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InC;eryliew Hr. Drellse
In de serie interviews voor
de G & T Express deze keer
eens geen verhaal over
mensen met speciale
hobby 's of speciale ver
diensten. Nu eens iets
anders en wel een verhaal
van een boerenarbeider , over
zijn jeugd , werkomstandig
heden, verdiens ten, woon
omstandigheden en hoe je
daar dan op de leeft ijd van
77 jaar op terugkijkt.
We zijn voor dit verhaal
terecht gekomen bij de heer
Laurens Dreise uit de Ludde
straa t 7 in Thesinge.

'Ik ben geboren op 18 april
1904 in Garmerwolde. Daar
heb ik 3 jaar gewoond en
toen verhuisden mijn ouders
naar Ach ter Thesinge naar
Tip, daar heb ik toen 10 jaar
gewoond. Mijn ouders
verhuisden toen naar het
dorp Thesinge. Op dat
moment was ik 12 jaar en ik
kwam toen bij de boer aan
het werk. Mijn eerste boer
was Pesman op Achter
Thesinge.
In die tijd kende men nog
geen special lijden voor
jeugdigen. 's Morgens om 4
uur moesten we beginnen .
We begonnen met koeien
melken en daarna gingen we
koffiedrinken, dan klaver
halen voor de paarden en
om half 8 kregen we eten.
Na het eten weer druk aan
het werk tot 12 uur en dan
had je schaft tot half 2. In
die tussentijd gingen we
meestal even in het hooi
liggen slapen. Dan ginge n
we weer koffi edrinken en
dan moesten we in een keer
doorwe rken tot 6 uur
's avonds.
Ik werkte daar samen met
een eerste knecht, dat was
Jan Boer en er was ook nog
een meid . Een keer in de 14

dagen had ik een zondag vrij
en verder nog wel de tweede
paasda g of tweede kerstdag.
We woonden in een kamer
naast de stal. Die omstan
digh eden waren niet zo best .
Een keer hebben we een
winter gehad dat we 13
weken niet uit het raam
hebben kunnen kijken, alles
was ijs in dat kamert je.
's Avonds van half 6 tot half
9 kregen we een petroleum
kacheltje. Dat was echter te
kort om het enigszins warm
te krij gen. De Ijslaa g aan het
pla fond ontdoo ide net en
dan zat je in de drup. Het
was er koud en nat. De
enige warmte die je kon
vinden was bij de koeien in
de stal. In de boerderij zelf
mochten wij niet komen.
Ook in die lijd kenden we
een zomer- en wintertijd . In
de winter moesten we dan
om 5 uur op en dan werken
tot 5 uur 's middags. Dat
duurde van 13 november tot
12 maart en dan was het
weer van 4 uur 's morgens
to t 6 uur 's avonds .'

Salaris?
'Wat dacht je wat ik
verdiende als twaalfj arige?
We hadden kost en
inwoning vrij. Een keer per
jaar kreeg je je loon. Je kon
soms in november nog wel
een voorschot kri jgen, maar
de eigen lijke uitbetaling was
in mei. Om precies te zijn op
de maandag na de twaalfde
mei. Daarna had je de
zogeheten vrije week. Toen
ik 12 jaa r was verdiende ik
zegge en schrij ve f 77,50
voor een heel jaar werken.
Ja, je bent er maar zo niet
gekomen.'
In 1926 heb ik mijn vrouw
opgezocht en toen zijn we
getrouwd . Ik heb toen nog
een aantal jaren bij Klaas

Slachter op de Thesinger
dorsmachine gewerkt. In
1930 heb ik toen een andere
baan erbij genomen, wan t er
was niet zo vreselijk veel
werk. Via boer Schutter kon
ik op de Kiewi tsterm olen
gaan wonen en werken.'

De Kiewitster watermolen.
'Mijn taak was om de polder
te bemalen, als ik echter bij
de boer aan het werk was
moest mijn vrouw de molen
bedienen. We woonden een
heel eind van het dorp af.
Onze buren in die tijd waren
Roelf Ridden en zijn familie.
Onze beide dochters konden
met de kinderen van Ridder
spelen maar verder was er
weinig verli er. In die li jd
werkte mijn vrouw ook vaak
bij de boer. Onze kinderen
gingen dan vaak naar de
ouders van mijn vrouw in
St. Annen en in de weekends
waren we samen op de
molen. Het eerste jaar dat ik
op de molen zat verdiende ik
daarvoor f 50 per jaar. Later
is dat wel iets meer
geworden.
In die tij d voeren er nog
bieten en turfschepen. Er
was nog een open
verbinding met Groningen en

via Middelstum en Onder
dendam kwam men op het
Boterdiep om naar de veen
koloniën te gaan.

Een keer hebben we de
molen stuk gehad. Een
dochter van Ridder wi lde
voorbij de molen en vroeg
mijn vrouw om de molen
even st il te zetten. Mijn
vrouw was bezig en zei dat
ze zichzelf wel kon redden.
Dat kind is toen aan de vang
gaan trekken toen klapte
een van de wieken stuk.
Daar heeft zelfs nog een
plaatje van in de krant ge
staan.
Het was een slechte tijd, er
most door man en vrouw
hard gewerkt worden om
een beetje in het dage lij ks
onderhoud te kunnen voor
zien. Je mestte zelf een
varken en je had je groente
tuin erbij . We hadden zelf
geiten en kippen , dus voor
de meeste dagelijkse ding en
konden we zelf zorgen.
Uiteindelijk hebben mi jn
vrouwen ik echter beslo ten
om weer naar Thesinge
terug te gaan. Mijn vrouw
kon het daar niet meer bol 
werken. We hadden toen
ondertussen 20 jaar op die
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klompen· laa rzen

SchildersbedrUf

H. Hofstede

Schutterlaan te Thesinqe.
Echter ... de lijm waarmee
de vloerbedekki ng zou
worden bevestigd vatte vlam.
Een reportage van de
opening houdt u nog tegoed.

Bob Vos

schrijf het op en lever het bij
de redaktie in. Heeft u iets
interessants meegemaakt ,
idem. Wilt u iets meer be
trokken zijn bij de krant
meld u aan bij de redaktie,
wij kunnen nog heel goed
enkele leden gebruiken. AI
gelang uw inzet hoeft dat
maar 1 à 2 avonden per
maand te kosten .

Copy van het december
nummer voor de 10e in·
leveren tv.m, de feestdagen .

H.V.

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050 -4164 25
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E. Havenga

De fotog raaf van de G. & T.
Express stond in de start 
blokken om Ioto's'te maken
van de opening op 21
november j.1. van de winkel
in schildersartike len van de
familie Hofstede aan de

Feestelll;ke openIIns sllns
nllet door

Wegens het toenemende
aantal andere activiteiten
welke Bob Vos in zijn vrije
tijd onderneemt , heeft hij be
sloten dat hij stopt met zijn
werk voor de Garmer &
Thesinger Express. Gezien
het aantal jaren dat hij aan
onze krant gewerkt heeft is
een kort overzicht wel op
zijn plaats. Bob Vos is een
medewerker van het eerste
uur. Zoals u ongetw ij feld
nog weet is de krant een
paar jaar verschenen en ver
volgens gestopt. Het is o.a.
mede aan Bob te danken dat
na een jaar van afwezigheid
de krant weer is verschenen.
Inmiddels alweer vier jaar
geleden. Wij als redaktieraad
willen Bob hartelijk bedan
ken voor het vele werk dat
hij voor onze krant verricht
heeft.

Een krant, ook de Garmer &
Thesinger, bestaat bij de
gratie van de lezers en ad
verteerders. Hoe meer
nieuws des te beter de
krant. U als lezer kunt hier
ook aan meewerken door
(leuke) nieuwtjes in te
sturen. Bent u lid van een
vereniging en gaat deze ver
eniging iets ondernemen,

Redaktlloneel

dat we alleen nog een slager
en een SRV man hebben
dan vind ik dat we er wel op
achteruit zijn gegaan. Ik
denk dat vooral de mensen
van onze leeft ijd het als een
enorm gemis voelen dat er
nog maar zo weinig
winkeltjes zijn.
Als ik zo op mijn leven terug
kijk, dan moet ik konstateren
dat zowel mijn vrouw als ik
ontzettend hard hebben
moeten werken. Als je nu
ziet hoe goed we het hebben
met onze AOW, dan leven
we er nu prima van en daar
zijn we erg blij mee. De
tijden van vroeger zijn sterk
veranderd, maar daar zijn nu
weer andere problemen voor
in de plaats gekomen en ik
vraag me af wat voor tijd
onze kleink inderen tegemoet
zullen gaan.'

DE WATERMOLEN OP Dt;{\<
KIEVlTSPOLDER. a an het Ka r
dlngennaar onder Sint-Annen ,
gem, Ten Boer, di e de vorh:e
maand door een on o:eluk zijn
wiekenkruis had vsrtcren, zal
worden hersteld. Een moo i st uk
landschapsschoon hlUft hle r-

door behouden .
eli.nr' .• N;" Oidjifabr.. GroninQ..n

molen gewoond en toen
kochten we dit huisje in de
Luddestraat 7. Dat was in
1949. Ik was nog steeds
boerenarbeider en dat ben ik
gebleven tot 1962. Toen ben
ik op de steenfabriek op
Ruischerbrug gekomen als
brander. Daar heb ik tot mijn
pensioen in 1968 gewerkt en
ook geen dag langer.'

Veranderingen?
'In die tijd was het nog
gezelli g in het dorp. Er
waren ontzettend veel
winkeltjes en als je je
boodschappen ging doen
dan was je een hele poos
onderweg, want je ging met
iedereen even een praatje
maken. Zo langzamerhand
zijn al die winke ltjes ver
dwenen, dat betekent dat je
veel minder kontakten met
elkaar hebt. Als je nu ziet

Laurens Dreise en zijn vrouw Hillje voor hel huisje bij de molen.



lIederland Nolenland

Volksdans.roep
Garmerwolde

Plattelandsyrouwen
A'd. Garmerwolde

Door Garmerwolde was de
vol ksda nsg roep uit Wins um
o.l.v. mevrouw Krabbe , uit
genod igd om op maandag 9
november in café 'De Leeuw'
te komen dansen .
Deze groep was al eens op
bezoek geweest en de volk s
dansgroep uit Garmerwolde
had ook reeds een tegen 
bezoek in Winsum gebracht.
Zodoende kenden we elkaa r
al een beet je. Om de beurt
werd er geda nst , daarna
samen. Van Winsum leerden
we een nieuwe dans, terwijl
wij probeerden hen de
sneeuwwals te leren. Om elf
uur vertrokken onze gas ten,
terwijl de groep uit Garmer
wolde nog even bleef na
kaa rten over de gezell ige
avond .
Voor enkele dames uit
Winsum is het een dure
avond geworden, want te r
wij l 2 auto's voor de Rijks
weg stonden te wach ten om
de weg over te steken, reed
no. 3 er pardoes bovenop.
Woensdag 11 november be
zoch ten we 'Bloemhol' te
Ten Boer. Samen met de
'Tiro ler Kapel'.
Er was eerst nog overleg
gepleegd om te dansen op
muziek van de 'Tiro ler
Kapel ', maa r de tijd van
voorbe reiding was te kort.
Wellicht kunnen we samen

11 december, dorpskerk
Thesinge

In de Garmer & Thesin ger
Express van maart '81 heeft
u het één en ander kunne n
lezen over de molen
'Germania ' in Thesinge. Het
was de vrijwillige molenaa r
van deze molen, dhr.
Meinema uit Groningen, die
ons op een plezierige man ier
kon vertellen over molens en
het mo lenaarschap.
Dhr. Meinema was na het
gesprek nog lang niet uitg e
praat over ons land als
molenland en daarom leek
het ons een goed idee om
hem te vragen een 'mo len
avond ' in de kerk te ver
zorgen . Hier werd doo r hem
enthousiast 'ja' op gezegd;
voora l ook omdat hij dan de
gelegenheid heeft om een
selektie van zijn fraaie zelf-

iets ondernemen voor de
braderie volgend jaa r.
Terwijl de muzie k hun
openingsnummer speelde
kwam de volksdansgroep op,
die na een tweetal rondjes
weer van het toneel ver
dwee n.
Nadat de 'Tiroler Kapel' een
aanta l nummers had
gespeeld was het de beurt
aan de volksdansgroep. Een
vijftal dansen werden ge
daan, doo r mevrouw Bijmolt
aangeko ndigd, doch de
namen ervan on tgaa n vaak
ieder. Na de pauze trad de
'Tiroler Kapel ' nog tweemaal
en de dansgroep nog één
maal op. De heer Muld er
voor de muz iek en mevrouw
Bijmolt voor de volksdans
groep, kregen een enveloppe
met inhoud aangeboden, als
dank voor de gezell ige
avond.
Vergeten te vertellen over de
avond met Winsum is, dat
de leids ters, mevrouw
Krabbe en mevrouw Bijm olt
van beide groepen bloemen
kregen aangeboden.

De volksdansgroep zou een
paar nieuwe leden nog we l
kunnen gebru iken. We
oefenen 's maandags
middags van 1.45-15.00 uur
in café 'De Leeuw', Oude
Rijksweg 6.

gemaakte dia's te laten zien.
Het gaa l in deze 'causerie
met lichtbeelden' vooral over
molens (van binn en en van
buiten) in het Groninger
land, maar er zullen in de
loop van de avond ook
alle rlei molenzaken van
buiten onze provincie aan
bod komen. Vooral echter
wil onze molenaar graag wat
vertellen over en laten zien
van de Thesinger 'Germa nia'.
Deze molen is in 1825 als
grond molen gebouwd en in
1852 werd hij opge hoogd tot
de huidige staat van
'stelli ngmolen'. In 1972 is de
'Germania geresta ureerd;
deze resta uratie krijg t op 11
december speciale
aanda cht.
Aangezien dhr. Meinema pas
in 1974 als 'hobby-molenaar'
naar Thesinge kwa m, zal hij

op het punt van de historie
en de restaurat ie van de
molen worden bijgest aan
door de 'oude' molenaar
Luit Oomkes.
Voorafgaa nd aan en in de
pauze van deze onge twijfeld
interessante avond, zal
muziek ten gehore worden
gebracht doo r de Thesingers
Bertus Kol en Cor van
Zanten. Ook vorig jaar
hebben zij op voortreffel ijke
wijze één van de voo rs te l
linge n in de kerk om lijst met
hun spel op kerkorgel en
ko rnet. Reden genoeg om ze
deze keer weer om een

Nolenn~euws

Eind okt ober zijn de vier
zeilen van de Thesinger
mole n afgenomen.
Dit was noodzakelijk met het
oog op reparatie van het
touwwerk. Bovendien
kunnen de schild ers dan

Nadat de presidente de bi]
eenkoms t van 22 ok tobe r [L
met een woord van welkom
voor de aanwezige leden, de
mense n van de Frico, dhr.
De Vries van de wij nen en
dhr. Storteboom uit Ten
Boer had geopend, werden
de notulen voorgelezen en
onvera nderd goedgekeurd.
Ingekomen stukke n en
mededelingen werden
behandeld.
Voor de wintercompetitie zal
een corsage worden lnqe
leverd, gemaakt door
mevrouw Kreuze, Aan de
Slagers Manifestatie hebben
tien dam es meegedaan , zo
als mevro uw Spanninga ver
telde. Het agentschap van
de Noorderkrant in Garmer
wa lde is overgenomen door
mevrouw Pia Pops. Namens
de comm issie 'Vrouw en
Vorming ' verte lde mevrouw
Dijkhui s het een en ander
over cursuss en. Op 27
oktober wordt een bezoek
gebrach t aan scnoonhelds
salo n Eemshoeve te Bierum .
Na de pauze lieten de
mensen van Frico dia's zien
over de bereid ing van kaa s
en dhr. De Vries vertelde
over verschillende wi jn
soorten. Toen moc hten we
proeven. Roomkaas en brie
met wi tte wijn, Komei nekaas
en kern hemmer met rosé, en

muzikale bijdrage te vragen;
ze doen het graag.
Dhr. Meinema begint om
20.00 uur, maar vanaf 19.30
uur kunt u onde r het geno t
van een kopje koff ie al
gen ieten van de muziek. De
entree is gratis, maar even
als voorgaande keren hopen
we na afloop op een
vrijwi lli ge bijdrage van de
bezoekers.
Tot ziens op 11 december in
de kapel van het Thesinger
klooster, waar de 'Germania'
naar genoemd is.

Comité Hath ebra nd

beter bi j de roeden komen.
De mo len kan nu nog wel
draaien, mits de wind kracht
minstens 6 is .
't Is maar u het weet!

G. Meinema

koll umerkaas en camembert
met rode wijn . Hierb ij werd
stokbrood gegeten.
De kollumer kaas was nieuw
en nog niet in de handel,
dus wij hadden de primeur.
Volgens de heer Storteboom,
die dit voor de eerste keer
organi seerde, was het een
ges laagde avond geworden.
Alle aanwezigen kregen nog
een pakketje uitg ereikt met
daari n vier soorten
smeerkaas.
De presi dente beda nkte de
medew erkers aan de avond
en bood bloemen aan,
waarna zij de bijeenkomst
sloot en allen wel thu is
wenste. De volgende bijeen
komst is op 25 november
a.s.

Dinsdagmo rgen 27 oktober
werd sc hoon heidsinstituut
Eemshoeve te Bierum beo
zocht. Via een videorecorder
werden de verschille nde beo
handeli ngen getoond,
waa rna bezich tiging van het
instituut volgde. Voor alle
soorten behandeling en kan
men er terecht.
Berichten over een 'open
dag' wa ren nog niet binnen
toen co py voor de G & T
moest worden ingeleverd.
Op die dag zou men n.1. de
behande lingen gedemon·
streerd kunnen zien.



Kerkd~ens.en december

.0 ,aar be'aardensoos
Garmerwolde

KINDEREN OPGELET!

goede afloop van zijn
avonturen met een mier.
Paul en Joep maken al hun
poppen zelf en ze treden nu
al zo'n twee jaar op voor
kinderen, maar ook voor vol 
wassenen. De voorstelling
begint 's middags om half 5
en zal om ongeveer half 6
afgelopen zijn . De toegangs
prijs bedraagt 2 gulden per
persoon. Je kunt bij je
meester of juffrouw een
kaartje kopen maar je mag
ook even langskomen bij:
Bart Heukelom,
Molenweg 28, Thesinge of
Kees Faber,
Kapelstr aat 5, Thesinge
Tot 15 december in de
dorpskerk!

Comité Hathebrand

OECEHBE~

'f'HEATE-R

N:H. \( ER\< Tt\ESIt16E

PAUU bN JOEP

Wie kent er niet sesam
straat? Iedereen toch! AI die
mooie poppen, die steeds
maar gekke dingen beleven.
Binnenkort heb je de kans
om een poppen-theater in
het echt te zien! Want op 15
december komt het
rnarionetten-spet Paul en
Joep naar de dorpskerk van
Thes inge . De kerk word t dan
helemaal donker gemaakt en
allerlei lampen en lichtjes
maken er een echte poppen
wereld van.
Het verhaal dat je dan kunt
zien heet: de krekel en de
clown. Een dromerige krekel ,
die steeds maar in slaap
valt, beleeft allerlei avon
turen . Hij valt in handen van
een heks , wordt geho lpen
door een clown en viert de

"ar~one••en·.hea.er
Paul en Joep kom. naar
"hes~n.e

paar door hemzelf gemaakte
films zien van een paar be
jaardenreizen, een optocht,
hanekampgevechten en van
hun reis naar Zweden. Ook
werd er bingo gespee ld .
Het was een heel gezell ige
middag en ik spreek de
hoop uit dat er meer zich bij
hen aansluiten en ze nog
veel goede jaren mogen
hebben .

25 december Garmerwolde:
16.00 uur kinderkerstfeest
met kerstspe l
27 december Garmerwolde:
10.00 uur dr. P.J. van
Leeuwen, Loppersum
31 december Theslnge:
19.00 uur ds. C. de Vrles
Batenburg
3 [anuar l Garmerwolde:
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg

Ak.~es

'Harmon~e'

24 dec. 1081:
Kerstnachtd ienst Ned. Herv.
Kerk, aanvang 21.30 uur
30/31 dec . 1981:
Oliebollenaktie in de schuur
bij R.K. Sto l aan de
Dorpsweg
13 maar11982:
Jaarl ijkse uitvoering in café
'De Leeuw ', aanvang
19.30 uur

Op dinsdag 27 ok tober
hebben de leden van de be
jaardensoos van Garmer
wolde hun 10 jarig bestaan
gevierd in de leerkamer van
de Ned. Herv . Kerk .
Naast de wekelijkse
bezoekers(sters ) waren
enkele gasten aanwezig.
In het kort vertelde mevr.
Hazeveld hoe de soos is
begonnen.
De heer Kolman liet een

Dank
be.u~.~n.
Daar het mij onmogeli jk is
iedereen persoon lijk te
bedanken, w i l ik langs deze
weg iedereen hartel ijk
dankzeggen voor de
kaarten, bloemen en allerle i
attenties.
Ook allen bedankt die
gezorgd hebben dat mijn
man elke dag vervoer had
om bij mij op bezoek te

komen. T. Ridder.Bl in k

6 december Thes inge:
14.00 uur ds. A. Sevenster,
Noorddijk
13 december Garmerwolde:
14.00 uur ds. C. de Vries
Batenbu rg
20 december Thesinge:
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg
24 december Thesinge :
20.30 uur kerknachtdienst
m.m.v. Juliana
24 december Garmerwo lde:
22.00 uur kerknachtdienst
m.m.v. Harmonie

Rabobank ~
geld en goede raad



RII~k en seyarlleird
Yerenllsllnssleyen IIn
Garmerwolde

G. Brakel -Wollhuis ,
L. .v.d. Veens traat 18
E.D. Post,
W.F. Hil debrandstraat 29
G. Pops,
W.F. Hi ldebrands traat 37
M. Blink
Dorp sweg 68
J. Star-Wassens,
W.F. Hi ldebrands t raat 14
Mevr . Ui ldriks, Lageweg 3
Marja Wieri nga,
W.F. Hi ldebrandst raat 14
J. Hazeveld·Maat ,
W.F. Hi ldebran dst raat 35
E.S. Bo lhuis , Lageweg 3
P. Pops-Smitt enberg,
W.F. Hildeb randstraat 37
B. Bus-Bijma, Dorpsweg 1
J. Groenbaçen-Srnlt ,
Dorpsweg 58
A. Doorn- Roggeveld ,
Grasd ij kweg 1
A. Wiering a, O. Rij ksweg 19
E. Hav inga, O. Rij ksweg 9
H. van Dij k, Dorpsweg 19
P.J . van Zant en, Dorpsweg 31
J.P. van Zanten,
Geweid eweg 7
P.J. van Zan ten , Dorpsweg 31
W. Groenevel d, Lageweg 1
K.J. Groeneveld ,
O. Rij ks weg 10
J. Star,
W.F. Hi ldebrandstraa t 20
P. de Vries, Dorpsweg 62
J. Ganzeveld·Brink,
W.F. Hi ldebrandstraa t 27
V. van Zanten , Dorpsweg 31
K. Jan sen , Geweid eweg 11
Mevr. P. Ju rjens,
L. v.d. Vee nstraat 15

2. Muziekver. 'Ha rmonie '

3. Sportver. G.E.O.

4. Hengelver.
'De Goede Van gs t'

5. Plattelandvrouwen

8. Red. Kam er 'We st er'

6. Herv. Vrouwenver.
7. P.J.J.G.

Hierbij een li jst van alle veren igi ngen en instell ingen in
Garmerwol de. Iedereen ka n nu zie n wat ons dorp zo al te
bieden heeft.
Mocht de li js t incomplee t zij n, of ind ien er zich intussen
bestuursw ijzigingen hebben voo rgedaan, dit graag even
doorgeven aa n Geesje Brakel , L. v.d . Veenst raa t 18,
Garmerwolde, te l. 050-415434.

1. Ver. van Dorpsbelangen

11. Vrou wenraad
12. Groene Kru is

13. Com. Ou den van Dagen

9. Landbouwveren iging
10. Oud ercom miss ie

19. Werk tuigencombinal ie
20. Kerkbestu ur (N.H .)
21. Rabobank

25. Oranjecomite
26. Brandweer
27. Ga rm er & Thesinger

Express

22. Kaartc lub

14. Bej aardensoos
15. IJsver. 'Presto '
16. Aannemersver.
17. Begrafeni sver.
18. Polderbestuur

23. Agrarisch e Bond N.V.V.
24. Vo lksdansg roep

toavel zOrgt. Dom ineeske
was d'r ook nog eem 'n .
Kolman lail dia 's zain en
vraauwlu van de vraauw'n
road waar'n ook present.
Vraauw Blink is ook weer
oet 't zaik 'nhoes , du s dat
Iiekt weer goud.
Brug over 't Damsterdaip is
in reparoalie. Eerst waar'n
d 'r nog wat muilekheed 'n,
moar nou is d'r 'n mooi loop
pad over.
D'r wordt proa t dat er in ons
dOrp versc hill 'nde hoez'n
nog veur neijoar word 'n aan
sloot'n op de rioleer 'n. Wat
docht joe zol d' r dan nog 'n
meugelkheid weez' n dat
Hildebrandstroat ' trottoirs'
krigt?
't Is hier de leste t ied we l
stil worr'n in stroat wan t d'r
benn'n 'n poar hond 'n deur
old erdom an heur end
ko mm'n. Wel schaande veur
de bet rokk 'n mens'n, want
elk is wies met zien hond en
't zei in hoes ook eerst wel
vremd weez'n.
En nou moa r ótwacht' n wat
de win ter ons weer brengt.

TE KOOP:
Sta caravan merk 'Atl as' ,
in clusief toi let en berghok.
Staanplaat s: Cam ping
'Nooitgedacht', Rolde.
(Staanplaats kan over
genomen wo rden ).
Pri js: i.n .o.
L. v.d. Veenstraat 17,
te l. 416132

En zo zil wie al weer midd 'n
in haarfst. Met reeg 'n, st örrn
en vorst. Van alles ken je
verwach t'n in dis lied van 't
joar. Moar wat is d'r nou
toc h ook nog boel moo is te
zain. Boom'n verla lz'n heur
blad en wo rr'n koal, maar 'n
hail boel hemm 'n ook nog
van dei mooie kleur'n. As je
in 't bos loopt is 't ja glad 'n
lust voor 't oog .
As ie volgend joar mooie
bleum'n in toen hemm'n
will 'n, mout je wel zörg 'n dat
boll'n d' r nou in zitt'n,
aanders gruit d'r niks meer
van.
Meschain haar je d'r al 'n
beet je van heurd en
mescha in ook nai t, moar
bejoard 'nsoos beston in 't
lest van ok to ber tien joar.
Wie hemm'n d'r een
gezellige middag van moakt.
De opricht rs d'r van; Simon
Veni ngoa en Janna
Hoazeveld kwaam'n d'r met
'n dikke toart an en vraauw
De Vries haar veur 'n poar
mooie bloumstu kjes op

Rec.II'lIca.lle
In het vo rige nu mm er
(okto ber) van de Garmer &
Thesinger Express staa t
onder de ko p 'Wist u dat ':
'Meester Groenhagen op de
fl ora li a aangeschot en
raakt e'. Dit is gebeur t door
een windbuksk oge llje, er
was namelijk op die
Flora lia een schietwed
strijd , en niet door
alcoholica, zoa ls kwaad
denkenden uit de teks t op
zoude n kunnen maken .

H.V.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
KOOP

BIJ
ONZE

ADVERTEERDERS
nieuwbo uw
verbouwen
onderhoud

oude r ijksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050-416 50 I



AlpenJasers met
Volksdanssroep

SchaatsYeren~s~ns

'De Scheuyel'
Op woensdagavond 11 nov.
gingen de Alpenjagers met
de Volksdansgroep uit
Garmerwolde naar het beo
jaardencentrum Bloemhof
te Ten Boer.
Om en om werd daar
gemusiceerd en gedanst
voor de bejaarden. Wat
door de bewoners van
Bloemhof zeer op prijs is
gesteld. Ook voor ons allen
is het een zeer prettige
avond geweest. De Alpen
jagers waren reeds vaker
op Bloemhot. Voor de
Volksdansgroep was het de

W~st U dat

eerste keer. Het gezamen
lijk optreden daar is zeker
voor herhaling vatbaar.
In de pauze's werd menig
babbeltje gemaakt, vooral
met oude dorpsgenoten.
Als je dan veelal positieve
dingen hoort over een beo
jaardencentrum als Bloem
hof. waar je toch je zelf kan
zijn en nog goed verzorgd
wordt ook, bedenk dan wel
de jongeren van nu zijn de
ouden van dagen van
morgen.

A.M.

Schaatsvereniging 'De
Scheuvel' houdt op 8
december haar jaarver
gadering in café Van der

Toorn. De aanvang is 8 uur.
Alle leden zijn uiteraard
van har te welkom.

C:\ FE
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mevrouw Pia Pops het
agentschap van de
Noorderkrant in Garme r
wolde heeft overgenomen?

u voortaan verslagen van
uw vergaderingen of bij 
eenkomsten bij haar kunt
brengen voor opname in de
Noorderkrant?

wanneer deze 's maandags
in haar bezit zijn , ze in de
krant van donderdag
worden opgenomen?

we hopen dat er veelvu ldig
gebruik van zal worden
gemaakt?

u uw stoomgoederen bij de
fam ilie Ter Veer,
L. v.d. Veenstraat 3 kunt
brengen?

deze goedere n, indien
's maandagsmorgens

gebracht, vrijdagsavonds
weer bij u thuis worden
bezorgd?

'Harmonie' Garmerwolde
op 8 nov. j.1. naar het
bondsconours van de
K.N.F., afd. Groningen in
Delfzij l is geweest?

dat daa r in de tweede afd .
fanfare een tweede prijs
werd behaald met 91
punten?

dat dit heuge lijke feit die
avond in Garmerwolde is
gevierd?

dat de leden allemaal een
grote dorst hadden?

dat de auto van Alko
Mulder eveneens 'dorst'
kreeg en dat hij daa rdoor
3;' uur later in Garmer
wolde arriveerde?

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markie zen. of met het repar eren van

tenten.
Ons lever ingsprogramma omvat verde r:

vouwwanden , verduisteringen. r oll uike n, voorzet ramen en
ko struk t iewerken.

Informeer vri jblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen .

Fa. M. w.d. Molen" Co.
Kemoor en werlc.pI3ats· Oude Rllksweg 12. Garmcrwclde . tel. 050-4 16098

Advl!>Cuze voo r l ew cnborg: mevr H. Decwes. Meerpaa l 170, te l. 050-410531

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor he t uitvoeren van
werkzaamheden van velcrlei

aard ,
Staat he t loo nbednjf "Srowe aa'

dag en nacht voor u paraat

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

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderslraat 90
Ten Boer· Tel. 05902-2964

Elke d in sda g

12.00-13.30 uur
Thesinge Café v.d,
Toorn

16.00-18.00 uur
Garmerwolde Sportveld

~BLOEM'
. { KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwo lde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

J.L. HAVINGA T HE SINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Rund-
e n Va r ke n s

slagerij

Be ste llinge n w orden
bezorgd :

Vrijdagmorgen te Thes inge
Vrijdagmiddag te Garmerwolde



Ouderawond O.L.S.
Garmerwolde

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taar t ot gebak , even naar

Vrijdag 6 november j.1. werd
in café 'De Leeuw' de
jaarlijkse ouderavond
gehouden.
Het was jammer dat niet
meer ouders het belangrijk
genoeg vonden deze
bijeenkomst te bezoeken.
Aft redende oudercommiss ie
leden waren mevr. Van Huis
en de heren Munneke en
Van Leggelo. Hiervoor in de
plaats werden gekozen mevr.
H. Dikkema , de heer
J_Siepel en de heer
J. Schuling.

Daar de oudercommissie het
afgelopen jaar de helft had
moeten bijbetalen in de
kosten van de schoolreisjes,
werd voorges teld de eigen
bijdrage te verhogen.
Bij sommige ouders bestond
hiertegen nogal wat
bezwaar, daar men vond dat
het batig saldo hoog genoeg
was. Tevens was er enige
bezorgdheid over de be
steding van het nu aan
wezige geld. Gesteld werd,
dat hiermee alles bekos tigd
zou moeten worden tot

volgend jaar september en
dat besteding altijd was ge·
beurd in goed overleg met
het onderwijzend personeel.
Gevraagd werd in het
vervolg een begroting te
maken .
De heer Groenhagen had
van wethouder Cornelis ver
nomen , dat de financiën
voor het gymlokaa l
nagenoeg rond waren.
Omtrent eventueel kleuter
onderwijs in Garmerwo lde
was nog niets concreets te
vertellen .
Indien de gemeenteraad zijn
goedkeuri ng geeft zal voor
de scholen in de gemeente
Ten Boer een lidmaatschap
worden aangegaan met de
Provinciale Bibliot heek
Centrale .
Het afge lopen jaar was er
een nieuwe taalmethode
aangesc haft.
De school heeft momenteel
49 leerlin gen.
De heer E. Havenga liet na
afloop van het officiële
gedeelte dia's zien van zijn
vakantie in Italië en Monaco.

word t niet éérst een heel
riool gelegd , en daarna
drainage, maar de drainage
kom t van put tot put , zo'n
40 meter el ke keer, meteen
ach ter de rioo lbuis aan;
moc hten we uitvriezen, dan
kan dat de gemeente een
boel centjes aan waterover
lastschade bespa ren,
omdat zo maar maximaa l
40 meter of zo ongedrai 
neerd is . Ieder die nu al op
de voors loot afwatert wordt
'automatisch' aangesloten;
daar heb je in zo 'n geva l
(en dat zijn de mees ten)
dus geen omk ijken naar 
maa r de gemeente raadt
wel met klem aan om dan
liever niet op de oude gres
buis van sep t ic-ta nk naar
sloot te vertrouwen, maar
die toch maar te vervangen
doo r het moderne pvc
materiaal dat de gemeen te
daarvoor zal leveren. Die
vervanging, althans het
werk dat daarmee gemoeid
is, is voor rekening van de
bewoners - zelf graven

dus , of het op eige n kosten
laten dien - maar klei ne
strubbelingen over of de
gemee nte nou het mater i
aal van sloot tot septic
tank of van sloot to t en
met septie-tank moet
levere n worden op gemoe
delijke man ier opgelost.
Ook over de persoonlijke
onderhandeli ngen van de
gemee nte met de aanwo
nenden, onder het hoof dje
'aa nkoop sloot' hebben mij
nog geen klac hten bereikt.
Ik heb u vorige maa nd we l
verkeerd ingeli cht over de
sloo t 'aan de overkant', de
sloot met de brugge tjes.
Die blijft voorlopig ope n,
moeten we maar aan
nemen, maar dat komt
helemaal niet door oneinig
heid tussen de bewoners
over wel of nie t dempen,
zoa ls ik bij geruchte ver
nomen had . Nee, het zit ,
zoals gewoonli jk, vast op
de cente n: de grond die de
gemeente daa rvoor be
schikbaar had is volge ns

Hoe staat het er mee1

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naa r R.K. Stol .
Dorpsweg 40, Garmerwolde. Iel. 050-416292 of 730498

BakkerU Stol
Nou, iedereen kan het
dagel ijks zien: het staat er
goed mee, met de rio le
ringswerken aan de G.N.
Schutterlaan - en als de
weersomstand ig heden niet
tegenzitten (vooral geen
vorst!) komt het spu l
vo lgens plan vóór het einde
van het jaa r klaar. Klachten
heb ik nog niet ontvangen,
de jo ngens doen hun best,

met de ui tvoerder en
andere lui van aannemers
bedrijf en Gron tmij valt
goed te pra ten, en Ik kan
alleen maar hopen dat het
zo doorgaat. In het werk
plan zijn maa tregelen op
genomen om de kans op
wateroverlas t bij event ueel
stopzetten van het werk in
verband met vorst tot een
mi nimum te beperken : er

J.C. Kapleynlaan 18
9714 CP Groningen
Teletoon 050·730498

~
~.......

Oosterhamriklaan 117
9715 PB Groningen
Te lefoon 050-772552

Motor of
bromfiets

Bij ons vindt u ee n keu r van kwaliteit sme ubclen .
N iet alleen modern - maar oo k klassieke woonvor men

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblij vend kijkje of advies • óók o ver
vloe rbedekk ing en gordijnen - ben t u altijd van harte

we lkom

Slaseer - Ten Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 6) - Tel 0 \ 902·1)8)

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Bc vag.bd

Levering van alle soorten
r ijwielen . motoren,

bromfietsen
Z U N D APP - KR.EIDL ER. . G ARELLI

.VESPA . TOMOS · YAM AH A
F/.NTIC

• Ar~ kleuren t'n modellefl u,r ~OOI'rood

1t'~rb(J(Jr • Vele' OCC M50"es en onderde~n

• Pnma st'rwc:e en rt'pot'otJe

RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
W~,.kp luts 's mund.J.gs de g~hel~

d.J.g geslot~n



de aannemer niet goed ge
noeg van kwaliteit; boven
dien ligt het spul in een
weiland, en dat betekent
met dit weer hoge uitgraaf
en transportkosten, en daar
komt dan nog weer van
alles bi j waa r ik nooit aan
gedacht had . Het laatste
geruch t wi l dat het per per
ceel op minst ens f 2.000,
ext ra zou komen, en dat
hebben we eventjes niet.
En als klap op de vuurpij l
hoor ik net , officieus, dat
die grond eigenlijk gebruikt
moet worden voor het af
dekken van de gifbelt in
Woltersum; tja, dan houdt
het voorlopig op. Overigens
schijnt de gemeente, die
het verder op het ogenblik
toch aardig doet , zich bij
de kwestie van die sloot
'aan de overkant' weer
eens niet van haar beste
zijde te hebben laten zien:
op het offic ië le schriftelijke
verzoek tot demping,
gedaan door bijna alle aan
wonenden gezamen lijk, is
niets ander s teruggekomen
dan een keur ig kattebelletje
'dat de zaak in studie ge
nomen zou worden' of zo,
en op de brandbrief die
dezel fde mensen zo'n twee
maanden late r, of nog
langer, hebben ges tuurd
hebben ze tot nu toe (13
november) alleen nog maar
telefonisch antwoord
gehad. Tja , ik weet bes t dat
gemeente·ambtenaren het
druk hebben, vooral in be
grotingstijd , en ik begrijp
ook dat de officiële bere
keningen nog niet rond zijn
en dat een officiële be
slissing kennel ijk nog niet
genomen kon worden 
maar we zitten al middenin
het werk, het is al vrijwel

zeker dat die sloot in het
kader van déze werkzaam
heden niet dichtgaat, en
een voorz icht ig gesteld
sch riftelijk antwoord ,
gewoon maar een in·
lichting, had er best af
gekund; iets in de stijl van:
'Hoewel de officiële beo
sl issing nog niet is ge
vallen, spij t het ons u te
moeten mededelen dat u,
op grond van onde rstaande
ruwgeschetste redenering,
niet mag rekenen op het
dempen van uw sloot in het
kader van de huidige rlole
ringswerkzaamheden'. En
dan even uitleg. Het is nu
eenmaal zo dat deze werk ·
zaamheden een akelige
voorgeschiedenis hebben ,
en we moeten er van alle
kanten (vooral van ge
meentekant) voor oppassen
dat er nu niet bij weer
andere mensen kwaad
bloed gezet wordt. Maar
goed - die sloo t gaat dus
niet dicht, die andere
sch iet al lekker op, en ik
zou daarom zeggen : zand
erover!
Een volgende keer hoop ik
u iets te vertellen over de
verkeersmaatregelen (goed
beveiligde en beborde,
lage , van de berm af uit
stekende delen op een deel
van het wegdek, twee
sch uin tegenover elkaa r op
drie pun ten langs de laan).
Ze kome n er beslist, maar
de breedte (en dus de
kosten) moet nog bepaald
worden. Daarvoor moet
overleg gevoerd worden
met een aantal beo
trokkenen (landbouwers,
vrachtvervoerders etc .) en
daar ben ik nog niet aan
toegekomen. Natuurlijk is
het fo rmee l een taak van

het gemeentebestuur (dat
plaa tst die dingen immers),
of, nog formeler: een zaak
van de betrokkenen om
langs officiële weg even
tueel tegen die maa t
regelen te protesteren als
ze er eenmaal zijn , maar zo
werken we in deze
gemeente gelukkig niet.
De maatrege len worden in
goed over leg genomen; ik
ben er over begonnen, en
iede reen verwacht dus van
mij dat ik het overleg ga
voeren . Nou, dat zal ik ook
wel doen , en dan hoort u
de uitslag.
Tot slot mag ik er wel met
enige trots op wijzen, dat
w ij hier in Thesinge noga l
wat ontketend hebben:
door deze rio leringswerken,
eigenlijk nogal onverwacht
en met krach t aangepakt,
is het gemeentebes tuur
nog eens met de neus op
allerle i subsidieregeli ngen
gedrukt , en vooral op de
voor de deur staande on
gunstige wijzigingen in die
regel ingen. Die kenn is
heeft de gemeente aan
andere gemeenten in ons
deel van het land door
gespeeld , en ziedaar: dank
zij de rioleringswerkzaam·
heden in Thesi nge zijn er in
deze tijd van nooddruft
maar liefst ruim DUIZEND
tijdelijke arbeidsplaatsen
ontstaan, zo lees ik in de
kra nt! Sommige gemeen ten
houden er zelfs aan over.
Nog een keer zo'n akke
fietje en we krijgen van de
een of andere blije vakbond
een verguld 't ijdelij k
Thes inger arbeidsplaatsje'
cadeau - en als we dat
dan bij een winstrnakend
gemeentebestuur kunnen

verzilveren, hebben we er
misschien nog wat aan
ook!

Rudy Bremer

Een bezoek
aan
he. G.V.B.
O.L.5. Garmerwolde
28 okto ber, woensdag
middag om ± 1 uur gi ngen
we per bus naar het G.V.B.
bi j het G.V.B. Eerst werd de
bus gewa ssen. Er werd
water op de bus gespoten,
de bus reed langzaam voor
uit en nu deden de borstels
hun werk. Daarna liepen we
de trap op naar een
kamertje. Daar zagen we na
10 minuten wachten di a's.
Een meneer lie t zien wat
voor probl emen een bus
chauffeur had in het
verkeer . Toen gingen we de
garage bekijken.
Een bus heeft 33 zit
plaatsen en 61 staan
plaatsen, tezamen mag er
470 kg aan goederen in . Er
werken in dit bedrijf 14
chauffeurs. Er gaat 250
liter dieselolie in een tank
van een bus. Het G.V.B. is
f 100.000 kwijt aan ver
nielingen in de bus en in de
bushokjes.
Er was een veiligheids ·
systeem op de voor en
ach terdeur van de bus. Als
je tussen de deuren ging
sta an drukten de deuren
niet door, maar gingen ze
weer open. Dat probeerden
we allemaal een keer uit.
Om ongeveer half vier
stapten we weer in de bus.
Iedereen vond het een
leuke middag.

Gerlinde en Moniqu e

DE VRIJE POMP ...
Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwo lde
050-4 16389

Oversch il d
05966-374

4 12222

DAG EN NA C HT


