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He~ werlanflen naar wrede
bang' van een betoger op
zijn bordje zijn veelzeggend.
Zijn buurman had een bordje
met 'ik ook'.
Er zijn nog veel meer
mensen die ook bang zijn.
Hoe kan het ook anders als
het gaat om het moderni 
seren van een apparaat om
de mensheid te vernietigen!

Laten we hierbij sti lstaan,
met het oog op morgen ...
liefst voor het te laar is.
We wensen u allen een goed
Kerstfeest en vooral een
VREDIG nieuwjaar.

Annelies Heuvelmans
Kees Faber

\



Kjnderen oye r Kers t RederjJkerskamer
'Wester'

Nadat er jaren achtereen
een blijspel opgevoerd was,
durfde de toneelclub hSt aan
om een drama in 3 bedrijven
genaamd 'Klokken luiden
voor Annie' voor het voet-
Iicht te brengen.

Het verhaal vertelt ons de
geschiedenis van Annie, een
rol gespeeld door Jantje v.
Weerden, die, nog onge
trouwd , in verwachting raakt
van vriend Jan. Deze rol van
Jan werd goed gespeeld
door Henk Veenstra.

In het derde bedrijf is het
oudejaa rsavond en komt
Dirk op bezoek bij Annie om
haar te vragen of zij zijn
vrouw wil worden. Helaas,
deze weigert zijn aanzoek
omdat ze nog steeds hoopt
dat Jan terug komt.
En gelukkig , er volgt een
happy end, want als de
klokken het nieuwe jaar in
luiden, sluit Jan Annie in zijn
armen.

Als je bedenkt dat dit stuk
30 jaar geleden geschreven
is, moet je toegeven dat het
erg progressief was voor z'n
tijd .
De schrijver, dhr. E.J. Weite
ring, die 's avonds ook aan
wezig was, bedankte de
spelers voor hun spel en zei
het zeer op prijs gesteld te

Jan leert voor bouwkundige
en verlaat Annie zonder te
weten dat zij een kind van
hem verwacht.
Annie trekt dan nadat Jan
de verkering verbroken heeft
en naar de stad is gegaan,
bij zijn ouders in.
Janna Hazeveld speelde de
uitstekende en zeer over
tuigende rol van moeder, ter
wijl de vader, vertolkt door
Roelf Ganzeveld, ook goed
uit de verf kwam.
In het eerste bedrijf zien we
tevens nog een roddelende
buurvrouw opkomen , goed
uitgevoerd door Frouwke
Schuur. Ook maken we
kennis met Dirk, een vriend
van Jan. Dirk, een prima rol
van Dienco Bolhuis.
Het tweede bedrijf speelt
zich af in de grote stad.
Jan woont dan samen met
de zogenaamde weduwe
Truus, die het allemaal met
de liefde niet zo nauw
neemt. Vera van Zanten ver
tolkte een stijlvolle Truus.
Dan is er nog een kleine rol
voor Jannie Ganzeveld, die
voor het dienstmeisje van
Truus speelt.
Lien, want zo heet ze, wijst
Jan er op dat hij beter maar
terug kan gaan naar Annie.
En nadat vriend Dirk bij Jan
ook nog langs is gekomen
en hem vertelt dat hij vader
geworden is, verlaat Jan
Truus.
Op zaterdagavond 21 novern
ber 1981 hield de Rede·
rijkerskamer 'de Wester' uit
Garmerwolde haar jaarlijkse
toneeluitvoe ring in café
De Leeuw.

P.

zagen Kerst ook als een
gezellig gebeuren. Spelletjes
doen, kerstboom versieren
met zelf ontworpen verste
ringen, kaarsen etc.
Klaske vond Kerst, zoals ze
zei, 'vredige dagen' in de
betekenis van rustige dagen.
Jeltje was van mening dat
als je Kerst zag als het feest
voor de vrede er een vorm
van schi jnheil igheid in zit.
Alleen tijdens de Kerstdagen
aan de vrede denken is
natuurlijk absurd,

Arjan (14 jaar) en Wilma
Hazeveld (17 jaar) weken in
hun opinie niet af van de
andere ondervraagden. Kerst
werd gevierd in de familie 
kring. Lekker rustig thuis
zitten, geen ruzie maken enz.
Wilma legde erg het accent
op het rustig doorbrengen
van de dagen. Het hele jaar
wordt je geconfronteerd met
onheil sberichten (oorlogen,
rampen etc.). Tijdens de
Kerstdagen had ze weinig
behoefte aan deze zaken
herinnerd te worden.
Met een kernachtige
uitspraak van Arjan 'Ik was
Jezus', hetgeen bij de
vragensteller in eerste ln
stantie meer deed ver
moeden dan het was, nl.
door hem gespeelde rol in
een van de toneelstukjes van
de zondagschool, besluit ik
dit relaas.

Het leek de G & Tredactie
een goed idee om de jeugd
te vragen wat zij dachten
van Kerstmis en wat Kerst
mis voor hen betekende.
Nu vonden de gesprekken
om technische redenen
plaats enige dagen na het
Sinterklaasfeest. De geïnter
viewden waren duidelijk nog
niet in de kerststemming.

Carina Paps (10 jaar)
antwoordde:
'Ik vind Kerst een leuk feest.
We mogen op schoo l zelf
een kerstboom versieren en
op de zondagschool zijn we
druk aan het oefenen voor
een toneelstukje dat op 1e
Kerstdag in de kerk wordt
opgevoerd.'
Carina, zo vertelde zij mij ,
vertolkte de rol van hoveling
in dit stuk .
Ria Post (11 jaar), Joyce
Siepel (11 jaar) en Sandra
Gaasendam (11 jaar) ant
woordden in dezelfde geest
als Carina.
De kerstboom van meester
Groenhagen zal dit jaar on
getwij feld een bezlens
waardigheid zijn , gezien het
enthousiasme voor de ver
siering van deze boom.

Klaas Post (16 jaar) had
nooit zo over Kerst naçe
dacht. 'Het interesseert mij
niet zo', zei hij . Op zichzelf
vond hij het wel gezellige
dagen.
Jeltje (14 jaar), Klaske (11
jaar) en Mea Norren (9 jaar)
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E. Havenga

Bij ons vindt u een keur van kwahte itsrneubelen.
Niet alleen modern - maar oo k klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

Slaster - 'ren Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 6] . Tel. 05902· 138]

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Jopke: 'n droom wan
een ••nke••,e

OPENING

Ze geniet zichtbaar als ze
terugdenkt aan de opening.
Zaterdag 21 november: 'Ik
stond er paf van. het liep
's middags maar door. De
reakties van iedereen waren
zó ontzettend leuk. En ik
vond het ook eindeloos dat
Dorpsbelangen kwam. met
een plant en een toe
spraakje. Ze vonden het heel
positief dat in een dorp als
Thesinge, waar zoveel zaken
zijn verdwenen, nu een
nieuw winkeltje was
geopend.'
Tot nu toe heeft ze al aardig
wat spulletjes verkocht. En
dat geeft de burger toch
moed, al heeft ze duidelijk
gemaakt dat het haar niet
om commercieel succes is
begonnen. 'Ik moet er niet
eens aan dènken dat 'Jopke'
tot een soort grote handel
zou uitgroeien. Het idee
achter 'Jopke' is dat het leuk
moet blijven om gezellig
allerlei snuisterijen enzo te
maken, zonder zakelijk te
werk te gaan. Ik ben
absoluut niet zakelijk
ingesteld.'
En wie dat weleens met
eigen ogen wil zien, kan te
recht achter de groene zij·
deur met de blauwe letters
waar 'de neie vrouw Jopke'
de bezoekers maar al te
graag te woord staat.

Annelies Heuvelmans

bij de opzet van 'Jopke':
nuchtere zaken als admini·
st ratie moesten ook gere
geld worden. Ook ondervond
ze veel steun van vrienden
bij onder andere de in
richti ng en een kist vol
aparte artike len die haar
vóór de opening werd ge
stuurd .
'AI vanaf mijn zeventiende
heb ik een winke ltje als dit
in mijn achterhoofd gehad'.
zegt Ebba. 'Klein en knus.
En ik ben dolblij dat die
droom eindelijk waarheid is
geworden. Dàt staat voor mij
voorop. En daarnaast de
hoop dat anderen hiervan
net zo zullen genieten als
ikzelf.'

Veendam. Als ze niet naar
school hoeft , is de winkel
open; off icieel op
donderdag, vrijdag en zater
dag van 10 tot 6 uur.
'Maar', zegt ze, 'ik hoop
eigenlijk dat het zo wordt
dat mensen zich vrij voelen
om binnen te lopen als ze de
auto zien staan en dus
weten dat we er zijn.'
'We' zijn naast zijzelf, haar
man Rob en de kinderen
Robin (11 jaar) en Bron
weyn (2).
Zelf maakt ze vooral kleine
dingen: geborduurde kaart
jes, boekjes. kleertjes en
tasjes. Ook verkoopt ze werk
van kunstenaars die ze
onder andere kent via Rob
(zelf grafisch vormgever). Dat
zijn dan grafieken, teke
ningen en posters. 'Jopks'
biedt een gevariëerd geheel,
waarbij Ebba ervoor waakt
dat vooral de kleinigheidjes
origineel maar goedkoop
blijven. Bij de opening heeft
ze bovendien verzoeken ge·
kregen om kleding in grotere
maten: 'En dat ga ik beslist
doen' , zegt ze, 'want dat heb
ik al gewild sinds ik desti jds
op de academie aan de
mode-opleiding begon'.
Ebba, nu dert ig jaar, komt
uit Wageningen. Een
vriendin heeft haar geholpenEbba in haar droomwinkeltje

stuk nogmaals ten tonele
gebracht, maar nu voor de
bejaarden van de gemeente
Ten Boer.
Deze avond werd georgani 
seerd door de Vrouwenraad.
Ongeveer 170 bejaarden
zagen het stuk. Enkelen, zo
werd mij verteld, pinkten van
ontroering nog een traantje
weg.

Geesje

hebben dat juist zijn stuk ge
kozen was.
Er werd gesouff leerd door
Pia Pops, terwijl de regie in
handen was van Jan
Veenstra.
AI met al een leuke toneel
avond en nu maar uitzien
naar het openluchtspel dat
naar ik begreep als eerst
volgend op het programma
staat.

Donderdags erop werd het

DROOM

Ebba is lerares Engels in

Een klein vertrek, vol
kleert jes, kunst en sieraden.
De ruimte is kleurig, licht,
overzichteli jk ingericht en
aantrekkeli jk.
Op een decemberse ochtend
stappen de verslaggeefs ter
en haar dochtertje maar wat
graag vanuit de kou binnen
bij 'Jopke', kleine winkel in
grote ideeën.
'n Gezell ig gevoel om in
eigen dorp een dergelijk
zaakje te hebben.
Ebba van den Eist straalt
dan ook, temidden van haar
spullet jes. Tijdens ons ge
sprek zal ze zeggen: 'Het is
zo leuk als de deurbel
rinkelt. Ik vind het heerlijk
dat de mensen in het dorp
weer een reden hebben om
hier aan huis te komen'.
Hun huis is het voormalige
café tegenover de kerk, in de
oude kern. Een sfeervolle
plek. Twee jaar geleden be
trokken ze dit huis. Ebba's
idee om 'Jopke' te noemen
naar Jaapje, ooit de kroeg
bazin die geboren en geto
gen Thesingers zich nog
goed herinneren, valt goed
in het dorp.



Mederland · "olenland:
22 Januar~ .082

E~nde"Jk:he. rUdend
pos.kan.oor ~s er

De nieuwe brug. Fam Jansen maakt er alweer gebruik van.

Garmerwolde elke maandag,
woensdag, vrijdag van 9.45
uur tot 10.15 uur. Halte
plaats bij de school t.o.v. de
kerk. Maar let op elke
woensdag bij café De
Leeuw, Oude Rijksweg.

G.S.

Na vele maanden, zo niet
jaren, touwtrekken is het
dan eindel ijk zo ver dat we
onze postzegels en aanver
wante zaken weer in het
dorp kunnen kopen .
Op een vrijdagavond konden
we het allemaal beki jken,
toen maakte de nieuwe post 
bus een proef rondje om de
mensen in de gelegenheid te
stellen alvast een kijk je te
gaan nemen .
En nu maar hopen dat een
ieder er gebruik van zal gaan
maken, want steeds naar
Ruisch erbrug is ook niet
alles.
Hoewel iedereen een prach 
tig e folder in de brievenbus
kreeg hier toch nog even
voor de zekerheid de tijden:
Thesinge elke dinsdag en
donderdag van 9.45 uur tot
10.15 uur. Halteplaats bij de
Haven (Havenstraat).

,G E RM A NIA'
TE

TH E SIN GE

en kornet muziek ten gehore
worden gebracht.
Dhr. Meinema begint om
20.00 uur, maar vanaf 19.30
uur kunt u onde r het geno t
van een kopje koffie al van
de muziek genieten .
De entrée is grat is, maa r
evenals voorgaande keren
hopen we na afloop op een
vrijwillige bijdrage van de
bezoekers .
Tot ziens op 22 januari in de
kapel van het Thesinger
klooster, waar de 'Germania'
naar genoemd is.

Comité Hathebrand

N.H. KERK, THESINGE

De al voor december aanqe
kond igde 'molenavond' in de
Thes inger dorpskerk wordt
nu gehouden op vrijdag·
avond 22 januari. Oor
spronkel ijk zou deze op 11
decem ber gehouden worden ,
maar verviel toen in verband
met opnames van Radio
Noord in Thesinge op het
zelfde tijdstip.
U zult ondertussen weten
dat deze avond met dia 's
verzorgd gaat word en door
dhr. Meinema uit Groningen,
die vrijw il lig molenaar is op
de Thes inger molen 'Ger
man ia'. In zijn 'causerie met
lichtbeelden' zullen allerlei
molenzaken, van binnen en
buiten onze provlncie
grenzen, aan bod komen .
Vooral echter wil onze mole
naar graag wat vertellen
over en laten zien van de uit
1825 stammende 'Germania'.
Aangezien dhr. Meinema pas
in 1974 als 'hobby-molenaar'
naar Thesinge kwam, zal hij
op het punt van de historie
en de restaurat ie van de
molen bijgestaan worden
door de 'oude' molenaar
Luit Oomkes.
Voorafgaand aan en in de
pauze van deze ongetwijfeld
interessante avond zal door
de Thesingers Sertus Kol en
Cor van Zanten op kerkorgel

AANNEMERSBEDRIJF DE VR IJE POM P ...

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude ri jksweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050-4 1650 I



"rekk~n.sl~Jst Y.Y. GEO
1e prijs 1485 fiets
2e prijs 1054 donsdeken
3e prijs 1810 broodrooster
4e prijs 2173 hengel
5e prijs 2339 sporttas
Be prijs 2432 kruidenrek
7e prijs 2155 kruidenrek
Be prijs 603 kruidenrek
ge prijs 529 kaartspel

10e prijs 1064 kaartspel
11e prijs 1352 kaartspel
12e prijs 2249 naaibox
13e prijs 2148 déjeuner
14e prijs 2165 bierglazen
15e prijs 849 notenkraker
16e prijs 824 zaklamp
17e prijs 2289 zaklamp
18e prijs 2317 zaklamp
1ge prijs 1295 pij ltjes werper
20e prijs 2003 pijltjes werper
21e prijs 2322 pijltjes werper
22e prijs 2350 peper en zoutste l
23e prijs 1185 kop en schotel
24e prijs 1655 doos kleurstiften
25e prijs 2475 schaal
26e prijs 1766 citroenpers
27e prijs 912 bord
28e prijs 1194 viltstiften
2ge prijs 619 blikopener
Joe prijs 639 6 lepeltj es

Prijzen afhalen bij W. Bus, Dorpsweg 1, Garmerwolde

"oer~st~sche t~ps yoor
de KerstYakant~e

.~stu

dat •••
• er op het oude kerkhof in
Thesinge jonge boompjes
zijn geplant op de plaats van
de omgezaagde oude
exemplaren?

• Radio Noord in café v.d.
Toorn in Thesinge voor een
geslaagde, succesvolle
avond zorgde rond 'de Stam
toafel'?

• de brug over het Damster
diep al weer klaar is?

• het precies volgens

planning is verlopen?

• de aannemer en de ge
meente Ten Boer hiervoor
een pluim verdienen?

• we een nieuw redactielid
hebben, te weten Paul
Brakel?

• de redact ie' nog meer
nieuwe leden kan
gebruiken?

• GEO een kaart - en sjoel
avond heeft : (voor lief
hebbers) 22 jan., café
De Leeuw, 19 maart café
Jägermeister, aanvang
20.00 uur.

Aannemersbedrijf H.). Havenga
wenst een ieder Prettige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar

Rond de Kerstdagen en [aar
wisseling hebben velen een
paar dagen vrij en de school
jeugd 'hun' Kerstvakantie.
Hopelijk is het weer ons
goedgezint en gaat het
vriezen, zodat we de schaat
sen uit het vet kunnen halen
om tochten te gaan senaat
sen op het Damsterdiep en
de Thesinger Maar.
Volgens Pelleboer krijgt de
winter ons met sneeuwen
vorst meer in de greep!
Dus een witte Kerst met ijs?
Velen van ons zijn met deze
dagen het thuis zitten zat en
willen er wel eens op uit!!
Nu, dat is het simpel.
Wist u dat de WV te
Groningen elke maand een
krant uitgeeft 'Uit in Gro
ningen', die kunt u daar
grat is krijgen.
Het VVV·kantoor vindt u aan

jopl<e
TIjm

kleine winkelingroteideeën

w rkOOP Win zelfge maaktE'spullen
zoals

kJem jes
zel.lgesponnen wol

tasjes
sieraden
pe nene

tekeningen
grafiek

ebbe van den ejst-de niel
kapelsrraat 1 97 97 Pi lhes inge

05902·3008

de voet van de Mart initoren.
Maar om in de eigen dorpen
te blijven:
- Een wandeling langs het
Eemskanaal naar het
Fledderbos toe. Voor vogel·
liefhebbers is daar veel te
zien.
- Langs de oever van de
Thesinger Maar kunt u ook
lekker dwalen . Mooie ver
gezichten, vooral bij sneeuw,
de molen , bent u daar wel
eens geweest?
- Heeft u de rust rondom
en in onze kerken wel eens
geproefd?
- Dwaal ook daar eens
rond! Bijv. de bijzonder mooi
aangelegde begraafplaatsen.
- Voor de Garmerwolders:
maak eens een wandeling
door Thesinge met z'n mooie
oude straatjes en huizen.
- Wandelt u eens richting

Garmerwolde,

tel. 050-416202

l,e'f»lnnll8~ft- ...~.

i :: \
I.". t~

Rabobank ~
geld en goede raad

~~



De AlpenJasers

ExpressJes

De competi t ie van kaartcl ub
'De Soos' is afges lote n met
een zeer gezelli ge avond. Na
een avond van kaarten en
lekkere hapjes was de eind·
uit slag als volgt:

l e S. Veninga
2e A. Huisman
3e J.E. Star
4e H. Oomkens
5e K. Heemstra
6e H. Oosti ng
7e E. Terpstra
8e H. Vliem
ge mevr. A. Reinders

10e mevr. J . Vliem
lle mevr. W. Tammeling
12e R. Veenstra
13e J .P. van Zanten
14e H. Kappetijn
15e J . Reinders
16e G. Bouwman
17e K. Wierenga
18e A. Buringa
1ge A. Mulder
20e O.G. Groenhagen
21e K.H. Gaasendam

TE KOOP:
Kerstbomen v.a. f 1,25 (even
tueel bezorgd). Bloemen
kweke rij R. Veenstra
(05902·2946).

Kaar.club
'De SOOS'

ienkomm. Alle roam'n ben'n
koge lvrij moakt, zodat de
postbea mte ongestoord zien
waark ken doun. De man dij
mi t de auto ried, het d'r wel
zin ien, hai was vol goude
moud.
Houlaank de riedende post
auto hier kom t, hangt van 't
pebliek oaf . Er is main ik
eerst 'n proeflied van 'n
maand iensteld.

Den is dil al weer de leste
Garmer en Thesinger van 't
joar. 't Is weer'n zeer turbe
lent joar west. Nij kabinet,
oetschoake ld veur de
wereldkampiounschapp'n
voetball'n en de grootste
demonstroatie oeit ien
Nederland hol l'n om moar 'n
poar veurbee ld 'n te nuim'n.
't Leek mie over 't algemaain
wel 'n goud en veurspoud ig
joar (veur mie was 't dat ien
elk geval wel).

'k Hoop, dat elk tevree is en
dat , aans dat 't geval is, veur
elk 1982 net zo zei verloop 'n.
Tot volgend joa r . . . moi.

f"

tussen 12.00 en 13.00 uur.
Dus allen afst emmen op
Radio Noord .

A.M.

D6rpsproa.

Op zaterdag 2 jan. werken
de Alpenjag ers mee aan een
nieuw programma van Radio
Noord. Elke zaterdag werkt
hieraan een blaaskapel mee.
De uitzending is dus 2 jan.

Postkantoor ien Thais'n en
Gaarmwol

Vanoaf moandag 7 decern
ber komt de riedende post
auto van de PIT oafdalling
Appi ngedam ook ien Thais'n
en Gaarmwol.
Vrijdagoav'nd kon je 't ding
bekiek'n (van kwart veur to t
kwart over acht). Ik heb d'r
es eev'n ien keek'n en kreeg
'n beetje tekst en oetleg van
de baide amtenoa r'n dij d'r
bie waar'n. Alles is extroa
bevaailigd. Aans deur'n dicht
ben'n, ken d'r ga in aain meer

7RAIISPOR7BEDRIJF
K. Jansen
~

Firma R. Veenstra wenst alle
cliëntele Prettige Kerstdagen en een

Gelukkig Nieuwjaar

Lewenborg via de oud e
Stadsweg tot het brugget je.
U heeft dan een bijzonder
mooi kontrast tussen de
'pittoreske' dorpen Garrner
woldefThesinge en het hoog
opget rokken Lewenbo rg.
Vanaf de brug kunt u nog
naar de molen lopen. Als u
niet opziet tegen het beo
klimmen van enke le hekken,
kunt u door de akkers rond
lopen, weer naar de staos
weg. Een wandeling die elk
jaarget ijde anders is, maar
steeds weer heel erg mooi.

Geweideweg I1 . Garmerwolde .
Speciaal voor vervoer van consumpt ie aardappelen en los gesto rte granen

Tel. 050, 416365

,'lees IlIe"I·"'I".
1I ,,'eet best
,,';1;11·0111.

lets te vieren?

Dan 1I00r een lekker stukje taart of gebak, even naar

BokkerU Stol

Ook kunn en wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. Stol.
Dorpsweg 40. Garm erwolde. tel. 050·416292 01 730498

He t ao re s v o o r a l u w vtees en fi j n e v leeswa re n
Spe c ia l i st 111 ro lla des . d r oqe - en ve rse wo rs t

Iede re w oen sd ag Gehak tdag

J. -r: ;;il·.... O

J . FEE N STRA
~ , ,' . , /

YA :-. ' _ '-'.-- Ri j k s w e g 145
. ~~- iIOL :~ Rw s c h e , b,u g

---- ~ edelslager .. ~ . , Tel 050 4874 13.

J.C. Kaptey nlaan 18
9714 CP Gron ingen
Telefoon 050·730498

Oosterhamrikla an 117
9715 PB Gron inge n
Telefoon 050-772552



Oud en .~euw

HAPJES EN DRANKJES
VOOR ROND DE KLOK VAN
TWAALF

BISSCHOPWIJN
(ongeveer 10 glazen)

1 fles rode Bordeaux - 1 ge
wassen sinaasappel of een
mandarijn , waarin 10 kruid
nagels zijn gestoken· 1 hele
nootmuskaat of enige blaad
jes toetie - ongeveer 80 gram
suiker.
Giet de inhoud van de fles
wijn in een emaille pan (niet
in een aluminium pan), waar
op een goed sluitende
deksel past. Doe dan 1 fles
water erbij. Leg de kruiden
erin en laat de wijn enige
uren trekken (vooral niet
koken). Het moet zo zacht jes
trekken, dat u het in huis
niet ruikt ! Zet het pannetje
op een zeer kleinem gas
vlam, waaronder eventueel
nog een vlamverspreider is
gelegd. Bezit u een waxine
lichtje of een electrisch thee
lichtje, laat de pan of de
ketel met wij n dan hierop
trekken (doe een propje
papier in de tui t).
Neem de kruiden uit de
drank wanneer deze klaar is
en voeg de suiker toe.
Schenk de wijn langs een
lepelt je in een glas, waar
door de kans op knappen
van het glas zeer klein is.

BRANDEWIJN MET
ROZIJNEN

1 pond rozijnen (met of
zonder pit) - 3 ons kandy'
gruis · 1 stukje pijpkane el ·
± 10 gepelde amandelen 
jenever of brandewijn .
De rozijnen 1 nacht in de
week zetten en de volgende

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED
Reinigt uw kleding ,
dekens, gordijnen , enz.

Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
v.d. Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens: suedereiniging.
stoppage en kleding,
reparatie

050-413045

morgen ongeveer 20 minuten
zachtjes laten koken met de
kandygruis. Af laten koelen
en in de oude stopfles
(nieuwe mag ook) doen, aan
gevuld met pijpkaneel en de
in stukjes gesneden
amandelen. Vul het geheel
aan met jenever of brande
wijn , totdat de rozijnen
onderstaan.
Vervang in bovenstaand
recept de rozijnen door ge·
droogde abrikozen en je
hebt boerenjongens (zonder
pijpkaneel · boerenmeisjes).

CHAMPIGNON FONDUE

200 gr. champignons - 4 dl.
water - 50 gr. boter of mar
garine - 50 gr. bloem - 50 gr.
zeer fijn gesneden ham - 50
gr. zeer fijn gesneden Kern
hemse kaas - 150 gr. zeer
fijn gesneden jong belegen
Goudse kaas - zout - peter
selie - stokbrood.
Maak de champignons goed
schoon, hak ze fijn in kleine
stukj es en kook ze in water
in vijf minuten gaar. In de

Motor of
bromfiets

MOTO RENHAN DEL

Joop
Moordhof

Bovag-lid

Levering van alle soor te n
rijwielen , m otore n,

bro m fietse n
ZUNDAPP - KREIOLER • GARElli

.VE$PA - TO MOS , YA MAH A
·FANTIC

• Alle k.ltln/t ~n l'I'lOdriIrn 11ft 'fOO'rotJ(j

~r . v~ «(nKW~ e'1~

• Prwno~~ f'I'I rt'POr'CIW

RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werlcplnu ' $ maandags de gehele

dag ge~loten

caquelon de boter of marga
rine laten smelten en de
bloem droog toevoegen. Met
behulp van het champignon
nat een glad gebonden
sausje maken. Hierna fijn
gesneden ham, kaas en de
stukjes champignon toe
voegen. De saus op smaak
afmaken met zout, peper en
wat fijngehakte peterselie.

BASISRECEPT
HUZARENSALADE

500 gr. aardappelen - 4
eieren- 314 I pot augurken 
200 gr. gebraden runoer
rollade (stuk) - 3 zure appels
(goudreinetten) - 1 el citroen
sep - 6 el halfvette mayo
naise - 112 el azijn - zout ·
peper - worcestershiresaus.
Aardappelen schillen en
wassen. In de pan bodem
water met zout aan de kook
brengen. Aardappelen gaar
koken, eieren hardkoken en
klein snijden. Vlees in
blokjes sni jden. Aardappelen
afgieten en laten afkoe len.
In kleine blokjes snijden .
Appels sch illen en klok·
huizen verwijderen en in
blokjes snijden. Bespren
kelen met citroensap. Alles
in kom doen. Toevoegen:
mayonaise, azijn, zout ,
peper. Goed vermengen. Op
smaak brengen met
worcestershiresaus.
Afdekken en ± 1 dag in
koelkast laten intrekken.
Garneren naar eigen keuze.

GEVULDE EIEREN MET
MOSTERDBOTER

8 eieren - 100gr. boter of
margarine· 2 el Franse
mosterd - 1 ti kemepoe äer 
vloeibaar aroma - peprike
poeder - 16 kappertjes.

Schildersbedrüf

H. Hofstede

verf - glas - behang 
klompen - teerzen

9797 PC Thesinge.
G N , Schuttertaan 28.
telefoon 05902 -1957

<»: KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· . . natuurli jk ook voor Uw

• toi letar tikelen en scheerg erei
• parf ums
• sigarette n, siga ren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons.
terwijl u wacht.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL 050-416077

Eieren in 10 minuten hard·
koken. Laten schrikken,
pellen en overlangs halveren.
Boven kom dooiers eruit
wippen en fijn prakken.
Boter toevoegen en tot
gladde zachte massa roeren.
Mosterd en kerriepoeder er
door roeren. Op smaak
brengen met aroma. In elwlt
helften mosterdboter spul 
ten. Bestrooien met paprika
poeder en garneren met
kappertjes.

DADELS GEVULD MET
MON·CHOU

1 pakje dadels · 1 pakje
mon-ehou
Verwijder de pitten uit de
dadels en vul de dadels met
mon-chou.

GEVULDE TOMAATJES

8 kleine tomaten - zout ·
peper - 1 appel· 112 bakje
selderijsalade à 125 gr.
Tomaten wassen en van de

'T im m er · en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J . van
Legge lo

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966-374



bolle kant het kapje afsn ij
den. Met theelepel uithollen.
Binnenkant bestrooien met
zout en peper. Appel schil
len, klok huis verwijderen en
boven kommetje grof raspen.
Selderijsalade erdoor schep
pen. Tomaten hoog opvullen
met selderijsalade. Kapjes
erop zetten. Tot gebruik in
koelkast zetten.

ROGGE KAASTRUFFELS

100 gr. zachte boter - 100 gr.
geraspte kaas 112 ti
cayennepeper - 3 plakjes
roggebro od.
In kom, met vork boter tot
gladde massa roeren. Kaas

en cayennepeper erdoor
roeren. In koelkast in ± 15
min. laten opsti jven. Boven
zeef roggebrood fijn verkrul
melen. Van botermengsel
balletjes vormen ter grootte
van een walnoot. Door
roggebrood rollen. Cocktai1
prikkers erin steken, op
schaal leggen. Tot gebruik
afgedekt in koelkast zetten.

ROSBIEF

10 plakjes rosbief - zout 
peper - 5 augurken
Rosbief vlak voor gebruik be
strooien met zout en peper.
Augurken halveren en in
rosbief rollen.

Van der Molen leyert niet alleen
zonneschermen

Natuurlijk maken wij graag een scherpe o fferte voor u als ' t om
ee n zonnescherm gaat.

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

tenten .
O ns leveringspr ogramma o mvat verder:

vouwwanden, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en
kostrukt iewerken.

Informeer vr ijblijvend naar onze mogelijkheden en pr ijzen.

Fa. M. v.d. Molen & Co.
Kantoor en werkplaats: Oude Rijksweg 12, Garmerwclde. tel. 050 -4160 98

Adviseuze voor Leweoborg: mevr . H. Drewes. Mee rpaal 170. tel. 0 50-4 1053 1.

Kerkd~ens~en

Café v.d, Toorn
Thesinge

(nadere reklame overbod ig)

wonen naar voren kon
brengen.

grapjes en juf sloeg hij met
de roe. Toen Sinterklaas en
Zwarte Piet alles gezien
hadden, deelde Piet ca
deautjes uit. Ook Siebolt en
een kwekelinge kregen iets,
maar wij vonden, dat zij ook
een liedje moesten zingen.
Ze zongen 'Zie ginds komt
de stoomboot'.
Iedereen was tevreden met
zijn of haar cadeautje. Toen
de Sint wegging, zongen we
'Dag Sinterklaasje'.
De zesde klas hielp nog
even met opruimen.

Monique

r-------------.

Eindelijk was het zover,
vrijdagmiddag 4 december.
Iedereen wachtte ongeduldig
op de Sint zijn komst. We
zongen een paar liedjes.
Gelukkig sneeuwde het niet
zoals vorig jaar. Eindelijk
kwam Sint Nico laas en hij
had een van zijn Pieten mee
genomen. Er werden liedjes
gezongen, toneelst ukjes
opgevoerd, versjes en ge·
dichtjes opgezegd en er
werd op een blokf luit en op
een saxofoon gespeeld.
Alle ouders moesten ook
een liedje zingen. Piet deed
erg gek, hij maakte allerlei

Op woensdag 25 november
j .1. kwamen de Platte lands
vrouwen van de afd. Garrner
wolde bijeen voor een dis
cussie-avond o.l.v. mevrouw
Sluiter. Veel mensen denken
dat een discussie-avond niet
zo leuk is. Niets is minder
waar. De dert ig aanwezigen
hadden een erg leuke avond
waarbij veel gelachen werd.
Eerst werd door 4 leden een
rollenspelletje opgevoerd
met als onderwerp: samen
wonen. Daarna gingen we in
groepjes 6 vragen beant
woorden. De antwoorden
van alle groepen werden op
grote vellen papier ge·
schreven en later besproken,
waarbij ieder die dat wilde
haar mening over een beo
paald aspect van het samen-

He~ S~n~erklaas'ees~

Op school

Pla~~elandsYrouwen

Garmerwolde

10 januari Thesinge:
10.00 uur ds. C. de vries
Batenburg
17 janua ri Garmerwolde:
10.00 uur mw. J. van der
Steeg-Venema, Delfzij l
24 januari Thesinge:
10.00 uur ds. S.F. van
Veenen, Haren

31 januari Garmerwolde:
10.00 uur drs. J.DA
Zuiderveld, Stadskanaal

24 dec. 20.30 u. Kerstnacht
dienst Thesinge m.m.v.
Juli ana
24 dec. 22.00 u. Kerstnacht
diens t Garmerwolde m.m.v.
Harmonie
25 dec. 16.00 u. Kinderkerst·
feest met kerstspel.
Garmerwolde
3 januari Garmerwolde:
10.00 uur ds. C. de Vries
Batenburg, na afloop
koffi edrinken

~
~
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. wenst u Prettige Kerstdagen en
een Voorspoedig 1982
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