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Com~cé Hachebrand
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way 0' "'e

'Mälle Syme ' in de Thesinger dorpskerk (31-10-'80).

Evenals 't vorig seizoen is
Comit é Hathebrand van plan
om in de 'donke re maanden'
een aantal aktiv ilei ten Ie or
ganiseren in de Thesinger
dorpskerk.
Het afgelopen jaar werden
de optredens van de muziek
groep 'Mälle Syme', de kerk
restaurateur Raangs en 'De
Grunneger Daansers' goed
bezocht en erg gewaardee rd.
Dit jaar wil het comité dan
ook weer zijn uiters te best
doen om 3 avonden te ver
zorgen, die voor zoveel mo
gelijk mensen uit Thesinge
en omgeving inte ressant
zijn .
De eerste keer zal zijn op
vrijdag 11 december. Op die
avond zal dhr. Meinema (vrij
willig molenaar op 'onze'
Germania) aan de hand van
dia's het één en ander vertel
len over molens in onze om
geving en over die van The
singe in het bijzonder.
Uit zijn grote verzamel ing
zelf gemaakte dia's zal hij
voor die avond een keuze
maken.

Zeer zeker zullen er plaatj es
te zien zijn van de restaura
tie van de Germania, die al
weer enkele jaren geleden
heeft plaatsgevonden. Voor
afgaand aan en in de pauze
van het verhaal van dhr. Mei
nema zal muziek ten gehore
worden gebracht.
Wanneer de 2e en de 3e
avond zullen worden gehou·
den is nog niet precies beo
kend, maar het zal ergens in
het begin van 1982 zijn .
Waarsch ijnlijk kunt u dan
één keer genieten van het
avondvullend optreden van
een muziekgroep, terwij l de
laats te keer weer een zoge
naamde 'Groninger-avond'
zal zijn . Ook overweegt het
com ité nog om eens iets
voor kinderen te organiseren
in de Thesinger kerk,
Wanneer deze plannen
vastere vormen aannemen
kunt u het lezen in één van
de volgende nummers van
de Garmer & Thesinger Ex
press.
Comité Hathebrand.

In mei van dit jaar is Jan
Jansen van de Plattelands
Jongeren Gemeenschap
naar Amerika gegaan.
Dit gaat uit van de stic hti ng
uitwisseling (J.F.Y.E.).
Hier volgt een verslag van
Jan Jansen en Els Sliepen.
Wij, Jan Jansen en Els Slie
pen, J.F.Y.E.'s naar de VS
zijn nu 2% maand (dit is in·
middels 5% maand) in het
land van Uncle Sam. We
schrijven dit verslag met z'n
tweeën omdat we op dit mo
ment aan onze vrij reizen pe
riode bezig zijn die we sa
men doorb rengen, zodoende
hebben we alle gelegenhei d
om onze verschillende erva
ringen uit te wisse len en te
bespreken.
Ondanks het feit dat onze
meningen in principe ver
schillend zijn, is het opmer
kelij k te zien hoe onze me
ningen overeenkomen
betreffende de ervaringen
die we delen hier in de VS.
Misschien is dit wel het ge
volg van het toc h grole ver
schil in 'way of life ' hier in
Amerika en Nederland.
Alhoewel er overeenkomsten
zijn qua levensstandaard e.d.
zijn er toc h principiële ver
schille n die een overstap
van de nederlandse naar de
amerikaanse samenl eving
erg moeilijk maken .
De mensen hier hebben heel
andere waarde n in het leven
dan wij .
Vrijhei d is hier een term die
hoog in het vaandel wordt
gevoerd en die ze in verband
brengen met hun patr iotisme
en nationalisme.
'De vrijheid van het indivi du'
is alleen toepasselijk voor
die personen die zich kun
nen verenigen met het ame
rikaanse systeem.
Carrière en succes zijn de
belangrijkst e waarden in het
leven hier, wat vaak ten
koste gaat van het tamille-

leven. Iedereen is met zich
zelf bezig.
Soms missen we ons gezel
lig koffiepraatje met vnen
den in Nederland wel eens.
Dit streven naar succes en
prestat ie begint al op de la
gere school waar de leertin
gen d.m.V. de meest vreem
de systemen , de prestatle
drang wordt bijgebracht.
Ook in hun vrije tijd die hier
op het platteland wordt
doorgebracht in clubs als
U-H en Girls- en Boys-scouts
krijgen ze meer dan eens te
horen hoe belangrijk presta
t ie is en dat brengen ze in
verband met het amerikaans
zijn en de opbouwen be
langrijk heid van hun land.
Een voorbeeld is: In hun sta
tuten staat dat het doel van
de U-H en scouts-clubs is
om hun leden tot goede
staa tsburgers te maken die
passen in het amerikaanse
systeem.
Het recht van de sterkste
geldt hier nog steeds in
zekere zin.
De amerikanen zijn zo over
tu igd van hun vrijheid dat ze
denken dat iedereen gelijke
kansen heeft om carrière te
rnaken.
Maar de keerzijde van de
medaille is dat degenen die
daar niet in slagen geen
steun van de overheid
hoeven te verwachten.
Dit alles is naar onze rne
ning erg verschillend van
wat wij in Nederland kennen.
Een positief gevolg hiervan
is dat je je eigen systeem en
levenswijze meer en meer
gaat waarderen.
Dit is één van de dingen die
ons het meest is opgevallen.
Alhoewel bovenstaande erg
kritisch is, is de amerikaan
se levensw ijze te verkla ren
door hun geschiedenis, wat
niet wil zeggen dat alles wat
hier gebeurt rechtvaa rdig is.
Uit bovenstaande kun je
concluderen dat de gelegen·
heid die je hebt als J.F.Y.E.
zijnde uniek is om een land
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starre houding aannam, niet
op alternatieve mogelijk·
heden inging en die zells
niet wenste te onder
zoeken .. . Die gemeente
was er mede verantwoorde
lijk voor dat de hele zaak
lang ging duren, want toe·
nadering kwam er op die
manier niet.
Dat is een duidelijke beleids
tout, zoals er wel meer ge
maakt zijn . Dàt is de andere
helft van het verhaal, waar ik
wethouder Jansen niet over
hoor.
Uiteindelijk was het wéér
een 'gewone' burger die voor
overeenkomst heeft gezorgd
tussen gemeente en be
zwaarden.
In de vorige krant is uiteen
gezet waarom wij onze be
zwaren hebben ingetrokken .
Ik vind het nog steeds
jammer dat de sloten dicht
gaan, maar ik heb me daar
bij neergelegd. Een derge
lijke persoonlijke waarde, die
verloren gaat, is niet in
getallen uit te drukken. 
Jammerlijk en niét accep
tabel vind ik het daarom, dat
de wethouder een lezing
geeft van deze geschiedenis
waarin hij zijn eigen verant
woordelijkheid verzwijgt en
mij en anderen met een
materiële schuldlast pro
beert op te zadelen.
Wanneer mij aan het begin
van een inspraak-procedure
om mijn mening wordt ge
vraagd, wil ik nog altijd
geloven in oprechte be
doelingen: ik zal die mening
dan geven én verdedigen.
Dat is ieders 'dure' recht in
een democratie.
Het mes snijdt aan twee
kanten . . .

Annelies Heuvelmans

Slaseer . 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel 0 590 2-1383

die eer te beurt aan wet·
houder J. Jansen.
Een van zijn uitspraken luidt
als volgt: '... inspraak is
goed, maar de uitvoering van
bepaalde dingen kan er
langer door duren. Ze
worden daardoor veel
duurder. Bijvoorbeeld als
iets pas twee jaar later
wordt uitgevoerd dan de be
doel ing was doordat mensen
er iets op tegen hebben, dan
kan zoiets wel I 100.000,
meer kosten . . .'.
Het gaat hier natuurlijk weer
om de riolering aan de
Schutterlaan. En als je dan
voor de zoveelste keer wordt
getrakteerd op deze ver
simpeling van zaken, wil dat
weleens in het verkeerde
keelgat schieten. De heer
Jansen mag zijn gal spuiten ,
'gewone' mensen mogen dat
ook .. .
Want voortdurend krijg je
één helft van het verhaal te
horen, namelijk de helft
waar de gemeente buiten
schot blijft . De Zwarte Piet
gaat weer naar 'bepaalde'
mensen. Ik ben daar één
van, en ik accepteer die
Zwarte Piet in dit geval
beslist niet.
Zullen we dan nog maar 'n
keertje? Niemand aan de
Schutterlaan was tegen
riolering , bepaalde mensen
waren wél tegen sloot 
demping. Die mensen
mochten hun mening uiten
in een lnspraak-procecure en
we maakten daar gebruik
van. Maar we kregen te
maken met een gemeente
die geen weerstand ver
wachtte, die zelfs bij uit
gesproken bezwaren nog
beweerde dat er geen
problemen waren, die een

in liquorstores, fotorolletje
inleveren en zells de laatste
eerbewijzen kun je vanuit je
auto in een drive-in tunerat
home. Maar ja 'time is
money.'
Na bovenstaande te hebben
gelezen kun je concluderen
dat we in korte tijd door een
enorme hoeveelheid nieuwe
ervaringen zijn overstelpt.
De tijd gaat bijzonder snel
omdat je constant bezig
bent met mensen en je leert
op een vrolijke en plezierige
wijze.
Daarom durven we nu al te
zeggen dat ons verblijf in de
VS geslaagd is en dat deze
ervaring onvergetelijk zal zijn
gedurende de rest van ons
leven.

Groetjes uit de VS,
Jan Jansen en Els Sliepen.

We hopen dat u uit dit ver
slag een beeld hebt gekre
gen hoe de levenswijze in
Amerika is.
Het zal niet lang meer duren
dat deze mensen terugkeren
uit de States. Dan zal het
misschien erg interessant
zijn om een lezing te
houden.

Aardig in de Thesinger
schoolkrant 'de Til' is het
steeds terugkerende inter
view, met mensen die om
welke reden dan ook in onze
gemeenschap in het nieuws
staan.
In het oktober-nummer viel

Democrat~e

~s duur

P.J.J.G.

en de mensen te leren ken
nen door te leven in gezin
nen en deel uit te maken
van een gemeenschap.
Hier in de VS worden de
J.F.Y.E.'s verdeeld over de
verschillende staten. Je hebt
twee gaststaten.
De staten van Jan zijn
lIIinois en Colorado , dus ge
oriënteerd op het westen
met z'n uitgestrektheid en
prachtige natuur .
De staten van Els zijn Ohio
en Virginia met de groene
heuvels en de pionier
geschiedenis.
Maar de staten op zich zijn
niet zo belangrijk, de men
sen zijn het die je verblijf
goed moeten maken. De
mensen zijn erg gastvrij en
doen alles wat in hun moge
lijkhe id ligt om je verblijf zo
goed en leerzaam als moge
lijk is te maken. Je gaat
iedere twee à drie weken
naar een ander gastgezin in
je staat.
En ieder nieuw gastgezin is
een ervaring op zich.
leder gezin heeft net als in
Nederland zijn eigen bijzon
derheden en aantrekkeljkhe
den.
Dit helpt je om je verblijf
hier in de VS zo objectief als
mogelijk te beleven. De men
sen zijn erg geintresseerd
om iets over je land te leren.
We hebben al ± 20 dia
shows en kringen moeten
geven en vooral de discus
sies met de mensen die je
ontmoet zijn erg leerzaam en
belangrijk voor beide
partijen.
De meest gevraagde vragen
zijn : 'How do you like to be
in the VS'?
'Would you like to live here'?
'Do you have television too'?
'Are you a socia listic
country'?
'The Netherlands?! ! is that a
part of Danmark, Germany
or England'?
Verder neem je deel aan ver
schillende U-H aktiviteiten
en dito conferences . Iets wat
je hier ook veel meer doet is
reizen.
Vier à vijf uur reizen voor
een bijeenkomst is vrij
normaal.
Wat dan erg populair is, is
eten in een 'last-lood'·
restaurant ol zeil iets oppik·
ken in een 'drive-t rough'·
restaurant.
Hier zou je een heel dag
schema kunnen maken van
dingen die je zou kunnen
doen zonder ook maar één
stap buiten de auto te doen:
b.v. Drive-in bank, drive-in
movie, drive-in church , drtve-



---------
Alpen Jasers
Na een lange vakantie
periode moest er even weer
danig aan getrokken worden
door de muzikanten van de
'Harmonie' met binnen vier
weken twee concoursen voor
de boeg. Eén voor de
'Harmonie' en één voor de
'Alpen Jagers'.
Zo gebeurde het dan dat op
menig zondagmorgen Roelf
Stol zijn mensen van de
Alpen Jagers liet opdraven
voor een repetitie. Op 12
sept. was het ook zo'n
morgen met zomerse tempe
raturen. Eigenlijk te mooi
weer om binnen te zitten.
Dat gebeurde dan ook niet,
want Roeit zei: Bie mie
achter thoes zit 't heerl ijk in
't zunnetje te blaoz'n. Dit
gebeurde dan ook zodat
weldra de klanken van de
Alpenjagers door het dorp
klonken. Dan hoor je achter
af dat er vele mensen door
het mooie weer buiten in
hun tuintjes zaten te koff ie
drinken met daarbij een
koffieconcert.
Het was dan ook voor ons
een fijne morgen met een
gezelli ge afsluiti ng van de
repetitie. Want onze bes-bas
blazer vld Broek was jarig
geweest en kwam met een
grote weekendtas aan
dragen waaruit een wat
rinkelend geluid kwam. De
rest wat er uit kwam,
geachte lezers, mag u naar
raden. Voor de jongens van
de kapel was het een ver
hoging van de eetlust. Niet
tegenstaande was de koffie
van Greetje, met koek van
de echte warme bakker, in
de pauze ook weer voor
treffelijk.

Vanwege het warme weer
namen de meesten een
pijp ie. Pijpies genoeg maar
glazen niet. Vld Broek had
daar nl. geen rekenscha p
mee gehouden. Maar dat is
bij Greetje geen probleem,
de glazen stonden gauw
genoeg op tafel.
Later, toen vld Broek de
ledige spullen in de weekend
tas weer in de koffer van zijn
auto had, riep één van de
kapel: 'Zeg vld Broek, 't is
wel mooi dat Greetje die
glaos'n laint , rnör met
neem'n naor hoes dat is nait
netjes'. Vld Broek de tas
weer uit de koffe r van de
auto en achterthuis naar
Greetje; mien laive tied
wic ht, dat hat 'k aldail nai t
in de goat'n.
Hij had ze niet meegenomen
want ze stonden al lang in
de keuken. Een grapje moet
er een keer bij zijn en dat
kan gelukkig bij ons.
Zondagmorgen 19 sept.
vertrokken we naar Munten
dam om deel te nemen aan
een concours voor blaas
kapellen. We moesten als
laatste voor de middagpauze
optreden. Intussen was er al
aardig wat publiek. We
begonnen met een inspeel·
nummer, waarna we 3
nummers moesten spelen
die door de jury werden beo
oordeeld. Dan maar tot de
avond wachten hoe de
uitslag zal zijn. Nou is dat
wachten niet zo erg want de
hele middag komen er nog
vele kapellen wat de moeite
wel waard is om naar te
luisteren . Daarbij komt nog
dat de accommodatie in de
menterne en de hele .sfeer

die er heerst geweldig is.
Dan 7.00 uur 's avonds
komen de uitslagen. De
spanning tijgt ten top. De
voorzitter van de jury is aan
het woord. De Alpenjagers
uit Garmerwolde behaalde
met 289 punten een 1e
prijs. Dan zie je een tro tse
Roeit Stol de felicitatie en
beoordelingslijsten van de
jury in ontvangst nemen.
Maar mag je dan ook even
trots zijn, er is weer met
elkaar hard aan gewerkt. Ja,
en wat moet je dan hè. Je
hoort al zingen van: 'wie
gaon nog nait naor hoes'.
We zijn gauw naar de auto's
gegaan en met support ers
nog even gezellig bij Willem
zitt en napraten onder het
genot van drankjes en
hapjes.
Tot slot wil ik namens de
hele kapel onze trouwe
supporters bedanken voor
de steun die zij ons zo'n dag
geven.

27 sept. vertrokken we met
elkaar naar Engelbert , waar
een floralia werd gehouden
in een tent achter de school.
AI was het podium wat aan
de kleine kant , was het daar
toch weer gezell ig.
Musiceren voor veel publiek.
Tussen de nummers door
draaide het rad van avontuur
waarbij meester Meerstra
als speaker goed de vaart er
in hield.

A.M .

Wllst U dat
slager Jan Feenstra op de
Noordelijke Slagers
Manifestatie die op 5 en 6
oktober in de Martinihal

werd gehouden een eerste
prijs voor kookworst en een
tweede prijs voor droge met
worst heeft gewonnen?

er 10 dames van de Platte
landsvrouwen hebben mee
gedaan aan de wedstrijd
vleeswarenschotel s op
maken die op bovenge
noemde manifestatie werd
gehouden?

Bert Harms tijdens een voet
balwedstrijd in Winsum ge
wond raakte?

hij enige weken in het
ziekenhuis heeft vertoefd?

hij nu weer thuis is doch het
nog geruime tijd rustig aan
moet doen?

meester Groenhagen op de
floralia 'aangeschoten'
raakte?

mevr. Terpstra alles uit de
Hildebrandstraa t te Garrner
wolde op 16 sept. jl. het
B·zwemdiploma heeft
gehaald?

ZakelliJke
ouderayond
OLS Gar
merwolde
Op vrijdag 6 nov. a.s, word t
in café De Leeuw de
zakelijke ouderavond 1981
gehouden. Aanvang 20.00
uur. Er wordt gerekend op de
komst van alle ouders of ver
zorgers van de kinderen van
onze school. Houdt u dus
deze avond, indien mogelijk,
vrij hiervoor.

Fo l 0 : Flon:.1".",-
O . L . S .Gar~~rLoo>o\d e

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966-374

DE VRIJE POMP ...

Hier is Paul nog gezond en
vol goede moed, maar toen . . .



Alpen Jasers .n de
s.ud.o wan Rad.o Noord

juni

april
mei

24 okt.
13nov.
4 dec

18 dec.
1 jan.
janIfebr.

De hele afgelopen winter
hebben we onder de
vaardige leiding van Janneke
Koops aan ballet gedaan in
de Thesinger gymzaal.
Helaas was Janneke niet in
staat om de cursus dit sei
zoen voort te zetten. Toch
zijn er nog mensen die
hopen, dat we daar onder
een andere leid ing mee door
kunnen gaan. Dit is nog alle
maal niet rond, maar boven
dien zouden we graag willen
weten hoeveel belangstelling

: Dropping
: Bowlen
: Sinte rklaasavond
: Kerst-inn
: Neijjoarsborrel
: IJs- en weder-

dienende schaats
enlof Prikslee
wedstrijden

febr. : Filmavond
febrJmrt. : Toneelavond
maart : Algemene Jaar-

vergadering
: Notenschieten
: Touwtrek

wedstrijden
: Fietstochtl

Midgetgolfen
Uitwisseling
Duitsland

juli : Hanegevechten

Bestuur P.J.J.G.

Balie••n
7hes.nse

VOORLOPIG VASTGESTELD
PROGRAMMA

P.J.J.G.
1081/81

In Thesinge bestaat al [aren
lang een club mensen, die
met elkaar het damspel
beoefenen.
Elke donderdagavond
ontmoeten zij elkaar in 'Ons
Trefpunt' .
In competitieverband spelen
zij een of meer wedstr ijden
tegen elkaar.
De club speelt ook wed·
strijden tegen andere clubs
van de Nieuwe Noorder
Dambond.
Wilt u meedoen, komen
kijken, lid worden, alles kan.
U bent van harte welkom.
Wilt u eerst informatie,
wendt u dan tot een van de
volgende bestuurs leden:
Jaap Koenes, tel. 1721
Nico Schutter, tel. 1756
Berend Plijter
Wim de Boom, tel. 2007

Schijnbaar heeft deze man
het nog te druk met de
reklameborden op de sport 
velden. Zo gauw als wij
weten wanneer de opname
wordt uitgezonden zullen wij
dat eventueel in de Garmer
en Thesinger Express be
kend maken. Zonder om al
te chauvin istisch te zijn
denken we toch: het zijn
uiteindelijk ook een beetje
jullie 'Alpen Jagers'.

A.M.

VOOR WIE HET NOG NIET
WEET:

Dammen
7hes.nse

Na de pauze weer opnieuw,
nDg een paar keer een klein
stukje spelen zei de techni
cus en ik ben klaar voor de
opname. We hadden ons
nummer toen nog maar een
paar keer in z'n geheel ge
speeld, steeds maar gedeel
ten.
Eindelijk was het zover. Het
rode lampje ging aan, vij f
seconden wachten en
spelen maar. Na het slot
accoord wachten tot het
lampje uit was en dan kon je
weer praten .
Nu met z'n allen naar de
radio kamer en konden ons
zelf beluisteren. Alhoewel wij
het niet slecht vonden waren
we het toch met de
technicus van mening dat er
enkele fragmenten waren die
iets mooier konden zijn.
Afi jn, er werd dan besloten
dat er naast de eerste nog
een tweede opname
gemaakt zou worden. Wij
weer naar de opname stud io
en nogmaals het nummer
doorspelen . Na afloop weer
luisteren met elkaar en de
tweede opname is het dan
geworden. De technicus was
dik tevreden, al doe je het
hem niet gauw naar de zin.
De uitzending hiervan zou
aanvankelijk op zaterdag
10 okt. plaatsv inden maar
door de kabinets wisseling
is de uitbre iding van de
zendtijd van Radio Noord
verschoven naar januari
1982. De vorige minister van
C.R.M. had de formaliteiten
nog niet ondertekend zodat
dit taak is van de nieuwe
minister van C.R.M.

Op een gegeven moment
een telefoontje van Radio
Noord of de Alpenjagers
wilden meewerken aan een
nieuw programma op de
zaterdagmorgen . U kunt er
van op aan dat we spontaan
'ja' hebben gezegd.
Dinsdagavond 6 okt. zijn we
dan met z'n allen naar de
studio aan de Martini Kerk
hof in Groningen gegaan
voor een opname.
We waren tevoren al wat in
gelicht over de gang van
zaken. Denk maar niet dat
het even is van ga maar
zitten jongens en spelen
maar.
We gingen eerst even in
spelen zodat de instru
menten op temperatuur
waren en afstemmen .
Toen kwam de technicus
met het plaatsen van de
microfoons. Staande,
hangende, liggende
micro foons en een netwerk
van kabels.
Nu kwam dan het grote
werk. Spelen maar jongens,
stop . De technicus kwam
weer van achter zijn glazen
wand, de microfoons werden
weer verplaatst, iets naar
voren, naar achteren, om
hoog, naar beneden, hoedje
op, hoedje af en zo ging dat
vele keren. Intussen wij na
tuurli jk doodnieuwsgierig
hoe het op de band zou
staan , maar er stond nog
niets op, het ging alleen nog
maar om de juiste
verhouding te krijgen. We
zijn toen maar eerst eens
gaan pauzeren achter een
lekker bakje koffie.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Leve r ing van alle soorten
r ijw iel e n. motoren,

bromfie tse n
ZUN DA PP . I(REIDLER - G AA.EllI

V ESP.A TQMOS YAM AH A
f ANTIC

• "J~ ~Ir-u~n t n mO<kflt'n""! .oorrood

k~rboar . I(~ occeul)l.ts tn o"'de'de~n

• Pnm<J ~f1/ >{ t M 'eporot>e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
W.ric p l.u. tl 's mund.J.li de lt'helE'

d.J.g gesloten

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
H. Jansen
~

Gew eldew eg I I - Garmerwolde .
Speciaal voor verv oer van ee nsurnene aardappelen en los gestorte granen

Tel. OSO· 416365

~ KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· . . natuurlijk ook voor Uw

• toi tetar tlkelen en scheergere i
• parfums
• siga retten. sigaren en tabak

Kij kt u eens rond bij ons.
terw ijl u wacht.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050·416077
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RederUkerskamer
'Westen'

er is. Praat er eens over met
ouderen , en laat ons horen
of je mee wilt doen. Het is
een aktieve ontspanning,
goed voor je spieren, goed
voor je conditie, en het is
bepaald geen overdreven
moeilijke cursus! Belang
stellenden kunnen zich
melden bij :
Hilda Meijer, Molenweg 19,
Thesinge, tel. 05902-2538.

Stoom
'lu~tJes
TE KOOP:
Bagagewagen, afsluitbaar
met 2 dekse ls, plus
reservewiel ,
kinderfiets (3'12 -6 jaar),
kinderzitjes (achter), box.
Peta Jurjens, L. v.d. Veen
straat 15, Garmerwolde,
tel. 050-416094

TE KOOP GEVRAAGD:
Oude wringer. Peta Jurjens

TE KOOP:
Prima Irene consumptieaard
appelen (ziektevrij).
J. Spanninga, Delleweg 5,
Loppersum, 05967-2201

TE KOOP:
27-MC bak, kompleet met
antenne, merk: Majoor 4000.
Martin Wierenga,
W.F. Wildebrandtstr. 14,
Garmerwolde, 050-416551.

Op zaterdag 21 november
a.s. geeft Red. kamer
'Westen' haar jaarlijkse
uitvoering in café 'de Leeuw'.
In tegenstelling tot voor
gaande jaren staat er nu een
wat ernstiger stuk op het
programma, nl.: 'Klokken

Na een voorbereiding die het
nodige aantal uren heeft
gekost, en met de vakantie
net achter de rug, kwam de
datum 19 september angstig
snel dichterbij. Toen er ook
nog een commissielid ziek
werd, kregen we onze
handen aardig vol ... maar
we hebben het gered met
elkaar.
Hoe vond u onze koffiebar?
Gezellig hè, zo tussen de
bloemen. Dan de nieuwe
attracties, zoals ballen
gooien en het fietsen. Als u
een idee of spelletje hebt ,
dat mogelijk is in school ,
houden we ons aanbevolen!
Langs deze weg willen we
iedereen heel hartel ijk beo
danken voor de hulp, op
welke manier dan ook ge
boden, voor het naar onze
mening geweldig doen
slagen van deze Floralia.
Netto opbrengst: f 2535,-1
De organisatie-commissie
bestond uit Welly , Hilda,
Tineke en Heina.
Uitslagen van de attracties:

luiden voor Annie', een dra
matisch spel in 3 bedrijven
door E.J. Weitering.
De muzikale omlijsting is in
handen van 'Ulfert '.
Tot ziens op 21 nov. in café
'de Leeuw' .

Gewicht raden (rollade 1310
gr.) gewonnen door Ds.
Hardeman. Pot Engelse drop
(334 stuks, precies geraden)
door Erna Dekens.
Amerikaanse verloting:
kindertrekker, K. Kol.
Sjoelen: 1. Arend Koenes,
2. mevr. R. Bus, 3. P. Smid.
Skate Bali : 1. Luit Oomkens ,
2. Menno Ritsema, 3. Na
loting: mevr. B. Vegter
Pleiter.
Balspel: 1. J. Koenes,
2. J.D. Slachter, 3. J. Elzer.
Ballengooien (na loting):
1. K. Kol, 2. J.D. Slachter,
3. M. Bos.
Kaart schieten: 1.
J. Mollema, 2. J. Zijl, 3. J.
van Zwol.
Op de volgende lotnummers
vielen de diverse prijzen:
1720 - 0542 - 0619 - 1166
1134 - 1993 - 1951 - 1833
1545 - 1201 - 0614 - 0728
0783 - 1991 - 0611 - 1544
0949 - 0747 - 1539 - 1809
1603.
Extra prijs: nr. 1656.
De prijzen voor de bloem-

stukjes tenslotte, gingen
naar: 1. Chr. Munstra,
2. M. Elzer, 3. L. van Tilburg

Welly Boer

.ëtrpsproat
Wat 'n dag hewe doar ien
Duutsland had. Zoaans ie
wel waait'n , ben we mit 't
meziekkorps van Taais 'n
noar Ouutslaand west , noar
Wachendorf om presies te
weez'n.
Dat was op zoaterdag 13
september. 's Mörgens om
kwat noa vief zawe aal ien
bus. Om 'n uur of elf kwam'n
we op plaots van
bestemm'n. En noadat we
eerst 'n kop kowie dronk'n
haam , mos'n we speul'n. We
hebb'n aantal keer'n
optreed 'n. Tuss 'n bedriev 'n
deur kreeg'n we eet'n en
drink'n. Teeg'n uur of vair
ging 'n we noar 'n aander
dörp , Syke genoamd, woar
we eev'n mitmekoar zeet'n
hebb'n. De börgemeester
betuil onze reek'n in kroug,
dus dat zat wel snor.
Wie hebb'n de boudel
netuul k eev'n goud op stelt'n
zet. We zong'n aans liesters
(schorre liesters wel te
verstoan).
't Viel mie op, dat zowaainig
Taaisners 't Taaisner
volkslaid nait kenn'n. Veur
de ienteresseer'n komt hier
de tekst (wies ken 'k joe nait
op pepier zett 'n). 'k Zol
zegg'n knipt 't oet en hangt
boov'n berre, zodat je 't bie
de volg 'nde geleeg'nhaid
mitzing'n kenn'n.
De woord'n:
'Wel is groot op oarde? Dat

Rabobank ~
geld en goede raad



Bemo en Amold (de organisatoren)

NAAR AANLEIDING VAN
HET VEELBESPROKEN
'KROEGENBOEK'

Daar het kroegenboek veel
mensen in opspraak bracht,
besloten wij zelf eens te
controleren of de indrukken
daar in beschreven de juiste
zijn. We begonnen bij 'c lub
Privé', waarover in het
kroegenboek het volgende
stond geschreven (dit even
beknopt weergegeven):
Club Privé, Grote Markt 21a,
ch ique entree, die ophoudt
bij de bar, tenzij je de kaart
waarop minimaal f 6,
wordt besteedt, erbij wilt
betrekken.
Publiek? Dert igers die de
indruk maken te moe te zijn
om enig achtief gedrag te
vertonen. Of goede vrienden
die elkaar al jaren niets
meer te zeggen hebben.
Onze Indruk:
Nadat we (de inderdaad
chique entree) hadden
betreden, hetwelk ons in de
gauwigheid alweer f 3,
kostte voor het afgeven van
onze jassen, de kaart à
f 6,- per persoon in ont
vangst hadden genomen,
zetten wij ons neder aan een
fraa ie, practisch lege bar,
met welgeteld 3 leeg uit
ziende mensen en 1 heldere.
De indruk in het kroegen
boek weergegeven was de
ju iste. Toen wij onze ver
plichte consumpties hadden
genomen, waren we inder
daad to taal uitgeblust.
Tijd om weer wat gas op de
plank te geven, vuur bij te
tanken en op weg te gaan
naar C'est Ça, waar het vol -

verf · gla s · behang ·
«tomoen - laarzen

9797 PC Thesinge.
G.N . Schutt erlaan 28,
reletoen 05902 · 1957

SchildersbedrUf

H. Hofstede

Een
awondJe u~~

financiên ontbreken nog . Er
staat nu al een complete
installatie met heel wat
meer muziekvermogen en
lichtshows als bij de start.
Wij van onze kant wensen
jullie nog veel succes en
probeer het te houden zoals
het nu is , gezellig, geen
rotzooi maa r netjes.

Een ouder van de
bezoekende jeugd

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

E. Havenga

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

In verband met een nieuw te
plaatsen abri (bushuisje)
nab ij de kerk en café De
Unie aan de Dorpsweg
willen wij graag een ieder in
de gelegenheid stellen zijn
of haar mening kenbaar te
maken waar deze abr i moet
komen te staan.
Indien u voorkeur heeft voor
een bepaalde plaats van het
nieuwe bushuisje, dan dit
graag schriftelijk indienen
voor 15 november a.s. bij de
secretaresse van de
vereniging van Dorpsbe
langen, L. v.d. Veenstraat 18.
Oorpsbelangen zal dan in
contact treden met de
gemeente en de voo rge
stelde mogelijkheden
bespreken.

.~euws

owerde
A"r~

bouwsels kwam er een
discotheek tot stand.
De naam van The Disco
Dancer was al t ijdens het
verjaardagsfeestje tot stand
gekomen. Arnold werd de
discjockey en Berno de
technicus. De eerste disco
avond werd direkt al een
succes. Daarna dachten
Arnold en Berno: we zouden
eigenlijk ook de jeugd van
de lagere school moeten beo
reiken . Zodoende houden de
jongens vooraf van ± 6.00
tot 8.30 uur een disco voor
de schooljeugd van de 0.1.
school. De reacti es van ver
sch illende ouders hierover
zijn zeer positief.
De bedoeling is om de
veert ien dagen zaterdags

's avonds te draaien.
Inmiddels is er steeds wat
verbouwd in de schuur. Nu
worden de wanden afgeïso
leerd om zoveel mogelijk
geluidshinder te voorkomen.
Hierin hebben ze een volle
dige medewerking van de
fam . Visser die er een leuke
attractie hebben
bijgekregen.
De beide jongens zijn nog
vol plannen, alleen de

Fanatiek werd er gedanst.
V.l.n.r. Ria Post, Herui ëtte
Groenhagen, Maaike Vos,
Angelina Ganzeveld - .....

is la-ange Rouf. Dij de
kraant'n rondbringt - deur et
g'haaile-e loug. Hai het
zeuven kiender en een
knorrig wief, moar dat ken
hom nait sche-elen, want hai
het tiedverdrief. Moar dat
ken hom nait schelen want
hal het tiedverdrief.'
Oet kop leer 'n en volg 'nde
keer mitzing'n.
Meschaain dat volg 'nde keer
't Gaarmwoller laid komt,
aans d ij der is.

Mo i

Nieuwsgierig geworden door
onze jongens (bezoekers van
de disco) die steeds enthou
siast thu iskomen over de
discotheek achter in de
schuur van café De Unie zijn
we eens een babbeltje gaan
maken met de twee
opzichters, Arnold Stollenga
en Berno Pest man.
Arnold en Berno hielden een
verjaardagspartijtje in de
garage bij Berno. Daar
beide jongens graag mogen
knutselen, hadden ze een
soort disco in elkaar
gefabriceerd met wat
gek leurde lampen en
starters. Dit feestavondje
sloeg bij de gasten goed in
en was met één voor de
beid e jongens de directe
aanleiding om een echte
discotheek te bouwen.
Aanvankelijk zouden ze be
ginnen in de zaal van café
De Unie, door versch illende
omstandigheden kon dit niet
plaatsvinden. Maar Johan
Visser, de zoon van de café
houder, zei tegen de jongens
het kan wel achter het café
in de schuur.
Zo gezegd zo gedaan. Na
eerst wat prov isorische

.,l1e D~seo·

Daneer
-.-.:;;("



De jeusd wlll badmllntonl

Dejeusd kàn
badmllntonnenl

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

lets te vieren?

Het fietsen bleek voor
somm igen een zware klus.
De bazar werd goed bezocht,
zodat het een zeer ge
slaagde dag werd, ook in
financieel opzicht.
Het slagen van deze dag
was mede te danken aan de
mensen die de ouder
commis sie en het onder
wijzend personeel bijs tonden
in de organi satie . Die wi llen
we hierbij dan ook nog
hartelijk bedanken.
Het slot van de avond was
de grote verlot ing. De prijs
winnende loten zijn:
444, 687, 935, 2096, 1044,
1038, 499, 349, 298, 249, 896,
885, 827, 1478, 1542, 148,
1121 ,171 6,1087,203,960,
1074, 743, 1948, 1389, 1028,
367, 232, 430, 1860, 2035,
1166.

De prijzen zijn bij de school
af te halen .

to lereren valt is wel
duidelijk.
Wil een ieder,.die zich op de
een of andere manier met
bovenstaa nde aangesproken
voelt er goede nota van
nemen, dat het bestuur van
de v.v. G.E.O. bij herhaling
maatregelen gaat t reffen, die
voor betrokkenen vervelende
gevolgen kunnen hebben.

Best. v.v. G.E.O.

Met grote regelmaat wordt
er schade aan het kleed
gebouw toegebracht, wat
erg te betreuren valt .
Wat er nu echter gebeurt is
loopt de spuitgaten uit. Er
zijn nl. een handvol mesjes
gevonden (scheermesjes +
stan leymesjes), waarmee
een comp leet doelnet be
schad igd is (doorgesneden).
Dat bovenstaande door de
Sportvereniging niet te

Florailla
O.L.S. Garmerwolde

BokkerU Stol

Aan de bezoekers "an
ons sport"eld, dlle
komen als er nllet
sespeeld wordt

Op 26 september j l. werd in
café De Leeuw de jaa rlijkse
flora lia gehouden.
Er werden weer veel planten
en fraaie bloemstukjes in
geleverd. Deze werden ge
keurd door de heer Veenstra
en de eerste prijzen werden
als volgt toegekend:
Vlij ti ge Liesje:
Steven Friezema
Bloemstukjes kinderen:
Peter Ganzeveld .
Begonia: Mevr. Ganzeveld
Peperonia: Mevr. T. Havenga
Geranium: Mevr. Jansen
Bloemstukjes algemeen:
Mevr. De Vries
Droogboekett en:
Mevr. T. Havenga
Tuinplanten: Annemarie Pot

's Middags en 's avonds was
er weer de grote bazar met
enkele nieuwe attract ies,
o.a. 500 meter fietsen en het
kaartspel (21·en).

volgens ons kon de indruk
wel wat enthousiaster, want
het was echt erg leuk. Doen
we vast nog es weer over.
Dat waren dan 2 van de
± 100 kroegen beschreven in
het kroegenboek van Dineke
de Zwaan.
Wordt vervolgd tezijnertijd .

De kroegenboekcontroleurs:
R. vld Toorn
F.Otto
J. Buscher

Voordat we iets gaan
organise ren, wi l ik wel graag
weten wie van jull ie hier ook
wel zin in hebben.
Bel mij, of stop een briefje in
de brievenbus met je naam
en leefti jd. Wij kunnen dan
misschien overdag of vroeg
in de avond.

Gerrit-Jan Kroon,
Schutterlaan 32,
Thesinge
Tel. 05902-191 1'

Kom dan gerust eens langs
op een avond om het eens
een keert je te proberen. Als
het bevalt kunne n we eens
kijken op welke tijd jullie
willen spelen en wanneer de
zaal vrij is.
Ik denk wel dat de bege
leiding van zo'n groepje
belangrijk is. We moeten
maar eens kijken of er
oudere badmi ntonne rs in
Thesinge rondlopen die hier
iets aan wi llen doen. Dit zal
vast wel lukken.
Veel succes!

Kees Faber,
Kapelstraa t 5
Thesinge

gende over wordt vermeld:
Netgeklede werkende
dertigers. Heren apart
zoeken wel eens dames
apart. Een verzorgd café .
Onze mening :
De naamzegt het al: C'est
Ça, dit is het.
Nu, dit wàs het voor ons.
Een vreselijk gezellige
avond, want immers net ge
kleed en werkend is nog niet
saai en uitgebl ust.
We hebben hier gezellige
uurtjes doorgebracht en

DE JEUGD WIL
BADMINTON!

'Hallo jongens en meisjes!
Wisten jullie dat er in
Thesinge in het gym-lokaa l
elke woensdag- en vrijdag 
avond door enkele mensen
gebadmi ntond wordt?
Nu leek het mij wel leuk als
de jeugd ook gaat badmin
tonnen!

Ingezonden bericht

Reaktie op 'De jeugd wil
badmintonnen' van Gerrlt
Jan Kroon.

Ik vind het erg leuk dat er
ook onder de jonge re
Thesingers belangs telling is
voor het spelen van badmin 
ton. Badmin ton is zeker niet
alleen een sport voor vol
wassenen ; ook op jonge
leefti jd kun je al snel veel
plezier beleven aan dit spel.
Ik hoop van harte , Gerrit-Jan,
dat je een clubje leefti jds
genoten bij elkaar krijgt.

DE JEUGD KÀN
BADMINTONNEN!

Café v.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbo dig)

J.C. Kapleynlaan 18
9714 CP Groni ngen
Telefoo n 050-730498

~
~
~

Oostertlamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Ook kunnen wij bezorgen, dan even belle n naar R.K. Stol ,
Dorpsw eg 40. Garme rwolde , le l. 050·416292 of 730498



Hoe staat het er mee1
Beste dorpsgenoten,

Hier vindt u de eerste
aflevering van een nieuwe
maandelijkse rubriek · kort ,
en ti jdelijk, maar zé ér
spannend: de voortgang van
de rioleringswerken aan de
G.N. Schutterlaan.
De rubriek zal gewoon lijk
voornamel ijk bestaan uit een
verslagje van de vsrqade
ringen van de werk·
commissie, waarin ik zitt ing
heb als afgevaardigde van
de bewoners van de
Schutterlaan (de overige
leden van de commissie ver
tegenwoordigen de aan
nemer, de Grontmij, of de
gemeente).
Op de eerste "3rgadering

I van de commissie,
woensdag 7 oktober , kon er
nog niet veel besloten
worden, omdat er nog twee
vergunningen voor het uit
voeren van de werken bleken
te ontbreken: de vergunning
van het waterschap voor het
dempen van de sloot aan de
oostkant van de laan en de
toestemming van de
provinc ie om de begroting
van het werk met (naar ik uit
de krant heb vernomen)
f 100.000,- te verhogen. Het
waterschap had mondeling
al wel die vergunning beo
loofd , en de provincie had
mondel ing en voorlopig
steun toegezegd, dus die

In t>et qemeenfehu r, .

Hendrik \oksfersfr.u i 21

Ten ~.

WELRo m·
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VJlfl 11l.?lO tot 11·30

vergunningen zullen er wel
komen. De gemeente heeft
toegezegd nogmaals op ver
gunningenjacht te gaan en
in ieder geval mondel inge
toezeggingen los te peuteren
die zó hard zijn dat de
gemeente zonder veel ris ico
de aannemer opdracht kan
geven met het werk te beo
ginnen . de aannemer staat
klaar. Op het ogenblik dat ik
dit schrijf (donderdag 15
oktober) hebben alle part ijen
goede hoop, ja, zelfs de
overtuiging, dat het werk in
de week van 19 oktober van
start kan gaan.
De werkcomm issie heeft
kort en krachtig besloten dat
de sloot met zand gedempt
wordt en niet met modder,
puin, radioactief afval, grond
van de gifbelt, ex-

bezwaarden of gemeente
ambtenaren - dus daar
hoeven we niet verder over
te zeuren. Geruchten dat de
gemeente het potje van f
15.000,- voor dorpsver
fraaiing in die sloot wil
stoppen, of dat de gemeente
dik aan de hele operatie zou
overhouden, dienen met vele
ki lo's zout genomen te
worden • al is dat 66k niet
goed voor de bloeddruk . Ge
ruchten dat de sloot aan de
andere kant van de laan
openblijft lijken me wèl op
waarheid te berusten, omdat
er, naar men mij vertelt , on
enigheid onder de bewoners
van die kant van de laan
bestaat over het wel of niet
dempen van die sloot. Dat
betekent dat een vergunning
voor die demping niet op tij d
afgegeven kan worden • en
n à het uit voeren van de
rioleringswerken is er van
gemeentezijde natuurlijk
geld noch reden te vinden
om alsnog lot demping over
te gaan, Die sloot zal dus
wel blijven, denken we nu.
Namens de gemeente is de
heer Wessels van de
Grontmij begonnen met
voorlopige slootaank open:
een strip van 1,25 m breed,
over de hele lengte van sloot
en dam, uit het hart van de
sloot naar de huizen toe,
tegen f 5,- per m' (iedere
eigenaar ontvangt dus rond
f 200,- ). Op die str ip komt
de helft van het tegelpad te
liggen, plus de molgoot, plus
eventuele afrastering. Bij dat
aankopen blijken sommige
aanwonenden (en waar
achtig niet alleen ex
bezwaarden, hoor) toch nog
problemen te hebben, vooral
van geldelijke aard. Dat is
vervelend en vertraagt het

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

N atuurli jk maken wij graag een scherp e o ffer te voor u als ' t om
een zon nescherm gaat .

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het
opn ieuw bek leden van markiezen, of met het repareren van

tenten .
Ons leveringsprog ramma omvat verder:

vouwwanden, ver duisteri ngen. rolluiken, voorzetramen en
kostruktiewerken.

Informeer vrijbl ijvend naar onze moge lijk heden en prijzen.

Fa. M. Y.d. Molen & Co.
Kam oor en wc rlc.p1aau. Oude RIjksweg 12. G armc rwolde . (cl 050 -416098

Advlseuzc "oo r Leweoborg : me vr H Drewes. Meerpaal 170 . tC'! 050 ·410531

\'Iees ••Ie\'.-.tll\\~
1I \\'eet lIest
\\'.liI.-UIII_

Hel a d re s voor a l u w vlees en fijn e vleeswaren
S pectans t In ro ll a d es . d r o g e - en verse w o rs t

te e ere w o ensd ag G ehaktdag

~
r;'~~ -~. J . FEEN5TRA
"'~. ,
~ » . - Ri jksweg 145

__- ~ ~"' RUlscherb ru g
~ edelslager - ~ - - T. '050 487 4 13 .



'FIII.sen' naJaars
yersaderllnll 'Dorps
belansen Garmerwolde'

gelegenhe id van de meester.
De rest laat ik de rest het
geen niet wil zeggen dat dat
niet belangri jk was.

Een toehoorder

lozen zijn, zodat ik slechts
kan constateren dat het
kinderaantal in Garmerwolde
uit eigen gelederen in stand
zal moeten worden ge
houden, zulks voor de werk·

L.= ,, _

Ook achter de talel een levendige discussie

zijn er nu eenmaal en
moeten snel opge lost
worden; en als iedereen
redelijk is, gedane toe
zeggingen nakomt , gedane
beloft en houdt , en geen
nieuwe eisen stelt, dan lukt
dat ook wel. De volgende
vergadering van de werk
commissie is op woensd aq
middag 21 oktober , en tot
die tijd kan iedereen die hem
mooi vindt in ieder geval nog
van de open sloot genieten.

Rudy Bremer

werk; ook als de gemeente
die grond niet in handen
krijgt kan de rioler ing wel
doorgaan, maar dan moet er
een gebruiksrecht gevestig d
worden, en dat kost ook
weer tij d en geld; of de.
rioler ing en het voetpad
moeten met knikken en
bochten gelegd worden, en
wat dat kost weet nog
niemand; of er moet ont
eigend worden, en dat duurt
ook weer wat langer dan tot
31 december a.s.
Maar goed, die problemen

Pla••elandsyrouwen
naar de MoordelUke
Slasers Manllles.a.lle

Uitgenodigd waren de burqe
meester en wethouders van
de gemeente Ten Boer, de
directeur gemeentewerken
en verder een ieder die
belangste llend.dan wel lid
van de vereniging was.
B en W en de directeur
gemeentewerken behandel
den een aantal zaken ver
meld in de agenda terwijl
tevens vragen uit de zaal
werden beantwoord.
Wat er exact behandeld is
kunt u uiteraard in de eerst
volgende vergadering van
dorps belangen vernemen uit
de notul en van de secre
taresse. Ik noem slechts
enkele zaken.
De financiële perikelen rond
om de brug over het
Damsterdiep zijn eindelijk
opgelost. Binnenkort zal de
brug in reparatie worden
gegeven. (Is inmiddels ge
beurd.)

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onder houd

Er komt hoogstwaarschijnl ijk
een sportgebouw in Garrner
wolde met de nadruk op
hoogst waarschijnlijk. Zoals
gebruikelijk is het grootste
probleem de financiering van
het prject. B en W hadden
echt er goede hoop dat
binnenkort de zaak rond zou
komen. Dit sportgebouw zal
dan prima ir dienen voor het
onderwijs. Daarnaast
kunnen de verenig ingen in
Garmerwolde . indi en moge
lijk · van dil gebouw gebruik
maken.
Ander verheugend nieuws
kwam uit de mond van een
der wethoud ers.
Per 1 januari 1982 komt er
een kleuterklas in Garmer
wolde, tenminste, dat is het
streven. Er dient nog overleg
plaats te vinden omtren t de
ruimt e (lokaal). Woningbouw
ofte wel nieuwbouw zal de
komende jaren te verwaar-

oude ri jksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-416 50 I

In de vakantie kwam een uit
nodiging binnen om met een
groep van 10 dames mee te
doen aan een wedstrijd
vleeswarenschote ls op
maken op de Noordelijke
Slagers Manifestatie in de
Martini hal in oktober 1981 .
Aangezien er geen bijeen
komsten meer waren,
werden er lukraak een aantal
leden opgebeld. De meesten
zagen het eerst niet zo
zitte n, omdat ze het nog
nooi t hadden gedaan.
Eénmaal moet echter de
eerste keer zijn en werd er
geen prijs behaald dan
hadden we misschien een
leuke middag .

Zo gingen we dus dinsdag
6 oktober met z'n tiene n
naar de Martinihal. We
waren vroeg aanwezig en
konden daardoor nog even
kijken hoe een tiental leden
van de afd. Slochteren bezig
was.
Om 3 uur konden wij be
ginnen. We hadden 3 kwar
tier de ti jd. Elk kreeg een
grote schaal, een plankje en
scherp mesje, en daarbij een
schaaltje met 5 soorten
vleeswaren (van elk 10
plakjes). De grote schaal
moest worden opgemaakt.
Achter ons een grote tafel
met citroenen, sinaasappels ,
druiven, komkommer, sla,
meloen, radijs en weet ik

veel wat nog meer. En toen
maar beginnen , materiaal
was er genoeg.
Sommigen werkten onder
hoogspanning, dat zag je
aan de rode koontjes,
anderen bleven er ijskoud
onder. Het publiek stond op
zo'n meter afstand te kijken,
af en toe commentaar
leverend. Toen de tijd om
was zijn we rondgewandel d
over de tentoonstell ing. Er
waren prachtig opgemaakte
schotels. Er was een liggend
hert en een adelaar , van
louter vet gemaakt. Mooie
bittergarnituren waren er.
Teveel om op te noemen.
lets te proeven was er ook,
alsmede iets te drinken.
Volgens het etiket op de fles
zou het stierenbloed zijn.
In die tussentijd had een
jury, bestaand e uit 2 dames,
onze schotels gekeurd op
creat ivite it, afwer king en
kleurschakering, waarvoor in
totaal 30 punten werden
gegeven. Het hoogst aanta l
bij ons was 26 en werd beo
haald door Francien van
Huis , die als eerste prijs
bloemen en een slagersmes
ontving.
De tweede prijs ging naar
Anneke Spanninga en de
derde werd behaald door
Hetta Heeres.
De schalen met vleeswaren
mochten we meenemen.
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Wederom vond er in
opdracht van Dorpsbelangen
een tuin keuring in Garmer
wolde plaats.
De uitslag voor 1981 was de
volgende:
1ste en ereprijs:
E. Terpstra , Hildebrand·
straat 13
1ste prijs : mevr. Pops,
HiJdebrandstraat 15
2e prijs : H. Kappetyn,
Dorpsweg 54
3e prijs: W. Ganzeveld,
Grasdijkweg 3
4e prijs: J. v. Huis,
Hildebrandstraat 8

"ullnkeurllnsen
Garmerwolde

voor St. Maarten voor de
jeugd. De bieten kunnen 31
oktober afgehaald worden
bij Roelf Jansen tussen 2 en
4 uur! Ze kosten f 0,50 per
stuk. De keuring is 11
november in café Van der
Toorn. De drie mooisten
krijgen een prij sje.
WIE MAAKT DE MOOISTE
BIET!!!

De Alg. Verg. in Utrecht zal
door 2 bestuursleden
worden bezocht.
Aan een onderzoek: 'Hoe
denken vrouwen boven de 45
jaar over werkende vrouwen',
zullen 13 leden medewerking
verlenen.
Er bleek belangstelling te
bestaan voor de cursussen:
'Anders eten, creat iviteit en
stro verwerken'.
Op 6 oktober doen 10 dames
mee aan het opmaken van
vleeswarenschotes in de
Martinihal op de Noordelijke
Slagers Manifestatie.
Na de pauze werd o.l.v.
mevrouw Wieringa met stro
gewerkt, waarvan mooie
dingen gemaakt werden. Als
dank werd mevr. Wieringa
een bloemetje aangeboden.
Hierna sloot de presidente
de bijeenkomst en wenste
iedereen wel thuis en tot
ziens op de koffiemorgen op
14 oktober, waar mevr.
Boersma uit Roden Ikebana
zal demonstreren, Japanse
bloemsierkunst.
De volgende bijeenkomst is
op donderdag 22 oktober a.s.

Op 25 september werd er
een ori ënterino-srit door het
Groninger landschap
georganiseerd. Er waren 15
deelnemende teams. De
uits lag: 1. W. Ritsema ,
2. B. Kol, 3. A. Plijter. Een
eervolle vermelding (even
eens derde) kregen:
J. Balkema, J. Slachter en
J. Mollema.
De geplande tuinkeuringen
hebben ook plaatsgevonden .
De jury, bestaande uit on
partijdige deskundigen ,
kwam tot de volgende uit 
slag: 1. T. Hofman Schutter
laan, 2. J. Veenkamp
Schutterlaan, 3. S. Oudman
Molenweg. Een eervolle ver
melding was er voor
E. Holtman, Schutt erlaan.
In de toekomst organisee rt
de Ver. een bietenwedstrijd

Op 30 september jl. hadden
de Plattelandsvrouwen van
Garmerwolde hun eerste bij
eenkomst in het seizoen
1981-1982.
De presidente opende de bij 
eenkomst door iedereen
hartelijk welkom te heten, in
het bijzonder ons gast·lid , en
de hoop uit te spreken dat
het een goed seizoen mag
worden.
Staande en onder enige
ogenblikke n stilte werd
daarna mevrouw Uitham her
dacht, die in jul i jl. is
overleden.
De notu len werden voor
gelezen en onveranderd
goedgekeurd .
Toekomstige gebeurtenissen
in Garmerwolde werden aan
geroerd, zoals: verbetering
van de brug over het
Damsterdiep, de
kleuterschool , het gymna·
st ieklokaal en het rijdend
postkan toor .
Aandacht werd gevraagd
voor diverse commissies die
studiedagen organiseren , nl.
de wooncommissie, de pers
commissie en de jeugd·
commissie.


