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IJspret ! Damsterdiep

radio . Onder aander onze
kapper van d örp tot dörp,
Simon Veen'ngoa. Hai het
zich goud weerd moar
vraauw en ik hemm 'n nait
wait'n dat hai ook socioal
waarker was. Woarom is ons
dat nooit verteld? Of is dat
nait de gewoonte as je nei
in 't d örp komm'n woon 'n?
Kenn'n mens'n met huwe
lijksprobleem'n, geIdpro
bleem'n of wat er dan verder
nog veur probleem 'n benn'n ,
bie hom terecht?
Eulieboll'n aktie van de
muziekverainen is docht ik
ook wel weer 'n succes
west.
En dan ó ljoarsnacht. Mens'n
zo mou dat toch nait.
Sleep'n is nog wat moar
schoade mout er nait van
komm'n, doar hèt gain mens
wat an.
't Is nou begun januoari en
we docht'n dat we winter
had haar'n, moar noada t het
ófloop'n dinsdag vreeslijk
reeg'nt haar , kreeg'n we

soam'nds 'n klein snel
st örrnke en aanderdaags
was alles weer bie 't ólle.
Alles wit. In dizze kólle
doag 'n vierd 'n Wier ingoa en
zien vraauw heur 55 joarige
bruloft. D'r kwaam'n 'n bult
mens'n te felic iteer'n en zo
as Wieringoa zulf zee was
dit nog hoast mooier as dou
ze traaud benn'n.
De neijoarsvezide van de

.Pladde landsvraauw'n is weer
'n groot succes worr 'n. Gain
mens wis wat van 't pro
gramma óf, dat haar 't be
stuur goud st il ho ll'n . Zei
nait metvall'n weez'n,
vraauwlu magg'n immers
groag reeveln.
D'r wór brandewien met
rozien'n schonk'n en
Thomasvaer en Pieternel
(Kees Jansen en Hannie
Havenga) verteld 'n op riem
wat er 't ófloop'n joar in 't
d örp en bie de pladdelands
vraauw'n is gebeurd. De
gekste ding'n komm'n dan
noa veur'n.
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van snei, moar het mag nalt
op de weg veegd worr'n.
Dou wie lest 'n kerstboom
van Veenst roa opha ild'n was
't nogal mis tig . Moar mens 'n
wat reed'n d'r nog 'n auto's
met licht as speldeknopkes.
D'r zoll'n ieswedst ried'n
holl' n worr'n. Meester en
consort 'n benn'n 'n haile
dag bezig west om 'n boan
te veeg'n, moar dou 't zover
was, deude 't. Dus dat ging
mooi nait deur. Wel spietig
veur de jeugd.
As er met de komm'nde
Kerstvakantie weer snei lig t
zol het Oranjecommi té den
gain wedst ried'n veur de
jeugd in sneibauwaark'n
kenn'n organiseer' n? In
Japan doun ze zukswat ook,
hartstikke mooie ding'n
moak'n ze van snel,
De feestweekcommissies
hemm'n ook al weer ver
goaderd en d'r is al een
veurlopig feestprogramma
soam'ns telt. Doar heur je
nog wel meer van.
Zoas je misschain wel heurd
hemm 'n is Radio Noord in
Thaiz 'n west. 'n Stuk of wat
bekend'n waar'n dou veur

D6rpsproat
Wat heem'n wie ófl oop 'n
lied toch 'n snei en kól had.
't Is wel 'n mooi gezicht al
dat snei moar verder geit 't
aans nik s as last. En dan
dei vorst , soms snac hts an
de tw innig groad'n . As je
doar nait op verdocht bent
heb je zo de haile boudel
bevroor' n. Dat ondervonn'n
ons buur 'n. 't Zei je toch
moar gebeur'n, dat je thoes
komm' n en joen bèrgoud,
linn 'ngoud en klaier is hart
sti kke klets nat.
Wat ons ieder keer dat er
snei ligt weer opvaa lt , is dat
er nog zoveul mens'n benn'n
dei zelfs heur aig 'n stoep
nog nait schoonveeg'n. Als
ze den zulf nait bang benn'n
om te vaal 'n zoll' n ze 't nog
veur postl oper en kraande
bezörçers kenn'n doun.
Voutgangers rnout'n op
stroat loop'n omda t de
stoep'n nait begoanboar
benn'n. In de gemaintelij ke
politieverordening stait
traauw 'ns dat men 'verplicht'
is de stoep vrij te moak 'n
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DE GESCHIEDENIS VAN THESINGE EN GARMERWOLDE:

Van yroeser .0. nu

Oud en nlleuw .082
IIn Garmerwolde

Waddenzee.
Zo ontstond de situatie dat
er tussen de hoge zand
gronden van Drenthe en de
duinen een laagte was, die
langzaam werd opgehoogd
met zeeklei en veen. Het op
dringen van de zee ging in
perioden, waar in er een
snelle stijging plaatsvond,
de zogenaamde transgres
sies, afgewisseld met rustige
perioden: de regressies.
Tijdens deze regressies
gingen de eerste mensen (af·
komst ig uit het toen over
bevolkte Drente) in het ge
bied wonen , dat nu Gro
ningen en Frieslandoheel.
Hun nederzett ingen stonden
op de hoogste plekken die
ze konden vinden in het zee
kleigebied. Dat was een
soort kwelder, waarop ze vee
hadden om te grazen, en ver·
der verbouwden ze gerst,
vlas en groenten. Toch stond
de zee tijdens een regressie
ook nog weleens hoog
's winters, en daarom gingen
de bewoners terpen (in het

Om met die bodem te beo
ginne n: onderop (op één tot
enkele meters diepte) ligt
zand, dat is afgezet in het
Pleistoceen. Het Pleistoceen
was een nogal kort tijdperk
met ijstijden, waarb ij het
Noorden van ons land soms
onde r een dikke laag ijs lag.
Dit Pleistoceen werd 10.000
jaar geleden opgevo lgd door
een warmer klimaat, het
Holoceen. In dat tijdperk
leven we ook nu nog. In het
Holoceen is er op het zand,
klei en veen afgezet.
Aan het begin van het Holo
ceen was de zeespiegel 20
meter lager dan nu, maar
sinds die ti jd is de zee lanq
zaam gestegen ten opzichte
van het land. Zo kon de zee
over een steeds grotere
oppervlakte zeeklei afzetten,
door met vloed slibdeeitjes
mee te nemen die bij eb
bleven liggen. Doordat de
zeespiegel steeg, kwam ook
het grondwa ter op het land
hoger te staan en vond er
veenvorming plaats.

WAT IS VEEN?

Veen is een bodemsoo rt die ontstaan is uit atçe
storven planten. Het kan alleen gevormd worden onder
zeer natte omstandigheden, als namel ijk de dode
planten (mossen, bomen en kruiden) onder water
terecht komen. De lucht kan er dan niet bij en de
planten worden niet afgebroken , ze vergaan niet. De
planten worden stevig op elkaar geperst , en zo lang er
geen lucht bij komt , blij ft dat zo. Komt er later wel
lucht bij (door afwatering bijvoorbeeld) dan droogt het
veen in en wordt alsnog afgebroken.

Wat er ook gebeurde aan Gronings: wierden) opwer-
het begin van het Holoceen , pen. De eerste terpen stam -
was de duinvorming op de men uit ongeveer 700 voor
plek waar nu de Wadden- Christus , o.a. Ezinge.
eilanden liggen. Er zijn later Rond Thesinge en Garrner-
namelij k weer gaten gesla· wolde werd in die tijd waar-
gen in de eerste aaneen- schij nlijk nog niet gewoond.
gesloten duinenrij , en op Waarschij nlijk was hier
deze manier ontstond de steeds een ontoegankel ijk

zich hier vest igden. Omdat
er in die tijd nog geen schrift
bestond , liggen de enige
manieren om iets te weten
te komen in de bodem be
graven (in de vorm van
botten, scherven, planten
resten) en bovendien kan de
bodem zéll ons ook nog veel
vertellen.

poli tie door de straten rijdt.
Oud is een gezelli g en li jn
Garmerwolde.
Nieuw is een Garmerwold e
waar zowel de ouderen als
de jongeren zich niet meer
veili g kunnen voelen.

Is dit verhaal te somber?
Zijn we als gehele dorps
gemeenschap nog in staat
Garmerwolde te laten zijn
zoals het was?

We weten dat de meeste
ouderen en jongeren
anders willen.
We weten ook allemaa l dat
het anders moet.

Laat iedereen zijn verant
woordeli jkheid als dorps
genoot kennen zodat we van
het jaar 1982, dat zo slecht
begon, samen een jaar
maken dat de moeite waard
is.
Voor dat geval wenst de
redacti e u een goed 1982
toe.

De redact ie

Oud is dat tijdens de jaar
wisseling in Garmerwolde de
jongeren van het dorp bij
iedereen welkom zijn om het
nieuwe jaar in te luiden met
het drinken van een glas
bier.
Nieuw is dat ti jdens de jaar
wisseling in Garmerwo lde
enkele jongeren van het dorp
welw illende mededorps
genoten aft uigen en ll cha
melijk letsel toebrengen om
hun werk daarna af te
maken door het ingooien
van ruiten .
Oud is dat tijdens de [aar
wisse ling in Garmerwolde de
jongeren van het dorp
slepen.
Nieuw is dat tijdens de [aar
wisseling in Garmerwolde de
jongeren van het dorp
slopen .
Oud is dat je ti jdens de [aar
wisseling elkaar op straat
tegenkomt om elkaar een
goed jaar toe te wensen.
Nieuw is dat je tij dens de
jaarwisseling maar beter
binnen kunt blijven terwijl de

Dit art ikel is het eerste in
een serie over de geschie
denis van onze dorpen en
omgeving , vanaf het aller·
eerste begin tot nu.
Deze aflevering gaat over
het allereerste begin: nog
van v6órdat hier mensen
woonden, en over de tijd
waarin de eerste bewoners

Van der Molen lewer. nieC alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart ol gebak, even naar

BakkerU Stol
N atuurli jk maken wi j graag een scherpe o fferte voor u als ' t om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens hou dt deze afdeling zeilmakerij zich beng met het

opnieuw bekleden van markiezen, of met het reparer en van
ten ten.

O ns leveringsprogramma omvat verder :
vouwwanden. verduisteringen. rolluiken. voo rze tramen en

kostruktiewerken .
Informeer vrijbl ijvend naar onze mogelijk heden en pr ijzen.

Fa. ti. v.d. tlolen &. Co.

J.C. Ka pleynlaa n 18
9714 CP Groningen
teretoon 050-730498
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Oostemamrikl••n 117
9715 PB Groningen
Teleloon 050-772552

Kantoor en .....erkplaats: Oude Rllksweg 12. Garmerwolde. tel . 050 --416098.

Acvoeoze vee r l ewenborg: mevr . H. Deewes. Meerpaal 170. tcl OSO·41OS) I.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Sial.

Dotpsweg 40. Gannorwolde. tol. 05().416292 of 730498



moerasbos, waarin veen
vorming plaatsvo nd (verqe
lijkbaa r met de Biesbosch
vóór de afslu it ing).
Ondertussen bleef de zee
stijgen. Rond 850 na Chr.
ving er weer een trans
gressieper iode aan, die dit
maal ook rond Garmerwo lde
en Thesinge een fl inke laag
klei afzette . Na deze periode
in het weer zoet wordende
water ontstond opnieuw
moerasbos .
Zo rond 1000 na Chr. begon
de ontginning - en daar
mee de definitieve bewoning
- van deze streek, en wel
vanuit een aantal terpdorpen
(o.a. Stedum, Lellens en Ten
Post). Deze terpdorpen lagen
op de oevers van de Fivel,

zogenaamde Woldd ijk . Dit
gebeurde tussen 1100 en
1200, waarmee het een van
de oudste zeedijken van
Nederland is. Het gebied
binnen deze dijk wordt ook
wel lnnersdijk genoemd. De
zee is nog weleens door de
Wolddijk heengebroken. Dat
is waarschijnlijk de reden
waarom veel boerderijen en
huisjes op terpen staan, zie
f iguur 2. We kunnen
trouwens ook aan de namen
van Wolddijk en vele dorpen,
zoals Garmerwolde en Zuid
wolde, zien dat hier vroeger
- voor en ti jdens de ont
ginning - veel bos (= wold)
gestaan heeft.

wordt vervolgd
Bert Gerritsen

een nu niet meer bestaande
beek die naar het Noorden
stroomde. We kunnen nu
nog in het landschap zien
dat de ontginning vanaf deze
terpdorpen plaatsvond door
te kijken naar de lençte 
richt ing van de percelen.
Alle sloten in het aanqe
geven vak in figuur 1 lopen
van Noordoost naar Zuid
west (behalve natuurlijk de
dwarssloten).
Zoals steeds, kwam ook na
deze rustige tijd waarin de
ontginningen plaatsvonden,
weer een transgressie: de
zee drong weer op. De in
middels in het gebied
wonende boeren orqanl 
seerden zich en gezamenlijk
legden ze een dijk aan, de

Rondom de s~am~oa'el jn ,.hesjnse

Bij o ns vindt u een keur van kwa lite itsmeubeien.
Ni et alleen modern · maar ook klassieke woonvorme n

laten wij u graag zien.

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

welkom .

Sla s Cer . l'en Boer
WONIN GINRICH T IN G

Stadsweg 61 - Tel. 05902-1lal



De Alpen~asers

Plattelandsyrouwen
Garmerwolde

Schildersbedrijf H. Hofstede opende een nieuwe zaak waar
Thesinge trot s op kan zijn !

Op deze avond waren zo'n
zestig à zeventig mensen
naar Ria gekomen om daar
gezamenlijk het nieuwe jaar
(nog eens) in te luiden . Wel
een beetje laat, maar beter
laat dan nooit , natuurlijk.
Thomasvaer en Pieternel
waren ook aanwezig en ver
telden wat de vereniging

6 jaar trouwe dienst. Ook zij
ontkwamen niet aan
Thomasv aer. Hij heeft een
fijne avond gehad. Maar wel
onder het toeziend oog van
zijn vrouw!
Na afloop werd er gedanst
en onder aanvoering van
Henny Havenga en Kees
Jansen deden we de polo
naise. De muziek was van
het 'Duo Bonito '.

'Om de inwoners van
Thesinge een beetje tot
elkaar te brengen en om een
beetje bij en na te praten
over het afgelopen jaar
hebben wij deze avond qe
organiseerd', aldu s voorzitter
W. Zij lema op zaterdagavond
16 januari in café Van der
Toorn.

verkocht voor de tombola.
De taarten werden gewon·
nen door Jan Havenga en
mevr. Tina Bolhuis . De
roll ade door de lam.
Dijkhuis.
Aan het eind van het verhaal
werden de twee aftredende
bestuu rsleden, mevr.
T. Havenga en mevr.
A. Luijtink op het toneel ge
roepen waar zij een broche
met bondsvignet kregen voor

I1lI1euw~aarsYll1sll1te

7hesll1nse

komen , om zoveel moge lijk
voorvallen te weten te
komen. Voor de eerste pauze
werden de dames J. Klunder,
E. Bouwman, J. Wieringa,
H. Ebel ing en A. van Maar
verzocht om op het toneel te
komen. Zij hadden het afge
lopen jaar geen enkele bij·
eenkomst gemist en werden
daarvoor beloond door
Pieternel met een corsage
en Thomasvae r deelde
kusjes uit.
Van de ingeleve rde felici
tat iekaartjes hadden
Thomasvaer en Pieterne l de
mooiste drie uitgezocht en
deze werden met een prijsje
en een kusje beloond; eerste
werd mevr. Spanninga,
tweede mevrouw Grasman
en derde mevr. Wolt.
In de pauze werden lootjes

het bijzonder goed in de
smaak .
De tweede repetitie was op
10 janu ari. Er was wel
iemand aan de late kant. De
auto wou niet starten. Maar
vermoede lijk was de nieuw
jaarsvisil e van de Platte
landsvrouwen de avond
ervoor wel wat debet aan.
AI met al komt er weer een
drukke tijd aan voor de
Alpenjagers. Op 16 januari
hebben ze hun eerste op
treden weer. Zo is het lot
mei al weer volgeboekt.

A.M.

De eerste repetities in het
nieuwe jaar zijn al weer
achter de rug. Op 3 jan. was
de eerste repetit ie. Na af loop
hiervan werden we nog uit
genodigd bij Roeit en
Greetje om een borreltje
komen drinken. Achteraf
weet ik niet of het een
nieuwjaarsborrelt je oft ewel
een verjaa rdagsborreltje
was. Want na de ledenli jst
te hebben ingezien bleek het
dat Roeit pas jarig was qe
weest. Maar laten we het
maar aannemen dat het
allebei was , want bij de
winterse temperatuu r viel

Op 9 januari hielden de
Platt elandsvrouwen afd.
Garmerwolde naar Neijoars
verzide bij café 'De Leeuw'.
De koffie kwam in kraantjes 
pott en op tafel. Deze potten
waren door de diverse leden
beschikbaar gesteld.
Na de koffie werden rozijnen
op brandewijn uitgedeeld en
verschenen Thomasvaer en
Pieternel op het toneel. Zij
lieten het afgelo pen jaar nog
eens de revue passeren,
waarb ij bleek dat vele huise
lij ke en publieke geheimen
bij mevr. Hannie Havenga
waren beland , die alles op
rijm had gezet. Een knap
stuk werk!
Met opzet had het bestuur
geheim gehouden dat
Thomasvaer en Pieternel op
de neijoarsverzide zouden

DE VRIJE POMP ...
Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Overschild
05966-374

Motor of
bromfiets

HOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Bo.....g·..d

Levering van alle soorten
r ijwielen. motoren.

bromfietsen
ZUNDAPP . KREI DlER . GARE l ll

·VESP,A . TO MOS · YAMAHA
FAN TlC

• A~ ~ iN' en ~ m~IJcm ....1 ooorrood
~~t>oot . V~ o((eU(JI~ en onderdffttt

• Pr,maserv"e tfl rt parotlt

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902- 1624
W~rilpl.uu 's mundil(' de gehele

dill gesloten



zoal had gedaan sinds haar
oprichting, vijf jaar geleden.
Dit was erg knap op rijm
gezet door mevrouw
Dijkema. De heer Jansen
assisteerde haar bij de voor
dracht. Ze kregen zeer veel
applaus . Hierna bracht de
toneelvereniging W.W.K. een
stukje over landlopers. Dit
viel ook in zeer goede aarde.
Alle lof voor de spelers, Jan
Mollema en Jan Boss dus.
Na de pauze, waarin lootjes
werden verkocht en een
echte nieuwjaarsborrel werd
geschonken , trad de toneel·
vereniging V.I.O.O. op met
het sketchje 'Emigratie'. Vol
overgave en tot ieders tevre
denheid werd dit opgevoerd
door Janny Sibma, de heer
Ten Cate en de heer Slump.
Vervolgens werden de
lootj es getrokken om de
prijzen van de tombola kwij t
te raken.
Na het off iciële gedeelte
werd er nog gezell ig gepraat
en gedanst. Het officiële ge
deelte werd afgesloten met
het slotwoo rd van voorzitter
Zijlema, die ook de andere
verenigingen van het dorp
opriep een bijdrag e te leve
ren aan een volgende Nieuw
jaarsvisite.
Een prima avond, alleen
jammer dat de slagroom niet
'dik' wi lde worden.

Het bestuu r van de
vereniging van Dorps
belangen betreurt ten
zeerste de gebeurtenissen
zoals deze plaatsvonden in
de nacht van 31 december
op 1 januari jJ.
Alhoewel vandalisme overal
in hel land voorkomt , is het
erg te moeten constateren,
dat ook ons dorp hier niet

verschoond van mocht
blijven.
Het bestuur van Dorpsbe
langen hoopt dat iedereen
blijft streven naar een prettig
leefklimaat in ons dorp.

Het bestuu r van
Dorpsbelangen Garmerwolde

ProJece
Openbaar
yeryoer
Op donderdagavond 17 de
cember j.1. konden de ouders
van de kinderen van de
openbare lagere school het
door hun kinderen gemaakte
werkstu k 'Openbaar vervoer'
bewonderen. Begeleiders
van dit project waren de
heren J. Siepel en D. Groen
hagen. De kinderen van de
klassen 4, 5 en 6 hebben
ongeveer 3 weken aan het
project gewerkt. Het bezoek
aan de garage van het ge
meentelijk vervoerbedrij f te
Groningen (zie een vorige
G&n maakte deel uit van
het project.
Indrukwekkend waren de ge
maakte maquettes en de
hoeveelheid informatie die
men kon opdoen.
Het geheel maakte een zeer
verzorgde indruk.
Hoewel niet zo zeer tot het
openbaar vervoer behorend
wil ik u niet het navolgende
wetenswaardige stukj e ont
houden over de fiets , het
meest voorkomende ver
voersmiddel in ons dorp,
welk stukje ik aantrof op een
van de expositieborden:
'Toen kwam in 1839 de ult-

vinding van de Schotse smid
Kirkpat rick Macmillan . Hij
maakte als eerste een fiets
met trappers ; een soort
trappers die je nog kunt zien
bij somm ige skelters. Je
kwam vooruit door de
trappers van voren naar
achter te bewegen. In 1853
bedacht een meneer Fischer
in Duitsland weer iets
nieuws. Hij zette de pedalen
aan het voorwiel. Bovendien
werd dat voorwiel groter dan
het achterw iel. Dan kan je
sneller rijden. Op de wereld
tentoonstelling in 1867 in
Parijs werd een nieuwe fiets
getoond . Die was gebouwd
door de Fransman Ernest
Michau x. De pedalen zaten
aan het grote voorwiel. Het
frame was niet meer van
hout maar van massief staal.
Onder het zadel zat een
bladveer. Daardoor had je
minder last van de slechte
wegen. En er zat een rem op
de fiets , die je met een
koord kon bedienen.
De velocipéde, zo heette die
fiets . Hij ging al aardig op
onze fiets lijken . . .'

Seoom
'lu~eJes
TE KOOP:
Fiat 127-900 L, bouwjaar 78.
Kleur blauw, km.st. 17.500.
S. Rozema, W.F. Hi lde
brand st raat 21, Garmer
wolde, tel. 050-416485.

TE KOOP:
Ganzen, een antieke kast,
kippe-eie ren.
J. Blaauw, G.M. Sch utt er
laan 21, Thesinge,
tel. 05902-2418.

TE KOOP:
1000 gram gesponnen
schapewol.
Janny Wier inga,
tel. 050-416530.

TE KOOP:
1 paar gebruikte jeugd
noren, maat 36.
Heiko Noordhof,
W.F. Hildebrandstr. 33,
Garmerwolde,
tel. 050-414472.

Wl!se U dae
Dorpsbelangen Garmer 
wolde op maandag 22 feb.
a.s. haar jaarlijkse voor
jaarsvergadering in café De
Unie houdt, aanvang
19.30 uur . . .

Er weer een 'feestweek'
georgan iseerd wordt in de
periode 14 tfm 17 juli
aanstaande . ..

Garmerwolde,

~~ tel. 050-416202
"""~ ....rinn..
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Rabobaok f:'
geld en goede raad



Volksdans.roep
Garmerwolde
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Batenburg, doop
21 februari Thesinge,
10.00 uur: ds . A.F.J. Klijn,
Haren
28 februari Garmerwol de,
10.00 uur: prof. dr. W. Nijen
huis, Groningen

Bewoners van een nieuw
bouwwijk moet en niet be
keken worden als een heel
ander soort mensen. Als
nieuwe bewoners van een
dorp moet men ook niet
direkt allerlei veranderingen
will en aanbrengen in het
dorpsleven. Wij , als
ouderen, moeten proberen
begri p op te brengen voor
elk aars leefwijze en samen
proberen het dorp leefbaar
te houden, ook hier in
Garmerwolde.
Na deze opening stoespraak
werd het afge lopen jaar
door Thomasvaer (dhr.
K. Jansen) en Pieternel
(mevr. H. Havinga) in dicht
vorm onder veel hilarite it
erg knap belicht. Diverse
personen in het dorp
werden herinne rd aan door
hen beleefde voorvallen.
De muzikale noot werd ver
zorgd doo r het duo Bonito.
AI met al een heel ge
slaagde avond die tot de
vroege uurtjes in de
morgen duurde.

Op zaterdagavond 9 januari
j.1. hielden de Platte lands 
vrouwen te Garmerwolde
hun neijoarsverzide waarb ij
de echtge noten ook aan
wezig mochten zij n. Tevens
waren de bestur en van de
andere verenigingen in Gar
merwo lde alsmede de
plaatselijke pers
uitgenodigd .
Onder het genot van koff ie
geschonken uit ant ieke (of
oude) kraantjespotten
opende de voorzitster ,
mevr. Hazeveld, de avond.
In deze toespraak sneed zij
onder meer de
prob lemat iek van het
wonen in een kleine kern.
Wonen in een kleine kern
brengt met zich mee, dat je
ook een stukje verantwoor
ding draagt voor de leef
baarheid van het dorp . Een
dorp leefbaar houden wi l
zeggen dat men moet
zorgen dat er zoveel
moge lijk voorz ien ingen
bli jven zoals een school,
een dokter, goede bus
verbind ingen enz.

HerkdjensC:en 'ebruarj

.ej~oarsYerzjde

PlaC:C:elandsyrouwen
Garmerwolde

31 januari Garmerwolde,
10.00 uur: drs. J.D.A.
Zuiderve ld, Stadskanaal
7 februari Theslnge ,
10.00 uur: ds . G. de Vries
Batenburg, avondmaal
14 februari Garmerwolde ,
10.00 uur: ds . G. de Vries-

met nieuwjaa rsrolletjes
werden vijf dansen gedanst.
Hierna las meester Palthe
een verhaal voor in het
drents, alsmede een aantal
anekdotes . Nadat we voor
de tweede keer hadden ge
danst kregen we hier even
eens bisschopswijn aange
boden vergezeld van diverse
lekkere hapjes.
Er werd nog een verloting
gehouden waarvan de
meeste prijzen in de volks
dansgroep terecht kwamen.
Tegen kwart voor vijf werd
de zeer gezellige middag
besloten.

Op 5 januari werd in de
Nederlands Hervormde Kerk
een voorstelling gegeven
door het marionettentheater
'Paul en Joep' uit Sidde
buren.
De voorstelling was een
init iatief van het comité
Hathebrand en Dorpsbe
langen Thesinge.
Er waren maar liefst ± 100
kinderen uit Thesinge,
Garmerwolde en Sint Annen.

Via onze leidster, mevrouw
Bijmolt , ontvingen we de uit
nodiging om op de neijoars
verzide van de 65 plussers in
Zuidwolde te komen dansen.
De neijoarsverzide werd ge
houden op woensdagmiddag
6 januari j .1. in gebouw
'Irene'. Aan dit verzoek werd
gaarne voldaan, echter
onder het voorbehoud dat de
wegen sneeuw- en ijzelvrij
zouden zijn.
Dinsdagavond hadden we
nog een extra oefenavond.
We zaten juist van de bis
schopswijn te genieten (ge
brouwen door mevr. Bijmolt
en mevr. Groenhagen) toen
de heer E. Havenga ons
kwam waarschuwen voor
ijzel en sneeuwstorm. In een
ommezien was iedereen op
weg naar huis. Woensdag
bleek er gelukkig weinig
sneeuw te liggen en togen
we naar Zuidwolde. Na een
welkomstwoord en koffie

Cr\FE
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Schaatswedstrlljden te
Garmerwolde

I'oneelull."oerllns
V.I.O.D.

4 1 2 2 2 2

• •

• •

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

E. Havenga

DAG E N NAC H T

2. Peter Holt man
3. Reini Boer

klas 5/6
m
1. Petra Bus
2. Anneke Groothof
3. Gea Jol ing
j
1. Pieter Holtman
2. Luit Oomkes
3. Erik Vegter

senioren (estafette)
weds t rijden zaterdag
16 jan.
Prijswinnaars:
1. Eddie Otto, Fokko
Oudman en Ina Heidema
2. Jan Mollema, Harry Bus
en Nel de Haan
3. Dick ApolI , Albert Jan
Ridder en Margreet
Ritse ma

Oranje
commll.é
Voorlop ig programma
Koninginnedag 30 april

's MORGENS :
Kindertoneel door Hede
ri jkers kamer Wester in café
De Unie
's MIDDAGS:
Levend ganzebord (van 0-12
[aar), Ringsteken op de
fie ts van 12·16 jaar.
Ringsteken op de fiets van
16 tot ..... jaar.
's AVONDS:
Van 18.00-21 .00 uur jeugd
disco in café De Unie.
Van 21.00 uur tot plm.
02.00 uur feest in café
De Leeuw met mede
werking van het duo
Raymando's .
Bovenstaande onder
voorbehoud.

UITSLAGEN SCHAATS·
WEDSTR. DE SCHEUV EL
THESINGE
(lagere schoo l Thesinge)

kla s 1/2
m
1. Janet Jo ling
2.Marscha Meyer
3_ Annel ies Kits
j
1. Richard vld Veer
2. Roelof Bas
3. Sander de Boon

klas 3/4
m
1. Alina Schutter
2. Ellemi eke de Boon
3. Annelies Hofstede
j
1. Joop Klimp

Meisjes 70171
1. Gerlinde Spaan
2. Monique Pestman
3. Maa ike Vos

Deze kinderen ontvingen
allemaal een medaille.
Als herinnering aan deze
middag kregen alle
kinderen een lintje.

café Van der Toorn te
Thesinge.
U bent van harte welkom
op 6, 12 en/of 20 februari.
Kaarten zijn te verkrijgen
bij mevrouw Dijkema
(Schutterlaan 22).
Tot dan!

De toneelvereniging Voorts
Is Ons Doel (VIOD) uit
Thesinge houdt weer haar
jaarlijkse bééére gezellige
uitvoeringen. Opgevoerd zal
worden het bl ijspel 'Trouw
den toch , Fennechie '. Zoals
alt ijd , gebeurt dit weer in

Donderdag 14 januari j .1.
werden er door de O.L.S.
Garmerwolde wedstri jden
gehouden op het
Damsterd iep.
Mede door het mooie weer
werd het een geze llige
middag.
De uitslagen waren als
volgt:
Jongens 74175
1. Marcus Ates
2. Matthijs Well ing
3. Mark Hu iskes

Meisjes 74/75
1. Annel ies Friezema
2. Inge Guyansc
3. Miru Sikkens

Jongens 72173
1. Piet er Pestman
2. Peter Ganzeveld
3. Peter Havenga

Meisjes 72173
1. Cor inne Spaan
2. Mea v, Mor ren
3. Annette Ramaker

Jongens 70/71
1. Fokko Doorn
2. Arno ld Por
3. Johan Havenga

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer- Tel.05902-2964

Elke dinsdag

12.00-13.30 uur
Thesinge Café V.d.
Toorn

16.00-18.00 uur
Garmerwolde Sportveld

~BLOEM.
- 'i\ KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor het uitvoeren van
werkzaamh eden van velerle i

aard .
Staat he t loonbed rijf 'Sto weza

dag en nacht voor u paraat.

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

J.L. HAVINGA T H ES IN G E
Luddemaat I Telefoon 1262

Rund·
en V ark ens

slage r ij

Bestellingen w orden
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vriidagrmddag te Gar merwo lde



verf · glas · behang ·
klo mpen· laarzen

9797 PC Tbesmge.
G.N . 5chutterlaan 28.
telefoo n 0590 2-1957

Schildersbedrüf

H. Hofstede

Tevens: suedereiniging,
stoppage en kleding
reparatie

Goederen maandag
ochte nd gebrach t in de L.
V.d. Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thuis
gebracht

eeee ven den elsr-de niet

kapl' ISIlllal 1 9797 pj l,,"loge
05902·3008

wrkoop VlI n nlfgem"Hlkte spullen
eoals

kkoertJE's
lell~ponnen wol

tasjes
SIeraden
ponene

tekeningen
grllflek

kleine winkel in grote ideeën

STOMERIJ
TER VEER 050-413045
GOED VOOR
UW GOED

Reinigt uw kleding,
dekens, gordijn en, enz.

druk: grafisch bedri jf copyqulck offset, gron ingen

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie: Henk Vliem , L.V.d. Veenstraat 14,
9798 PL Garmerwolde, tel. 050·416341
Administrat ie: Peta Jurjen s, L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde, tel 050-416094
Redakt ie Thesinge : Annel ies Heuvelmans, SchuI 
teriaan 29, 9797 PB, tel. 05902-2'001
Bank: Raboban k Garmerwo lde, rek.nr.
32.07.05.745, giro V.d. bank 91.69.38

Copy inleveren: steeds voor de 15e van de
maand.

VERTIKAAL:
1. per dag
2. Aziatisch land
3. stad in Duitsland
4. noot
5. deel v.e. etm aal
6. bijwoord
7. stof in luchtvormige

toestand
8. telwoord
9. voegwoord

10. boven het gewone
11. 100 gram
12. vordering
13. li sbloem
14. onderdom pelen
17. middel v. bestaan
20. hu idaandoening
21. sto f waaruit bomen

'bestaan
23. palmmeel
24. wezen
27. alleen
28. gezwel
29. het knijpen
30. met rechtmatige trot s
32. korf
34. god der li efde
35. kleine vesting
37. bewogen (muz.)
40. snoer
41. sch ippersbo om
42. zoetwatervis
44. voorn aam v. bekend

Am. schrijfs ter
46. karbonade (afk.)
48. muzieknoot
49. telwoord
51. meisjesnaam
52. rijwiel- en auto industr ie
60. teken
62. breinaald
63. snuit
64. schoorsteenzwart
66. middelb . ec. en adm .

onde rwij s
68. rood van haar
70. ratjetoe
71. Arn tneur
73. reus
74. boom
75. afgesplete n plat stu kje

hout
77. ruikt
79. meerma len
80. ont vangkamer (veroud.)
82. morsig
84. dier (mnl)
86. zeevis
88. spie
90. spaans edelman
91. gesteente
93. groente
95. water in Fr.1.
96. muzieknoot
97. de onbe kende
98. argentum

Puzzel
(nr. 14)

HORIZONTAAL:

1. 4 okt ober
8. het zeker zij n

15. behoeftige
16. kleine kui p
18. die nst v. betal ing door

overboe kin g
19. lokspij s
20. uit roep
22. sluiskolk
23. bevel
25. bedrukt
26. nieuwj aarswens
27. hou ten wand
29. ta fel f les
31. selenium
32. omlijst ing
33. recht tot inbeslag

neming \. eigen bate
35. iem . die geen haar

draa gt
36. tot en met
38. omroeporgan isat ie
39. jongensnaam
41. vaartuig
43. klein oog
45. zwa rte vogel
47. hal lucin aties

verwekken d middel
48. knevel
50. aardworm
53. bevel
54. oud e testament
55. kabaretier
56. ronde tafel confer.
57. voeg
58. tel graaf rest ante
59. pla at s in Drente
61. slim
63. Ind isch gewaad
64. boogvor mig been
65. zeurkous
67. spaans riet
68. noo rdel ijke radio-

omroep
69. snaarinstrument
71. ad interim
72. vrouwe li jk gi lletje
74. voorste gebogen ged .

v.e. schip
76. pI. in Nrd-Holland
78. vest v. motorrenne rs
81. godsd ienst
83. rust
85. gebak
86. fam ilielid
87. Alg. ouderd. wet
89. soc . ec. raad
90. dwa as
92. klu klu x klan
93. muzieknoot
94. jo ngen snaa m
96. in rook doen vervl iegen
98. sierplant
99. te lwoord

100. intrigerend


