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Garmerwolder C:orenkruis
Het toren kruis van
Garmerwolde, dat enige tijd
geleden van de toren van de
Nederland s Hervormde Kerk in
die plaats viel, bevindt zich
moment eel in Eelde en wel aan
de Schoollaan, waar de heer
Reinder Horst het kruis zal
repareren.
Volgens de amateur-smid uit
Paterswolde is het kruis al eens
eerder, n.1. in de oorlogs tijd,
gerepareerd en daarvan zijn de
sporen nog zichtbaar.
Het kruis bestaat uit een staander op vier pol en omgeven doo r
ringen om het gevaarte op de
toren te hechten. Daarop komt
een bol, een soort appel dus, als
het ware om de aanhechting

wat te camoufleren en te verfraaien en bovenin die appel
komt dan de vert icale poot van
het kruis. Onder aan die laatste
poot was het kruis gebroken en
naar beneden gekomen.
Veel smeedwerk
Horst heeft in de laatste jaren
uit puur hobbyisme al heel veel
smeedwerk gemaakt en wel
zaken van diverse aard. Thuis
aan de Sch ooll aan heeft hij een
echte smidse met blaasbalg en
al, zo klaar om te starten dus
met zijn smeedwerk.
Het vak zoals hij beoel ende,
werd vroeger beroepshalve
beoefend door hoefsmeden en
vaksmeden, doc h het komt in
deze vorm natuurlijk niet zoveel
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De heer Horst in zij n smidse.

meer voor. Vandaar dat het togisch is dat hij nogal wat aanbod krijgt voor bepaalde
zaakjes , die vroeger bij de echte
smid gebeurden.
Het is een werk waa rmee je
uren bezig kunt zijn , zegt hij.
Het smeden zit hem een beetje
in het bloed, want zijn vader
Piet Horst was heel vroeger
smid, voordat hij co nciêrge van
het gemeentehuis werd. En zijn
oom Roei was ook smid en wel
in .. . Garmerwolde.

De onderdelen waarom net gaat,
het voetstuk, de appel, he t kruis.
De haan komt later los ooven
op de pu nt.

Als straks het torenkruis van
Garmerwolde weer in de hoogt e
gaat, kan het vast weer jaren
mee en het zal zeker - beo
houdens ongevallen uiteraard vele tientallen jaren duren vooraleer er weer aan gesleuteld
moet worden want als de echte
ouderwetse smid bezig gaat om
'in het vuur zijns aanschi jns het
ijzer te smeden als het heet is',
komt het beslist wel goed!

sc happij, maar ook in ons
Dorpsleven, en dat is ons
streven voor ons Jeugdwerk.
Wij hopen over twee jaar, dus in
1984, weer een rom melm arkt te
organiseren - daarbij wederom
rekenend op uw medewerking.

Openins kleuterschool
Eindelijk was het dan zover . ..
Na ruim anderhalve maand in
het handenarbeid lokaal van de
lagere school te hebben ge·
zeten, werd op 23 april j.1. onze
eigen kleuterafdel ing in gebruik
genomen.
Het programma van die dag
zorgde er voor dat het niet 'ge·
rulsloos ' zou gebeuren.
Om 10.45 kwamen de kleuters
prachtig verkleed op school. Om
± 11.15 uur opende wetho uder
Wim Cornelis de school door
per stuurkar een hefb oom te
passeren.
Na dit officiêle gedeelte volgde
er een optoch t door de wijk met
daarna een etentje in de nieuwe
klas (patat en appelmoes!).
Van 13.30·14.30 uur hield Tji p,
de clown de kinderen op voortreffelijke wijze bezig. Er werd
fli nk getoverd en gelachen .. .
Vanaf 16.00 uur was er 'open
school ', waar veel mensen ge·
bru ik van maakten en gezellig
even binnenliepen.
Mede namens Boukje en Dick
wil ik graag iedereen bedanken,
die op welke wijze dan ook, zijnl
haar medewerking heeft verleend om deze dag voor ons tot
een onvergetelijke te maken!

De GereI. Jeugdraad van
Thesinge, G.N. Schutt erlaan 7

Peuterspeel
zaal Thesinse1!

l
Juf Sien en de secretaresse van Dorpsb elangen

Sien

GereI. Jeusdwerk
ROMM ELMAR KT IN
THES IN GE GESLAAGD !

In het najaar van 1981 heeft de
Jeugdraad een soort draaiboekje - met als inhoud doel
en werkwijze van het jeugdwerk
in Garmerwo lde en Thesinge huis aan huis bezorgd.
Alles werd hierin vermeld; wat
de drie clubs en de Jeugdraad
zoal doen of van plan zijn te
gaan doen. Zowel onderwerpen
als creatief bezig zijn, en de
zieke en oudere mensen met
een bezoek of een bloemetj e
verrassen. Een startweek

organiseren, en een weekend
samen elders doorbr engen, enz.
Maar dit alles kos t meestal geld
en daarom hebben wij toen ook
vermeld, dat we een romm elmarkt wilden houden ten bate
van dit jeugdwerk in het
voorjaa r van 1982. Wij deden
toen een beroep op de inwoner s
van Thesinge en Garmerwolde
om ons daarbij te helpen , om
goederen af te staan voor deze
rommelmark t.
Nu, wij zijn doo r uw spon tane
medewerking bij deze akt ie met
goederen en het deelnemen en

bezoeken van onze rommelmarkt
niet teleurges teld! Daarom is
het weer een geslaagd e rommelmarkt geweest , met een opbrengst van bijna f 2700,- .
Namens de jeugd en de Jeugdraad onze harte lijke dank voor
uw medewerking . Door deze opbrengst kunnen wij weer vele
aktieve dingen organ iseren in en
om het Jeugdwerk in beweging
te houden. Door samen iets voor
je naaste omgev ing te doen, begrijpen wij elkander veel beier .
Zo bouw je samen mee aan een
goede samenleving in de maat-

Spelen met andere kleintjes kan
een leuke bezigheid zijn . De
meeste peuter s zijn er na hun
tweede verjaardag ook wel aan
toe om met andere kinderen om
te gaan, hun eigen vriendjes en
vriendinnetj es te maken. Je
moet dat ook weer niet overdrijven, maar zo'n paar keer per
week een bezoekje aan of van
andere kinderen blijk t over hel
algemeen leuk, leerzaam en
sti mulerend. Ze steken ook weer
veel van elkaar op. Een peuterspeeizaal is dan een 'veilige'
aanvulling op het leven thu is en
de peutergezelligheid in je eigen
straat.
Afs tand kan een behoorli jk bezwaar zijn; dat heen- en weer
gereis met auto 's vol drukke of
juist vermoeide peuters, lokt niet
alle ouders aan. Daarom
kwamen we op het idee om
eens in Thesinge naar een
mogelijkheid uit te kijken.
De leegstaande OlS in het dorp
biedt natuurlij k een unieke kans
voor het oprich ten van een
peuterspeelzaaltje. Temeer, daar
de leidster van de peuterspeelzaal in Ten Boer wel een
middag of ochtend naar
Thesing e kan komen . We
zouden dan een 'dépendance'
zijn van Ten Boer.
Het gaat dus om één enkele
ochte nd of middag per week.
We willen dus graag weten, hoeveel peuters in aanmerking
zouden kome n voor zo'n peuterspeelzaalt je in Thesinge. Dan

lets te vieren?
Dan voor een lekker stukje te ert of ge ba k, even naa r

BakkerU Stol
J.C. Ka pte ynlaan 18
9 714 CP Groningen
t eieroon 050-730498

Oo stertlamrtklaan 117

9715 PB Gronmgen
Telef oon 050-772552

Ook kunnen w ij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Stol.
Oorps weg 40. G arm erwolde. te l. 050-4 16292 ot 73049 8

DE VRIJE POMP ...

kunnen we, bij voldoende beo
langstell ing, contac t opnemen
met de vereniging van Dorpsbelangen (die om ideeën uit de
bevolking vroeg. zoda t we iets
leuks met die mooie onben utte
ruimte kunnen do en). met de
Gemeent e, en met de sti chting

Peuterspeelzaal Ten Boer.
Wie weet . ..
Als je er wat voor voelt. bel je
mij dan even?
Annelies Heuvelmans,
te l. 05902·2001

De avond werd verzorgd door de
heer Bijlsma uit Heerenveen die
vertelde over Vorst enhuiz en en
Juwelen. Hij deed dit op een
zeer geestig e en boeiende
manier. Het werd dan ook een
gezellige af sluiting van het
seizoen.
Voor 27 mei a.s. is er door de
reiscommissie een fietsto cht in
de omgev ing georganiseerd en
op 8 jun i is er dan weer ons
jaarlijks uits tapje met de bus.
Verder wens t het bestuur alle
leden een mooie zomer met veel
zon en voor zover u gaa t een
prett ige vakantie.

Jaarversaderins 'Wester'
Rederijkerskamer 'Wester' heeft
een druk seizoen acht er de rug.
Er werden een toneelspel en een
ki ndertone els tuk ingestudeerd.
Op het ogenblik wordt er
gerepeteerd voor het Openlucht spel op 3 en 4 september a.s.
(noteert u alvast deze datums?).
De kaar ten worden op verschi llend e plaatsen in voorverkoop aangeboden. Hierover
volgt nog nader bericht via de
G&T Express en affich es.
De heren K. Jansen en D. a othuis werden met alg emene
stemmen herkozen in het
bestuur.
Op zondag 23 mei a.s, word t er

een fietstocht georganiseerd
voor leden + aanhang.
Verder ligt het in de bedoel ing
een romm elmarkt te organ iseren
t.b.v, het Openluch tspel. Ook zal
'Weste r' weer op de Braderie
staan .
Jan tje v, Weerden kreeg
bloemen voor het grim ewerk en
Jan Veenstra een fles drank
voor de regie.
Rederijkerskamer 'Wester' kan
terugzien op een goed seizoen
en hoop t op veel publieke
belangs telling bij het open tuchtspel op 3 en 4 september achter
het hu is van de fam. K. Jansen
aan de Geweid eweg .

Rabobank
geld en goede raad

'Red. Kamer Wester' organisee rt
op zaterdag 19 juni een rommelmarkt op het schoo lplein.
Aanvang 14.30 u. tot ± 17.00 u.
Ook is er gelegenhe id tot het
verorberen van wa rme worst.

Plattelandsvrouwen
Garmerwolde
Op 19 apr il gingen onze leden
naar Ten Boer op uitnodiging
van de afd. Platt elandsvrouwen
aldaar.
Op het programma ston d een
boekbesp reking door mevr. Ader
uit Drieborg over haar boek ' Een
Groning er pastorie in de storm' .
Zond agmorgen 25 apr il vertrokken 16 van onze leden naar
Gronin gen om onder leiding van
de heer Hazekamp een wandeIing te maken langs diverse
mooie oude plekjes in de
binnens tad.
Op 12 mei j.L werd alweer de
laatste bijeen koms t van dit
seizoen geho uden.

Rommelmarkt
'Wester'

~

Dit alles wordt gehouden ten
bate van het openluchtspel in
Garmerwolde.
Op zaterdag 19 juni wordt
's morgens een ophaa ldiens t
geo rganiseer! en wel tussen 9
en 12 uur. Moch t u niet in de
gelegenheid zijn deze spullen
dan te bezorgen, dan word t u
verzocht de spul len voor 13.00
uur te brengen op het schoolplein. Anders contakt opnemen
meI D. Bolhui s, Ruischerbrug.
Parkeren op het school plein is
verbod en.
P.S.: 'Goe ie romm el is goed voor
de 'Kamer'
Slechte rommel werpt u maar
onder de 'ham er'.

STOOMFLUITJE: Voor al uw
tu inwerkzaa mheden en andere
klusjes tegen geringe
vergoeding. Bel even: Arjan
Hazeveld, 414777 of Edwin V.d.
Enden 416132 (alleen in het
weekend en vakantie).
STOOMFLUITJE: Te koop
gevraagd : draaiorgel. Ger Pot,
Schutterlaan 25. Thesi nge,
05902·2172
STOOMFLU ITJE: TE KOOP:
Irene consump tie aardappele n.
K. Jansen, Garmerwolde, 416365
STOOMFLUITJE: TE KOOP:
4·pit s aardgaskookplaat , twee
stuks auto-oprljb ruçqet jes.
Haenen. L.v.d.Veenstr aat 12,
414480, na 18.00 uur.

Volksdansen
Thesinse
De samenwerking tussen het
komite Hath ebrand en Dorpsbelangen Thesi nge bracht ons
op 28 april het optreden van de
bekende folk loris tisc he
dansgroep 'De Boanopstekkers'
uit Bal lo.
Deze groep werd in 1974
opger icht en heeft sindsdien
la lloze malen in eigen land opget reden en heeft ook versche idene bu itenlandse
toernees gemaak t.
De leden van de groep brachten
danse n uit alle win dstreken van
ons land. Ze beschikt en daa rbij
over een unieke verzameling his torische kostu ums. In totaal 14
kostuum s; naast de origi nele
Groning er en Friese drach t zijn
da t o.a. kostuums uit Brabant ,
Marken, Arnemuiden en
Terschell ing.
Deze Nederlands jongste
fol kloristische dan sgroep (gemidd elde leeft ijd 20 jaar) bracht
in Thesi nge een erg afwisse lend
programma. In een vlot tempo
werden de versch ill ende series
dansen ten uitvoer gebrach t,
wa t bij het pub liek erg werd
gewaardee rd.
Met dansen als: De Boerencarre,
De Baff elder Kermi s, Moeke er
stait ain vrijer aan de deur, De
Horlepiep en 'r spektaku laire
'Smi eten met de wieven' reisde n
we met de groep doo r ons land,
met als reis leider een aktief lid
van de groep .
De tentoonstelling van 'Het
Grunniger Bouk', sloot goed aan
bij het geboden program ma.
Toch is het jamm er dal deze
avond bijna ui ts luite nd door
onze eigen volksdansvrouw en
werd bezoc ht. Het handjevol
aanwezige mannen heeft toch
echt wel genot en van dit
optreden.
Een iets gro ter ent housias me
vanuit de dorpen zal voor de
heren van het kom ite Hathe-

Garmerwolde,
tel. 050-416202
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brand zeker een stimu lans zijn
het kom ende seizoen wederom
soortgelijke akt iviteit en te
organ iseren in de kerk .
Aangezien d it voor lopig de
laat ste avond was , die door inspann ing van het kom ite Hathebrand tot stand kwam, is een
bedan kje voor al hun moeite
zeker op zijn plaa t s.

vooral als beseft wordt dat diezelfde molen een paar jaar geleden met veel (gemeens ch aps)
geld is gerest aureerd. We
mogen daarom dan ook erg blij
zijn met de (terug)komst van
dhr . (Luit) Oom kes, die zijn oud e
taak als mo lena ar weer opvat, al
is het nu meer hobby dan beroep. Tevens zet de gemeent e

De ·Cerman.a'
draa•• weert

Spor.sebouw Carmerwolde

Na enkele maa nden van stil stan d, heeft u de Thesinger
molen 'Germania' in de afg elopen weken weer enkele malen
kunn en zien draaien. Gelukkig
maa r, want zoals u vorig jaar in
deze kran t boven een art ikel kon
lezen: 'Een mo len die sti lstaat ,
'verstaat' zlchze tt'.
Dit was een uitspraak van de
toenmalig vrij willi ge mol enaa r,
dhr. Meinem a uit Gronin gen, die
met veel liefde en vakmanschap
de mol en beheerde . Toenmalig
molenaar, want in begin '82
heeft dhr . Meinema door midd el
van een ingezonden br ief in
onze krant te kennen gegeven,
zijn werk als molenaar te
beêindigen. Een onp lezierig e
werkrelatie met de gem eente
Ten Boer (eigenaar van de
mol en) vormd e daarvan de belangrijkst e oorzaak. Ook maakt e
een du idelijk gebrek aan belangstelling van de dorpsbewone rs
voor de mo len en het werk van
de mol enaa r de hobby van
dhr . Meinema steeds minde r plezier ig. Dit kwam ond ermeer
duidelij k op de 'mo lenavond '
naar voren, toen slecht s een
handjevol dorpelingen de weg
naar de N.H.-kerk vond , om de
dia's te bekijken en te luisteren
naar dhr. Meinema en Oomkes.
Een molen zond er mo lena ar en
mèt achterstalli g ond erhoud zou
waars chijnlijk snel in verval
raken. Een onver teerbare zaak
voor een dorpsgemeenschap ,

Motor of
bromfiets
HOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Levering van alle soorten
r ijw ie le n. motoren,
bromfietsen
ZUNDAPP - KREIOI ER - G ARElll
•vE SP,," • r OMOS - YA MA H A
fA.NT IC

(mede door toedoen van de verenig ing voor dor psbelangen)
vaart achter het sc hilderwerk,
dat tw ee jaar (!?) heeft sti l·
ge legen.
Na de onbevredigende gang van
zaken rondo m mo len en molenaa r in de afgelopen jaren,
hopen we nu dat iedereen alles
in het werk steil om onze

'Germania' als sieraad te
bewaren.
U heeft het alt ijd al gewild,
ma ar doe het dan ook een keer:
naar binne n gaan als de mo len
draait. Anders krijgt een molenaa r echt het idee dat hij met
molentj es loopt.
Kees Faber

Het leek ons een goed idee om
de bouwactiviteit en van het
nieuw te bouwen spor tgeb ouw
te volgen. In de kome nde G&T
expressen zullen we proberen
telkens een foto van de bouwfas en te plaatsen.
Op de fot o (geno men op 30 april
j.l.) ziet u dat de fund erin gen
bijna gereed zijn .
Zonde r tegenslagen zal het gebou w volgens de gemeent e omstreeks 1 sept ember gereed zijn .
De totale bouw kost en zijn
geraamd op f 425.000,-.
De men sen die gebruik w illen
maken van het sportgebouw
kunnen deze maa nd contac t
op nemen met het bestuur van
Dorpsbe la ngen (enquelte
fo rmul ieren).

P.J.C. Carmerwolde

Alle inwoners van Garmerwold e
hebb en kort geleden een
sc hrijven van de ver. van Dorpsbelangen gehad.
Hierin zat o.a. een enque lt e over
het sport gebouw verwerkt.
VERGEET U ALSTUBLIE FT NIET
DEZE VOOR 1 JUNI IN TE
LEVEREN.
Het bestuur van de vereniging
van Dorpsbelan gen
Garmerwo lde

Net zo als andere ja ren heeft de
P.J.G.G. ook dit jaar wee r hanegevechten. De badkuiprace verdwi jnt omda t dit alweer Ie
gewoo n wor dt. Het nieuwe spel
wat we bedacht hebben is:
'Fiets hem d'r over', o flewe l erin .
Het spel gaat als volgt ; men
fiet s vanaf de wal over een
pla nk naa r de andere kant van
het Damst erdiep. In het midden
van de plank bevindt zich een
wi p. Het geheel gaat natuurlijk
om de la ngste afs ta nd en de
tijd.
DE REGELEMENTEN :
1. Er wor d t gereden op tijd, bij

Van der "olen leyert njet alleen
zonneschermen
Nat uur lijk maken wi j graag een scherpe o ffe rte vo o r u als Ot o m
ee n zonn escherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bek leden van mark iezen , of me t het repare re n van
tem en.
Ons lever ingsprogr amrna om vat ver der :
vouwwanden. ver duisteringen. rolluiken . voo rzetramen en
ko struktiewe rken .
Informeer vrij blijvend naar o nze mogelijkheden en pr ijzen.

voo rtijdig 'afstappen' geld de afstand welke is afgel egd.
2. Het vervoermidd el dient
minst ens één w iel te bevatt en,
doch is niet aan maximum
gebo nden.
3. Het vervoermiddel moet een
boei bevatt en (voor het terugvinden van de fiet s), welke
stev ig is vast gema akt. Bal,
ballon, etc .
4. De voertuigen mog en nie t
motorisch worden aangedreven.
5. Meerdere deelnemers op één
vervoerm idde l zijn toegestaan .
6. Deelnemers moeten het vervoersmid del op eigen kracht

ELEKTRO
STEREO
HI-FI

TELEVISIE

• AI~ ~kvtV1 ~ m~ UIl VDO'rood

v-* eeceeeees M 0Ilde/~
• Pnma WfYICt tri repara~

Ir-.erboor.

RIJKSWEG 15
GAJ'lMERWOLDE
TELEFOON 05902·1624
W....k pl u ts 's mu n d ~1" e e
d.l.1 ge slo t e n

B .~~

Fa. M. Y.d. Molen & Co.
Kant oor en wer kplaats O ude RIJkswe g I 2. G ar-ne r wokie te l. OSO·416 09 8
Advee ozc ve e r Lewe ooo rg : me vr. H . D rewes . r-lccr paat 170 . t et OSO·4 I0 5) I

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-4164 25

voortbewegen, en de voeten
mogen de grond o f de plank
niet raken.
7. De plank heeft een breedte
van :35 cm .
De plank bevat een wip in het
midde n.
9. Deelnemers dienen
sc hoeisel + valhelm te dragen .
10. De deelnemers moelen in
het bezit zijn van een zwemdip loma en ze moeten tenminste
15 jaar oud zijn .
11. Voertuigen worden op or igi·
na liteit beoordeeld.
Voo r inlicht ingen en opg ave:
Jan Havenga, 050-416215
Het bestuur

Fees.week
Na hel grote succ es van vorig
jaar, hebb en de gezamenlij ke
vereniging en van Garme rwold e
bes loten dat er dit jaar wederom
een feestweek zal worden gehouden en wel van 14 tfm 17 ju li
a.s. Het startschot van de teestweek zal gegeven worden op
woensdag 14 juli om plm. 18.00
uur door de Harmonie, die een
rondga ng do or het dorp zal
mak en. Later op de avond zullen
er to uwtrekwedstrij den plaatsvinden .
Er wo rd t gestreden tussen heren
en dames teams. Ter opluis tering zal de Tyroler Kapel spe len.
Donderdagmiddag wo rdt çereserveerd voor de bejaarde n en
sch ooljeug d.
De bejaard en worden in de ge·
legenheid gest eld tot het maken
van een boottocht door
Gron ingen. De sc hoo ljeugd
houdt zic h diezelfde midd ag
bezig met het oplaten van zellgem aakte vliegers en het spelen
van ouderwetse kinderspelen .
's avond s is er nog een jeugd·
disco en een fietstoch t.
Vrijd ag wordt er een braderie
gehoud en. Vele st andh ouders
zull en in de L. v.d. Veenstr aat en
Hildebrandstraat hun waren
weer uitst all en.
Tijdens deze braderie, die
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geopend wordt met een
ballonnenwedstr ijd zullen str aatmuzikanten zorgen voo r een
vroli jke noot. De volksdansgro ep
zal deze avond tevens voor u
opt reden.
Om plm. 22.00 uur zal de
trekk ing van de grote verloting
plaa tsvi nden in café De Unie.

Zaterdagoc htend wordt er alom
6.00 uur gestart vanuit café
Jägermeister met een viswed·
stri jd . Zaterdagmi ddag zullen er
de tradi tionele hanegevechten
over het Damsterd iep plaatsvinde n. Tevens komt PJGG met
een nieuw prog ramma-onde rdeel
genaamd ' Fiets hem d'r us in' .

Missc hien dat u deze middag
tevens het oplaten van een
heuse luchtballon kunt zien.
Na afloop feest en prijsuitreiking in café De Leeuw .

lIo.enschie.en

spelers van de midd elbare tandbouws chool uit Gron ingen.
Laatst genoemden voerden tw ee
één-akters op , n.1. het stuk
'Rumbonen ' en 'Als de klok drie
heeft geslag en'.
Het eerste stu k ging over een
echtpaar da l ging pickn icken en
daarbij een grot e hoeveelhe id
rumbonen nuttigden . Voor de
radio hoo rden ze dat er vergif·
tigde rumbonen in de om loop
waren en natuurlij k voelden ze
zichzelf 'lp slag llink ziek.
In het stuk 'Als de klok drie
heeft geslagen' werd een beo
hangersknecht , De Graaf , verwisseld met een toneelspeler
De Graaf , di e een meisje zou

helpen met het instuderen van
een tonee lstuk. Deze verwiss eli ng leidde tol een ko-

Vrijd ag gapril j J. organisee rde
de P.J.G.G. weer net als and ere
jaren het not ensch ieten voo r
leden, donat eurs en dorpsgenoten. Het werd gehoud en in
café De Leeuw.
De opkoms t viel een beetje
tegen, maar onda nks dal werd
het toch nog erg gezellig .
Na afl oop werden er een paar
zakken noten bij opbod
verkoch t.
Het best uur

Be;aardenreis
Garmerwolde
Bejaarden gaan weer op reis.
De datum is vastgesteld op
vrijdag 9 juli. Vert rek 9.30 uur.
De reis gaat door het noord en,
we doen verschill ende leuke
plaat sen aan. Gar merwold e.
richt ing Zuid laren, Diever enz.
Kosten per persoon zijn f 35,U kunt zich opgeven voo r 15 jun i
bij de heer Van Dijk. Dorpsweg,
Garmerwolde, de heer Van
Zant en, Geweideweg, Garrnerwo lde, mevr. Doorn,
Grasdijkweg, Garmerwolde.

Toneelawond
P.J.G.
Zaterdag 17 april hield de P.J.G.
(platt eland sjong eren) zijn jaarlijkse toneelavond, in samenwerk ing met een groep toneet-

Onze meubels
mogen
•
gezien
worden!
slagter
telefoon 05902-1383
interieurverzorging
betimmeringen
stads....eg 63,9791 kb ten boer

Geesje Brakel

mische verwar ring.

Enkele leden van de P.J.G.
voerden hel stuk ' Kleren maken
de man op '. In dit stuk had een
student grote schuld en. Zijn
oom wi lde hem daarom komen
halen . Om dit te voorkomen
speelden de st udent en zij n
vriende n dat hij ernstig ziek was.
Na het officiêle gedeelte was er
nog gelegenheid om te dansen
op muziek van de ' Brothers'.
Hier werd tot in de kleine
uurtjes gebruik van gemaakt.
Petra

Carmerwolder IIn WashllnsC:on
Van onze dorpsgenoot Bob
van Zanten kreeg de redac tie
een heel leuke brief, qedateerd op 31 maart 1982,
vanu it Ame rika.
Indert ij d had Bob van Zanten
met een lid van de redac tie
van de G&T express ge·
sproken over zijn plann en
om in Ameri ka te gaan studeren, waarop dat redacti elid hem gevraagd had te zij nerti jd hierover een stukje
te sc hrijven .
Zeer attent van Bob van
Zant en om dit niet te
vergeten .
Wij la ten zijn relaas hier
lette rlijk vol gen.
Binn en een ja ar ben ik de
tw eede bewon er van de G ewe ideweg die voor enige tijd
in de Verenigde Staten verbli jft. Beschr eef Jan Jansen
eerder zijn ervaringen in dit
land in 1981, nu wi l ik graag
enige van m ijn impressies
weergeven.
Bij na drie maanden woo n ik
nu in Washin gton, waa r ik
studee r aan de Georgetown
Universit y. Wonen op één
pla ats geeft je een goede
gelegenheid de maatsc happij enigszins te leren
kennen. In dat opzicht is
Wash ing ton een bijzonder
geval. De fed erale regering
is hier de grootste werkgever, wat bet ekent da t veel
men sen ui t al le delen van
het land komen en gaan met
de komst van een nieuwe
presid ent. Dat maakt van de
stedeli jke bevolking als het
ware een rnlni- weerspi eqeli ng van de Amerikaanse
polit ieke same nlev ing. Maar
het beteke nt ook da t hier

Schildersb edrijf

nie t zo'n na uwe band tussen
stad en bevolking bestaat
als in andere steden.
Karakteristiek zijn hier de
vele buitenlanders, verbonde n aan de talrijke arnbassades en internationale
instell ingen. Zo zat ik laats t
bijvoorb eeld in de metro
tegenover vier in dikke bo ntja sse n ges to ken Russen.
Histor isch gezien is
Wash ingt on als hoof dstad
erg belang rijk voor de Ameri·
kanen met hun korte ge·
schi edenis. De reqe rinçsgebouwen, de grote rnonumenten ter ere van de presi denten Washington, Jef!er·
so n en Lincoln, de
Smithsonian musea, etc .
trekke n eno rme aantallen
bezoekers en dragen daardoor in sterke mat e bij tot
het nati ona litei tsgevoel van
de Amerikanen. In een groot
lan d als de Verenigde Sta ten
met zijn enorme onderlinge
verschillen, bijvoorbeeld de
staten Californ ie en Maryland zij n twee totaal verschillende werelden , is da t
een belangrijke sarnenbindende func tie .
Prac tisc h alles draai t hie r
om de po li tiek. Wash ington
ka n men het ce ntrum van de
wereldpol iti ek noem en. Maar
ook het onderwi js speelt een
belan grijke rol. De stad heeft
on geveer tien univers ite ite n
waa raan een klei ne 100.000
stu denten studeren. Dat is
ma ar iets minder dan in heel
Nederland! Toch is het in
Amerikaanse ogen nie t zo
veel als men bedenkt da t
een paar kilometer bu iten
Wash ington aan de universi teit van Marylan d alleen al

(deel 1)

40.000 studente n stude ren.
Van die tien is Georgetown
University niet alleen de
oudste en de grootste, o nçeveer 12.000 studenten, maar
ook één van de beke ndste in
de hele Vereni gde Stat en.
Zoals practi sch al le Arneri kaa nse stede n is Wash in g·
ton erg ruim opgeze t. Maar
vergeli jk het bij voo rbeeld
ni et met New Vork. Hier zijn
abso luut geen wo lkenkrabbers. De 'skyline' van de
stad wordt beheerst doo r
maar twee hoge gebouwen;
het Capitool, waar het congres , het Amerikaanse parlemen t, hu ist en het rnonument ter ere van presiden t
Washington , een obelisk ongeveer ander ha lf maa l zo
hoog als de Martinitoren.
Hoe groot Wash ingt on is
kan men goed merken als
men over de ring weg rijdt.
Die is net zo lang als de atstand Groni ngen·Amers foort.
Geen wonder dat gezien de rgelijke grote afstanden de
maatschappij hier volled ig
gericht is op de auto, waarvan de meeste mensen er
minstens twee of drie
hebben. Al s je geen auto
hebt ben je in feit e hutpeloos. De afstande n zijn te
groot om te fiet sen, wat
t rouwens ook vrij risk ant is
in het verkee r hi er. En het
openbaar vervoer, hoew el
stukken beter dan bijvoo rbee ld in Los Angeles, is vergeleken met Nederland
slecht ontwikkeld. De me tro
is supermodern , kaartjes
kope n doe je per compu ter ,
maar nog nie t erg ui tgebreid.
De bussen daarentegen
val len van ellende bijna ui t

6 juni, 9.30 uur: Geret. kerk
Thesinge, gezamenlijke dienst.
Ds. Broek Roelofsz
13 juni, 10.00 uur, Garmerwolde:
prof. dr. A. Geense, Groningen
20 juni, 10.00 uur, Thesinge
prof. dr. A.F.J. Klijn, Haren
27 juni, 14.00 uur, Garmerwolde:
ds . C. de Vrles-Batenbu rç

KWEKERI J

FIRMA R. VEENSTRA

laa rzen

Biedt een
voll edig
ass ortiment
voor
kamer en tuin

H.J.
97 9 7 PC The unge .
G .N . Schutterlaan 28 .
telef oo n 05902·1957
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H . H ofstede
ktompen

elkaa r en lat en je in de steek
als er een cen tim eter
sneeuw ligt. Trouwens , men
weet hier niet hoe met
snee uw om te gaa n. Zodra
het begin t te sneeuwen
wo rdt alles gesloten en gaat
iedereen mass aal naar hu is,
hetgee n tot een c nvoorst elbare verkeer sc haos leidt.
Alles moet hier per aut o beo
reikbaar zij n. De eerste vereisten van winkelcentra ,
theaters etc . zijn de par keer plaa tse n. Grote cen tra met
tienta lle n winkels , restaurant s, bioscopen etc. onder
één kap , hee ft men dan ook
daa r gebouwd wa ar men er
gema kke lijk per auto kan
komen. Toch is het ver·
ras send te on tdekken dat in
deze 'au tomaat schap pij'
Ame rikanen 'beschaafder'
auto rijd en da n European en.
Zo houd t iedereen zic h aan
de maxim um snelhei d, welke
hier niet erg hoog is. Wel
wo rdt er li nks en rech t s in·
gehaald op vier tot t ien baans wegen. Belangr ijk is
da t je in je eigen baan blijft
en dat je goed met je
richtingaanwijze rs wee t om
te gaan .

nieuwbo uw
verbouwen

oude riJksweg I 1

onderhoud

tel. 050 ·41650 I

GARME RWOLDE

Garmerwolde 050-416260
Ten Boer 05902·2946

Koninsinnedas Garmerwolde

Derde Wereld Winkel

Op 30 april j.1. was het voor jo ng
en o ud weer feest.
's Morg ens werd in ca fé
De Leeu w een toneels tuk op çe voerd voor de jeugd door de
Rederijkerskam er 'Wester'. De
kinde ren reag eerden zeer
enthou siast , de opkomst was
gew eldig en de tone els pelers
hebben erg goed gespeeld.
Om ± ha lf twaalf wa s het at çelo pen. Ze gi ngen toen ga uw
naar hu is om zich voor te beo
reiden op de vo lgende attr aktie,
n.1. een levend ga nzeb ord spel op
het voetba lveld . Helaas werk te
het weer ons vrese lijk tegen,
doch de kinderen hadd en veel
plezier.
Na d il kinderfeest was er voor
perso nen boven de 12 jaar rinqsteken op de fiets. Hiervoor
war en 2 transpo rt fietsen ge·
leend en er werd du s oo k per
paar gered en. Het weer wer d
ec ht er steeds slechter. ma ar
men had wel veel plezier.
Vana f 6 uur was er jeugdd isco
in ca fé De Leeuw , o.l.v. Berno
en Arnold. Dit wa s een waar
succes. Er werd vo lop door

Dag in dag uit werken m iljoenen
mensen in de ontwi kkelinqslanden . Van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat. En in negen
van de ti en gevall en voor een
schamel loon . W ie daar bij st il
staat ko mt tot bitt ere co nclusies. Er is sinds de ko loniale t ijd
in sommige opzic hten maar
bitter weinig veranderd . Nog
steeds bepaa ll de westerse
were ld wat gi nds verbouwd
moet wo rden . En vooral tege n
welke prij s. Winst van o.a. ko ffie
en theep lantage s komen vaak
terecht in de porte monnaie van
mensen hier.
De S.O,S. We reldhandel
probeert een rechtvaard iger
syst eem te bewerkst elligen. Ze
richten zich voo rnam elij k op
aan- en verkoop van ko ffie en
the e, en in m indere mate op da t
van produk ten van vru chten. Zij
kopen in van co öperati es van

kleine boe ren of van land en,
waari n een minimum loon aan
boeren en pl ukkers is gega ran·
deerd. Derde Wereld winkels
verkopen deze produkten door.
Wij , enkele mensen uit Thes inge
en Garmerwol de, zijn nu ook ge·
start met een Derde Were ld
w inkel. Produ kten kunt u beo
ste llen via best ell ij sten. Deze
lij st en zijn verkrijgbaar bij :
Karjan Wassenaar, Dorp sweg 70
Garmarwo lde en bij Peter
Heidema, Bakkerstraat 4,
Thesinge.
Het geld dat u nu besteedt aan
koffie en thee ko mt nu rechtstreeks ten goe de aan de
me nse n daar. Via uw dagelijks
kopje koffie kunt u solidair zijn
met de Derde Wereld.
.

Somm ige me isjes gi ngen naar
de jongens (d ie sliepen aan de
andere kant),
De volgende mo rgen maakten
we weer een lu nchpakket +
ranja . Die da g brachten we door
in het pret park 'D uinen Zathe'.
Daarna zijn we nog in een hoge
uitkijktoren geweest. 's Avonds
deden we bli ks puit en zijn om
± ha lf 12 op bed gekomen.
Om 7 uur mo esten we er
's morgens weer uit (dat werd
ha lf 8). We zoude n een lange
fietstocht' make n van 60 km .
heen en terug van Diever , daar
zouden we naar een glasblazerij
gaan. We red en verkeerd en zijn
tot Vledd er gekom en. Daar
hebben we cadeautj es gekocht
en een ijsje gehad . We hebben
± 50 km. gefiet st. Toen hebben
we nog patat gehad met
frik andellk roket.

Concere
Harmonie

iedereen meegedaan en de op ko ms t was prima.
Ook vond de prij suit reiking
plaat s van het ringsteken.
Om ± 9 uur moest de jeugd
echter wee r plaat smake n voor
de oude ren. Zij vierde n het
Koning innefeest do or to t in de
kleine uu rtjes met het ork est de
'Ramondo's'.
Een erg gezellig l eest.
De prijzen bestonde n uit
prac ht ige bekers en stande rs.
Voor de jeugd 's middags was
er een herinnerin gsvaant je voor
iedereen.
De prijzen war en dit jaar beo
schikbaar gesteld door loo nbed rijf 'Stoweza'
Lang s deze weg wi llen w ij
Stoweza hiervoo r heel harte lijk
bedanken en eveneens w illen
wij alle medewerkers op d ie dag
hartel ijk danken voo r hun hu lp
en entho us ias te inzet. Zond er
hun was het niet mogelijk, doch
men kan nu terug kij ken o p een
gezell ig en ges laagd
Koningi nnefeest 1982.
Het Oranjecomti é

De schoolreis
's Morgensvroeg om ± 10 over 8
sto nden er wal moede rs op het
sch ool plei n.
Door lang te spar en ko nden we
met de 4e. 5e en de 6e kl as op
sc hool reis naar App elscha.
Nu was het da n zo ver, de
vra cht wagen waarin de fiet sen
zouden komen, kwam er al aan.
Daarn a kwa men de andere 7
particuli ere auto 's die on s
zoud en brengen.
De reis duurd e ± een uur. In de
vele plaats jes, waar we door
kwa men , stonden geen me nsen
te wui ven, wat Viel in Ga rrne rwolde was gebe urd.
Toen we in App elscha kwamen
keken we verst eld naar de
bOerderij (tenm inst e ik wel). Aan
de kleine niet zo ruime slaa p-

plaat sen moesten we nog
wen nen .

De eersle dag hebb en we wat
rond gedraafd om de boerderij .
Ook hebb en we toen kaartjes
gekocht. 's Avond s sl iepen er al
vroeg kind eren . Doo r lawaai en
rumoer werd en die weer wakke r.
Sommige me is jes gingen naa r
de andere kant (wan t daar
sliepe n de jongen s)
Diezelfd e dag (maandag) hebb en
we 's mo rgens thuis een lunchpa kket gemaa kt en ranja meegen om en om een lange f iets ·
to cht door Ie brengen naa r en in
de kale duinen en terug .
Daar zijn we ± 3 uur gewee st '
's Avond s sliep en er a l vroeg
kinderen. Door rum oer en lawaai
werden d ie weer wakker.
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Geert , Barry, Irene, Peter,
Jannie, Karjan , An nemarijke

InL: P.J. v . Zanten
r el 050·4 16091 b g.g. 050 ·4 16328

vr ijdagmorgen te Thesmge

vnjdagmiddag te Garmcrwo lde

Op zondag 13 jun i zal de
muziekveren iging 'Harmonie' in
samenwerking met het
mannenkoor uit Ten Boer een
concert geven .
Dit co ncert zal worden gegeven
in de Ned. Hervormde kerk te
Ga rrnerwo lde . Het begint om
20.00 uur .
We hopen op een grote
be langstelling .
Het bestuur

Dörpsproae
Zo langzoamerhand wo rdt 't
wéér een beetje beter moar 't
hét we l spann'nd west met 't
oog op de eerappels. wan t elke
ao m'nd was er weer veur neisbericht'n 'kans op nachtv o rst'.
Tol dusver is 't ap rnoa t go ud
goa n. ' t Zol aa ns wel sc haa ne
wes t hem m'n , want proerne- en
bereboom'n stoan ook weer in
volle blu i. 't Benne'n apmoal
blou mkes ien toen, baar rns en
gr uinland 'n. Hail mooi.
No u kleuterschou l dei stait er
dèn . De officiele ope ning hèt
ook al west. Kinder wö rren
traktaie rt en 's m iddoags korm'n
belangsteld 'n be ude l bek iek 'n,
't Is 'n mooie roeme boudeI
word'n . 'n Moo i gezic ht man dei
lutje toaveltj es en stou ltjes en 'n
geutstain woa r ze heur voele
hand 'n wass 'n kenn 'n. En klaine
w.c-tj es veur dat lutje go ud. Net
'n lil lip utte rs ge mai nsc ho p .
Int uss' n is d 'r ook 'n gym na·
stiek lokoal. As ik da t zo heur
mout 't di ng d 'r in 'n week of

wat stoan. 't Zei moe nei doun .
Messchaln kenn'n bejoard'n
heur best ook nog ais 'n keer
'deun om weer 'n beetje smui te
word'n. Dat halt den 'beter
beweeg'n '. Ik zai 't verschil nait
. rnoar dat zei mie ook 'n zOrg
weez'n as 't ding moar eerst
kloar is. Hai word t wel 'n beetje
duurder as ze eerst zeed'n moar
dei poar cen!'n zell 'n d'r ook wel
' weer komm 'n .
'n Stel pladdel andsvrauw' n
hamm'n noar stad west en
hamm'n doar onder gelaid e van
'n meneer 'n hall bult mooie
plekjes bekeek'n. Oale
gasthoez'n en hofjes en zo wal.
Hall moo i, echt nog dat
old erwetse.

Sommege mens'n benn'n ook
nooit rustig zó je zegg'n, al
moar weer verhoez'n . Henk
Veenst roa is verhoesd en ze
zeed'n dal ter in v.d. Veenstr oal
ook weer 'n hoes Ie koop was.
Net nou boudeI 'n beetje mooi
begunt Ie wo rd'n, zo as in Hlldebrand stroal. Doar hamm'n 'n
poar bewoners zuil 'n mooi stuk
tegelpad anlegt , hards tikke
moo i.
En zo is er alt ied waark qenoq ,
In toen wo rdlook weer drok nou
alles d'r weer 'n beetje deur
komt, du s ik zol zegg'n elk mout
zien best moa r weer do un.

30 april 1982 dat was op een
vrijdag . Toen die avond ging ik
en Anjeli ena Ganseveld naar de
disco. We wi lden eerst saart je
nog ophalen maar die was al
weg. Toen kwamen we bij de
disco en daar was ze al en

's oc htends waren er spelletjes
voor klas 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Er
was ook nog rings teke n. Marian
Havinga had de eerste prijs .
Meest er en Api e Muneke de
tweede en de derde weten we
niel.
Van Sara Schu ling en
Henriêt Groenh agen

7hesinse
Van de organi satoren van de
festiviteiten op Koninginn edag
in Thesinge, kregen wij jammer
genoeg niet tij dig een verslag
binnen . Zoals gezegd : ja mmer
- en volgende keer beter !?
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Missch ien een moo ie gelegenheid om iedereen weer eens op
het hart te dru kken dat arti kelen, foto 's enz. die ook voor
dorpsgenoten van belang zijn,
altijd welkom zijn bij deze
'spreekbuis' van de dorpen:
Kopi j moel alti jd binnen zijn
v óór de vij ft iende van de maand.

