Slaster • 'ren Boer
W O N IN G IN RIC H TI N G

Stadsweg 63 . r el 05902·1383

Garm erwold e
050-416389

Overschild
05966-374

D6rpsproae
Houwel 't op 't oombl ik (be·
gun augustus) rustig ien
d örp is, de maainste mens'n
ben'n op vekaansie, gebeurt
d'r toc h nog wel wat ien
d örp Tais'n. De nije hoez'n
bin'n hoast klaor en word'n
begun september deur de
nije huurders of aaigenaors
bewoont. Dit wordt 'n hail
feest. Meziek gaait deur
d örp en de veraain van
dOrpsbelang'n organisee rt
wat festi viteit'n, zoaans je
aal ien 'n stencil lez'n kon'n.
Ook omdat darig april zo ien
't woater vall'n is. Het
bestuur reek'nt netuur lijk
weer op joon volle
mitwaark'n en 'n massa opkomst.
Nait allaain ien 't d örp wordt
d'r wat veranderd, ook op
Loan wil men wat
veraander'n. D'r is weer wat
nijs oetprakkezaa ierd om de
racerij teeg'n te goan. Men
wil nou enkele ploatseleke
wegversmalling'n aanlegg 'n,
zodat auto 's nait zo haard
meer joag 'n. 't Liekt mie op
zich gain slecht plan, moar
ik vien wel, dat ze d'r 'n
beetje laot mit aankomm 'n.
Dit is ook weer 'n idee van

'n bewoner van Loan, dij
zien katt 'n nait langer dood
wil laot 'n ried'n (gelik het el.
Ik vroag mie slaorigaan wel
oaf, of gemaainte zulks zulf
nait ken bedenk'n.
D'r is inmiddels ook 'n enquete hool 'n, moar de
oetslag doarvan is mie nog
nait bekend. Dij zol je t.z.t.
wel te heur'n krieg'n. We
zell'n zain hou 't oaflopt.

Op vrijdag 21 augustus werd
er in Café de Leeuw in Garmerwolde weer een dansavond georgan iseerd, waarbij werd opgetreden door de
bekende North Star Showband. Deze mensen zijn ge·
weldige muzikanten die een
fantastisch st uk muziek
brengen, waarbi j jong en
oud aan hun trekken komen.
Helaas kon er, doordat
slechts enkele dagen voor
die datum bekend werd dat

dit zo druk bezette orkest
nog die datum vrij was, niet
genoeg bekendheid aan wor·
den geschon ken, zodat er
slechts weinig mensen wa·
ren die van deze band konden genieten .
Men wil proberen geregeld
dansavonden te organiseren,
waarbij steeds door dergelijke goede orkesten zal wor·
den opgetreden .
We zullen trachten u vroeqtijd ig hierover in te lichten!

Nog 'n poar week'n en den
kenn'n we weer voetball 'n.
De competitie begunt weer
op 19 en 20 september. D'r
ben'n netuurlek al versenaam luu dij daor al noar
oetkiek'n en bij die groep
mens'n heur ik ook. 't Is ook
al weer zo laank leed'n. Ik
ken mie netuurlek ook
veurstell 'n, dat d'r mens'n
ben'n dij 't voetball'n tetoa l
nait interesseerd. Da's elk
zien goud recht netuurlek
(gelukkig wel). Moar veur mie
komt d'r straks weer 'n ge·
zellige tled en dat neem'n ze
mie moar zo nait of.

Hr. Mulder vecht voor zijn 16e plaats

Ik zot zegg'n eerst tot kiekes
mor weer, tot 'n aander
keer .. . moi.

Spreekt voor zichzelf

AANNEMERSBEDRIJF
GARMER & THESINGER EXPRESS

Redakt ie: Henk Vliem, L. v.d. Veenst raat 14,
9798 PL Garmerwolde, tel. 050-416341
Adm inistra ti e: Peta Ju rjen s, L. v.d. Veenstr aat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel 050-416094
Redaktie Thesin ge: Annelies Heuvelmans, Schu tteriaan 29, 9797 PB, tel. 05902-2001
Bank: Rabobank Garmerwolde , rek.nr.
32.07.05.745, giro V.d. bank 91.69.38
Copy inleve ren: steeds voor de 15e van de
maand.

H.J.
nieuwbouw

oude r ijk sweg I I

verbouwen

GARMERWOLDE

onderhoud

tel. 050-4 1650 I

