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Op bezoek b~i bode Kien
Op 1 oktober 1982 stopte Cornelis Reinder Klei (Kees) met de
bodedienst, die hij in 1952 van zijn vader had overgenomen.
Aangezien dhr. Klei een geboren en getogen Garmerwolder is, gingen
wij naar hem toe om ons uitgebreid te laten vertellen, wat een
bodedienst nu eigenlijk inhield en hoe alles zich ontwikkeld heeft in
de loop der jaren.
Dhr. Klei ontving ons hartel ijk , de poes had zich gezellig op zijn
schoot genesteld , dochter Annie voorzag ons van kolfie en vulde
soms het verhaal van haar vader aan. Ook heeft zij ijverig gezocht
naar een oude foto van de eerste auto, die gebruikt werd.

In 1970 besloten de gemeente
en het besluur van de boden
vereniging tot de bouw van het
Vervoerscentrum Groningen aan
de Bornholmstraat.

BRANDSTOFFENHANDEL
Tot zover de bodedienst van
dhr. Klei, want naast de bode
dienst was de fa. Klei ook actie f
in het bezorgen van brandstof:
briketten, eierkolen, anthraciet ,
nootjes 4 en 5. In 1926 had de
vader van dhr. Klei besloten tot
het zelf halen van brandstof uit
Engelbert en vest igde daarmee
de brandstoff enhandel. Bij het
Woltj erspoor (opgeheven in
1940) moesten vader en zoon
dan de wagen kolen, die ze
besteld hadden en waar zo'n 20
a 25 ton inzat, leegha len en zelf
de kolen in de zakken scheppen.
Ze begonnen om 4.00 uur
's morgens en waren tegen
6.00 uur 's avonds klaar. Pas
veel en veel later werd d.m.V.
een transportband en een kiep
auto de wagen geleegd. Daar
was ook niets meer aan,
vertelde dhr. Klei lachend, met
de handen over elkaar had je in
een mum van ti jd de kiepauto
vol !
Zo vertelde dhr. Klei ook, dat er
nog veel mensen waren, die een
verkeerde kachel kochten
vroeger. Ze gaven in de winkel
alleen maar het oppervlak van
de kamer op, maar vergaten dan
erbij te zeggen of het huis erg
op de ruimte stond of op het
noorden enz.
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kans erg groot was, dat ook hij
zijn auto eens moest inleveren
en verstop te de auto . Toen de
Wehrmacht inderdaad kwam
vorderen konden ze de auto niet
vinden. Een heel spannend
moment, maar de auto was
gered en kon na de oorlog, toen
er weer benzine was, direct
dienst doen. Deze auto hield het
nog vol tot 1950.

BODETERREIN
In de oor log werd de bodedienst
door de fa. Klei uitgebreid, door
de dienst van Johannes
Veenstra. In 1963 kwam de
dienst van Kees Jansen erbij en
in 1968 de dienst van Van
Zanten uit Thesinge.
Nog even terug naar 1940, toen
de bodewagens niet langer in
het centrum van de stad
mochten blijven, maar een
standplaats kregen op het bode
terrein aan de Bloemsingel. De
gemeente had hiertoe besloten,
omda t de stad te vol werd door
hel groeiende aantal auto's en
de tramrails, die er toen nog lag.
Het bodeterrein was eigendom
van de Rijksuniversiteit en werd
voor een periode van 30 jaar aan
de gemeente verhuurd. Op de
standp laats werd een box van
5 x 5 m gehuurd, het personeel
van de bodenvereniging zorgde
ervoor, dat de pakjes van
dhr. Klei in zijn box terecht
kwamen. Geen geren meer voor
Kees Klei om bij de zaken de
verschillende bestell ingen af te
geven, ook de adminis tratie
werd geregeld op het
bodente rrein.

een stapel petten of een part ij
kostuums op zicht meenemen,
want de mensen hadden zater
dags geen vrij om te gaan
winkelen in de stad.
De laatste boodschap van de
dag was alti jd voor de dokter.
Eerst dokter Anderson, daarna
dokter v.d. Werff en uiteindelij k
dokter Friezema. Deze
bestellingen hielden op, doordat
er een apotheek in Lewenborg
kwam en dokter Friezema alleen
nog medicijnen aan Garrner
wolde mocht leveren.
Eén keer per drie maanden
bracht dhr. Klei de zaken in de
stad de tac turen voor het
bezorgen van de goederen. Hij
ging dan op de fiets in één dag
131 zaken en het overkwam hem
ook, dat alle 131 zaken meteen
betaalden. Dat is bevredigend
werken! De firma Hooghout was
een hele goede klant.

DE EERSTE AUTO
In 1931 , Kees Klei was toen zes
jaar oud, kreeg zijn vader zijn
eerste auto , een Chevrolet uit
1927 (zie foto). Kleine Kees hielp
zijn vader met het bezorgen van
pakjes in achterafgelegen
straten.
In de oorlog werd die auto door
de Wehrmacht gekeurd om
eventueel gevorderd te worden.
Gelukkig gebeurde dat niet,
maar vader Klei begreep, dat de

GEREGELD EN ONGEREGELD
VERVOER
Cornelis Reinder Klei werd in
1924 geboren in de zogenaamde
Werkmanstraat, een zijstraat
van de Oude Rijksweg. Tot 1951
waren er in de gemeente Ten
Boer geen straatnamen; de
verschil lende dorpen werden
aangeduid met een lette r.
Thesinge bijv. was C,
Garmerwo lde was D.
De vader van dhr. Klei was
vrachtrijder met ongeregeld
vervoer en met geregeld vervoer.
Dit laatste is de bodedienst en
dat hield in, dat hij op dinsdag
en vrijdag met zijn kar met
paardentractie allerhande zaken
bezorgde, die de mensen uit
O.H. Brug, Ruischerbrug,
Garmerwolde en Noorddijk
bestelden.
De bodewagens stonden in
Groningen o.a. op de Grote
Markt, de Vismarkt, het
Zuiderdiep, de Ossemarkt en de
loopjongens van de winkeliers
brachten de bestelde pakjes
daar naar toe. De bestellingen,
die de mensen in de loop der
jaren deden wisselden, maar
alles was mogeli jk. Vlees bij de
slager bijv., maar ook een
nieuwe po, een reparatie aan
een onderjurk of een nieuw
kunstgebit. Vaak moest dhr. Klei
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Dhr. Klei moest dan maar weer
zorgen voor de juiste kolen,
zodat de kamer toch wel warm
werd. De kolenhandel verdween
in ± 1962 tengevolge van het
aardgas.

AARDAPPELEN
Terwijl de brandstoff enhandel
terug liep, begon de Aankoop
centrale met het vervoer van
aardappel s en had kiepauto's
nodig . Door een toevall ige
samenloop van omstandigheden
was Kees Klei net aanwezig
toen zijn auto nodig was en
daardoor vervoert hij al 21 jaar
aardappels. Als dhr. Klei het te
druk had met het vervoer van
aardappelen, kreeg hij hulp van
zijn doc hter Annie, die dan de
pakjes rondbracht in de Kever,
want de 'dienst' moest door
gaan op dinsdag en vrijdag. De
laatste jaren waren er voor
boderijder Klei weinig goederen
meer te bezorgen. Er kwam nog
bij, dat de huur van een box ver
hoogd werd en, omdat er door
de vervoerders zelf aandelen
gekocht moesten worden,
werden de kosten te hoog.
Gelukkig wilde dhr. De Vries uit
Huizinge de dienst van dhr. Klei
overkopen. Dit gebeurt met be
hulp van de verkeersinspectie,
want als op je vergunning staa t,
dat je rijdt op bepaalde dagen,
dan moét je ook rijden op die
dagen, al is het voor één pakje.
Het motto was: 'de dienst mag
niet gestaakt worden'.
En zo heeft dhr. Klei tot 1 okto 
ber de dienst niet gestaak t en
vele mensen uit de omringende
dorpen en uit Garmerwolde
zullen hem daar zeer dankbaar
voor zijn.

Peta Jurjens
Elisabeth Schuling

CondU:ie
trainins
In september begonnen we, als
wat dikbu ikige kortademige
sporti evelingen aan de eerste
train ing onder de deskundige
leidi ng van Cees v.d, Enden.
In het begin viel het niet mee,
maar al snel merk je dat je
conditie verbetert .
Helaas is het aanta l trouwe
deelnemers terugge lopen tot
vijf, zodat de groep eigenli jk wat
te klein wordt om er nog mee
verder te gaan. Dat zou jammer
zijn . Daarom een oproep aan
alle Garmerwolders en
Thesingers tuss en 14 en 74 jaar.
Trim U Fit: elke woensdag avond
van kwart over zes tot zeven uur
in de nieuwe sportzaal. (kosten
slechts f 1,50 per keer)
De hoofdzaak is de gezell igheid,
dus schroom niet en kom eens
langs .
U kunt ook bellen voor meer
informatie.
Henk van Weeghel, L V.d. Veen
straat 7, tel. 416119.

Om acht uur 's avonds puilde
het zaaltj e van café v.d, Toorn,
waarvan eerst dan blijkt dat het
helemaal niet zo groot is, uit
van de belangstellenden voor de
jaarli jkse neijoarsvesiede. Lange
tafels stonden door het caf é op
gesteld en er was koffie met
spekdikk'n.
De voorzitt er, Willem Zijlema ,
opende de avond met een toe
spraak. Hij sprak namens de
Vereniging van Dorpsbelangen
de hoop uit dat wij het nieuwe
jaar op deze avond in een goede
sfeer en saamhor igheid zouden
beginnen. Hij wees erop dat we
het met elkaar moeten maken
en elkaar daarom nodig hebben
om een eenheid en een goede
samenleving in ons dorp te
kunnen opbouwen.
Vervolgens spraken Thomasvoar
(Roelf Jansen) en Pieternel
(Roelie Dijkema, die ook de
tekst schreef) hun goede
wensen voor 't nieuwe jaar uit
en lieten tevens de gebeurte
nissen uit het oude jaar nog
eens de revue passeren. De
tekst daarvan drukken we hierbij
graag voor u af, omdat het alles
te maken heeft met ons eigen
dorp.
In het tonee lstukje 'Buurt
proatjes ' liet de zangvereniging
'Lovende Stemmen' zien dat ze
behalve het zingen ook de kunst
van het toneelspelen verstaan.
Motaal van dit verhaal was dat
als je een zieke man in huis
hebt, je niet alle (goedbedoelde)
praatjes van de buurvrouw moet
aannemen, maar er beter de
dokter bij kunt roepen, die is
daar tenslot te voor.

Na de pauze bracht onze volks
dansgroep maar liefst acht
dansen op de planken, waarb ij
ze door de beperkte ruimte de
rokken waarschijnlijk niet zo
zwierig konden laten zwaaien
als ze anders missch ien gewend
zijn. Niettemin moesten ze nog
een toeg ift geven. Ook de aan
wezige heren werden in hun
aktivi teiten betrokken , wat
menigeen een lacht raan deed
wegpinken.

Onze voordrachtskunstenares,
Martje Veldman-Vegter , bracht
het stuk 'Floddermadam' ten
gehore. 'Als de kat van huis is,
dansen de muizen'. Dit spreek
woord werd hierin wel bevest igd.
Als je als moeder en huisvrouw
eens een dagje van huis wilt om
naar Zuudloardermarkt te gaan,
kun je je orders net zo goed op
het behang schri jven als joe'n
dochter net zo'n floddermadam
is als in dit stuk .
Tot slot bracht 'Lovende
Stemmen' nog een toneelstukje:
'Appie bringt oetkomst' . Hiervan
hebben wij een raar woord
geleerd: Tuutebekkie. Het pad
van de liefde gaat niet alt ijd
over rozen en kerels kunnen af
en toe toch ook rare merakers
zijn, als ze 't in de kop hebben.
De vrouwen lijken de enigen te
zijn die 't verstand er nog een

beetje bij hebben. Maar als
Appie zich ermee bemoeit , komt
alles toch nog tot een goed en
verrassend eind.
Na de brandewien mit rozien en
de tombola was 'I afgelopen en
konden wij dacht ik voldaan
terugzien op dizze neijoars
vestede. De opzet van Dorps
belangen , nl. het jaar op deze
avond in een goede sfeer te be
ginnen, is dan ook zeker
geslaagd te noemen!

THOMASVOAR EN PIETERNEL
Wie, Pieternel en Thomasvoa r,
wensen joe nog veul zeegn ien
't neie joar.
Joa'n hail joar hebben wie weer
veur ons staan ,
loat'n we probai ern ons d'r weer
goud deur Ie stoan.

Dat tieden minder worden,
verneemn wie alle doagen ,
er vaaln aal meer onts loagen.
Veural de jeugd komt hai l nail
an bod,
dei lopt wat om en walt nait wat
he doun mot .
Wie stappen moar gauw over op
wat aans,
en goan het afloopn joar nog
eevn bie laangs.

Er is weer van alles ien ons
dörpke gebeurd,
voutpad mit boomn op loan is
kloar en rimpe ls hebben wie d'r
ook had,
moar dei binn'n d'r gauw weer
oetscheurd.
Doar kwam zoveul krit iek op l ös,
gain wonder, het hoes tri lde je

I onder 't gat bie aal dat gehös.
Vrachtwoag'ns en melkboer
kroop'n der over mil 'n
slakkengang,
moar de snelhaidsmaniakken
waar'n hierveur echt nait banq.
Aarger nog, mit 'n krOsgang
vernam je 't ze nait ,
dus d'r oet moar weer dei
ondingen, lot Weyers zien
verdrait .
' t Het wel 'n nuver cent kost , zo
is 't wel weer,
wie wachtn nou moar of hou 'I
verder gait,
want Bremer is drok mit
advokoat'n ien de weer.
Gemainte het beloofd dat d'r
wat aan de snelhaid wordt
doan,
moar loat de pliets ie moar ains
controleern
en fikse bekeurns oetdail n, den
is 'I misschai n ook wel doan.

Aale hoez'n benn' gelukkig vol
ien Pabbemeras,
Iwei stonden laang leeg en de
leste kwam Evert juu st van pas.
Je kennen ook mooi rond loop'n



overzichl van vanoavend lol
'I lest.
Zangverain dul 'n paar ton eel
st ukjes en Marlje het een
veurdracht ,
en de volksdaans groep van
Taisn vragt ook joen aandacht.
Verder hopen wie dal de
brandewien mit rozien weer
lekker smoaken dil jaar,
en dat wie een gezellige oavend
hebben mil mekaar.
Wie neem'n nou ofsc haid van
joe als Piel ernel en Thorn asvoar,
en loat'n we zeggen lol
'I volgend jaar.

Dansayond
café De Leeuw
Op 2e kerst dag had café
De Leeuw een dan savond
georganiseerd . Na aanvanke lijk
een aarzelend beg in werd het
een prima feest. De 'Brothers'
zorgde n voor uit stekende dans
muziek. Als hoogt epuni van de
avond kan wel het opt reden van
een 'Bodybuilder' gemeld
worden.
Vergeleken mei de vele
Thesingers waren de eigen
dorpsbewoners wel wal
min nel jes verlegenwoo rdigd .
Volgende keer beie r??

H.V.

deden gelukkig meer kiender mit
den 't veurig jaa r to t onze
vreugd.
Ze hadden alle maa l goud heur
besl doan, dat kon je wel zain,
maar d'r waren maar een paar
pries kes, 3 veur groot en 3 veur
klain .
Wim Dussel het een lezing
hollen over zien fietsl ach t deur
Amer ika,
hal vertelde hail boeie nd en
verloonde d'r bie een dia .
Maar hal mensen, wal zalen wie
ien nood,
de veurverkoop van kaarten was
nail groot.
Maandags waren d'r nog ma ar 6
kaarten verkoch l,
daarom hebben wie zulls an
afzeggen docht .
Wie hebben deurzet want wie
wollen 't zul f groag zain,
maar goud ook, want 't brocht
toch nog zo'n 40 man op bain.
De helfl te min, wal de
onkos ten anga il ,
waar ligt dat toch an mensen,
wat wie ook organise ren,
't is alti ed 't zulfde laid.
Op zo'n menair wordl ans
penn ingmeester oetschud,
want den roakl de kas gauw
oetput.

Zo luu, wie bennen zo'n beetje
alles bie laangs west,
nog even een proqrarnrna-

Garmerwolde,
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Maar, 0 wee, 'n grol e to ut haar
ain van ons begaan ,
rechts ien plaats van links
haarn wie ien de rou te slaan.
Dus gin gen ien Winsum veuln
ien de fout ,
ons excuus daa r nog veur, maar
gelukkig kwam loch al les weer
goud .
Dat 't een moo i l acht je was ,
vond eiken ain,
veur de thoesbl ievers een
aansporing veur de volgend e
keer messchain .
Wie hebben d'r een wis selbeker
op slaan,
Jan Mollema kon d'r veur 't
eerst mit naar hoes gaan.
Hai mout hom dil jaar
verdedige n, dal is zien plicht,
nait woar,
maa r luu geef hom part ij en
maak hom 't zwaar.

Ook louwt rekken hebben we
weer holl' n, net als 'I veurige
jaar,
we hadden weer 12 ploug'n bie
mekaar.
't Was gezellig drok op 't laand,
d'r slaan hail wat publiek langs
kaant,
de i moudig den heur ploug vurig
aa n,
d'r werd goud stried leverd, daar
kon je van op aan .
Hierveur was ook een
wisselbeker koc ht ,
en luu , wel haar dat nou van
Kerkst raal doc ht,
net als 'I jaar d 'r veur,
gingen zai d 'r mil de eer
vandeur.
Jan Vegter was weer omrouper
en dat dee hai meroakel goud ,
mil 'n stukje muziektu ig, hai joe
wat helsig haid ien 't bloud.

De loenkeur'n leverde een poar
van joe weer een prieske op,
echt waar luu, de rentnaiers
lagen hier op kop .
Dei hebben d'r vanzuIl ook al le
tied veur,
maa r veur 't veule waa rk
allemaal d 'r aan besteed, alle
hulde heur.
An de bait 'n wedsl ried veur de
schaaljeugd mit St. Meerten,

Rabobank ~
geld en goede raad

ien Thals'n nou,
deur Bakkersl roal zo naar
Mou shörn lau,
'I is nel een scharrel laan tje zo
te zain,
daar ken je de jeugd meer over
vertellen misschain.
Den 't speu lveldje, joa daa r is
veul gebru uk van moakl,
nait altled in gooie zin, d 'r is
ook wal kapot maakt.
Bankjes binnen nog ien maak,
dus de i kom m' n van veurjoar,
op 'I veldje en ien d örp en paar.
Maar om netl 'n ien de doe l'n te
kr ieg' n, da t is l och zo stoer,
ze geev'n 'I geld laiver oei an
terrasstoul en veur de
'tannis' club ien Ten Boer.
Maar wie Taiseners vechten
deur
en loat' n ons nait onder 't mous
stoppen heur.

Nog wat luu, al een mooi l iedje
komt d'r muziek oet ol
kerk's too rn,
't ken misschain nait eiken ain
bekoorn,
wie vien 'n het echter een pracht
idee.
Jonges, 'n carillon ien Taisen,
moakl deu r Dick v.d. Ree,
maa r 'I is deur hogerhand
ofkeurd ,
maar daarom nail gelreurd.
Zo lang 't er ien zit hebben wie
d'r plezair van,
kom t 't er een stoepe rt op, den
op de bres alleman .
Misschain zal 't zo'n vaart nait
loopn,
de kerkcomm issie zal wel
biedraa ien, loaten we hoopn.

Wie hebbe n 'I of loopn jaar weer
van alles op touw zei,
zoal s een koolzoadfietslocht ,
maar noatuurlijk ook dit jaa r
regende het .
Gelukkig deden daar nog hail
wat moudigen aan mit , da t wel,
er waarn er bie, de i waren nat
lot op 't vel.
Ook haarn wie weer een
puzzelr it oetzet ,
'I was een beet je teleurstel lend,
maar 15 au to 's deed'n d'r an
met.



Pla'C:'C:elandsyrouwen
Garmerwolde
Op 15 januari hielden de Platte
landsvrouwen afd. Garmerwolde
haar Neijoa rsverzide bij café
De Leeuw. Ook de echtgenoten
en bestuursleden van de
plaatselijke verenigingen waren
voor deze avond uitgenodigd.
Na een kopje koffie opende de
waarnemende presidente deze
feestelijke bijeenkomst. Zij
herinnerde in haar openinqs
woord aan de brand in café
De Unie afgelopen zomer. Ook
onze vereniging heeft daar vele

Jaren haar bijeenkomsten ge·
houden. Er is nu een kale plek
ontstaan die het dorp ter
plaatse een heel ander aanzien
heeft gegeven, wat erg jammer
is.
Na de opening werd nog een
kopje koff ie gedronken waarb ij
we werden getracteerd op
rolle tjes die door enige van de
leden zelf waren gebakken.
Hierna werd het woord gegeven
aan conferencier Gert Jan
Moesker. Hij bracht deze avond

Groningse en Drentse humor. Er
werd dan ook heel wat
afgelachen. De muziek was van
Uffert Nonkes .
In de pauze werden lootjes ver
kocht voor de tombola .
De taarten gingen naar de
dames F. v, Huis en H. Ebeling
en dhr. D. Groenhagen. De
rollade werd gewonnen door de
fam. Jannes Wieringa .
De eerstvolgende bijeenkom st is
op 16 februari a.s.

Oudejaars
ayondjn
Garmerwolde
Hebt u er ook zo van genoten,
dat de oudejaa rsavond gezellig
en zonder problemen verliep?
Na vorig jaar zat de schrik er bij
menigeen in, maar nu gebleken
is, dat de jeugd rekening
probeert te houden met de
ouderen en ook leuke grappen
weet te bedenken, kunnen we
weer trots zijn op ons dorp .

Rederjjkers
kamer
'Wester'
Red. kamer 'Wester ' gaat op
10 februari naar het bejaarden
centrum 'Bloemhof' met het
stuk 'Ook mannen zijn maar
mensen '.
Op zaterdag 19 februari wordt
de eenakter 'Baron Beukenoot
en zijn butler' gespeeld op de
uitvoering van 'Harmonie ' in
café De Leeuw te Garrnerwolde.
Na het grot e succes van vorig
jaar gaan we weer een open
luchtspel spelen,
Het blijspel 'Beloofd is beloo fd'
van J, Hemmink Kamp wordt op
2 en 3 september a.s. voor het
voetl icht gebracht.
Het beloofd weer een groot
spektakel te worden , dus
noteert u deze datums alvast!!

IIjeuw
redactjeUd
Als nieuw redact ielid wil ik mij
graag aan u voorstellen.
Ik ben Elisabeth Schuling en
woon nu bijna zes jaar in
Garmerwolde , samen met Jan,
Lokke, Saartje en Rhoda.
Na de middelbare school heb ik
frans gestudeerd en een tijd les
gegeven. Toen we nog in
Lewenborg woonden heb ik
meegeholpen met het oprichte n
van de peuterspee lzaal, de Jena
plansc hool en het Vrouwen
project , waar ik o.a. in de
redactie van de krant zat.
Helemaal onervaren ben ik dus
niet op dit gebied.
Ik vind het wonen in Garmar
wolde fijn en ben erg qeïnteres
seerd in het wel en wee van het
dorp. D.m.v. het werk in de
redact ie hoop ik nog meer van
Garmerwolde en Thesinge te
leren kennen.
Ik heb altijd met veel belanq
stelling de G. en T.·express
gelezen en daarom vond ik het
erg leuk, dat mij gevraagd werd
deel uit te gaan maken van deze
krant.

Elisabeth Schuling

lIieuwjaars
borrel
Nieuwjaarsdag hield café
De Leeuw een nieuwjaarsborrel.
Een ieder die de familie Stoker
de beste wensen wilde brengen
was van harte welkom. Een
prima geste die door een groot
aantal dorpsbewoners hogelijk
gewaardeerd werd. Onder het
genot van menige hartverster 
king en oliebol werden de
diverse oudejaarsnach tbete
venissen uitgewisseld. Het oor
spronke lijke borrelu urtje werd
twee uur en nog wat. Hopelijk
wordt zo'n Nieuwjaarsborrel
volgend jaar herhaald en komen
er nog meer dorpsgenoten, want
mij is het prima bevallen. H.V.
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Voor het uit v oeren van Joop HI-FI /; KWEKERIJ
we rkzaamheden van velerlei lIoordhol

aard . TELEVISIE
Staat het loonbedrijf 'Sto weza ' Bo...ag·hd FIRMA R. VEENSTRA

dag en nacht voor u paraat.
Levering va n alle soorten

ri jwielen. motoren,

~
bromfietsen Biedt een

ZUNDAPP . KREIDLER • GARELLI
·VESPA · TO MOS · YAM AH A volledig

FAN TIC assortim ent
• Alle k let.l~ e" 1'I'JOde~ Uil VOOf'O(ld voor
~r _ Vele oc<mOlI'e1 M ooderoekn kamer en tuin

• Pnmo~"e en~rolle E. Havenga
RUKSWEG 15

GA MERWOLDE
Oude Rijksweg 9TELEFOON 05902-1624

lnl.: P.J. v, Zanten Werk pliUlt s 's m undilgs de ge he le Garmerwolde Garmerwolde 050·416280
Tel. 050-41609 1b.g.g. 050-4 16328 dilg geslo ten 050-416425 Ten Boer 05902·2946



OUebollen bakken me~

de Harmonlie

Fees~weekGarmerwolde

Zoals ieder jaar heeft de
Harmonie ook eind '82 weer zijn
jaarlij kse oliebollen actie
gehouden,
Dert ig december om één uur
werden de eerste schepjes deeg
in de olie gedaan.
Voordat dit kon gebeuren was
er al heel wat werk verzet. Er
moesten vergunningen worden
aangevraagd bij verschillende
gemeentes, er moesten allerlei
dingen worden ingekoc ht,
stencils rond gebracht en ten
slotte nog allerlei spullen klaar
gezet worden .
Maar donderdag was het dan
toch zo ver. Na eerst wat moeite
om de olie op goede warmt e te
krijgen ging het bakken
geweldig goed. Het was hard
werken, maar desondanks ging
het er erg gezellig toe.
Vanaf drie uur kwamen er
mensen naar de schuur om
warme oliebollen te kopen en
gingen ook de eerste auto 's weg
om te venten.
Tegen het einde van de middag
was er soep of snert met
broodjes voor alle medewerkers,
zoals bakkers, inpakkers enz.

Op dinsdagavond 18 januari
vond er . onder voorzitters chap
van de Vereniging van Dorps
belangen . wederom een ver·
gadering plaats over de
feestweek in Garrnerwolde.
Alhoewel het nog veel te vroeg
is om al met een vol ledig
uitgewerkt programma te
kunnen komen, bleek, dat het
bestuur zelf al het nodige werk
had verrtcht r
Vast staat in ieder geval, dat de

Dat eten ging wel in groepjes
want het bakken moest
doorgaan.
Ondertussen kwamen ook de
auto 's met venters weer terug.
Ook zij lustten wel iets warms.
lets voor middernacht werd het
weer rusti g in de schuur van
huize Stol. Het bakken was çe
stop t en alles werd opgeruimd.
Alleen een stelling vol met
zakken met oliebollen her
innerde nug aan het bakfestij n.
De volgende dag waren vele
leden en ook enkele niet-leden
al weer vroeg aanwezig om de
laatste zakken met oliebollen te
verkopen.
Ook dit jaar was de actie weer
geslaagd. Er waren een aanta l
zakken minder dan vorig jaar,
maar alles wat we gebakken
hadden is verkocht.
Zo'n actie zou niet kunnen
slagen als er niet zoveel mensen
bereid zouden zijn om mee te
helpen.
Allen bedankt namens de
Harmonie.

Petra

feestweek er komt en wel van
woensdag 6 juli tot en met
zaterdag 9 juli.
Vast staa t ook, dat er weer heel
bijzondere dingen in ons dorp
gaan gebeuren.
Bovengenoemde data zijn het
waard om alvast genoteerd Ie
worden!
Er zal voor iedereen weer heel
veel te genieten zijn. Dat is nu
al wel zeker!
Wij houden u op de hoogte.

PrliJsyraa8
Waar eens calé De Unie stond,
is nu een kale vlakte, vol met
gaten. Het lijkt eigenlijk meer op
een krater.
Over de bestemmi ng is nog
niets bekend.
De redactie looft een fles wijn
uit voor het meest or iginele idee
voor een bestemm ing.

Enkele Ideeën zijn al geopperd:
· een muziekkoepel
· een skelterbaan
· een dorpsplei n met een pomp
in het midden

De fotograaf dacht dat een
klokkestoel het wel goed zou
doen.

De beste inzendingen worden
gemeld in de volgende krant.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

Van der Molen leYer~ nie~ alleen
zonneschermen

N atuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmakerij zich bezig me t het
opnieuw bekleden van mark iezen. of met het r eparer en van

tenten.
O ns Jeveringspro gramma o mvat verde r:

vouwwanden, verduisteringen. ro lluiken , voorz etramen en
ko st ruk rie w er ken .

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa. ti. Y.d. tlolen & Co.
Kantoor en werkp laats: Oude Rijksweg 12. Ga rrncrwolde . tel. 050-416098.

Aoviseuze voor Lewenborg : mev r. H. Dr ewcs. Meerpa.a.1 170, tel. 050-41053 1.



A wondJe IlIlm
In de laatste maand van het
oude jaar stond er geen
activ iteit op het programma van
de Platt elandsjongeren.
Om de schade een beetje in te
halen gaat het in januari dubbel
op.
Het nieuwe jaar werd geopend
met een nieuwjaarsborrel in
café 'J äqerrneiste r', Vele leden
kwamen even langs om leder
een gelukkig nieuwjaar te
wensen.
Op vrijdag 14 januari had de
P.J.G. een fi lmavond in café
De Leeuw. Om ongeveer
20.30 uur stond alles sta rtklaar.
Eerst werd er een korte fi lm over
de Hanegevecht en '80 getoond.
Deze film hadden we geleend
van Klaas Slager.
Hierna even een korte ingelaste
pauze, maar daarna kon ieder

lekker onderuit zakken voor de
fil m 'Grease', met als hoofdrol
spelers Ol ivia Newton John en
John Travolt a. De film bestond
uit drie delen. Even ontstond er
verwarring doordat enkelen die
de film voor de tweede maal
zagen, dachten dat het eerst
gedraaide deel, het middelste
was. Gelukkig bleek dat niet zo
te zijn.
Na de film werd er muziek
gedraaid en konden de lief
hebbers nog even de benen
losdansen.

Het weekeinde van 22 en 23
januar i brengen we een bezoek
aan onze Duitse vrienden, ter
ere van het 3O-jarig bestaan van
de 'Landjüçend' .
Hierover volgt nog meer !

Petra

55 JAAR

Al s na het feest de gasten
Vrolfjk zijn heengegaan
Bli jven de belde oud jes
Saamme t hun feestvreugd staan,
Maar ac h, na vele feesten
Feesten van voor heen
Was ' t deze laatste
IIooler las er geen ,

55 JAAR

KOLMAN

55 JAARGETROUWD

Het feest was op
Oe centen ook
Maar ik kon mfjn dorst nog lessen
Eers t dronk ik van de Inhoud
Nu van de lege flessen.

&
55

- De Thesinger damclub
kampioen geworden is. In de 1e
klasse van de Noorder
Dambond van de provo
Groningen . . .
- Zij nu promoveert tot de
Hoofdklasse . . . Proficiat !

Kerkdjensten
Heryormde
Gemeente
6 feb. 10.00 uur: Garmerwolde:
ds. C. de Vries-Batenburg, doop
13 feb. 19.00 uur: Thesinge:
ds. E.J. Stru if, grunneger dainst
20 leb. 10.00 uur: Garmerwold e:
ds. C. de Vries-Batenburg,
gezamenlijke dienst
27 leb. 10.00 uur: Thes inge:
ds. C. de Vries-Batenburo

tluzjek
ujtYOerjns
6Harmonje'
zat erdag 19 februari heeft de
muziekverenigin g 'Harmonie'
zijn jaarlijkse uitvoering.
Korps en drumband zijn al weer
druk aan het repeteren met ver
schi llende nummers, die zij ten
gehore zullen brengen.
Als beiden enkele werken ge
speeld hebben, volgt er een
toneelstuk in één bedrijf, op
gevoerd door de toneelver
eniging 'Wester'.
Na het offic iële gedeelte is er
nog gelegenheid om te dansen
op muziek van Mood and Fun.
Deze band heeft in vroegere
jaren al eens zijn medewerking
verleend en viel toen zeer in de
smaak.
Deze avond word t gehouden in
café De Leeuw te Garmerwolde
en begin t om 19.30 uur!

Petra

--
GARMER & THESINGER EXPRESS

Red akt ie : Henk Vli em , L. v.d. Veenstr aa t 14,
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Schildersbedrüf

H. Hofstede

ver' . glas - behang ·

klompen - laarzen

Onze meubels
mogen

I

gezien
worden!

9797 PC Thesinge,
G .N . Schutt erlaan 28,
relefoo n 05902 · 1957

slagter
telefoon 05902·1383 interieurverzorging
stadsweg 63.9791 kb ten boer betimmeringen



Konlln811nneda8 JO aprlIl
IIn Garmerwolde

·ctrpsproat
Aalmoal nog 'n gelukkig en
gezond 1983.
Is 't joe ook opvall' n dal zoveul
mens'n dat 'gezond' d'r dit jaar
bie zeed' n?
Terwiel wie dit schriem'n benn'n
d'r 'n Doel grieppati ënten, maar
wie hoop'n dat joe de rest van 't
jaar gezond oliem 'n magg'n.
Wat hemm'n wie aans makkelke
winter an diz lied ta u. Ook veur
de vogels . Dei huim'n haast nait
bievouert worr'n. Zai kenn 'n zuil
heur kostje nog wel
opscharrel'n. As ' t weer wat
mind er word t met snel en ies
den rnoutn mens'n maar weer
'n beetj e blesprtnq'n . Dus loat'n
wie dat nait vergee!' n want dat
ken ook qebeur'n zo as mie d'r
lest verteld wör . Ol 't waa r is
wai t 'k na it ,
maar 'n man an Dörpsweg , zien
naam oen 'k vergee!' n,
dei gal zien hond sums nait te
veul te vree!' n.
Maar op 'n keer en dat is wel
woarhaid heur,
brook hom zien kun st çeb it
midd'ndeur.
Hai is dou met 'n gekke kop van
hoeze goan
haar eerst geoit in piestik puutje
doan.
Maar de hond haar ook nait
st ille zee!' n
hèt hom 't haile kunstgebit
vervree!'n
dat kost hom nou wel 'n moo ie
cent
doarveur haar hai beter
hondebrok ke'n koop 'n kent.
Joa vremde ding'n get>eur'n d'r
overal. Zo gruide bie de lam .
Van Weeghel in ain nacht een
kerstboom op 't hoes.

In november zel l'n joe wel in
diu e kraant leez'n hemm'n dat
d'ollerkommissie de schoul 'n
getuugschrifl anbood'n hèt oet
1880 van 'n zekere Simon
Bolhoes. 't Was maar zo'n kort
stu kje maar d'r zat 'n hail
verhaal an vast.

Dei Simon Bolhoes - nog femilie
van verschi ll' nde Bolhoez'n oet
't d örp . kreeg in 1880, dou hai
van senout ol ging, 'n getuu g·
schr il t. Hou zien leem'n verder
verloop'n is wa it allain zien
fem ilie. Diue summer waar 'n d'r
'n paar mens'n met 'n bootje an
't voar'n en legd'n an in Lains.
Daar was maart - braderie . en
zo as i'3 wai!' n is 't wel gezell ig
wat langs de Kraam 'n te
drenteln.
Komm'n ze daar bie kraam van
'n opkoper zain ze dat getuug 
schril t liIJg'n. Dat rnozz'n ze
hemm 'n netuurlek. maar hou
neem je 7O'n ding met op 'n
klain bootje. Dat ging dus mooi
nait deur.
't Verhaal wör verteld ble
kenniu 'n, dei vonn 'n dat 't
getuugschri lt in Gaarmwol
heurde. Deze lest'n haar'n
lemilie in Lains en dei wörr 'n
inschoake ld om d'r achter te
komm 'n wel maart orga niseerd
haar'n om zo naam te wait 'n te
komm 'n van de opkoper. Dei
rnens'n in La ins haar'n int uss'n
dat getuu gschrifl kocht veur
verzoame laar in de lemilie en 't
ding ook al verstuu rd. Dou heur
't verhaa l verte ld wör woll'n zai
de verzoame loar wel vraag 'n ol
ze 't getuugschrift trug krieg'n
konn 'n en gelukkig van hai ook
dat het in Gaarmwol heurde. Zo
kwam het getuug schrifl dus
weer op zien oetgangspunt
terug, en kon d'oll erkommissie 't
de schou l anbaid'n.
Ken je d' r nog oet wies worr 'n?
Waar wie nou zo neisgiereg
naar benn 'n is, waa r zö t da t
getuugschri fl wel rondzwurm'n
hemm'n.
Zo kwamm'n wie zuil 'n paar
joar leed'n in "t bezi t van 'n
geooorteoewies waarop
handtaik'n van vaader en 'n
getuug e veurkomm 'n. Dan vraag
ie jou óf hou zol dat gaan
weez'n. Kind angeem'n en dan
weer an ' t waark of eerst naar 't
calé en d'r ain op drink'n.
En zo ging dat vrouger.

Koninginnedag valt dit jaar op
een zéér gunstige dag, n.1. op
zaterdag 30 april.
In tegenstelli ng tot voorgaande
jaren zal het feestelijke
geoeuren nu helemaal 'binnen'
plaats vinden. En wel in de
grote zaal van ca lé De Leeuw.
's Middags zal er een soort
knutsel, knoeien, dingen maken
happening zijn, terwijl er tussen 
doo r naar l ilm ol video gekeken
kan worden. De creaties die op
deze middag in elkaar
geknutse ld worden , kunn en
vervolgens van plusm inus 17.00-

Stoomllu.t;es
TE KOOP
Moulinex grill; 4 pi ts gasstel.
H. Kappeti jn, Dorpsweg 54 ,
Garmerwol de (050-414401)

TE KOOP:
Damesbromflets Peugeot I 150,-;
115 I Rheem gasooi ier, I 150,- ;
Opdek binnende ur vinyl t>ekleed,
58 cm breed, I 25,-;
2 m asbestpiip, 21 cm, I 50,-;
Stalen prol iel I 1202,75 m,
2 stuks f 200,- ;
PVC knietjes 12,5 cm lijm-mol ,
8 stuks I 40,- ;
Vloerdekself rame 0,5-0,8 rn,
f 10,- ;
Uniek peuteried ikant, hou t,
groen, 1,1-0,9 m, I 300,-;
Blank perspexbuis 12,5 cm,
2,5 m lang, 4 stuks, I 40,- ;
Wasmac hine AEG Lavalux,
1150.- ;

20.00 uur georuikt worden in de
'disco' voor de jeugd. Er zal een
'prijsje' verbonden zijn aan de
leukste creaties.
's Avonds zal er dan verder het
overbekende en oergezellige
Oranjebal zijn met een
uits tekende band.
Bovenstaand e is een voorlopig
overzicht en kan op punten best
nog gewijzigd worden.
In gra te lijnen bent u echter nu
al een beetje op de hoogte en
kunt u uw agenda al vast
invullen voor deze datum.

Isolatiek orrels Siliperl
0,8 kuub I 100,-.
Buitendeur hardhout, 90 cm
breed, I 150,- ;
300 handvormstenen, geel/oruin,
1 100,- ;
autocassetlerecorder 8 track,
f 10,-;
autoradio Sharp, I 10,-;
Raam + ruit 0,7·1,0 m f 25,-;
Sony tapedeck TG-366, I 100,-,
inc lusief banden f 200,-;
Monarch versterke r 70 W,
f 150,-;
DUAL draa itafel 1209, I 200,- ;
2 Philips box en 25 W, f 100,-;
Ouderwetse uitschuiftalel,
1200, - ;
Gordij nrail met toe oehoren tot
4 m, I 10,-.
H. Vtiem, L. v.d. Veenstraat 14,
Garmerwolde, 050-416341

Dan voor een lekker stukie taart ot gebak, even naar

BakkerU Stol

lets te vieren?

verkoop ...a n zelfgemaakte spullen
zoals

kleertjes
zelfgesponn en wol

tasjes
sierede n
portene

teken ingen
gra fiek

kle ine winkel in gro te ideeën

Oos terham rik laan 117
9715 PB Gron ingen
Telefoo n 050-772552

'tH
~
~

J.C. Kapte yn laan 18
9714 CP Groni ngen
Tele foon 05Q.730498\~• . \ " ' '1

. "' ~" - .... . , .. . . -_..

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddesu-aat I Tele foon 1262

"Rund-
e n Varkens

s lager ij

Bestellingen worden
bezorgd :

vrij dagmo rgen te Thesinge
vrijdagm iddag t e Ga rm erwold e

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naa r R.K. Slol ,
Dorpsw eg 40. Garmerwolde. te l. 050-41629 2 o f 730498 ebbe van de n eist-de met

kapelstf.llcl l 1 9797 pj rhes mge
05902 ·3008



Puzzel
nr. 18

HORIZONTAAL:
2. pI. in Groningen

8. pI. in Friesland
14. windr ichti ng
16. slee
17. dochter van Laban
19. pl. in Groningen
20. Skand. munt
21. op (fr.)
23. lengtemaat
24. ned. vliegveld
26. heilige
27. gauw
28. geta l
30 . pI. in Nrd·Ho liand
32. kerel
34 . peulvrucht
35 . pI. in O·Gron ingen
37. licha amsdeel
38. vrouw v. Paul Vlaand eren
39. pI. in Overijssel
40. 1/100 deel v, een kroon
41. stad (fr.)
43. organ ische verbinding
45. zwart e kleverige stof
46. dringend verzoek
47. off ic ieer
48. inw. v. O' Europ , land
50. denkbee ld
52. windricht ing (eng)
53. 't is in ernst bedoeld
55. overtr. trap v, veel
57. geboden som
58 . openb. ministerie
59. kotf le- en theemerk
60. moment
62. pI. in Drente
67. pI. in Friesland
72. per. voornaamwoord
74. poeder van zetmeet

houdende plantaardige
organen

75. op de manier van
77. niet er uit
78. soor t onderwijs
79. spoed ig
81. vr. vorst in Rusland
83. naam van meisje
85. stuiver (fr.)
86. pI. in Z.w.·Friesland
88. naar mijn mening
89. klein plaatsje in de

gemeente Norg
90. soms ; missch ien
92. voorheen
93. in de geest gevormde

voorstell ing
94. itsa
96. lomp onbehouwen mens
97. watering
98. lidwoord

53. vorm van morren
54. pI. in Nrd Brabant
55. snijwerktuig
56. zie 59 hor.
61. pI. in O·Groningen
63. weinig
65. groot hert
66. gulden (afk.)
68. pI. in Groni ngen
69. walvis
70. tepet
71. visserspI. in Gron.
73. van kralen vervaardigd
75. iem. uit Armenië
76. pI. in Zd·Holiand
78. pI. aan de Vecht
80. jongensnaam
82. rivier overgaand in

Hollands Diep
84. zie 63
85. mengsel van rook en mist
87. nieuwe maan
91. get ij
93. insekt
95. pI. tussen Harlingen en

Bolsward
98. bisschoppelijke hoofd kerk

100. pI. in gem. Borger
102. afk. van Marie
105. t itel
106. oosterlengte
108. soort verlichti ng
109. laatstleden

Toneelvereniging V.I.O.O. uit
Thesinge geeft op zaterdag 12,
zaterdag 19 en vrijdag 25
februari a.s. haar jaar lijkse
toneeluitvoeringen.
Het stuk dat gespeeld wordt,
heet 'Profielschets van een
vrouw' . Aanvang 19.30 uur in
café v.d. Toorn.
Toegangsprij s f 7,50 p.p.

U~.Yoer~ns
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12. maanstand
13. één van de elf Friese

steden
15. vorm v, ww luisteren
17. zie hor. 8
18. raad
20. van een kroon voorzien
22. menselijk denkvermogen
24. adelijke tite l
25. één maal
27. tus sen gehucht en stad
29. nederdui ts
31. pI. in Drente
33. volk
34. buitengewoon onderwijs
36. een moment
39. opening in muu r
42. pI. in Nrd Drente
44. pI. in Gelderland
47. pI. in Groningen
49. een klein kind
51. pI. in Nrd Braban t, vaak

samen genoemd met
andere plaats

POMP

VERTIKAAL:
1. pI. in Groningen
3. vt , domine e
4. vissersplaat s
5. onbemidd elde
6. muzieknoot
7. geluidg evend voorwerp
9. lengtemaat (oude)

10. sto f die het land
vruchtb aar maakt

11. voorzetsel

99. al
101. voorganger van de DM
103. meisjesnaam
104. dyne
105. bekende tabriek van

melkprodukten
107. ontkenning
108. ruiker
110. namiddag
111. pI. op de Veluwe
112. pI. in Overijssel

VRIJEDE


