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In sesprek met 'ju' SlI1eneke'
Op 1 maart is na ja renlang
overleg de kleuterschool in
Garmerwolde van start ge
gaan.
Voor het eerst werd ons
dorp verrijkt met een kleuter
klas met zel fs 15 kleut ers,
een uniek gebeuren.
Reden genoeg voor de G.&T.
redacti e om eens een
babbeltje te maken met de
nieuwe juf. ;: -
Gastvrij werden wij ont 
vangen in haar smaakvol in
ger ichte huis in de wijk
Lewenborg_Tesamen met
haar man John en haar 2
kinderen Judith (14 jaar ) en
Myrthe (11 jaar) woont zij
daar alweer 7 jaa r.

Haar aans telling als kleut er
leidster is bijzonder snel
gegaan.
Op maandag 15 februari had
ik een gesprek met de
sollicitat ie commiss ie en op
din sdag hoorde ik al dat ik
benoemd was. Diezel fde
avond heb ik nog kennis
kunnen make n met een
aantal ouders van mijn toe 
komstige kleuters. Er was
n.l, precies die dag een lntor
rnatie-avond voor de ouders .
Waar werkte ze voor haar
benoeming ?
Ik heb hiervoor 7 jaar met
veel plezier op de Brandaris
sch ooi in Lewenborg ge
werkt ; op part-time basi s (2
dagen per week). Het laatste
jaar heb ik , doordat ik moest
invallen, zel fs fu l ltime voor
de klas gestaan. Op het
moment dat ik weer kort er
zou gaan werken, werd ik in
Garmerwold e benoemd.
Gelukkig werd op de
Brandarisschool snel een
vervangster voor mij
gevonden .
De eerste schooldag in
Garmerwotde.
Ik werd geweldig leuk ont 
vangen door Dick en Boukj e.
Veel materiaal en spee lgoed
hadden en hebben we nog
steeds niet (is in beste lling,
red.), maar het was direkt al
gezell ig in het handenarbeid-

lokaal. Hier zitten we tijde
li jk, over een paar weken
kunnen we in ons eigen
lokaal trekken. Dat sta at al
acht er de school, maar moet
nog afgebouwd worden.
Hoe verloopt nu een dagje
op school?
Vanaf tie n voor half negen
druppelen de kleuters
binnen, lezen een boekje,
pakken een puzzel of praten
wat met elkaar. Soms in
gezelschap van vader of
moeder. Om half negen
gaan we in een kring zitten
en dan houde n we een kring
gesp rek, zingen wat of
prat en over iets wat die dag
aan de orde is. Daarna volgt
de werkverdeling waarbij ik
elk kind afzonderlijk vraag

wat het die morgen wil gaan
doen.
Ik vind dat een kleuter die
mag kiezen wat hij wil doen
daarna gemotiveerd bezig is
met hetg een hi j gekozen
heeft. Natu urlijk houd ik wel
in de gat en dat dezelfde
kleuter niet steeds met de
zelfde materialen werkt. Dit
probeer ik ook bij te sturen.
Het ene kind legt spontaan
meer variatie in zijn bezig
heden dan de andere.
Veel nadru k probeer ik ook
te leggen op de omgangs
vormen in de groep . Zoals
het leren luisteren naar
elkaar. Tevens probeer ik het
soc iale gevoel binnen de
groep te stimuleren (samen
werken , samen opru imen bijv .).

Het liefst werk ik met een
heterogene groep (aantal
kleuters met versch i lIende
leef ti jden). Dat heeft als
voordeel dat niet ineens de
gehele groep verdwijnt naar
de lagere school. De over
blijvenden kunnen dan
samen met de juf de
jongeren weer opvangen.
De ouders?
Ik heb al enigszins kennis
gemaakt met de ouders ,
maar ik zou het erg leuk
vinden als de moeder of
vader van een kleuter eens
een morgen of middag bij
mij in de klas meernaakte.
Zo kunnen ze dan ook een
indruk krijgen hoe het bij mij
in de klas toegaat.

Daarna werd het gesprek
wat algemener. Haar
hobbies: kanoën, ballet,
lezen en breien kwamen
zijdelings nog even ter
sprake.
De lezer die al kenn is heeft
kunnen maken met de juf en
haar man zal het niet ver
bazen te vernemen dat wij
nog geruime tijd heel
gezell ig zijn blijven plakken.
De conclusie was eens
luidend: met zo'n enthou
siaste juf zouden wij ook wel
weer op de kleuterschool
willen zitten.

Kleuter
school
Afscheid Thesinge
Toen de kleuterschool hier
nog stond, vond ik dat wel
leuk. Maar toen hij wegging
vond ik dat niet zo leuk.
Omdat het zo kaa l was!
Maar voor de kleuters uit
Garmerwolde vond ik het
heel leuk.
We keken uit het raam , hij
werd in vier stukke n ver
deeld en toen liep al het
water eraf. Eén man liep er
net onderdoor, die had pech !
Toen werd het eerste stuk
op een vrachtwagen gezet



en reed weg naar Garmer
wolde, niet over de brug
maar helemaal om over de
grote weg. Met het tweede
stuk ging het net zo en met
het derde en vierde ook zo.
Toen ging ik even na school
ti jd naar Garmerwolde en
daar hadden ze een grote
kraan genome n want het
topje van de kerk kon dan
ook weer gemaakt worden.
Nu weten jullie hoe het in
Thesinge gegaan is. UIT.

Esther Kroon

Komst
Garmer
wolde

/" ._-

Het hijsen van het lokaal over
de school in Garmerwolde

'De eerste schooldag '

Fa. ti. Y.d. tlolen &. Co.
Kantoor en werkp laats: Ou de Rilksweg 12. Garmc r.....olde. [el 050·4 16098

Advrseuee veer t ewenbo rg. mevr. H. Drewes. Neerpaal 170. tel 050 -4 1053 1

Volksdansen IIIn Theslllnse

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

Op vrijdag 12 maart organ i
seerde de comm issie Hathé 
brand weer één van haar
activ iteiten in de kerk in
Thesinge. Ditma al iets voor
muziekliefhebbers. Een
aanta l leerlingen van het
conservatorium was bereid
in te vallen voor de muziek
vereniging PAN die oor
spronkelijk zou komen.
Met een 3Q.tal mensen
hoorden we 2 stukken van
de Italiaanse componist
Boccher ini. De klanken van
de 3 violen en 2 cell o's
konden de kerk goed vull en
en waren een plezier om
naar te luisteren,
Eén van de leerl ingen gaf
voor de twee stukken wat
uitl eg waardoor de versch il
lende onderdelen goed te
herkennen waren.
Kortom een uiterst
geslaagde avond.

Fieke

Concert
,.heslllnse

Tot slot sprak de heer
W. Zij lema een dankwoord
namens de gasten.
AI met al een geslaagde
avond, en voor de groep
reden om door te gaan met
volksdansen. We zijn op dit
moment met eenentwin ti g
leden. We oefenen op
donderdagm iddag van 13.45
15.00 uur. Nieuwe leden zijn
van harte welkom !

Een van de groepsleden

zeer enthousiast begeleidde,
waren we onze zenuwen al
gauw de baas. We brachten
in vlot tempo vijf dansen uit
verschi llende landen. Na de
pauze traden we weer op
met nog eens vijf dansen,
waaronder een Engelse
cir kelwals en een kruispolka
uit Nederland die bij onze
gasten bijzonder
aansloegen.
In de pauze die hierop
volgde, werden de loot jes
voor de tombola verkocht , en
konden we drinken waar we
zin in hadden.
Mevrouw Bijmo lt , onze
lerares, stelde het publi ek
voor om samen met de
groep een paar dansen te
doen. Met veel plezier en
bedrevenheid werd er onder
haar deskundige leiding een
polka en een mars 'inge
studeerd'. Hierna konden we
allen uit blazen, terwij l de
loten van de tombola werden
getrokken. De hoofdprijs
ging naar een jarige in ons
midden.

Natuurl ijk maken wij graag een scherpe o fferte ....oo r u als ' t om
ee n zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opn ieuw bekleden van markiezen, o f met het repare ren van

tenten.
O ns leveringsprogramma omva t verde r:

vouwwanden, verd uisteringen. ro lluik en. voorz etr amen en
kostruk tiewerken.

Informeer vr ijblijvend naar onze mogelijkheden en pnjzen.

Omdat de volksdansgroep in
Thesinge één jaar bestond,
gaf ze op 2 maart j.1. haar
eerste uitvoering in 'Ons
Trefpunt'.
Nadat er een groepsfoto
was gemaakt door de heer
Postma uit Bedum, danste
de groep een dans uit
Noord-Amerika: de 'Grand
Colonel Mixer', voor
aktiefoto's.
Onze gasten, die een plaats
op het podium hadden ge
vonden, werden hartelij k
welkom geheten door
mevrouw Oomkes sr., die de
avond officieel opende. Zij
vertelde in het kort hoe de
avond eruit zou gaan zien.
Na een lekkere kop koff ie,
trad de groep op 'in
kostuum': wi tte blouses en
zwierige rok. Die rokken
waren gemaakt van folkloris
tische sto l. De dames
hadden een puntdoek om
hun schoud ers, terwi jl de
dames die de 'heer'-part ij
danst en een sjaal droegen.
Dankzij het publie k, dat ons

ROMMELMARKT THESINGE
24 APRIL, HALF TWEE IN
DE KERKSTRAAT

24 en 25 februar i:
Havenga begint een muurtje
te metselen, waar de kleuter
school op vastgemaakt
wordt.
1 maart:
De kleuters kri jgen een tijde
lijk onderkomen in het
handenarbeid lokaal.
Lommerts kwam met een
takelwagen en hees ijzeren
platen op het schoolp lein.
3 maart:
's Morgens begon Lommert s
met het grote karwei. Vier
vrachtwagens brachten de
kleuterschool, die verdeeld
was in vier stukken.
De wagens maakten om
wegen, want de brug in
Thesinge kan maar 3 ton
houden en de vrachtwagens
plus gewicht wogen meer
dan 5 ton , dus moesten de
vrachtwagens helemaal
langs de Bovenrijgerweg en
vandaar op de Rijks weg.
Inmiddels stond de hijskraan
(75 ton) al klaar om het
eerste stuk te hijsen. Toen
ze daar mee begonnen,
gingen 4·5-6 in het kleuter
handenarbeid lokaal. We
mocht en om half twaalf al
naar huis.
4 maart :
Lommerts hijst de ijzeren
platen weer op.
B maart:
Een kraanwagen komt op
school. Het grint wordt weg
gehaald en het is nu net een
grote zwarte massa .
9 maart:
Zandwagens brengen zand.
1 april :
We hopen dat de kleuter
schoo l dan gaat beginnen.

Gerlinde Spaan, zesde klas
o.l.s. Garmerwolde



De seschiedenis wan 7hesinse en Garmerwolde
VAN VROEGER TOT NU

In het vorige arti kel is beo
schreven hoe rond 1050 onze
streek ontgonnen is vanuit
de terpdorpen langs de Fivel
(Stedum, Lellens. Ten Post ,
o.a.). Vóór die t ijd sto nd hier
een moerasbos met wil g.
zwarte els en veel riet. In de
loop der tijden was ond er dit
bos een veen laag on tstaan
ui t de afgestorven plan ten
delen. toch . als we anno
1982 naar onze bodem
kijken zien we geen veen
meer; er is all een maar zee
klei. Hoe is dit nu mogelijk?
Het antwoord op deze vraag
heeft Ie maken mei twee
dingen: de onlgi nning van
het veen tot landbouwgrond
én de vele overst romingen
met zeewater die dit gebi ed
geteisterd hebben.

De ontginning

Om graan. vlas. e.d. te
kunn en verbouwen moest
het meeste water uit de
moerassige gebieden afge
voerd wor den . Hiertoe wer
den vele (evenwijdige) sloten
gegr aven (trouwens dezelfde
die we nu nog kunnen zien! !)
en werden de bom en gekap t.
Door deze ontginningsaktivi
leiten is de veenlaag lang
zamerhand verdwenen . Als
veen namelijk on twaterd
wo rdt, dan kan er lucht
(zuurs to f) bijkomen en
verteert het na verloop van
tijd . Dit is voor de boeren
wel gunst ig . want het ver
teerde veen heeft deze lfde
werking als mest.
Tegelij k met de vertering van
het veen vond er oo k een
bodemdaling plaat s. waar-

schijnlijk één to t twee meter.
Deze bodemdali ng is wel
lich t de bela ngr ijk ste reden
geweest om de Wolddijk aan
te leggen: om te voorkomen
da t al het water uit het nog
onontgonnen hogere gebied
hier naar toe stroomd e.
Bovendien kon de Wolddijk
als zeedijk di enen en dat
was wel nod ig ook. zoals we
zul len zien.

Stormvloeden

In de vorig e aflevering is al
gezegd da t de zeespiegel de
afge lopen 10.000 jaar f link
gestegen is ; in de middel
eeuwen is de zee dan ook
regelmatig op bezoek ge·
wees t en heeft daa rbij klei
afgezet. Tot ong eveer een
100 jaa r geleden over
stroomde de bodem waarop
we nu leven rege lmat ig met
zeewater; pas si nds de aan 
leg van goede zeedijken
langs de Wadden zee gebeurt
d it niet meer.
Eén van de zwaarste over
stroming en vond plaats in
1717 (de Kerstvloed) toen het
wate r tol één voet hoog in
de Thesinger kerk stond . Om
te zorgen dat ook bij over
stromingen het drinkwater
goed ( = zoet) bleef. was er
een 'uit zerk geslagen boven
stuk ' op de drinkwalerput
gebouwd. Zolang het zee
waler niet hoger dan de
opening kwam. bleef het
putwater goed .
Een andere berucht e vloed
was de Sin t Maartensvloed
van1 1686. toen er meer dan
400 mensen in Fivelingo om
kwamen. evena ls veel vee.
Er gaat een verhaal dat in
Bedum toe nderti jd een

aan tal koeien voor het water
de trap opvluchtt en naa r de
bovenkame r van de pastor ie.
Stormv loeden bracht en veel
schade met zich mee.
Immers. als de overstroming
al overleefd werd. was wél
de oogst verloren of in ieder
geval de bodem verzilt. Be
paalde gewassen kunnen
dan ja ren lang niet in een
dergelijke bod en groe ien
(gerst vormt hierop een uit 
zonder ing). Deze storm
vloeden maakten het land
bouwbestaan in deze
st reken nog moeilijker dan
het al was voor de boeren
van het eerste uur.

Landbouw

Omdat de eerste bewoners
van deze streek afkomst ig
ware n uit de terpdorpen
langs de Fivel zullen zij het
land (zeker in het begin) op
dezelfde man ier hebb en beo
bouwd als ze 't huis ' gewend
waren . De terpboeren
hadden een soort gemengd
bedrij f; ze verbo uwden op de
hogere delen gerst (voor
brood). vlas (olie uit de
zaden. linnen van de
stengels). duivebonen (een
klein soort tuinboon) en
hutterstut o f dederzaad (olie
houdende zaden). Op de
lager gelegen kwe lders
liet en ze vee grazen . Ieder
bedrijf zorgde voor zichzelf .
hoogstens werden werk·
tui gen gekocht en betaa ld in
nat ura (met graan. huiden.
e.d. als betaa lmidde l). Toch
zal er niet veel handel ge
weest zijn , om dat er ge
woonweg bijna niets over
bleef na eigen konsumptie.
De verhouding zaaigraan tot

de opbrengst was bijvoor
beeld 1 : 3, dat wil zeggen,
van de oogst moest direkt al
weer 1/3 deel gereserveerd
worden als zaaigraan voor
het volge nd voorjaar.
Zoals hierboven besch reven
zette de zee met iedere
stormv loed een laag klei af .
Omdat klei nu eenm aal beter
gesch ikt is voor veeteelt dan
voor akkerbo uw. vindt er in
de loop der t ijd een om
schake ling plaat s in de
richt ing van de veeteel t ,
zoals we op dit moment om
ons heen kunnen zien.
Hierover een volgen de keer
meer.

wordt vervolgd

Bert Gerr itsen

Dank
"e~uisins
Gaarne wil ik langs deze
weg mijn dank betuigen aan
al diegenen die mi j terzijd e
hebben gestaan na de in
braak bij mij n doc hter , die
toen in het ziekenhuis lag.
Ik was diep ontroe rd toe n
een buurvrouw kwam en mij
namens velen een envelop
met inhoud overhandigde en
toch ook weer blij gestemd
dat er zoveel mensen daad·
werkeli jk met je mee kunnen
leven. Daarvoor nog maals
heel veel DAN K!

M. Koop-Bes

AANNEMERSBEDRIJF
lets te vieren?

Dan voor een lek ker stukje taart of gebak, even naar

Bakkerij Stol

H.J. J.C. Kapleynl aan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Ocstertrem nklean 117
97 15 PB Groningen
Teleloon 050-772552

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijk.weg I I
GARMERWOlDE
tel. 050-41650 I Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Sial,

Dorpsweg 40. Garmerwolde. tel. 050-416292 01730498



Garmerwolde saat
weer 'eestY~eren

Van 14 t/m 17 ju li a.s. wordt
er na het grote succes van
vorig jaar in samenwerking
met bijna alle verenigingen
wederom een feestweek qe
organiseerd. Het programma
zal o.a. bestaan uit viswed·
strij den, touwtrekken, een
fietstocht , hanegevechten en
een braderie.
Zodra het programma vol
ledig bekend is zullen wij u
er meer van vertelle n.
Wel kunnen wij alvast mede
delen dat de opening van de
feestweek zal plaatsvinden
middels het oplaten van een
heuse luchtballon.

Een dergelijke stunt zo u
zult begri jpen gaat natuurlij k
geld kosten!
En daarom een oproep aan
alle middenstanders/onder
nemers van Garmerwolde en
omst reken: U KUNT
REKLAME MET DE BALLON
MEE LATEN VOEREN,
uiteraard tegen betaling.
Inlichtingen en opgave bij
dhr. K. Jansen, Geweide
weg 11 Garmerwolde, tel:
416365 (voor 10 apriI a.s.).

Geesje Brakel

Brader~e

1982
In het kader van de
'FEESTWEEK
GARMERWOLDE' wordt er
op 16 juli a.s. een Braderie
georganiseerd in de L. v.d.
Veenst raat en de W.F. Hilde
brandstraat. Degene die een
staanplaats wi l hebben en
nog geen stencil heeft ont
vangen, kan zich opgeven
bij: J. Hazeveld·Maat,
W.F. Hildebrandstraat 35,
Garmerwolde, tel. 414777.
De kosten voor een staan
plaats + kraam zijn evenals
het vorig jaar f 60,- .

De Braderiecomm issie

Kerk
d~ensten

apr~1

4 april Thesinge, 10.00 uur:
ds. J.W. Fase, Haren
9 april Garmerwolde,
19.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg, avondmaal
11 april Garmerwolde,
10.00 uur: ds. C. de Vries
Batenburg
12 april Thesinge, 10.00 uur:
Geref. Kerk Grunneger dainst
18 april Thesinge , 10.00 uur:
ds. C. de Vries-Batenburg
25 april Thesinge, 10.00 uur:
prof. dr. P.J. Roscam Abbing,
Groningen

Dorpsbelansen Garmerwolde

De heer J. van Zanten (links) ontvang t de oorkonde van de
heer S. Vening a.

Dorpsbelangen hield op
22 februari j.1. haar voorjaars
vergadering. Plm. 50 per
sonen konden door de voor
zitter dhr. S. Veninga verwel
komt worden.
Het bestuur deelde mee dat
er van 14 t/m 17 juli a.s.
weer een feestweek ge
houden zal worden en dat er
in het najaar een reanimatie
cursus georganiseerd zal
worden.
De contributie zal verhoogd
worden met 1 gld. naar f 7,50
per jaar.
Er vonden tevens bestuurs
verkiezingen plaats, dhr.
K. Jansen werd herkozen,
terwij l er van de dhr. J. van
Zanten, die zich niet herkies
baar had gesteld, afscheid
genomen werd.
Dhr. J. van Zanten is 38 jaar
lang bestuurslid van Dorps
belangen geweest. De
laatste jaren fungeerde hij
als penningm eester.
De voorzitter bood hem
namens het bestuur o.a. een

oorkonde aan met het
daaraan verbonden erelid
maatschap van de
verenig ing.
Dhr. D. Groenhagen werd
benoemd als zijn opvolger.

Enkele dorpsverbeteringen
voorgesteld door de ver
gadering zullen door het beo
stuur worden uitgewerkt.

Geesje Brakel

Het nieuwe bestuurslid de heer
D. Groenhagen.

Bij ons vindt u een keur van kwahteit srneubelen,
N iet alleen modern - maar oo k klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voo r 'n vri jblijvend kijkje o f advies · óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u alt ijd van harte

welkom .

Slaster . 'l'en Boer
WONINGINRIC HTING

Stadsweg 63 · Tel 05902· 1383

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050- 4164 25



Bijlage voor niet-abonnees van:

GARMER aTBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde.
Thesinge en omstreken

... extra nieuws! . . . extra nieuws! ... extra nieuws! ...

Ook niet-abonnees krijgen
deze maand 'de Garmer &
Thesinger Express' in hun
bus. Zodat u met eigen ogen
kunt zien, wat de dorpskrant
inhoudt: interviews, nieuws,
berichtgeving, verslagen van
aktiviteiten en verenigingen,
gratis advertentietjes,
wetenswaardigheden, zoveel
mogelijk leuke foto's,
enzovoort . ..

Voor onze trouw abonnees
is dit oud nieuws: hun eigen
'G.&T. Express' staat aan
het begin van alweer de
vijfde jaargang. Gelukkig is
er een groot aantal

abonnees in onze omgeving.
Vaste lezers die de dorps
krant niet graag meer willen
missen. Omdat zij hebben
ondervonden dat een derge
lijke krant de band tussen
hen en hun dorp verstevigt!
De krant wordt gemaakt
dóór dorpelingen , vóór
dorpelingen . Een levendig,
gezellig blad.
En daarnaast een blad dat
LEVEND moet bli jven!

Samen met de lezers en ad
verteerders willen wij er
graag voor zorgen dat deze
krant blijft bestaan. Dat is

niet alleen ónze zorg, want
zonder nog meer abonnees
zal het moeilijker worden om
de G.&T. Express draaiende
te houden.
Daarom krijgen ook niet
abonnees deze maand een
proefnummer. Wij hopen dat
u dil blad eens aandachtig
doorleest en dan besluit, om
ook mee te werken aan het
voortbestaan van deze
'spreekbuis' voor de ln
woners van onze dorpen.

De krant kost per jaar
slechts f 15,-. En daar
krijgt u dan heel wat voor
terug ...

LEES MEE, LEEF MEE! WORDT ABONNEE VAN DE G.&T.!

onderstaand strookje wordt binnenkort bij u afgehaald

Ik word abonnee:

Naam: _

Adres: _

Handtekening: _



TE KOOP:
2 in zeer goede staa t
verkerende konijnenhokken.
Peta Jurjens, L. v.d. veen
straat 15, Garmerwolde,
tel. 050-416094

GEVRAAGD met spoed
(voor schoo lgebruik):
oude wringers
oude typemachin es.
Peta Jurjens, L. v.d. veen
straa t 15, Garmerwolde,
tel. 050-416094

GRATIS AF TE HALEN :
Korth. Duit se staande, 7 jaar,
lief, ook voor kinderen.
Inl. Ina ter Veer, L. v.d. Veen
straat 3, tel. 050-413045

TE KOOP:
Daf 44, bouwjaa r '73.
Geschi kt voor onde rdelen,
t.e.a.b.
+ trekhaak daf 66, f 25,-.
Johan Jansen, Geweide
weg 11, Garmerwolde,
tel. 050·416365

TE KOOP:
Zaagse l, spaa nders , zand
en grind.
K. Jansen, Garmerwolde,
tel. 050-416365

TE KOOP:
In goede staat verkerende
'Franklin' houtkachell
open haard.
K. Faber, Kapelstraat 5,
Thesinge, tel. 05902-2257

Tijdens een gezell ige avond
van de Pat roonsbond
'F IVELINGO', welke gehou
den werd in bowlingcentrum
'de Waterburcht ' te Eelde,
werd onze plaat sgenoo t, de
heer Harm van Dijk van de
Dorpsweg, benoemd tot
erelid.
Hij kreeg deze benoeming
wegens zijn 45 jarig lidmaat
schap, waarva n vele jaren
als bestu ursl id, penning
meester van deze bond,
waarvan de bijee nkomsten
alt ijd in Garmerwolde
worden gehoud en.
'Opa van Dijk', zoals hij door
de leden word t genoemd,
kreeg hierb ij een oorkonde,
een insigne en een prac htige

staande schemerlamp
aangeboden.

Café
de Leeuw
Bij dezen laten wij u weten ,
dat wij het café De Leeuw,
aan de Oude Rijksweg 6 in
Garmerwo lde, hebben ver
huurd aan de famil ie Stoker
uit Assen.
Wij wensen de fam il ie
Stoker, die binnen kort ook in
Garmerwolde zal komen
wone n, heel veel sukses en
hopen dat zij van het dor p
en de verenigi ngen de zo
nod ige steun zullen onder
vinden, om van dit café een
bloeiend bedrijf te maken.
Namens de gezamenl ijke
eigenaars,

Fam. H.J. Havenga

Derde Wereld Winkel op·
zette n om deze soli dariteit
met hen te tonen. We
zoeken nog anderen om dit
plan te verwezenlijken. Wie
wi l mee doen? Voor ln
lichtingen kunt u terecht bij
Geert de Vries, 05902-3156,
Maarten Zij lema, 05902 -2413
en Annemarij ke Boonstra,
05902-3390.

Naast deze weke lijke aktivi
teit orga nisee rt het bestuur
eens per jaar een reis . Ook
voor dit evenemen t bestaat
elk jaar grote belangstell ing.
Dit jaar gaat de toch t naar
Rhenen (dierenpark).

Derde
Wereld
Winkel
Thesinse
Over problemen rond de
Derde Wereld denken we
allemaal na. Je kan bi jna
dageli jks in de krant lezen
hoe moeilijk vele mensen het
daar hebben. Erover denken
en lezen, lost dat de pro
blemen daar op? Solidariteit
is misschien iets wat ze
meer nodig hebben!
Wij, enke le mensen uit
Thesinge, zouden graag een

mensen die van deze
gelegenheid gebruik maken.
Iedereen heeft elke week zijn
eigen spe lletje , ook de groe
pen lijken vast inged eeld . Er
wordt ontzett end serieus
gespeeld en dat wordt
slech ts onderbroken doo r
een pauze, waarin koff ie en
thee wordt geschonken.

Elke week is er in 'Ons Tref 
punt' te Thesinge een soos
voor bejaarden en minder
validen . Iedere woensd aç
middag om 14.00 uur kan
men daa r terecht voor een
part ijtje klaverjassen, een
spellet je sjoelen en een
spellet je bingo.
Er zijn meestal zo'n 23

.J
Bejaardensoos Thesinse

Rabobank ~
geld en goede raad

Garmerwolde,

<?~ tel. 050-416202\\J .
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Harmon~e

Volksdansllroep
'Klank en Bewell~nll'

Garmerwolde

Plattelandsyrouwen
Garmerwolde

Zaterdag 13 maart was de
jaarli jkse uitvoe ring van de
Harmonie. Er was een erg
druk programma, waardoor
het feest tot in de kleine
uurtjes doorg ing.
Voor de pauze werd er af
wisselend gespeeld door
korps en drumband. Ook de
jeugdleden brachten enkele
nummers ten gehore.
Tijdens het laatste optreden
van het korps, werden er drie
jub ilarissen, n.1. de heren
W. Veenstra, A. Bekkema en
A. Mulder gehuld igd.
W. Veenstra en A. Bekkema
waren beiden 25 jaar lid van
een korps. Eigenlij k is de
heer Bekkema al langer lid,
maar door wisse ling van
korpsen was men de tel
kwijtgeraakt.
De heer Mulder is 40 jaar
muzikant en tevens 30 jaar
lid van de muziekvereniging
'Apollo' in Haren.
Na de pauze werd er een
musical opgevoerd door

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J . van
Leggelo

Garmer wo lde
050-416389

Oversch ild
05966-374

enkele leden van korps en
drumband, onder regie van
de heer A. Mulder. Het stuk
'Radio Flierefluiter', ging
over een radio-zenden, ont
staan doordat de regering
het radiozenden heeft vrij
gegeven. Terwijl mede
spelers zich afschminkten ,
ging het feest in de zaal
vroli jk verder door een op
treden van Maywood en
Andre van Duin.
Aan het einde van het pro
gramma was er nog een op
treden van het Tiroler Kapel.
Hierna werd er nog gedanst
op de muziek van 'Mood and
Fun' .
De avond werd gepresen
teerd door Lies Veenstra, die
tevens een korte uitleg gaf
over de verschillende
nummers , die door korps en
drumband werden gespeeld .

Petra

Op 17 februari j.1. werd de
jaarvergadering van de
Plallelandsvrouwen
gehouden in café 'De Unie'.
Mevrouw T. Havenga en me
vrouw A. Luij tink traden af
als bestuursleden. Als
nieuwe bestuursleden
werden gekozen mevr.
M. Jansen en mevr. E.
Woldendorp.
Na het huishoudelijke deel
van de vergadering vertelde
de heer Egmond uit Rolde
over de Keuringsdienst voor
Waren. Een week later
waren we uitgenodigd door
de Landbouwveren iging om

De aktivi tei ten van de Volks
dansgroep voor de komende
tijd.

Maandag 15 maart komt de
volksdansgroep LI .S. uit
Wildervank op bezoek.

Vrijdag 19 maart wordt met
17 dames (waarbij 3 van de
volksdansgroep uit The
singel naar Schiermonnikoog
gereisd.
Zaterdagavond hoopt ieder
een weer thuis te zijn.

Op donderdag 1 april komt
een dansgroep uit Roden op
bezoek en dinsdag 6 april
doet de volksdansgroep mee
aan de manifestatie in de
'Menterne' in Muntendam.
Deze wordt georgan iseerd
door de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in de

een lezing met dia's bij te
wonen over ballonvaart.
Jammer dat niet meer leden
aan de uitnodiging gehoor
gaven. Het was een zeer
geslaagde avond.
De heer Fröme uil Veendam
vertelde erg boeiend over
ballonvaren en liet prachtige
dia's zien.

Provincie Groningen. Naast
het gezamenlijk dansen zal
Garmerwolde een dans apart
doen.
Norg wordt bezocht op
16 april , waar in de
'Brinckhof' een volksdans
groep wordt georganiseerd
door de Drentse Plattelands
vrouwen. Garmerwolde is
hier de enige Groningse
groep. Ook hier zullen wij
een dans demons treren.
Tenslotte wordt er dan op
18 mei een tegenbezoek aan
Winsum gebracht, terwij l er
nog een uitnod iging is
binnengekomen van de
groep uit Wildervank voor
een slot avond van het volks
dansseizoen.

Motor of
bromfiets

1'10TORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Lev ering va n a lle so o rten
rijw iel en. motoren,

bromfietsen
ZUND APP • KREIOLER . GAREllI

.VESPA - l ONDS . YAMAH A
fA.NTlC

• Ak k/el.~ M rnodte/Iron lil! ~OOftlXld

~~r • V~ lX(I~1SOlI1'S ~ onderd*"

• Prwno srf'o". ~ t!'flO'Ofll!

RIIKSW EG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werlcpluu " m.und.ag'S de ge hele

d.ag e n lal e n

SchildersbedrUf

H. Hofstede

verf - glas - behang ·

klompen · laarzen

9797 PC Thesmge .
G .N . Schottertaan 28.
te lefoon 05902 -1957

DE VRIJE POMP

kleine w inkel in gro te ideeën

wrkoop WIO zelfgi'maaKle spullen
zoals :

klee rtjes
zelfgesponnen wol

t/losjes

seraden
poetene

lf'ke-mngen
gu flek

ebbe Voln den ebi-de met
kdpeb [faal 1 9791 Pl lt\esillge

05902-3008
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Programma
Koninginnedag 1082
Garmerwolde

Mac:ionale kollekC:e
Kinderbescherming
20 maarC: C:/m • april

(vrijdag 30 april)

's morgens:
KINDERTONEEL DOOR
RED. KAMER 'WESTER'
'De koning die graag clown
wilde zijn'
Aanvang: 09.30 uur ,
plaats: café De Leeuw

's middags :
RONDGANG MUZIEKKORPS
'DE HARMONIE'
Aanvang: ± 13.00 uur
LEVEND GANZEBORD
Aanvang: 13.00 uur,
plaats: spo rtterrein
RINGSTEKEN OP DE FIETS
(transportfietsen)
Leefti jdsgroepen: van 12 tfm
15 jaar , 16 jaar en ouder. Er
zal per paar gefietst worden.
Aanvang: ± 13.00 uur,
plaats: sportterrein

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelander st raat 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

's avonds:
van 18.00 uur to t ± 21.00 uur
jeugddisco o.l.v. Bernd en
Arnold.
Plaats: ca fé De Leeuw.
Tevens prij suitreik ing van
het ringsteken van 12 t /m
15 jaar.
Vanaf 21.00 uur Kon inginne·
feest in ca fé De Leeuw,
orkest 'De Romondo's'.
Tevens prijsu itreik ing rinq
steken vanaf 16 jaar.
Entree f 1,-

In tegenstell ing tot eerdere
berichten zullen alle 'binnen'
aktiv iteiten plaats vinden in
café De Leeuw, Dit geldt ook
voor een eventueel 'slecht
weer' programma voor wat
betr eft de 'buiten' spelletjes.

Het Oranj e co mité

/\~ BLOEM

~< KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwo lde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

DörpsproaC:
Zo, de winter is weer veurbie
en 't veurjoar komt weer in 't
zich t. D'r breekt weer 'n
haile mooie lied aan dat ken
je al wel weer zain as je 'n
beetje oet kiek 'n.
Sneikl okjes en winte r
akonie t 'n blu i'n al weer op
zien schoonst en op 'n
mooie dag ken je vogels oo k
al weer flui t 'n heur'n .
Hail moo i moar ie mout'n d'r
wel 'n beetje oog en oor veur
hemm 'n en 'n beetj e op let t'n .
't Waark brekt ook weer aan
in toen, d' r is weer hail wat
te doun . 't Ol blad wat
oproem'n en roez'n snui' n.
Rooz'n hemm'n wel leed'n
deur vorst , moar messchain
valt nog wel 'n beetje mi t.
As 't moo i weer wordt en
toen is 'n beetje dreug ken
je al sja lötten en waalkse
boon'n pool'n en dan
stoareg an oo k vroug e
eerappels netuu rlijk. Dus
waark genog.
Wat was t 'r vleed'n week
ook drok . Dou hemm'n ze
hier 'n neie kleuterschoul
h èn zet. 'n Dikke kroan d'r
bie. Dei rekte boov'n over
schoul hén. In tied van 'n
dag ston 't ding op stee.
D'r mout nog wel wat aan
gebeur'n netuurlek, moar 't
begun is d 'r. Moekes zelt'n
wel bli ed weez'n. Dat gerais
mit kinder is nou veurbie, en
weer 'n aanwinst veur 't
dö rp. Zo ken d'r gauw wat
verandern.
Café 'De Leeuw' is verhuurd
wordt er zegd, aan ain oet
Ass'n. En krou gholder
V.d. Schans komt in de Jon g
zien boudel. Apmoal goie
bericht 'n dus.
Braderi ecommissie benn'n
ook weer drok bezig.
't Gonst van de aktiv iteit'n.
D'r benn 'n ook weer l ött'n te
koop straks, dus leg al vast
'n poar guld 'n aan kaa nt

Boeren-Burgers
Buitenlui!

lnl.: P.J. v , Za nte n
Tel. 050-4160 9 1b.g g. 050 ·4 16328

want het gait veur 'n goud
doul.
Mind er goie berichl'n waar'n
d'r over rainegingsrechl'n.
Dei binn 'n 'n mooi beetje
omhoog goan. D'r zot in Ten
Boer 'n nei gebouw komm'n.
Mult ifunct ioneel hait dat
dunk mie . 'k kin 't woord
moa r zunig aan oetspreek 'n.
Doar zei wie apmoal wel 'n
beetj e aan met betoal'n
mout 'n.
Van 't winter is d 'r 'n moal
of wat inbrook 'n hier in 't
dörp. 't Is toch wat dat je
mit goud versoun nait meer
tou deur oet kenn'n omdat je
baang binn 'n dat ze joe de
boudel ofgapp 'n.
Dus wees 'n beet je veur
zichteg en sloet deur 'n goud
f en leg joen sleudel nait
overhal h èn, eem'n onder 'n
stain of boov 'n deur, want 't
veld het oog'n zegt 'n 61
spreekw oord.

De
eendrachC:
De kaa rtvereniging 'De Een
dracht' hield op zaterdag 23
januari haar jaarve rgadering
in café Van der Toorn, Onder
ande re werd de eindstand
over het jaa r '81 bekend
gemaakt :
1. S. Mook, Thesinge
2. K. Steenhu is, Ruischerbrug
3, Mevr. Braaksma, Ten Boer
Na het officiële gebeuren ,
waa rin alle dr ie de bestuu rs
leden werden herkozen en
de kas in orde bleek te zijn ,
werd er nog een paar uur
lusti g op los geklaverjasd
door plm. 30 klaverjassers.

J.L.HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefo on 1262

Rund ·
en v arkens

slagerij

\~
~-

Bestellingen w or den
bezorgd:

vr ijdagmorgen te Th esinge
vr ijdagmiddag te Garmerwolde



Goederen maandag
ochtend gebracht in de L.
V.d. Veenstraat 3 worden
vrijdagavond thu is
gebracht

Tevens: suederein iging,
stoppage en kleding
reparatie

gaande foto's bekijkt dan
geeft dat een indruk van hoe
het er nu bij staat. Zoals u
ziet zijn alle tuintjes nog
kaal, maar er is goede hoop
dat er deze zomer wel het
een en ander zal bloe ien en
groeien .

STOMERIJ
TER VEER 050-413045
GOED VOOR
UW GOED

Reinigt uw kleding,
dekens , gordijnen, enz.

Na alle verwarr ing over de
naam begin t het er nu toch
op te lijken. Het woonwijkje
in Thesinge is voor wat de
bouw betreft klaar. De
mensen wonen er. Er zijn
nog twee huizen leeg, maar
dat zal wel niet al te lang
meer duren. Als u de bi]-

dru k: graf isch bed rijf copyquiCk offset , groningen

Woonwlijkje Pabbemeras

GAR MER & THESINGER EXPRESS

Redaktie: Henk Vliem, L. v.d. Veenstraat 14,
9798 PL Garmerwolde, te l. 050-416341
Administ rat ie: Peta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garm erwolde, tel 050-41 6094
Redakt ie Thesinge: Annelies Heuvelmans, Schut
teriaan 29, 9797 PB, tel. 05902-2001
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32.07.05.749, g iro V.d. ban k 91.69.38

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

TEI.EFOO~ 050-4 1foOó2

C.E.O.
aan de bal

kleine trom. Als laatste
moest het kwartet, be
staande uit: Hans Steenhui s
(grote trom), Ina Blink (kleine
trom), Wilma Hazeveld (lira)
en Petra Blink (lira), die een
1e prijs behaalden met 48%
punt. In een vrol ijke en
opge luchte stemm ing ging
het daarna weer huiswaarts.

Petra

Eindelijk weer eens wat van
de v.v. G.E.O. in de krant. Er
is echte r weinig nieuws. Er
wordt vrijwel niet meer ge·
voetbald, maar dal zal niet
lang meer duren (medio
maart). Zo lang nog even
geduld.
Het bestuur is momenteel
druk in de weer om de
trainers voor het volgend sei
zoen rond te krijgen . Mis
schien dat beide tra iners ,
Smit (zo.-afd.) en Raatjes (za.
afd.) blij ven, misschien dat
er nieuw bloed in de aderen
wordt gepompt. Afwachten
maar.
Voor de jeugd werden en
worden wat activite iten ge·
organ iseerd (zaalvoetbal,
spelregelmiddag, spelen
ci rcuit), maar de ruimte is
hiervoor slec hts in beperkte
mate aanwezig .
Wel wordt er nog volop ge
traind door zowel de
senioren als de junioren.
Hopel ijk de volgende keer
meer nieuws van en over
G.E.O.

C/\ FE
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D AG EN NAC HT

Sollistenconcours
Harmonlie

4 12222

Zondag 7 maart was het dan
zo ver. De dag van het solis
stenconcours te Tolbert . Er
waren een groot aanta l
weken fli nk geoefend.
's Morgens al vroeg ver
zameld en mededingers en
supporters zich bij het repe
titielokaal. Snel werden de
instrumenten ingeladen en
daar gingen we, met de
zenuwen voorlopig nog diep
weggestopt. Aangekomen
kon er nog even geoefend
worden, maar daarna werd
het menens.
Als eerste moest van de
'Harmonie' Jacob Bekkema.
Hij behaalde een 3e prijs
met 38 punt en. Daarop
volgend moes ten : Monique
Siepel, zij behaa lde een 3e
prijs met 39 punten , Jolanda
Gaasendam, een 3e prijs
met 40 punten , Marion
Gaasendam een 2e prijs met
42 punten, Wilma Hazeveld
een 3e prijs met 39'12 punt.
Alle vij f bespeelden zij de


