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Jeusdhonk Garmerwolde

Het is woensdag avond 7 uur. AI
donker, en het regent nog
steeds. Wi j zijn op weg naar het
jeugdhonk achter de nieuwe
sportzaal. Op de parkeerplaats
nog licht van de straatla ntaarns,
dan duisternis. Er staan wat
brommers en fietsen - gelukkig
zijn er al mensen. Maar hoe vind
je de ingang?
Gelukkig ligt er hier en daar wat
hout, dat naar de ingang wijst.
Deur gevonden. Aangeklopt.
'Joa, kom d'r mor in.' Dat is
makkelijker gezegd dan gedaan.
Met een enorme stap van bijna
een meter belanden we in het
jeugdhonk, dat gezellig aandoet,
omdat de jongens de kaarsen al
hebben aangestoken. Later
blijkt dat dit soort verl icht ing
pure noodzaak is.
Wieringa. Jansen. Ebeling en
Bouwman zitten al op ons te
wachten. We stellen de eerste
vraag.

Hoe kom en jullie aan het
jeugdhonk?
'In bijna alle dorpen in de om
geving hebben ze jeugdhonken
en wij voelden daar ook voor.
Het is echt niet leuk om alt ijd
op straat, in weer en wind, met
mekaar te moeten praten. En
elke avond in een ca fé is ge·
woon veel te duur.'
Wieringa, Jansen, Ebeling en
Munneke en Bouwman besloten
zelf een onderkome n voor de
jeugd te bouwen. Onder aan de
di jk langs het Eemskanaal
vonden ze een mooie plek, ver
scholen achter de bomen. Ze
gingen meteen aan de slag. De
vloer werd gelegd en één muur
stond al, toen daar in de buurt
wonende mensen van Rijks'
waterstaat, die aan het kappen
waren, het in aanbcuw zijnde
honk ontdekten. De zaag, en
waarsch ijnlijk ook ander
materiaal, was nodig om het
honk weer af te breken. Eén van
de bouwers zag op een middag
dat Rijksw aterstaat druk bezig
was het 'gebouw' te slopen,
maar omd at niemand op de

hoogt e was gesteld van de
bouwplannen, bleef hij wijselijk
thuis.
Wat deden jull ie na die eerste
mis lukte poging?
Een poosje lagen de aktiviteiten
sti l. Eén van de jongens
(Jansen) zag bij het Grunostrand
in Harkstede toen deze caravan
staan. Een groepje van vijf
jongens kocht hem voor
honderdvijf tig gulden. Te geef,
vond de redaktie, als je hier zo
gezell ig in de caravan zit te
praten. Spannin ga haalde de
caravan met een trekker op en
in eerste ins tantie stond hel
onderkomen bij Bus.

Hoe reageerde de gemeente?
'Voordat we de caravan
kochten, namen we contact op
met de gemeente. De gemeenle
vond het een goed idee om de
jeugd van Garmerwolde op die
manier aan eigen onderdak Ie
helpen. Via wetho uder Wim
Cornelis kregen we twee
plaatsen aangewezen waar het
honk mocht staan. De eerste
plek was achter op de Oude
Rijksweg , bij de 'rotonde' . Dat
vonden we zelf het mooi st .'
Met de naaste buren en de ge
meente werden afsp raken ge·
maakt om tot goed overleg te
komen. Dit was rond, toen op
het laatste moment toch nog
een bezwaarschrift bij de ge·
meente werd ingediend. 'We
wilden niet in beklag gaan
omdat het dan wel eens een
langdurige kwes tie kon worden.'
Ze kozen toen voor de tweede
plek, achter de gymzaal. ln
tussen waren ze wel druk bezig,
en menig vrij uurtje werd beo
steed aan het opknappen van
de caravan. De slaapkamer ging
eruit, er werd een bar getim merd
en een keukenblok geplaatst.
Ook de buitenkant kreeg een
beurt. Een kwastje verf deed
wonderen. De onkosten die ze
hiervoor moesl en maken,
betaa lden ze uit eigen zak. Op
de consumpties zit een kleine
winst, waarmee ze die onkoste n
kunnen dekken.

Wie kome n er zoal in het
ieugdhonk?
'Iedereen, maar dan ook ieder
een is welkom.' Niet alleen
jongens, ook meisjes.
Toen wij er waren, kwam
Yvonne ook nog even langs.
Meestal is de jeugd van Garrner
wolde nu in het honk te vinden
in plaats van op st raat. (Wat is
het rustig geworden !j Verjaars
feestjes worden ook in het honk
gehouden. Wieringa, Ebeling,
Jansen , Munneke en Bouwman
hebben ieder een sleutel. De
caravan wordt bijna elke avond
gebruikt, behalve zalerdags
want dan gaan de heren zelf
stappe n.
Waar? Zaterdags zoeken ze ver
tier in Ten Boer, Harkstede,
Bedum of Uithulzen. Ze voelen
zich beslist niet thu is in de
discothe ken van de stad·
Groningen. Daar zijn te veel op
roerkraa iers en de sfeer is er
totaal anders.

Lopen er ook afspraken bij de
gemeente?
'Ja, de gemeente heeft een
contract opgesteld waar we ons
aan moelen houden. We draaien
namelijk eerst een half jaar op
proef. Door de week mogen we
tot elf uur open zijn, zaterdags
tot 2 uur. Er mogen niet meer
dan 15 mensen in de caravan.
We moeten het voetbaiveld door

'Gezelli g avondje in he t honk '

de hoofdingang betreden. We
mogen geen rondjes rijden op
bromm ers rond gymzaal en
kleedkamers. De gemeente gaat
zèlf zorgen dat de caravan
elektr ic iteit krijgt , dat er een
tegelpad komt en een terrasje.'
Niet gek, als we denken aan de
lange zomeravonden.

Hebben jullie klach ten uit de
buurt ?
'Nee, de ligging ach ter de gym·
zaal is gunst ig. Ook hebben we
met Wim Cornelis en de naaste
buren een gesprek gehad, om
alles op een rijt je te zetten. Daar
houden we ons aan. Mensen
zijn gauw bang dat we teveel
lawaai gaan maken, dat er le
veel wordt gedronken of dat er
handel in drug s onts taat. Maar
dat wi llen wij zelf helemaal niet.
Wij willen gewoo n een ruimte
waar we rustig, gezellig over van
alles met elkaar kunnen pral en,
en waar we niet afhankelij k zijn
van het weer.'

Toekomstplannen?
'Ja, de caravan van binnen nog
gezelliger maken. Het meubila ir
uitbreiden, met barkru kken enzo.
We willen een t.v., een koffie zet·
apparaat .' Misschien heeft een
dorpsgenoot die over?
Buiten regent het nog steeds.
Binnen was het zéér gezellig .



EXPERIMENT SCHUTIERLAAN MISLUKT

Ribbels en riisedras

...........................................................

Yolksdanssroep
'Klank en Bewesins'

dansen. Hierna kregen alle aan
wezigen thee aangeboden en
volgde een éénakter, gespeeld
door bejaarden uit het Diensten
centrum te Appingedam. Nu
was het weer de beurt aan ons.
Omdat de t ijd niet stil had ge·
staan en erg krap werd dansten
we deze ronde 8 dansen achter,
een, waarna de middag werd
afges loten,
Een middag om met plezier op
terug te kijken,

Het Bestuu r

Met hun ouders verschenen
Bram ten Cate en Klaas Koenes
op dinsdagavond 12 oktober bij
burgemeester Bultena op het
gemeentehuis in Ten Boer.
Bram kreeg een onderscheid ing
uitge reikt van het zogenaamde
Carnegy nelden-fonds en een
cadeautje, een vierkleurenbalpen
met inscripti e.
Vorig jaar op 5 mei waren Bram
en Klaas met een vlot aan het
spelen in de brede sloot bij de
boerderij van Koenes. Beide
jongens vielen in het water, een
probleem dat voor Klaas groter
was dan voor Bram, maar
gelukkig had Bram in Ten Boer
een cursus 'Reddend zwemmen'
gedaan, zodat hij zijn vriendje
veilig op het droge kon brengen.
Vandaar de huldiging: ook van
ons alle waardering en
felicitaties, Bram !

Brayo,Bramf

.............................-.

.....................

Zaterdag 25 september waren
we uitgenodigd te komen
dansen voor pat iënten en beo
jaarden van diverse tehuizen te
Appingedam.
Deze middag werd verzorgd
door het Rode Kruis hierin bijge·
staan door diverse vrijwill igers
van andere instant ies.
Met 20 dames en onze leidster
mevr. Bijmolt uit Zuidwolde,
vertrokken we.
Na het openingswoo rd moesten
we de spits afbijten met 4

Dinsdag 28 september jJ. start te
de jazz-qyrnnast iekvereniqinq.
Tot nu toe werden de gym·
lessen steeds door 24 leden beo
zocht. Gebleken is, dat de zaal
voor een zo grote groep net toe
reikend is. Hierdoor zijn wij
jammer genoeg genoodzaakt
een wachtl ijst in te stellen.
Indien u ook belangstell ing hebt
voor jau-gymnastiek, stelt u
zich dan in verbinding met een
van onderstaande mensen. Het
is dan misschien mogelijk een
2e groep te vormen, zodat de
wachtl ijst opgeheven kan
worden.
De lessen zullen dan zijn van
20.45 uur tot 21.45 uur en van
21.45 uur tot 22.45 uur.
De contribut ie bedraagt f 100.
per jaar,
Er wordt les gegeven door een
gediplo meerde gymnastiek,
lerares.
Pia Pops, W.F. Hildebrandstraat
37, Garmerwolde, 050·416587
Frouwke Schuur, L. v.d, Veen,
straat 26, Garmerwolde,
050-416394
Joke Groenhagen. Dorpsweg 58
Garmerwolde, 050-41 6030

Jazzsymnastiek
Garmerwolde

Thesingers zijn het er vrijwel
unaniem over eens dat de
doeltreffendste maatregel, voor
alsnog, zou zijn dat de polit ie
eens stevig komt contro leren en
hardrijders en andere over'
treders op de bon slingert.

Annelies Heuvelmans

Jammer, jammer, jammer. Ook
voor de heer Weijers, directeur
Gemeentewerken, bij wie het
hoogstwaarschijn lijk klachten
regent. Is uw klacht daar al bij?

Niets is minder waar. We
moeten daar overigens wel aan
toevoegen, dat de ribbels zeer
slecht staan aangegeven; vooral
vreemden zullen bij donker de
onduidel ijke, slecht geplaatste
borden niet opmerken.

verzamelde Schutterlaanbewo·
ners er zo vaak op gewezen dat
hun laan geen race-baan is
(zoals geen enkele lange, rechte
verkeersbaan door een dorp dat
is). Zonder resultaat. Je kunt
vragen wat je wilt, de mentaliteit
wordt niél verbeterd.

Ook de averechtse uit werking
van de ribbels wijst erop, dat
verkeersremmende maatregelen
aan de Schutterlaan in feile
wél nodig zijn. Hoe klunzig die
ribbels ook zijn, je zou ver
wach ten dat ze de automobilis·
ten toch minstens aan het
denken zouden zetten over het
feit waarom ze daar nodig zijn.

Dit heilloze experiment moet
maar zo snel mogelijk worden
vervangen door echte, et tectle
vere maatregelen. Aanwonenden
blijven nog altijd hopen dat de

I Schutterlaan toch ooit weer een
veilige weg zal worden voor hun
zelf, hun dieren en hun kinderen.

Een prachtig standpunt. De
werkel ijkheid wijst helaas keer
op keer anders uit: autornobilis
ten schijnen alleen maar
agressiever te worden van al
thans dit soort obstakels op hun
pad. In het verleden hebben de

Een enkeling - meestal
degenen voor wie een dergelijke
maatregel toch al niet nodig is
- remt weliswaar af , de meeste
weggebruikers geven een extra
dot gas zodat ze over de ribbels
heen 'vliegen'. De groenslroo k
wordt kapot gereden om de
ribbels te vermijden, een enkele
onverlaat is zelfs al op het voet
pad gesignaleerd. Kortom, de
overlast is alleen maar groter
geworden voor de Schut terlaan
bewoners: meer gerammel en
lawaai van te zware wagens die
te hard over de ribbels gaan, en
bij sommige mensen staan de
theekopjes op tafel te dansen.

Optimi sti sche raadsleden in Ten
Boer verkondigden de mening
dat verkeersremmende rnaatre
gelen niet nodig moesten zijn,
de mentaliteit van de automobi
listen moest gewoon verbeteren.

De Schutterlaan in Thesinge
heeft verkeersremmende maat
regelen gekregen. Niet de 'uit
stu lpingen' vo lgens het oor
spronkelij ke plan, maar ribbels
op het wegdek met aan weers
kanten genoeg ruimte voor
fietsers om probleemloos te
passeren.

Dat is dan het enige probleem
loze aan de ribbels, waarvan we
melding kunnen maken.

Niemand heeft een goed woord
over dit experiment, dat als
mislukt beschouwd kan worden.
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GEO met shirtreclame
De afgelopen week heeft de
voetbalverenigi ng G.E.O. over
éénstem ming bereikt met Sun
Shop zonwe ringen te Groningen
en Garm erwold e over het voeren
van shir treclame voor haa r te
zate rdaq- en 1e zondaqtea rn.
Sun-Sho p is gespecia liseerd in

GEO 'zondagelf tal' met sponsor

het leveren en aanbrengen van
o.a. zonwering en, ro lluiken.
vouwwanden en tuinmeubelen.
De tenue's werden zaterdag en
zondag 16 en 17 oktober over
handigd aan de beide tea ms
door de eigenaar dhr.
M. v.d. Molen.

BenJamin
bulletin
Het gaat goed met onze peuter
speelzaa l, de klein tjes vermaken
zic h opperbes t en zij n a llemaal
do l op hu n 'ju f Bieny en op
Bea. De ouderhulp draait goed,
de schoon maakploegen weren
zich krac ht ig . De kleintjes
komen vo l enthous ias me en
nieuwe spe l-initiatieven thui s.
Menige ouder heeft inmiddels
nieuwe liedjes aangehoord,
waarbij vaak een niet alt ijd even
du ide lijke demonstrat ie van
hand jes en voetjes wordt gege
ven. De oudercommiss ie hee fl
haar eerste 'echte' ver ça de
ringen achter de rug en zit vol
planne n voo r St. Maart en en
Sin terklaas.
Voo ral da t laatste leest zullen
we extra goed vieren , omda t we
ti jd en geld tekort kwamen voor
een officiële opening : die zou
trouwens voor de klein tjes
ai leen maa r verwa rrend zi jn ge
weest, vandaar dat we voo r een
leuke Sinterk laas-viering hebben
gekozen.
En 0 ja: in de eerste week van
november zu llen peuterspeelzaal
ouders rondgaan voor de

at iona le Jeugd Collecte. beter
bekend als 'Ja ntje Beton'. We
hopen dat u met gulle hand
geeft , want de helfl van de op·
brengs t komt ten goede aan
onze eigen psz . 'Benjamin' d ie
dat best kan gebruiken . Van de
rest wordt overigens, zoa ls
bekend , ook veel nuttigs gedaan
op het gebied van nat ionaa l
jeugdwerk.

Stoom'luitJes
TE KOOP:
Prima Irene co nsumpt ie aa rd
appelen; gesch ikt voor
wi nteropslag .
J. Spanninga, 05967·2201 o f
P.J. v. Zanten, 050·416091

TE KOOP:
Consumptie klei-aardappele n:
Irene, Eigenheimer, Bintjes.
K. Jansen, 050-416365,
Garmerwolde

Voor een gezellig avondje
klaverjassen: elke 2e vrijdag van
de maand bi j café De Leeuw,
Garmerwolde, 050-41 6244

TE KOOP:
4·pi ts gas toestel.
G. Pep s, W F. Wildebrand·
straat 37. Garme rwol de,
050·416587

TE KOOP:
Z.g.o.h. Zweedse kinderwagen.
Gemakkeli jk te de monteren.
Inc l. mat rasje en zeil.
Th. Remk es, Schutterlaan 23,
Thesinge, 05902·2194

Voo r pata t en ande re snacks:
ca fé De Leeuw. Ook afhalen
mogel ijk. Tel. 050·416244

GEVRAAGD:
Sol ide koni jnen ho k.
A. Heuvelmans, Schutte rlaan 29.
Thesi nge, 05902·2001

GEO 'zarerdage/tral'
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H et oor es v oo r a l uw vlees e n f ij ne v le e sw a re n
Spec tatr s t In ro lla d es. dr og e en ve rse w o rst

Ie d er e w o en sdag G e h a k td ag

Yiod repeteert
weer
De toneelc lub Voo rts Is Ons
Doel uit Gron ingen is weer beo
gonn en met de repet it ies voor
haar jaar lij kse uitvoeringen . De
uitvoeri ngen zullen medio ja·
nuar i/februari '83 plaats vinden
in de vast e resident ie, café
Van der Toorn.
Opgevoerd wordt het bli jspe l
'Pro fielschets van een vrouw',
geschreven door Bart Veenstra.
Het is een vrij ac tueel tonee t
stuk en het gaat over . ..
Tot op de uit voeringen.

Uitslas
tuinkeurins
KLEINE TUINEN:
1. J. Boss. Moes hom 5
2. K. van Huis. Schutlerlaan 19
3. K. Kol, De Dijk 18
Eervoll e vermelding: R. Ridder,
De Dijk 9.

GROTE TUINEN :
1. S. Oudman, Molenw eg 26
2. J. v. Hemmen, Schutte rlaan 7

F. Oudman, Sch utlerlaan 9
3. Ho fma n, Schutlerlaan 40
Eervoll e vermelding: J. Blaauw,
Schutler laan 21.



Plattelandsyrouwen
Garmerwolde

Dörpsproat
As ik dat zo heur den benn'n d 'r
in Gaarmwol aans niks dan te
vreed'n mens 'n. Wie hemm'n 'n
hail mooi zummer had en oo k 'n
haile mooi haarst.
Boer' n waa r'n best tevreed 'n
met de oogst; toentjes benn'n
weer keurd . Apm oal priez'n in
Hildebrandstroat. Gimmesti ek
lokcal is kloar. Elk is weer
tevree , dus wa t ken't nog beter.
't Is zowa t haalf oktober. Toen'n
zel l' n wel zo'n beet je weer leeg
weez'n, op mo us en spr uut'n
noa. Doar mout ja eerst de vorst
over.
Dit is weer de tied van vroug
duuster en laange oarn'ns . Van
snert en stampot . zoas stampot
knoll'n, hutspot, zuurkool en
mous. Je komm 'n ais weer an
leez'n tou , handwaark'n , koart' n,
sjoe l'n. En nou 't gimmesti ek
lokoal d 'r is ken d 'r ook wat an
de condit ie doan worr 'n .
Zo as wie heurd hemm 'n is d' r
hoa st aale oam 'ns wat te do un.
Veur jazzgimmest iek was zoveul
laifhebberij dat er go un t op
wachlliest mozz'n. Dei mout'n
dus nog eem 'n gedu ld hemm'n.
't Heurd in elks geval goud en
wie wil l'n hoop 'n da t 't zo blift.
De bejoard'n oet de gemai nte
benn 'n 11 ok tober nog ais weer
op rats west (vair buzz'n vol).
Deur Gru nn'n en Drent op Frais
land an. Bie Ureterp ging'n 2
buzz'n recht s en wie gin g'n
links . Zodounde haar 'n aandern
al kovv ie met gebak dou wie
kwamm' n. Dat was in Tijn je. Van
doaroet ging 't richt ing
Frederiksoord, Vledder, Diever
en Dwingeio noa r Börger. En in
Gas seltern ijveen zaat' n we met
me koar an broodmoalt ied. As je
zain wat summige mens'n den
opkenn'n . Thoe s eet'n ze nait
meer as 'n rogge stoetje met
kees, sums muile na it om
boudel op toavel te zett 'n en
doar eet'n ze moar deur. Omd at
't zo gezell ig ga it zegg'n ze den.

En as d 'r den ook nog ain
teeg'nover heur zit dei zegt:
'Nems doe nog ain , den ik ook '.
Nou den gait Hail 'ndal mooi.
Ond erweg was d'r ina ins 'n
beste knal onder bus . Chaffeur
ging kiek'n moar zee niks en ree
gewoon deur.
Dou wie op terug rais zoll'n was
d 'r 'n aand ere bus , 't was 'n
klapband west.
In Hild ebrandstroa t hemm 'n
verschaid 'n hoez'n dubbele
gioaz 'n of termopeen kreeg 'n.
Term opeen d'r in zett' n was in
'n handomdraai gebeurd. Bie
Alco Mu lder knalde de roet
stukk 'nd dou e d 'r goud en wel
in zat. De aandere hoez'n
mozz'n d'r oo k hail'nda l neie
keziens in hemm'n, du s dat was
wel 'n beet je meer waark.
Bewoners van dei hoez'n
hemm'n oo k nog wat noawaark,
wa nt an binn'n kaant vaarm'n
rnoutn ze zult doun . Dat zell'n
ze d'r ook wel veur over hemm 'n
wan t ' t scheelt net uurlijk weer
met de gasreek'n.
Dit was ' t dunk mie weer zo'n
beetje, dus tot de volg'nde keer
moar weer.

Moi

lIei;oarsyesiede
Thais'n
In januari w ille n wij weer een
Neijoarsvesiede houden .
Wij doen een beroep op de
Thesingers een bijdrage te
leveren in de vorm van toneel ,
zang, muziek, volksdansen of
iets derg elijks.
Het vor ige jaar waren de beide
tone elverenig ingen bereid een
bijd rage te leveren. Wij zouden
nu graag zien dat er ook
and eren op de planken komen.
Wi lt u die avond iets doen, dan
graag wel even contact op 
nemen met het best uur - da n
kunnen wij een progr amma
maken.

Ver. van Dorpsbe lang en

Op 15 septemb er j.1. was de
eerste bij eenkom st van het
nieuw e seizoen in café
'De Leeuw '.
Nadat het hui shoud elij k ge·
deelt e aa n de orde was ge·
wees t, gaf de president e het
woordt aan dhr. Smitt enberg .
Deze zou met een co llega de
avond verder verzorgen met een
demonstrati e glasblazen.
Na een inleid ing die werd ge·
ho uden door dhr . Smi llenberg,
zagen we een film van het werk·
terrein van de beid e heren .
Daarna begon het glasblazen.
Dat was een war me bezigheid.
De heren maakten om de beurt
een werkstukje. Ook een paar
van de aanwez ige dames
mochten hun kuns ten vertonen .
De vogelt jes, vaasjes enz. d ie
werden gemaak t, zull en op de
eerstvo tçenoe vergadering
worden verloot.
Verder was deze avond nog een
tentoo nste ll ing ingericht van
handwerken, gemaakl door de
dames van de handwerkc lub .
Het was een gezelli ge avond en
een goede sta rt van het nieu we
verenig ingsjaa r.
Woensdagmorgen 29 september
was er in de leerkamer van de
Ned. Herv. Kerk een kottie
morgen geo rganisee rd in
samenwerking met mensen van
de 'Werkgroep 3e Wereld'.
Na afl oop van de lezing +dia's
was er gelegenh eid ver 
schi llend e producten zoals:
honing , thee, koffi e, jam enz. te
kopen.
Dinsdagmiddag 5 ok t. ver
t rokken vanaf boerderij Bus 24
dames in 6 auto's naar Haren
voor een bezoek aan de Hortus.
Ald aar aangeko men werden we
verdeeld in 2 groepen en iedere
groep maa kte, onder leiding van
een gids, een rondwandeli ng
door de diverse kasse n.

Het was een mooie en leerzame
middag.
Woensdagavond 6 ok t. was
weer de maandelijkse bijeen
komst in café 'De Leeuw'.
Op het prog ramma stond deze
keer een demon stratie pap ier
vouwen. ('Or igamie' =Jap anse
papiervrouwkunst) , door mevr.
Tiggelaar ui t Warff um.
Nadat mevr. Tiggelaar het één
en ander over het ontstaan van
deze vorm van kunst had ver
te ld, moesten de dames aan de
slag.
Er werden versch illende dingen
gemaa kt, o.a, een liefdesstrik,
een doosje, postkaart , enz.
Het lukte de één uiteraard wat
sneller dan de ander maar uit·
eindelijk kwam toch alles klaar.
Nadat de pres ident e de verga 
dering had gesloten keerde
iedereen weer voldaan
huiswaarts.
De eerstvolgende bijee nkomst is
op 27 oktober 1982 in ca fé
'De Leeuw '.

Gym in Thesinge
Op initiat ief van Alie Blaauw en
Roelie Dijkerna . is er een uurtje
gymn asti ek voor huisvrouwen
to t stand gekomen in de
Thes inge r gymzaal. Zo'n kleine
20 dames hebb en zich opqe
geven en Liesbe lh Hotstra heelt
zich bereid verklaard les te
geven .
Als er nog dames zijn die ook
mee willen doen , zij zijn van
harte welkom. Donderdagavond
(iedere week) in de gymzaal van
Thes inge, van half acht to t
ha lt negen.
Kom ook!

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Le vering va n alle soorten
rij w ielen. motoren,

bromfietse n
ZU NDAPP . KREtD LER . G A A.E lli

VE5PA r QMO S · YAMAHA
Ft.NTlC

• Alle /c 1t1J~ tri mode/l l"n u,t . oorrood

Ifo~boo, • 1/l"1e OCCt 1.SOIftS tn onckldtltn

• Prima lef\'l<l" en reparo tle

RIIKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
W erk pl.u.u 's m~nd.llgs de gehl" le

dolg ges lot en

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050 - 4164 25

'ii
K. l A NSEN TR A NSPORTBEDRIJF

VERVOER VAN LOSGESTO RTE GOEDE REN

GE ISO LEE RDE O NDER LOSS ERS
KIPPERS

PA LLETV ERVOER
VERHU IZII'GEN

GEWEIDEWEG I I
9798 TA GARMERWOLDE (GR.)

TEl.. 050·416365
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Paddestoelen in de herfst
Reuzenbovisten groeie n in wei·
landen, langs wegen en parken
en op mest rijke grond. In
sommige jaren komen er heel
veel voor. In andere jaren
weinig. Deze bovis t is zo'n
30 cm hoog en de omvang is
ook minstens 30 cm . Ze kunnen
een doorsnede van wel 60 cm
krijgen.

Wat is een paddestoel? Waar
komen ze vandaan?
Als je goed zoekt, zie je in elke
jaargetijde paddes toe len. Maar
in de herfst vallen ze het meest
op. Heel lang wisten de mensen
niet wat paddes toe len waren.
Paddestoelen zijn: stukjes van
planten. Een paddesloei zit met
zijn 'voet' aan een vlech twerk
van draden vast , de zgn. zwa m
draden die in de grond zitten, of
in hout of tussen dode bladeren.
Deze draden vormen de eiqe n
lijke plant. Het zijn dus géén
worte ls! Die planI van zwam
draden noemen we een zwam
vlok. De zwamvlok is er het hele
jaar door en groeit almaa r
verder. Een bloe iende plant
vormt zaad en uit zaad groeit
weer een nieuwe plant. Een
zwamvlok doet ook zoiets. Op
de zwamv lok-draden vormen
zich knopjes en uit elk knop je
groeit een paddes toel. Zo'n
paddestoel vormt miljoenen
(vaak mi ljarden) sporen . Uit elke
spore kan weer een nieuwe
zwamvlo k groeien. Sporen zijn
met het blote oog niet
waarneembaa r.
Sporen zijn géén zaadjes. Een
voudig gezegd, kom t het ver·
schi l tussen spore n en zaadje
hier op neer: in een zaadje zit
alti jd een heel klein 'ba by
plantje ' met blaadjes en een
wortelt je. Na de ontkieming
groe it dat 'babytje' direkt uit tot
een plant. Bij een spore is dat
niet zo, wan t die is veel een
voudige r gebouwd en vormt ui t-

slu itend een zwamdraadje dat
pas later kan uitgroeien tol een
zwamvlok.
Paddestoelen kun je dus verçe
lijken met een vrucht. In een
vruch t groeien zaden waaruit
nieuwe planten kunnen groeie n.
In een paddestoel groeien
sporen waa ruit nieuwe zwam
vlokken kunnen groe ien.
Je hebt heel veel soorten padde
stoe len die ieder hun spo ren op
eigen wijze dragen ! Buisjes
zwammen, plaatjeszwamm en,
stekelzwam men, koraal
zwammen, enz.

Zijn paddestoelen giftig?
De meeste niet , maa r w èl on
eetbaar. Een vrij kle in aanta l is
lekker; slech ts enkelen zijn
dodelij k vergiftig .
Laat paddes toelen rust ig staan .
Pluk niet zomaar paddes toe len
als je toc h niet weet wat je er
mee moet. Je kunt ze veel beter
in de natuur bekijken. Daar waar
ze thuis horen , staa n ze het
beste . Ook andere mensen
wi llen ze graag beki jken en
ervan genieten.

Bij de lam. Van Huis staa t een
reuzenbovist in hel weitend

Bustocht wan de
SS plussers
Met 4 bussen uit Ten Boer en
omgevi ng en één uit Thesinge
en Garmerwolde een middagje
uit.
De stemming zat er al gauw in.
Ach ja, de meeste n kenden
elkaar en zo regen de verhalen
over vroeger zich aaneen.
Er waren meer vrouwe n dan
mannen, ja da t komt zo.
Als de mannen op de A.O.w.
zijn vinden zij dat ze genoeg
hebben gedaan. Ja, dat is toc h
zo mannen?
De vrouwe n hebben de meeste
lijd doo rgebracht met kiel sen.
Wij mannen hebben in het
zweet des aansc hijns ons brood
verdiend en wij hebben onze
rust verdiend.
Laat de vrouwen nu ook maar
eens wat doen. Punt.
Wij laten ons lekker verroeste n,
lezen de krant, en ja, nu kletsen
wij.
Maar ja, het was een moo ie reis.
Door moo ie plekjes zo rond
Appelscha en omgev ing, een
kopje koft ie of een glaas je ver
sterk ing door het moo ie Drente.
Na een brood maalt ijd in Gasset
ternijveen ging de reis naar huis.
Van de klapband hadden wij
niets gemerkt.
Na het afscheid ging elk
voldaa n naar huis.
Tot de volgende keer.

Jan Holman

Kerkdiensten
7 november, 10.00 uur:
Thesinge, ds . C. de v ries
Batenburg
14 november, 10.00 uur:
Garmerwolde, ds. C. de Vries
Batenburg
21 november, 10.00 uur:
Thesinge, dr. T. Kruyne,
Groningen
28 november, 9.30 uur.
Thesinge, gezamenl ijke dienst in
Gereformeerde kerk

STOMERIJ
TER VEER
GOED VOOR
UW GOED

Goederen rnaandaç
ochtend gebracht in de L.
v.d, Veen straat 3 worden
vri jd agavond thu is
gebracht

Tevens: suedere in iging ,
sto pp a ge en k le d ing 
repa ra t ie

050-413045

...................................

Café v.d. Toorn
Thesinge

(nadere reklam e overbodig)

Schildersbedr[jf
H. Hofstede

vert > gla s · behang ,

klompen - laarzen

9797 PC Thesmg• .
G .N. Schutterlaan 28.
telefoon 05902· 1957

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 mteneu rverzorçmç
stadswee 63.9791 kb ten boer betimmeringen



GEMEENTE HEEFT TOEKOMSTPLANNEN VOOR HET GEBOUW

Drumband Juliana ook in O.L.S.

......... ................................ ... Wethoude r Wim Gome/is bij de
officiële opening .

lIieuwe symnastiekzaal
Op 22 sept emb er jl. werd in
Garmerwolde de nieuwe
gymn ast iekzaal door wethoud er
Wim Gornelis geopend.
Corne lis memoree rde de gehele
fin anci ering, waar uit bleek dat
de prijze n sinds 1979 nog al wat
ges tegen waren.
Na dh r. Cornelis voerde voor
zit ter Veninga namens do rps
belangen het woord, d ie vooral
releree rde aan het sterk
florerende cultur ele leven in
Garmerwolde.
Jan Wigboldus spra k namens
GEO veel dank uit aan het adres
van dhr. Corn el is voor z'n vele
werk en inzet, betoond t ijd ens
de voor bereid ing voo r de ver
wezenüjkinq van het gymlokaal.
Wigbol dus had ook berekend
dat de investering per inwoner
:!: f 800,- bed roeg, dat leek
hem een heel rede l ijk bedrag.
Tot slot dan kte dhr. Veninga
een ieder voor zijn of haar aan
wezigheid en sprak de hoop uit
dat Garm erwold e veel plezier
mag hebben van z'n gebouw.

omtrent ' invull ing ' van de o.l.s.,
omdat men er in Ten Boer van
uitgaat dat d it gebou w in de
toekomst inderdaad als een
soort mul t i·functioneel
centrum(pje) kan gaan tun et ic 
neren. Dat betekent we ll icht ver
bouwing en aanpassing. Dan
zou het gemakke lijker zijn als
geen enke le instell ing daa r al in
zit. omda t voor dergelijke
groepen da n plaatsvervangende
ruimi e moet worden gevonden.
Zo ver is het ech ter nog niet , en
wij zijn er van overtuigd dat de
Thesi ngers tegen de tij d van
defin itievere planning omtrent
het gebouw graag met de heren
Cornelis en Janssen zullen mee
denken. Inmi ddels zijn de drum 
band Ju liana en de peuterspeet
zaal-mensen bli j met dit dak
boven hun hoofd.

Ook Peter Heidema. voo rzitter
van de drum band van 'Jul iana' ,
heeft in navolgin g van peuter,
speelzaal Benjamin de oude
aanvr age bi j de gemeente aan
hang ig gemaakt om te kunne n
oe fenen in de voormalige o.l.s.
Zo begint het er naa r uit te zien
dat het do rpshu is, dat de
weth ouders Wim Corne lis en
Harm Janssen wel in de oude
o.l.s. zien, al een beetje vorm beo
gint te kri jgen. De drumband
ma akt op maandag avond van
de ruimte gebruik , en misschien
zal da t in de toekom st wel vaker
gebe uren wanneer er leerlingen
zijn ol a ls voo rbereiding op
con cour sen, zo vertel de Peter
Heid ema ons.
In een gesp rek met de twee wet 
houd ers werd ons verteld dat de
boot zo lang was afgehouden

Alpen ;asers
Zondag 26 sep tember hebben
de Alpen Jagers weer deelçe
nome n aan het blaaskapellen
conco urs te Mun tend am.
Het vor ig jaar behaalden ze met
289 punten een eers te pr ij s.
Dit jaar moesten ze tevreden
zijn met 255'1z punt , een tweede
prijs .
AI voelen som migen dil aan als
een slec ht resu ltaat denk ik er
allijd nog and ers over. Wanneer
je rapport cijfers hebt met ge·
middeld ruim een 7 dan is het
nog niet zo slech t.
Het was weer een prell ige dag
in de Menl erne waar totaal 23
kapell en aan het concours
hebben deelgenom en.
Jamm er vond ik het dat ze het
ma xim aal aantal leden van een
kapel (voo rheen 18 person en
inc l. de leider) hebben laten
vervall en. Er waren nu kapellen

van 23 lot 25 personen. Dit is
voor de vele kle ine kapell en niet
prett ig . Het muziek hoeft er beo
paald niet beter om zijn maar
het publ iek kijkt er wel anders
tegen aan.
Maar de Alpen Jagers nog
steeds act ief gaan dan ook
rust ig door , zoals op rnaancaç
morgen 20 sept ember, werd er
even een serenade gebrach t aan
onze dirigent van de Harmon ie.
Dhr. Bonsema was toe n nl. 25
jaar aan het onderw ijs te
Schildwo lde.
zaterdag 9 oktober waren we bij
Muziekhu is Steging in Farm sum
waa r we een concert hebben
gegeven voo r het 12';' jarig beo
staan van Muziekhuis Steg ing .
Ook de zeer bekende organis t
Willy Weits was daa r te
con certeren .

A.M.

'Onze trots. '

Van der "olen leyert niet alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een tekker stukje taart of gebak., even naar

Bakkerij Stol
Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als ' t om

een zonnescherm gaat .
Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig met het

opnieuw bekleden van markiezen, of met het repareren van
tenten.

Ons leveringsprogramma o mvat verder:
vouwwanden, verduisteringen. rolluiken. voorzetramen en

kost ruktiewerken.
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa..... 'W.d. "'olen &. Co.

J.C. Kaptey nlaa n lB
97 14 CP Groningen
Tele foon 050 ·730498

~
i&i
~

Oost erham riklaan 117
97 15 PB Gron inge n
Te lefoon 05Q.772552

Kantoor en ....er kp taau . Oude Rllksweg 12. Garme rwokie. tel. OSO-4 I6098

Advt~uzc voor Le weoboeg mevr. H Drewes. r-teerpaa! 170. tel . 0 50·41053 1

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Sial ,
Oorpsweg 40. Garmerwolde. tel. 050-416292 of 73049B
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MAANDAG:
11.00-11.45 uur o.l.s. Garmerwolde

+: 14.45-15.30 uur o.l.s. Garmerwolde !
+ 15.45-18.00 uur kindergym

18.15-20.30 uur muziekver. 'Harmonie'
+ 20.30-21.30 uur v.v. G.E.O. ,

:

: DINSDAG: i
11.00-11.45 uur o.l.s. Garmerwo lde :

::: 14.00-14.45 uur o.l.s . Garmerwo lde !
18.30-20.30 uur v.v. G.E.O.
20.45-21.45 uur s.v. G.E.O. (iazzbatlet)

WOENSDAG:
:, 15.00-16.30 uur v.v. G.E.O. :

(1 november 1982 tot 15 maart 1983) :
, 18 .15-19.15 uur cond itietraining :
: 19.00-20.30 uur v.v. G.E.O. •
: 20.45-22.45 uur s.v. G.E.O. (volteybal) :

• •'. DONDERDAG: +
11.00-11.45 uur o.I.s. Garmerwolde +

:, 14.00-14.45 uur o.l.s . Garmerwolde :
19.15-21.45 uur muziekver. 'Harmonie' •

: 22.00-23.00 uur s.v. G.E.O. (badmint on) :

, VRIJDAG: :
: 18.00-19.00 uur s.v. G.E.O. (badminton) t.t 19.30-21.15 uur s.v. G.E.O. (tafeltennis)
: 21.15-22.00 uur s.v. G.E.O. (badmi nton) :, ,, ., ,, .
1 :.. .

Kindergym
Voetba l
Muziek

Drumband
Juliana
De afde ling drumband van de
muziekvereniging 'Juliana' uit
Thesinge behaalde op een con ,
cours in Grootegast op zaterdag
18 september een eerste prij s.
Er werden een 'ioo pmars' en
een 'staande mars' ten to nele
gevoerd, resp. 'F roonacker Bells'
en ?????
Beide zijn liramarsen (li ra: dat
ding met al die ijzeren plaat jes).
De drumband scoo rde nu Iwee
keer een eerste prijs in de derde
divisie en heeft recht op een
plaats in de tweede divisie.
Momenteel te lt de drumband 15
leden, verdeeld over vier lira's,
acht tamboers, twee pauken en
een overslag (dikke trom). Men
repeteert iedere maandagavond
in het gymlokaal in Thesinge
o.l.v. dhr. Abbringh uit
Groningen . Als contactpersoon l
voorzi tte r van de drum band
fungeert Peter Heide rna, Bakker
straat, Thesinge.

St. "aarcen
Wedstrijd
Als er bij de schooljeugd
belangstell ing voor bestaat ,
wi llen wij met Sint Maarten
weer een wedstrijd houden wie
de mooiste biet maakt. Wij
kome n de biete n dan grat is af
leveren op school. De kinderen
die niet in Thesinge naar school
gaan , doen natuu rli jk ook mee.
Zij krijgen hun biet dan thuis
bezorgd als ze zich even bij ons
aanmelden.
Dus jongens en meisjes tussen
6 en 12 jaa r, doe allema al mee.
Voor de winnaars is er vteet een
leuk prijsje .

Ver. van Dorpsbelangen,
Thesinge

Biljart"erenisins
in Garmerwolde

Er is (weer) een biljartverenig ing
opger icht in Garmerwolde. Dit
gebeurde op woe nsdag 29 sep
tember in café Jägermeister. Elf
leden telt de club . Uit deze elf is
Siebo lt Dijkerna gekozen als
wedstr ijdleider/voorzitte r. Voor 
lopig bl ijft de club elf leden
te llen. Nieuwe leoen moeten
telkens de lopende competities
afwachten eer ze mee kunnen
doen. Over toe tred ing van elk lid
wordt door de hele verenigi ng
gestemd, waarbij elk lid het zo
genaamde veto-recht heeft.
Er wordt elke woensdagavond
gespeeld in het al eerder
genoemde café Jägermeister.
Voor meer inlichti ngen: Siebolt
Dijkerna, G.N. Schutter laan 22,
Thesinge (tel. 05902-1305).

Rokerswedstrijd
Bij voldoende belangst elling zal
de Ver. van Dorp sbelangen
Thesinge weer een rokerswed
stri jd (pijp en sigaar) houden op
30 november in ca fé V.d. Toorn .
Er moeten minstens 20 deel
nemers zijn .
Opgeven vóór 15 nov. bij Roelie
Dijkerna. Schutter laan 22,
Thesinge.

Yerenisins "an
Dorpsbelansen
Thesinse
Op dinsdag 2 november houdt
Wim Dussel een lezing over
Amerika in 'Ons Trefpun t'.
Aanvang half acht.
Kaarten à f 3,- zijn verkrijgbaar
bij R. Koopman , Molenweg 10.
Thes inge.
Het aantal plaatsen is beperkt,
dus het is raadzaam van te
voren kaarten te kopen .

Gebruik
9ymlokaal
'Om een ieder wat inzic ht te ver
schaffen omt rent het gebr uik
van het gymgebouw. volgt hier
onder het rooster, wijzigingen
worden voorbehouden.
Wie nog niet actief bezig is. kan
zich nog opgeve n.
Jazzballe t Frouke Schu ur
Volleybal Ineke Smit
Badminton Joke Vliem
Tafeltenn is Henk Kappe tijn
Conditietr. Henk van

Weeghe l
Erna Guyaux
Geert Pops
Egbert Post Er wordt al druk ge traind.

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT

Ommelanderstraat 90
Ten Boer - Tel. 05902-2964

Elke woensdagmiddag

12.00-13.30 uur
Th es in ge Café V.d . Toorn

17.00-18.00 uur
Gar m erwol de hoek
Rijksweg

DE VRIJE POMP
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Zei' wijn, da's pas 'ijn!

............................................

De suiker kan nu worden loege
voegd en wel als volgt: neem
:!: 7 dl. van de most of dezelfde
hoeveel Goudappeltj e en los
daarin (op laag vuur) de helft
van de suiker op. Laat afkoe len
tot :!: 24· C. en voeg toe aan de
rest van de most. Na een of
twee weken hetzelfde doen met
de rest van de suiker.
De wijn gaal nu 'op fles '. Het
beste is een grote apothekers
fles met een vrij nauwe hals. Als
die meer dan 5 lite r kan hebben
kun je vanaf het begin de hoe
veelheid wijn beier aanpassen
aan de grootte van de ftes.
Sluit de fles af met een water
slot , of met een dubbele laag
schone katoen.
Als zich een laag bezinksel op
de bodem heeft gevormd moet
de wijn worden geheveld, li es
schoongemaakt en wijn terug in
de fles.
Later de wijn een jaar staan,
hevel regelmat ig.

Het allergrootste probleem van
de Amateur Wijnmaker is: er
tijdens de bereiding van af
bl ijven! Voor je het weet heb je
niks over.
Laatste tip : voor wijnspullen & 
advies kun je alt ijd terecht bij de
Spaanse Vlieg in de
Nwe. Ebbingestraat.
Sukses!

Ton Heuvelmans

Copy inl ev eren : steed s voor de 15e van d e
maand .

appelwijnrecept dienen de ver
houd ingen zo goed mogelijk te
worden aangehoude n.
Als u de wijn wat zoeter wilt
dan moet u maar wat extra
suiker toevoegen. die gaat dan
wél als zoetstof werken.
Van het allergrootste belang is
hygiëne. Alles moet kraakhelder
zijn . Het wijnmaken is eigenlijk
niets anders dan een gistings
proces , dat in werking word t
gezet & gehouden door bac
leriën . Hel kan volkomen mis
lopen als er toevall ig andere
bacteriën in de most (= de
gis tende wijn) terechtkomen.
Alles dus goed schoonmaken
voor gebruik. Zelf zorg ik altijd
voor een teiltje heet sodawa ter
waar in ik alle benodigdheden
laat weken voordat ik ze ge·
bruik : afspoelen met schoon
water. Geen ijzeren spullen ge
bruiken. ijzer gaat namelijk een
verbinding aan met de gistings
bacteriën. Het beste is nog het
simpele plast ic gereedschap dat
in iedere keuken aanwezig is.

Eenvoudig recept voor Droge
Appelwijn (voor ongeveer 5 Itr.)
Benodigheden:
11 kg appels (zoveel mogeli jk
verschillende soort en)
5 liter water
1350gram suiker
gist
Bereidingswijze:
Hak en stamp de appels in
kleine stukken , stop die in een
schone schaal of plastic emmer
en voeg het water kokend toe.
Dek af met een schone doek en
laat afkoelen tot een tempera
tuur van :!: 24· C. Voeg de gist
toe, roer goed, dek af en laat
een week staan op een warme
plaats. Roer minstens één keer
per dag goed door , zodat de
onderste appels boven komen.
Steeds weer goed afdekken !
Na een week hel geheel door
een plastic zeef gieten. Pers de
pulp door een schone doek en
voeg dat vocht aan de rest toe.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Red akt ie : Hen k Vl iem , L. V.d. Veenst raat 14,
9798 PL Garmerwolde, tel. 050 -416341
Admin istrat ie: Pe ta Jurjens, L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmer wolde, tel 050 -416094
Red akti e Th es in ge : Annelies Heuvelma ns , Schul 
te rla an 29 , 9797 PB , te l. 05902-2001
Bank : Raboban k Ga rm erwolde, rek .nr .
32.07 .05 .749, gi ro V.d . ban k 9 1.69.38

druk : grafisch bedrijf COPYQuiCk olfsel, groningen

met de gemeenten 't Zand,
Bierurn. Loppersum en Stedum.
Het laatste voorbeeld geniet
volgens zeggen in Den Haag de
voorkeur, alhoewel Ten Boer er
zelf sterk voor voelt zelfstand ig
te blijven.
Voordelen van samenvoeging
zijn dat de gemeente zich
sterker kan ops tellen t.o.v. de
regering.
Nadelen zijn veel grot er, met
name vele voorzieningen zullen
gerealiseerd gaan worden in de
hoofddorpen , terwij l de bij 
dorpen zoals Garmerwo lde nog
harder moeten gaan werken
voor hun voorzieningen.
Bovendien wordt de afs tand
burger-gemeenteraad veel
groter.
Per inwone r krijg t de gemeente
tevens I 15,- minder te
besteden .
Op de vergadering werd tevens
een film vertoond over het
Zeeuwse dorp Nisse. In deze
fi lm werden de verschi llen ge
toond tussen 1955 en 1979.
Een erg mooie fi lm die zeker
een grotere belangstell ing ver
diende dan nu het geval was.
Geesje

Want juist op het platteland
vind je in deze periode een
overvloed aan vruchten die 
vaak voor niets T voor het op
rapen liggen en die een dank
bare basis vormen voor tal van
overheerli jke wijnen die in
smaak en karakter verrassend
genoeg niet onderdoen voor
dure wijnen uit 'de kelders van
Verbunt'.

< In andere, warmere landen zijn
dat in deze l ijd van het jaar na
tuurlijk de druiven en daar
worden dan ook de bekendste
wijnen van gemaakt. Bij ons zijn
dat appels , peren, pruimen, vlier
bessen, rozebottels, sleedoorn
appeltjes en noemt u maar op.
Vooral in het Garrner- &
Thesingergebied treft men veel
(oude) appelrassen aan: Goud
voor de Wijnmaker !
Het princ ipe van het wijnmaken
is even eenvoudig als dat van
de oogst: het meesle gaat
vanzelf.
De basis van elke wijn is sap:
dat kan het sap van de vruch t
zélf zijn (geperste frambozen of
vlierbessen, of gecentrif ugeerde
peren) of tot moes gehakt
vruchtvlees (bijv. appels)
overdekt met kokend water.
Twee andere benodigdheden
zijn suiker & gist. De suiker
dient niet als zoetstof maar om
door de gis t te worden omgezet
in alcohol, want laten we wel
wezen: daar gaal het uiteindelijk
om. In het hieronder vermelde

Nu het eenmaal oktober is zie je
om je heen van aues gebeuren
dat alleen aan de herfs t is voor
behouden: bladeren verkleuren
en vallen af, tuinen en bouwland
worden winterklaar gemaakt en
het weertype past zich ook bij 
zonder atten t aan . Binnenkort
snorren de kachels weer, gaat
de lamp vroeger op en zitten we
de hele avond rond de tafel ,
bezig met allerlei dinge n die
doorgaans 'gezell ig' worden
genoemd.
Eén van de bezigheden die men
in deze streken niet vaak aan
treft , maar die in andere landen
door tal van mensen - jong &
oud - in dit jaargeti jde wordl
uitg eoefend is het maken van
wijn.
Door de geringe bekendheid die
deze tij dsbesteding hier te lande
geniet, kan het gebeuren dat
menigeen bij het horen van
'wijn ' denkt aan sjieke jonkers
en stadslu, die moeil ijk staan te
doen bij kaarslicht in een slecht
verlichte, sto ffige kelder en dan
gewicht ige taal uits laan als 'wat
'n ondeugend boeket' of 'vol op
de tong met een jeugdige
afdronk', terw ij l ze alleen nog
maar aan het glas hebben
geróken.
Nee, wijn maken is zo oud als
de mensheid en is daarom net
zo gewoon als de mensen die er
eeuwenlang mee bezig zijn ge
weest, en dat waren meesta l
boeren en plattelanders.

Op 29 september jl. hield de Ver.
v. Dorpsbelangen Garmerwolde
haar najaarsvergadering in café
De Leeuw.
De opkomst was zeer teleur
stellend, slechts 26 mensen be
zochten de vergader ing.
Misschien dat het voetba lien op
de t.v, en het volleyba l in de
sportha l hier ook mee te maken
hebben gehad.
Dhr. Hardus van de Ver. kleine
dorpen Groningen vertelde iets
over deze vereniging, waar ook
Garmerwolde lid van is!
Vele zaken die ook voor
Garmerwolde van belang zijn,
werden door dhr. Hardus be
sproken, zoals het hebben van
het rijdend postkantoor, het be
staan van de lagere schaall
kleute rschool en busli jnen zijn
zaken waar deze verenigi ng zich
voor inzet.
In 1986 is het mogeli jk dat de
buslijn St. Annen-Thesinge ver
vangen wordt door een belbus.
Ook vertelde dhr. Hardus iets
over de gemeentelijke herin
deling wat bet reft Ten Boer. Er
zijn 2 mogelijkheden, nl. Ten
Boer blijft zelfstandig of onze
gemeente wordt samengevoegd

lIajaarsyersaderins
Dorpsbelansen


