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De Garmer & Thesinger Express
bestaat (bijna) 10 jaar!!

In 1975 werd de Garmer &
I Thesinger Express opgericht

door een aantal
enthousiastelingen uit
Garmerwolde; die pion iers
waren Geert Boschma,
Roelof Ganzeveld , Bob Vos
en Jan Noordhof. Ook waren
er een soort van
korrespondenten in
Thesinge (Ger Pot) en
Ruischerbrug (Dienco
Bolhuis). Het ging een paar
jaar goed maar toch al gauw
bleek dat de kern van de
groep te klein was om elke
maand op tijd een mooie
krant te laten verschijnen.
Om die reden ging de krant
na circa 2,5 jaar ter ziele.

Op de eerstvolgende
algemene ledenvergadering
van Dorpsbelangen
Garmerwolde werd dit

heengaan van de G & T als
een ernstig gemis ervaren. Er
werd besloten de krant
nieuw leven in te blazen. Ter
plekke meldden zich
ongeveer 10 Garmerwolders
die het nog eens wilden
proberen. De kontakten met
Thesinge en Ruischerbrug
werden weer aangehaa ld en
er ontstond een nieuwe,
uitgebreide redaktieraad:
Vera van Zanten , Boukje
Tuin, Annemarie Selles (later
Sibon), Peta Jurjens , Geert
Boschma, Jan Noordhof,
Bob Vos, Carel Hazeveld ,
Henk Klunder en Henk Vliem
uit Garmerwolde, Annelies
Heuvelmans, Marion Stoffers
en Ger Pot uit Thesinge en
Dienco Bolhuis uit
Ruischerbrug. We schr ijven
voorjaar '78; april '78

verschijnt de eerste nieuwe
G& T.

Waarschijnlijk had niemand
van de toenmalige redak tie
durven voorspellen dat de G
& T de 10 jaar zou halen.
Toch is het ondanks
permanente wisselingen in
de redakt ie, regelmatige
financieringsproblemen en
een wisselende
belangstelling voor de krant
in de dorpen (bijna) gelukt.
We willen dit feit niet
ongemerkt voorbij laten gaan
en hebben daarom een
jubileumnummer
samengesteld. Uit elke
jaargang zijn leuke,
belang rijke of opvallende
berichtjes of foto's geplukt
en we hebben ze bij elkaar
geplaatst. Het resultaat is

een bont geheel dat bij U
hopelijk heel wat uitspraken
ontlokt in de geest van ' is dat
al weer zo lang geleden ', '0
ja, dat is ook zo', of 'jammer
dat dat er niet meer is'.

Tevens gebruiken we deze
1Oeverjaardag om eens de
balans op te maken. De
balans van 10 jaar G & Taan
de hand van - hoe kan het
ook anders - een tiental
punten. Tussen de knipsels
door vindt U korte berichtjes
over 'hoe het er voorstaat
met de G & T' op dit moment.
Aantal abonnees, het geld,
de inhoud van de krant, de
toekomst, enz., enz. We
hopen dat U veel plezier
beleeft aan deze bijzondere
krant.

De redaktie

GARMER & THESINGER EXPRESS HERBOREN
1. VASTE GASTEN EN DWAALGASTEN

Thesinge:
Ger Pot, Marian Stoffers,
Annelies Heuvelmans, Siebolt
Dijkema, Kees Faber, Susan de
Smidt, Wobby Hardeman, Ad
vanZalk, TruusTop. Joanne van
der Meulen. Andries van der
Meulen (fotograaf), Chrétien
Schouteten.
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VO<Ngrortd . ,'KIII-il n S roffMS. TheSinge: An(l~S HelJWlmans, T~si"9f1;
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10 jaar bezorger(s) voor
Garmerwolde: Wim Hut:
Thesinge: fam. Ritsema.
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en n;e ~~1gen~e ~® ~

10jaar adverteerders:
Joop Noordhof, H. J. Havenga
(aannemersbedrijf), R. Veenstra
(bloemkwekerij). Hofstede. J.
Feenstra (slager), Stoweza,
Rabobank, Slagter, Jansen.
(transportbedrijf), E. Havenga
(electro).

Er zijn veel mensen gekomen en gegaan als redaktielid.
Sommigen hielden het na een vergadering al voor gezien,
anderen houden het al 10 jaar vol: die laatste twee zijn Peta
Jurjens en Carel Hazeveld. Iedereen op een rij gezet leidt tot de
volgende opsomming: .

Garmerwo!de:
Peta Jurjens - 10 jaar, Care!
Hazeveld - 10 jaar, Henk Vliem,
Henk Klunder, Vera van Zanten,
Annemarie Sibon , Bob Vos, Jan
Noordhof (fotograaf), Geen
Boschma. Boukje Tuin, de heer
en mevrouw Star, Paul Brakel,
Henk van Weeghel. Elisab eth
Schuling. Ans Vos. Jas de Vries,
Fieke van Weeghel, Detta van Ruischerbrug:
der Molen , Tineke Werkman, Dienco Bolhuis.
Janet Jansen (fotograaf) .

Tot nu toe is het steeds heel aardig gelukt om vertrekkende
leden te vervangen ; ook op dit moment zitten we op peil, maar
dat kan elk moment zo maar veranderen. Daarom geldt nog
steeds: wie belangstelling heeft , meldt zich !!



o U nog maar heel kort kunt genieten
van de melk-vrachtboot , die '5 ochtends
vroeg en '5 midda gs rond een uur of 5
door het Thesinger Maar glijdt?

!
• Er voor het eerst in de geschiedenis
van 'De SCheuver een dame in het
bestuur zrt, n.l. Reelie Dijkema?

spekglad: ain iezelpot. Doar kon gain
minsk op stoan bliev'm, moar dat haar
'k eerst nait in de goat'n . Wind ston
dwaars over weg en veur dat 'k d'r om
docht , waaide ik gliedend noar linker
kaant van weg. Moar goud dat d'r gain
auto's reed'n ...

STOET
OPHOAL'N

MEDEDELING
REDAKTIE
G. EN T. EXPRESS
I.v.m. de slechte weersornstanctçheden
is het ons niet gelukt de krant op tijd
(24 februari) te laten verschijnen ..

. De in te leveren kopy liefst wel 'leesbaar'
ingeleverdmoet worden?

't Leek mien vraauw niks tou. Wind
kracht neeg'n was 't ja.
Stroat oet wol nog wel, dat was om
eefkes te wènn'n. Moar toun kwam 'k
boet'n d örp, om houk van 't Gruine
Kruusgebouw, op Legeweg, Dat was in
ain keer de vótle góbl Snei dee zeer
aan mien rechter waang. En weg was

En dus . . .
Stevels aan, reeg'nbroek d'r over, 'n
parka mit bont aan en doar jaas van
reeg'npak nog over. Piep'm van reeç'n
broek dichtbind'n over stevels, din kin
d'r gain snei bie in kroep'n as je deur 'n
dikke bult hin mout 'n . . . Handsch'n
aan! Zo haar 'k gain last.

DE SLOTEN IN THESINGE
Het is even stil rond de sloten in
Thesinge.
B en W maken dan een voor stel voor '
de gemeenteraad waarin drie dingen
kunnen staa n: twee sloten dicht, tw ee
open ot één sloot dempen en één ope
laten.
Jan Slump : 'Ik was erg blij met de
plannen voor de bouw van een aantal
huizen in Thesinge. Mijn grote wens is
om ook in aanmerki ng Ie komen voor
een van die huizen. Ik hoop dat ze er
gauw zullen staan.'

. De hel<.ken bij dekerk in GarmerwolOe
vervangen worden door 'prikheggen'l

'Stoomflu itjes '

• de akt ie 'DOE KALM AAN OP DE
SCHUTIERLAAN' no g steeds tóópt ?
• u maa r eens moel laten blijken, da t
dit inderdaad weel?

Een gratis rubriek voor abonnees.
(Nier elke maand dezelfde e.o.b.)

WAT VONDEN JULLIE IN 1978
BELANG RIJK IN THESINGE ?

EJtje van Huis: 'Ik 'lood het een fijn
scheuvetioar, we hebben heerlijk
genoten en Francien heeft praktisch
alle prijzen gewonnen die ze ma ar kon
winnen:

2. LEVEDEADVERTEERDERS

De allereerste versie van G &T kon helemaal draaien op de
inko msten uit advertenties. Bij het starten van de 'echte' versie
is direkt abon nementsgeld gevraagd, omdat het alleen met de
advertentieinkomsten niet meer uitkon. Wel is steeds
geprobeerd om het abonnementsgeld zo laag mogel ijk te
houden. Het binnenhalen van de advertenties is een jaarlijks
terugkerende happening waar met name de 'oudgedienden'
zeer bekwaam in zijn. Gelukkig levert de jaarl ijkse braderie in
Garmerwolde ook nog het een en ander op; vooral het 'krantje
trekken ' en de verkoop van oude foto 's is erg in trek!

De sloot, de sloot, die eeuwige
sloot ...

Schutterlaan·aktie voor open sloten

Vll~oI@ ~:r~t;~s9g:~ing
Garmerwolae
heeft een
nieuwe meester



• er twee pri jsop gaves zijn
gedaan voor het riol eringsprojekt
in Thesinge: met en zonder
SChutte rs laan ?
• de gemeen te (en de
bewoners!) vol spann ing
afwac hten hoe de uit spraak van
het Waterschap uite indeli jk luidt
rond de stootdemptnq-t.b.v..
rio lering aan de Schutle rlaan ?
• bij het ter perse gaan van dit
numme r, die bes liss ing van het
Wa terschap nog niet bekend
was ?
• automobilisten die Thesinge
naderen uit de richting
Garmerwolde, nu rekening
moeten houden met he 50 km
gebod op de hoek
Lageweg/SChutters laan?
• u maar eens moe t laten blij ken
da t u d it inderdaad weet ?

Open sloten
Schutterlaan?!

'Keuterboer' Carel Hazeveld. Naast hem Henni Ven;nga

Ook is d'r in lied weer 'n
recordpog ing ondernoom 'n om zo
snel mOglek deur de bocht bie
Ten Cate aan
Schutterloan/lageweg te
kernm'n. Dal zukswat aal l ied noa
'I geb ruuk van beste vracht
draan k gaait, huift aaingliek nail
verteld word 'n. Het resu ltaa t is
nelu urlek ook makkelijk te
roac 'n: brug weer 10 cen t imeter
cascnoovn, auto total loss. En
jongens kop kapot .

DICHTE SLOTEN
Andere Schutterlaan-bewooers
hadden inmkXJels ook niet
sti lgezeten. Die berich tten de
gemeente, dal zij de sloten wél
dicht wilden hebben (aan ..JO en
weerszijden, en n i~. _U" LV laag ten
plan sch ijnt één ~ .an de weg , dat er zeker

'één kan t di~ht · ..hade kan opt reden, Er
bomen rrv- . da n een dure, nieuwe

..Image komen , terw ijl de sloot
de best denkbare dra inering
biedt. Verder is de SChutterlaan

Dörpsproat

Toch geweldig dat zoiets in
Garme rwo lde plaats vind t en we
hopen op een groot succes .

Garmerwolder figuranten

. ' Filmen Ïl1
Garmer
wolde

r,..' .

IJe Wijkstra of:
Het geheim van de

I

• in veel landen de 'regen' een
zegen wordt genoemd?
• wij daar langzamerhand wat
genuanceerder over gaan
denken?
• er in de L. v.d. Veenstraat in
Garmerwolde ook nog huizen zijn
waar niet aan verbouwd wordt?

Doel U,tham staande een du tje?

Een weeklang feest •
Daar zat muziek in!
Om nooit te vergeten

• onze z éér efficiënte bezorger,
Wim Hut , geslaagd is voor zijn
MAVO-diploma ?

•
• Dit in Thesinge precies an-
dersom is !

Sjgaar- en
pI!JprOOk
wedsC:rj,ld

HOOP
BIJ OIiZE
ADYER-

,.EERDERS
• Garmerwolde momenteel
drie kroegen heeft en één
kerk!

Openbare Werken

In het raam pla n om al le dor
pen te voomen van riolering
is die van Thesi nge onl angs
gereed gekomen. Het onde r
deel Schutterlaan is echte r
niet uitgevoerd en voorio pig
opgesc hort .

- Carel Hazeveld een
'Iintje' heeft gekregen
vanwege het vele en
goede bloed dat hij heeft
afgegeven als bloeddonor

- dat bij een aantal
patienten daarna wel de
'snorgroei' onverklaar
baar toenam'

/ '<J,f;\

De Jeugd ~():~e~'
Express Eén van de kikvorsmanne~klaar
We kregen erg leuke reak· voor eventuele aktie
ties op de bijdra ge van twee
Thesinger kinderen, vorige
maa nd aan 'de Jeugd Ex
press', Is het voor jou niet
een goed voornemen om in
1981 ook eens je steen tje bij
Ie drage n aan deze rubriek?
Verhaa lt jes . tekeningen, vers
jes, ideeën en alles wat je
ma ar kWij t wilt, kun je alt i jd
aan ons opst uren .

- de huizen die het dich tst
bij de waterzuiverings
install atie staan, nlel zi jn
aangesloten op deze in
stallatie ?

3. OOK SUBSIDIE TREKKEN

De kosten voor het maken van de krant rijzen vooral de laatste
jaren zo de pan uit dat een paar jaar geleden in het kader van
de Wet Specifiek Welzijn een subsidie is aangevraagd bij de
gemeente Ten Boer . Die subsidie is nu twee keer (een keer
helemaal, een keer gedeeltelijk) verstrekt , maar de kans is erg
groot dat dit in de toe komst niet meer zal gebeuren. De
rijksbezuinigingen laten de gemeente weinig keus . Hoe dat op
den duur verder moet weet niemand. Meer adverteerders,
hogere abonnementsgelden, een goedkopere uitgave of nog
meer zelf doen zijn de mog eliikheden. Geen makkeli jke keus.

Aan het werk , in het T-shi~t van de J WG , .

Thesinge Op z'n kop?



GEBEURN_

ONS DORP s-Ó »:..

lEL WHR OPf~~U~~ : --:".<~
...:a_~" .

o de brug over de Thesinger
Maar weer klaargemaakt is
om opnieuw geramd Ie kun
nen worden?

W~st U dat •
meester Groenhagen op de
floralia 'aangeschoten'
raakte?

Voor het eerst werd ons
dorp verrijkt met een kleuter
klas met zelfs 15 kleuters.
een uniek oebeuren.

Wi j wensen alle voor 
en tegens tanders van open
stoten en krotontruimers erg
veel sterkte toe de komende
maanden.

J:'l I7~'1":::~ ~ I:J . ,~. '.::
::"(f;' : ::0:· '

:: : '. : ' : ' . r r»

Fanatiek werd er gedan st.
V.l.n.r. Ria Post, Henri ëtt« Hondep_p 'n 'Ihes'n••
Groenhagen , Maaike Vos,Hoe staat het er mee1
Angelma Ganzeveld

:!!!!~__ Het betre ft hier

.ansuilen'n verkee rsremmende maa t-
. regelen aan de SChutt erlaan,

aarmerwolde ;waar de veiligheid van het
'l angzame' verkeer incl usie f
huisd ieren en eenden te
wen een overlaat. AI laren

D6rps
praot
Wat 'n troe p bie ons in Tha i-~

sen n8111 Overal I...::::::::::::::::
opgebrook'n weeç 'n en stro-~
at'n . Aan de MOln'weg war'n
ze ook aa l zo aan 't vrout'n,
De eerste aanzett 'n lot de
bouw van de boez'n ben al
geev'n. Je kenn'n zain dat er
wat komt. Ik heb d'r alos
eem'h over noadocht moar
dommlt kri eg'n wie d'r ook
weer 'n poa r ni je stroa t'n
bie ! 't zei m ie aains beni jd'n
hou ze hait'n gaan.

Het hijsen van hel lokaal ö'ver
de school iIJ Garmerwo lde

(U WEET WEL VAN NAAST DE KERK)

/
",.he D sco-

D_an_eer
A n de ouders -an In he t vor ige nummer

... (oktober) van de Garmer &
ejsJes yan 8 tot lil Jaar Thesinger Express staat

onder de kop 'Wist u da t' :
'Meester Groen hagen op de
fl oralia aang esch ot en

WIJ probe ren een meisjes·voet balciu b op te rich ten (bij G.E.O.). raa kt e'. Dit rs gebeurt door
En daa rom wil len w ij vragen om uw hu lp. Je moet een windbukskogeltje, er
voetbalschoenen dragen ! ! De kleding Is: zwarte broek, wit wa s namelijk op d ie
shi rt met rode baan voor en ach ter en rode mancheten. rode Flo ral ia een schie twed·
kousen met witte boo rd . strijd, en nie t door

• _..~.../I._ ....~ Inlichtln t I ~ "16587 alcoholica, z~als kwaad -
- ~ gen e . V..N"""t • denke nden Uit de tekst op

OolLvC)Or de I~gd ~I~ de Harmonie van Ga","" wolde _t,l)-1!".QQÇH.IE!! /:!!A.§!y~~I~ 2.P~~SJ~S~O~~ L_ zouden kunnen maken .

4. DE GOEDKOOPSTE DRUKKER

Wie kan onze krant het goedkoopst drukken was een jaarlijks
terugkerende vraag. Vandaar dat we nogal eens van drukker
zijn gewisseld van Copyquick naar Bolkema, van Bolkema
naar Rozenberg en van Rozenberg naar Scholma, waar we
naar volle tevredenheid ons tweede jaar aan het volmaken zijn.
De allereerste versie van de G & Twordt nog bijna helemaal zelf
gemaakt, maar dat bleek al gauw zoveel tijd te kosten dat dat
niet meer uitkon. Wij leveren nu de getypte teksten , de drukker
zet ze, wij maken een grof exemplaar van de krant en de
drukker doet de rest. Elke maand een hele klus.

Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor al uw loon- en
graafwerkzaamheden

lt slootonderhoud
lt maaidorsen
lt grondtransport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902-1634

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt au torijden
leuk en betaalbaar

• Opet Corsa TR GL '85 
CorsaL5 '85

• Opel Kadet! 12 N '83 
Kadet! 12 5 GL5 '84 
Kadet! 16 5 GL5 + LPG
'84 - Kadet! 13 5 auto
maat '82 - Kadet! L5 165
diesel '85.
Opel Ascona 16 5 s-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG'83
V.W. Golf+ LPG'84 - V.W.
Golf GT5 + LPG'85
Ford 5ierra Laser '85

Rondeboslaan 5. Delfzijl
05960-31031, na 18.00 uur

de heer Holt 05967-2929

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.
Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7.
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in om. goed)

Goederen gebracht
in de L v.d VeoostlOat 3
Garmervvolde.
(05D-4 13045)
worden vnïdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reimging.
stoppage en
kledingreparatie. .

Goed voor uw goed



Het stuk pikken van de
vuiln iszak ken is te voor 
kom en doo r een scheutje
bleek water in de zak te
doen , alvor ens deze d ic ht
te b inde n .
spannend: de voortgang van
de riolerIngswerken aan de
G.N. SChutIerlaan .

~~t.~~~ ·.=
c . -..- :- '

Op bovenstaande to to
ziet U rom mel op straat
liggen uit een stuk ge
pik te vuilniszak. Dit zie je
wel vaker in de straten
van ons dorp. Het is
maar een vies gezicht.
Als U merkt dat het uit
Uw vuiln iszak is, lOU U
het dan willen op ruimen?
De [euqd kan er dan niet
mee gaan voetball en en
er ontstaat gee n rnuize
of ra tt en o laag,

,':,~~~,?>~ . ", =', ~~""~J~,17l-. -~ _ _. -' / _ ." ~. _ -_ - r " :bW~I~
Rondom de s.am.oalel ~n ,.heslln8e

e tn ca t è v.c Toorn wel eens . Moet dat nou?
uilslu itend verse melk wo rdl
geschonken?
• dil op 9 februari gebeurde,
toe n een veeboer een koe in
onde rpand wil de geven?

• Ria liever een emmer melk
wilde. dan een koe in hel
café?

• d it beest overigens nog
wel in hel ca fé is gemol ken? •

::J

~. .

.,..:=..t...~t
I .J

E~ndel~Jk: het rUden
postkantoor ~s er

Dat 'voor het dorp' lukte heel aardig. De krant is de loop van de
jaren steeds meer als kommunikatie-m iddel binnen de
dorpsgemeenschappen gaan werken. 'Door het dorp' was een
groter probleem. Het heeft altijd ontzettend veel moeite gekost
om niet-redaktieleden aan het sch rijven te krijgen. Heel vaak
verwachtte men toch dat de redaktie dat we l zou doen. Dat
heeft wel eens prob lemen gegeven, maar het redaktiewerk
werkt blijft hoe dan ook vrijwilligerswerk en dan valt er wel eens
een steek. Ook denken mensen te gauw dat ze niet kunnen
schrïven; dat valt vaak erg mee als U het eens probeert.

- onze be kende en geachte
dorpsgenoot W im Hut , is ge.
slaagd voor de MTS., a fd .
Werktuigbouwkunde?

In juli 1978 vertrok de laatste
openbare schoolmeester uit
Thesinge.

IOp vrijdagavond 30 juli jl. is
café Oe Unie in vlammen op.
gegaan. Een uniek stukje
historie en dorpsaangezicht
Is door deze brand voor
Garmerwolde verloren
gegaan.

Pr~JSYraa8

Motor of
bromfiets

MOTORENHAND EL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering Van aUe soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KR8 DLER- GAREW
VESPA- TDMOS-YAMAHA

FANnC

o Aiie ifieurp() en~ UIt »ooreea
'eI.".!'tJ&Jf 0 Vek sccessoees er! ()Il( 1(Y(1p1en

o .tt.11'1à SJefVJCe en II!!fIdrdfre

RIJKSWEG 15
GARM ERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Weri<plaats •s maandag s de gehela
dag gesloten.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

ClCJL)
E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELSERVICE

MIDDELJAN5
Kajuit 252
Lewenborg - Groningen
telefoon 050-410286

Gediplomeerd schoenhersteller

DROGII<I'ER.lJ·I'lUtFUKEIUE -REFl)RM.8CHOONHEID8SALON

WINKELCENTRUM LEWE NBORG GRONINGEN TELEfOON Q50..410608.



.....
Garmerwolde

6. IEDEREEN ABONNEE?

Het streven is altijd geweest om elk huishouden in onze dor
pen abonnee te maken. In Garmerwolde lijkt dat er op, in
Thesinge nog niet. Met de laatste ledenwerfaktie zijn er
vooral in Thesinge enkele t ientallen bijgekomen, vooral ook
omdat de 'importkleur' die het krantje (terecht of onterecht)
werd toebedeeld een beetje aan het verbleken was, zo werd
nogal eens gehoord. En we hebben in Ruischerbrug ook
nog steeds enkele tientallen abonnees!!. Met de 30 post
abonnees (in binnen- en buitenland) heeft de G&T in tota al
nu zo'n 400 betalende abonnees , Leuk idee, een abonne
ment op de G & T!

71"'" 3"; IJ3'+GARMEDI
'[d ' , ... " ...x;, .'., m::J .~t~1· · THESINGER

'":F!/ '.' I- ~sr·:;

AIRPORT

1 rol rauwfaser
/6,00

Aanzichten
Thesinge - Garmerwolde 

molen Noorddijk

Schildersbedrijf

H.HOFSTEDE
verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Th esinge,
G. N. Schutterlaan 28,
telefoon 05902-1957

Installatiebeóijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
Q5(}-41621 7

GAS-WATER
ELECTRA

GEZIEN...

Dat u vo or een desku nd ig
advies ook bij een

> . HOORAPPARAAT~
bij Vos Au dio moet ziJn .

Fida Erkend
{Huisbe70ek op afsp raa /f, J

VOSOPTIEK~AUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT 65 · 9712 HE GRONINGEN , TEL. 050-129102



Touwtrekken
Vrijd~22 augustus om 19.00
uur touwtrekwedstrijden lussen
de straten van Thesinge; VOOf'
dames en heren , Hou deze ca
turn dus vrij!

Ver. v, Dorpsbelangen

De Kerklaan tegen de rest
A.B•• e.D.A•• G.P.V••
P.v.d.A•• V.V.D./G.B.

Dagboek uit Thesinge
/ ' x

Een terugblik met gemengde gevoelens

VoUeybal
Thesinger
dames

Nieuwe leden
gevraagd!!!

Verkeersremmende maatregelen
Schutterlaan: plateaus ~

aar enfin: het ziet er naar Uit dal I

er voor Thesinge eindeli jk. en la- I
ten we hopen zonder overlast.
een einde kom t aan de affaire
Schuttertaan. De tijd zal hette-
ren! -

RECEPT:
Bakkersverdrait

Benodigdheden:
:t 12 sneet jes oud brood
4 kleine eieren
'12 liter me lk
2 appe ls
, citroen
2 eetlepel s roz ijnen
6 eetlepels suikers (of een

vervangende zoets tof)
1 eetlepel kaneel poeder
boter ol mar ganne

Een recept van hel Hoge land .
een prima idee om vanoud brood
PK>g iets lekkers te maken.

Qpa RkJder en de dag van zIjn leven. 9 me; 1986 j tolo Henio.~l

,

_;; , ~_ ~,"~~"", :~.JSJ~.
ZE MOETEN MIJ NIET DE Wordt alle enthousiasme gekeurd?

nemenze van het leger hier maar Rectificatie TON HEUVELMANS

SCHULD GEVEN VAN =~~~=~~~nd~e~at~ "Het voomaamstepsezer da t ë;
sta opmerking van een zeer in Helaas stond er bij de vonqe aan mijn tuÎn beleef is dat hij zijn

HET SLECHTE WEER helWalerschap tereurgestelde maandagendadatde "Harmo- etgengang gaat. Heel veel men-
Frit s Oudman. nie" een lepra-dag zou argani- sen zijn het daar niel mee een s. .

P
"

• b • T'hesinge seren. Dat moet zijn een Lyra- Die zeggen da l het een troep ise .e oer In ., daq. Hopetqk neert dü nun pres- en leliik en ruetneïjes.Tocn houc
• tanes niet bem vloed ! On ze ëx- ik we l degelijk bij wal er allemaal

Afrekenen met een borrel en een slgaarcuseSVOO,dezedommelOU' in oeoeurt

Kerstmis elders is andersWaar kan ik mijn Jeugdbij .kersthuisies · vanpalmtakken .........._Sorlo

stempeltje krijgen?

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verllouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
lel. 050-4 16501 I

l
wi n ~ ~lcenlrum ••Iewenoorgh

lel ' 14779
I::onin~an



Open ruimte
café 'de Unie'

Jann a Star .

Willem Zijlema
voorzitter dorpsbelangen.

,...

..Echie hoogte- of de ptepen
ten in 1983 waren er niet in
Thes inge. Wal de wereld be
treft, ik heb mijn hart vast
gehouden ; hoe halen we eind
1983 ? Voor 198 4 hoop ik op
een goede . jonge nîeuwe bur
gemees ter in Ten Boer, die
krachtdadi g Ie werk gaat in de
bijdorpen, zodat wij onze
achterstand klKlnen inhalen!"

• Te koop qe vraaqd:
witt e, Turkse. vro uwt jes
to rte ld ui f
P. Holt man tel . 1336

De open ruimte waar café
'de Unie' heeft gestaan zou
misschien benut kun nen
wo rden voor garages.
Als er dan een behoor l ij k
plein bi j is , even tueel mei
kraan en atvoe r. zou de
auto daa r oo k gewassen
kunnen worden.

Wist U dat... ·

• het carillon in de
Thesing er do rpskerk het al
enkele weken niet doel;
vogels hebben namelijk het
papier uit de luidsprekers
geplu kt om nesten van te
bouwen...

M.b.t. drem pels hoeven we
maar naar de result aten in
Thesinge te kij ken, om dat
niet als een ideaal na te
streven.

De G.T. EXPRESS wordt
niet alleen in Garmerwolde,
Thesinge en Ruischerbrug
gelezen, maar ook in:
Groningen - Kiel-Windeweer
- Lageland - Ten Boer 
Stompetoren - Dieren 
Diepenveen - Zuid laren 
Almelo - Bed um - Curacao
en ZImbabwelIl

Waar leestmen de
G.T. EXPRESS?Houveut week'n reeqn 't nou

al ? Wa lt ie 't? Ik heb 't nart
bienone n. maa r 'k walt wel ,
dat 't zo sto rig aan hannig
nat wor dt. Boeren zttt'n te
spr inge n om dreug .....eer en
ook toe ntje rders wiu'n veur
heur g ruint' n en bl omm en
geern ais 'n maal zun zain.
En ook veu r "n hail bult
mens'n zo11 gou d weez'n as
ze ais wat aand er weer op
kop kreeg'n, wan t met dil
weer wor je frantr ig ten
hoed .

De bibliobus met spannendegrotegekkedunnevreemde
leukedikkedroevigeleerzame boeken

de Til in 'Thesinge
I::.=.;.:-__G__.._ .... ~ Over de Maar in Th esinge

ligt 'de Til ', d e oude brug
die op kr akkemi kkige wij ze
het dorp verbi ndt met de
buitenwereld. Hij Is slecht
onderhouden, de planken
veroorzaken een enorm ka
baai , zwaa r vrachtverkeer
kan er allang niet meer
over, Maar bepalend voor
hel dorpsaanzich t Is de Til
zéker, en da t de brug moel
bli jven staat d an ook voor
vel en van on s als een paal
bo ven water . • . Oe v raag is
alleen: w at g aat er met de
Til gebeuren?

Liedjesgroep 'Twinckel' naar Thesinge

Na en ige ti jd rust. dan toch
weer een kon eert in de
fraaie The singer do rpskerk
En dat op één van de een 
kere avcn oen vóc r kerstm is'
zete rd.g 17 december .

Muziek in de kerk

_' .) '. _~ .. ~~::; .........ra.~...... _
De redding van de
Garmer/Thesinger molen

. ft
~

Peuterspeelzaal Thesinge
Feestelijke opening
VAARREKREATIE IN HET DAMSTERDIEP
Nu er plannen zi jn om bin
nen kort met de aanleg van
het verbindi ngskanaa l tus
sen het Eemskanaal en het
Damsterd iep In de ge
meen te Ten Boe r te beg in
nen , zij n we met wethouder
Jan ssen u it Ten Boer gaan
praten om prec ktze in10r
mat le te verkri jgen.

SlAGTER INTERIEURWOONPLEZIER
VOOR VOLOP VERZORGING

~shandel
Fa. K.P. Smiten In.
Kajuit 321 - Tel. 413797
9733 ex Groning en

VishandelKP. Smiten Zn.

Voor al uw vis en visspecie li
teiten is nog steeds het juiste
adres:

In onze zaak presen le ren wij u een to laal kollektie
meubelen en wo ningtextiel.

Meubele n
Hebben wij Ie kust en te keur. Van op windend modern
lol st ijlvol klassiek . Graag slaan wij u met raad
en daa d terzijde.

U ZIET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEUR!

~1!!9i~!:'r'
sladsweg 63. 9791 kb ten boe r betimmer ingen

Van go rdijnen tot ta pl) t
Ja. ook hier bieden wij u
een vol ledig pakket.
Tapij len, vit rages,
go rdi jnen, zonwering ,
matrassen. dekbed den,
enzovoorts. Stuk voo r
stuk kw alite itsartikelen
van alo m bekende merken.

kajuit 321
kerklaan31
Iinnaeusplein 57
desav.lohmanln.88

tel.413797
tel.776177
tel.146159
tel.261381



Hoe mooi het was,
Ven maandag 3 september
lol en meI zondag 9 sep 
tember veranderde het RI a
Uge Theslnge In één g lg80,·
ttsehe, bruisende, twln
kelende SDrookJeahof .

en hoe leuk . ..

a-'-99...... *fUI<JGIOl
'~_,<h" ..._

P.J.G.G.
25 jaar

Jong.zljn In
Theslnge en
Garmerwolde

~~crJJo';;;;;;;--:--
Op bezoek in "'!IQQr
een jeugdhonk ~~~
Garmerwolde I -"nur ~Otsco

111"4':l :l . :'A~~

) ri;; ""!;"
.:~: !:: ~

DIJ'''' 5'
I.~.p;~ ~

~~; ':'
~~! .

EEN GESPREK MET OPA RIDDER,
de levende legende uit Thesinge

25 jaar H.S. V. 'de Goede
Vangst' Garmerw~lde

9 pc m e rwoldedorp

Twee dingen hebben bij het kiezen van de inhoud van de krant
steeds vast gestaan: geen roddelkrant (dat gebeurt toch wel)
en geen krant voor het aktuele nieuws (dat ls niet haalbaar voor
een maandblad). Daarbinnen was een hoop ruimte. Bijna elk
redaktievergadering was het onderwerp van gesprek: wie wee
nog nieuws, interessante rubrieken. Het zoeken naar goede
artikelen of series houdt nooit op , een perfekte formule is nog
steeds niet gevonden (als die er al is?). Nieuwe mensen blijken
vaak ook nieuwe ideeën te hebben; al die wiss elingen zijn daar
in ieder geval oed voo r gew eest.

grootste Problemen
van ons dorp

2 aljt meoe V lj o r1 len'":9 ' (I

( pQd k'mf [PC ..e(VOet )

1 dorpsb uis
I

~~~r~~~~n ~~k~inderkrant..
met het verdwi jnen van de K t
Kinderk rant. Adriaan van Zwol uns
vond het zelts zo Jammer. dat 'In de ke k .....:v .
hij [uist aan het schr ijven ge- r :':_""' " ••~~\\
slagen is! En hi j heeft heel Gro ningers exposeren in V' ~\)

wat te vertel len. dat lees je Thesinge
hieronde r wel.

Ruisc erbrug: Het 100 jarig
schoolfeest en de kater er na.

EEN NOESTE GRAVER de muskusrat

Kerkelijken en met-kerkelijken heb
ben elkaar werkelijk wel wat te zeg-
gen. De Plattelands Jongeren Ge

meenschap Garmerwo lde

Touwtrekken in Thesinge 1. Ker1<straat vierde op zaterdag 14apnl
haar 25:l.aC.ÎO iublleumfee st

Cricket Thesinge ... juf Heina in lebruari

L tst d trijd h t voorgoed afscheid neerot vanaa e we s en van e haar Thes inger kleuters i.v.m.

seizoen I de nade rende komst van
eigen kroost?

U-t I G & T enquete ...Z!i ~~ ~.~~rd~~ t?~evo lgd
• • • h 0 • •• • " " " ..".,,,., . " ...... , ..... " I S ag
~ .tJ 9. " ~ . n ~ I ~ . D D h n dl. I n dl ~l. ln . dor~. n not W I d I
" • • " , " " , ' U , .. , ••, ,,,,,,, e nu . ver reweg. e mees e VREDE EN ONVREDE
h l I .. h ""Uo... mensen vinden de krant pnma

zo ; mei die menmq zijn we
natu urlijk ontzettend blij. Men
zou het lie tst hebben dat we
over alle onderwerpen nog
meer zouden schrijven dan tot
nu toe gebeu rt. Dat zou bete
ken en dat de krant gewoon
dikker moet worden . En dat is
nu vrijwel onrrogelijk, omdat
het te hoge kosten met zidl
mee zou brengen (een enkele
keer - zoals in het Kerst
nummer - een inlegve l is
financieel n èt haaja aar). Wat

'Mevrouw' Groenhagen

Praatookeens metde Rabobank
over uw verzekeringen,

Iedereen is wel ergens voor
verzekerd . U dus ook. Klopt het
allemaal nog. Want als er iets niet
klopt, merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker',
Het ligt voor u klaar.

~~~ --~/
ONZEKER ', . Rabobank ~

Vooreenverzekerder gevoel.
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Worden er nooit'tonijnen met
een beetje verf mooier

• gemaakt ?'. vragen MJ ons af.
'Dat is nauwelijks te realiseren'
zegt Wim. 'Bovendien wil
niemand het risico lopen om

I uit de bond gegooid te
worden '

In verband met bestuurswis
~i' ling IS de aangekondtgde
feestdag van de peuterspeel
zaal verschoven van 8 juni naar
7 september. Wat in het vat zit
verzw rt niet!

'Waarom zijn er van dit 'unieke
natuurverschijnsel' geen foto's
gemaakt ?
Waarom is hier geen artikel
over geschreven?
Stelt u zich voor :
'MIDDERNACHTSZON
BOVEN RUISCHERBRUG'
en geen woord er over in
de krant
Dit is toch een
PRIMEUR?!?

GROTE OPVRETERS
Uitstel feestdag
'Benjamin'.

Planten in
onze omgeving.
rrec: de pmksterbloem.

WIST U DAT ....

WISTUDAT ....
- een fan van de .Alpenjagers'
al op zondag 6 oktober.
gekleed in het zondagse pak.
klaar stond voor het Koffie
concertdat op zondag20 okto
ber zou worden gegeven ?

De redactie van deze krant
heeft alle bekendeverenog ingen
In GarT1lef'+NOlde en Thesinge
aangeschreven en hun ge
vraagd hun aktMterten met
datu~ door te geven. Op deze
manier hopen we u op de
hoogte te brengenvan op
hdnden zijnde gebeurten issen

' .~MAANDAGENDA

Hoe moe ilijk het financieel soms oo k werd, het overgaan op
een gestencild blaadje of iets dergelijks hebben we altijd ver
weggeschoven. Het handelsmerk van de G & T is het mooie
uiterlijk (stevig, glad papier, mooie lette r) en als daar aan
gesleute ld gaat worden dan is de G & T de G & T niet meer. Ook
het fotowerk is belangr ijk voor het uiterlijk; hoewel het soms
erg passen en meten was hebben we steeds gezorgd voor
minimaal een foto of tekening op een pagina. En bij speciale
gelegenheden (in ieder geval met de Kerst) iets extra's in de
vorm van een kleurtie of een presentje.

VOOR DE KINDEREN EEN VOORUITGANG .r - - IEindelijk een
~ nieuwe brug

I .. - _
I r--T-._

t:lI,!':-__......".•r •. '~ .:-~ ~' J.
~~~.~ .....~~~~~l1ïl ~~':è ; ~: ; ft~ " .·~, .... ...:'9.:.;:. " )(, ~. .
~ .~~~~~~----!..---'-'--'-~""""--L.=J!.=e5=",,;~ ' _r.;;I~ " \ Jfk.: :~- ",~··~~~~ tij&(.

.Jl - u .~w oudpapier te allen tijde

I
~; 5";,,.. biJ de aBS In Garmerwolde

::~«. J Q .,::. . : kunt Inleveren.
:;'xJ:.; :: .l.!ts....: .on : Na het beëindigen van dit arti-

•••' ... .. ~ kel, maar net vóór het inleveren
van de kopij. kwam het bericht
dat het bestuur van Harmonie
schriftelijk aan de Gemeente
heeft meegedeeld. dat zij
.De leeuw' graag alsdorpshuis
ziet

de red~.tle een ieder aan.
moedi!:{lt om zelf verhalen
te schrijven over de beleve
nissen van dieren

{ zoals Egge).
'Het is~ twaalf uur
's nachts als '*' aankomen bij'
de familie Koster in RUischer-

- brug. Het is koud. de zon schijm
en binnen brandt de 'kolen
kachef:
Hierop kregen we van de
fam. Star de volgende reactie:

((RIIIJRTHERm
- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties

.~ Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Want door het unieke leerverf-procedé van Allround l ederservice is hun banks tel
wee r als nieuw.
Duur? Nee. zeker niet in vemoud ing met de aanschatpr ijs. Bel voor meer informatie:
050 -42 4205

~ll 0 (UJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

aquaterm installaties bv

telefoon (050) 41 32 32
Rensburgweg 16

9723 TN Groningen

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Kees Faber

Gannerwolde :
Peta J urjens
Fieke v. Weeghel
Elisabeth Schuling
J as de Vries
Care! Hazevel d

Thesinge :
Truus Top
Joanne VBn der Meu len
Ad van bik
Andries van der Meu Jen
Kees Faber

In het najaar, meldden we dat
er nog In '85 een aanvang zou
worden gemaakt met de ver
vanging van de in slechte
staat verkerende brug over de
maar in Thesinge.
Er is, zoals iedereen kan Zien,
tot op heden nog niets
gebeurd Bij navraag blijkt dat
er vertraging is opgetreden en
dat de bouw enige maanden is
uitgesteld. Men begint nu na
de w inter. Het voordeel voor
ons is dat het w erk nu niet
sti lgelegd hoeft te 'WOrden van
wege de vorst het ongemak
~iJft daardoor be pe rkt
Op 26 februari is nu de aan
bes tedm q en de verwachnnq
is dat de aannemer half maart.
maar in ieder geval voor 1 april,
aan het karwei begint.
Laten w e het hopen . . .. ,

'Ik droeg een militaire broek
van mijn broer. Hetzelfde
model draag ik nu nog, Deze .
heb ik later laten maken omdat
hij moo i smal is om de kuiten
zodat je de kousen erover heen
kunt trekken. Om de boven
benen is hij ruim en kun je
je er goed in bewegen
Kinderen van nu vinden het
een gekke broek en kijken er
altij d naar ! Verder had ik een
colbert aan met daaronder een
schipperstrui. Onder de kleren
hadden we op alle plekken.
w aar de kou geen vat op moest
krijgen. kranten Met een muts
met oorwarmers konden wi j er
wel tegen. Mij n oren zijn

ooit licht bevroren gew eest en
sindsdien heb ik altijd wat last
met warmte en kou:

Het was bitter koua.'

KLOOSTER IN THESINGE
OVERVALLEN zqn schapen cf"""'.n de sreek

• gelaten toen hIJhet groepjeg~
H!Jgend snelde Edze naar het pende mannenlangs de Thesln.
klooster; zo sne/Z ljn k.leme been- ger Maar had Zien naderen. Het
!jes hem maar t oeoen dragen wa/en roenge rijden en cJ:: sbt:
ik.moet ze LoVaa/SchUV\teI7.' Als Ik Gerard Anues:had eeneoerd e In

nu maar op tljCi kom : bonsde het l iet k.looster~te op het hal!
door zJ/n hoofd Het leeJ: ~\0€1 ot gedrukt -ocacmç te zijn en
oe grote abd'Jketf< maa,~ filet hem !edele onregefma(jgtOO te
alc!JrerbJ/ V/I ,1(:/ttJ komen Eazehad melden En deze rrtannen -oor.

s;:;eIden n.et lA3eÎgoeds I

Hoe komt een G& T Express tot stand?
u krijgt allemaal op de laatst e zaterdag van de maand de Ganner & situa tie maar eens iets veranderd moest worden. W e hebben als
Thesänger Express netjes in de bus. U leest hem en vindt hem de redaktie ook niets te verbergen Daarom klXlt u in deze krant
ene keer beter da n de andere keer . Sommigen van u schrijven \Vel uitgebreid lezen wat er allemaal moet gebeuren. voordat die krant
eens een stukje voor de krant anderen zj;' YJeI eens geïnterviewd bij u in de bus glijdt Een st:apsge\'VijsOYef'Zicht van de aktiviteiten.
En die mensen weten dan dat de kopij vóór de 15e van de maand bij die doot-de redaktieleden. de drukk .... de be2orger.; en anderen elke
de bekende adressen bi",.., moet zijn. Maanlaarblijft het meestal maand moeten worden venicht. Voo< het goede begrip van het
bij . De meeste mensen 'Neten behatve misschien een paar namen vertlaaI is het nuttig om u even voor te stellen aan de redaktieleden.
van redaktie-Ieden. niet veel meer van deze dorpskrant die dit jaar De redaktiegroep bestaat op dit moment uit de ""Igeode mensen :
al \IYe8f" z'n achtste seizoen ingaat. W e vonden dat er aan deze

De Sijbenga 1.'1 vol Of!7é1i1l

tloro Andnes v.d Meulenl

r " ~ -&1". ')

f:.v" () ~~~; )'~'jr;;; -~{ ~ ~., ~~ M1Jt;~ ' ~~ )
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DE ELFSTEDENTOCHT van dhr. Sijbenga Thesingers over Thesinge vroeger en nu.
Wij wilden wéér naar Sneek, maar dat mocht niet .. De vervanging ~

"I k had startnummer 1.' .850 van 'De TU' in
HET ELFSTEOE~AHAAl VAA BERTHO TOP en..dat betekend e dat Je om. •

U s t • d 8 uur mocht starten. Thesmgepre 111 e MIJn maatje had een verqehjk-
Krokusvakantie baar nummer en dat betekende

dat we om half negen op het
ijs stonden. W e w aren name
liJk niet zo gek als de
wedstnjdrijders of sommige
toerrijders. die in looppas de
1750 m. van de hal naar de
Zwette afleggen. W e hebben
rustig gew andeld en op ons
gemakje de schaatsen onder
gebonden. Als je dan na een
paar minuten onder de Bek
sume rdarnmen doorschaatst
dan hangt daar een erg snmu
lerend bord : ..even doorze tten ,
nog 197 km: '
Friese humor dus.

9. DICHT BIJ HUIS

Met de art ikelen in de krant zijn we altijd zoveel moge lijk dich
bij huis gebleven . Gebeurtenissen, mensen, dingen,
organisaties in de dorpen stonden centraal. Interviews met
inwoners, verenigingsnieuws, planten en dieren uit de
omgevi ng, geschiedenis van gebouwen, koop en verkoop,
stukjes van kinderen, ruimte voo r ingezonden stukken,
kwesties van polit ieke aard, enz. En natuurlijk de stukjes in het
gronings, al of niet onder de titel 'Oorpsproat' . Als we al een
keer het 'grotere nieuws' bij de kop pakten , dan deden we dat
altijd 'via ' een bewoner van onze dorpen.

P~b:: , ..,. .
{'::" :, . ~ ",

/]' ',:b;. 12:1

PI~~ 7"'·.'-"'. .'
!~. :

ONGEMAKKEN DOOR DE
BRUGRECONTRUCTIE
INTHESINGE

\'Iees IIle\'I·nln'~
I' weet best
\\'ilill·"IIi.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge e~ verse worst

K. l A NSEN TRA NSPORTBEDRIJF
VE RVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

Iedere woensdag Gehaktdag.

~
,[ ,~~.- .. .

9J ~i'Wi*' _
-- ~ edelslager . '"

J . FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 05<J.416413

GEI SOLE ERD E OI'DERlOSSER S
KIPPERS

PAllETY ERVOER
VERH UIZINGEN

GEWEIDEW EG I1
9798 TA GA RMERWOlDE (GR .1

TEl. 050-416365
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Plateaus worden drempels

Eind-redakti e Thesinge :
Kees Faber. Kapelstraat 5.
tel. 05902 -2257.

Admin istratie: Peta Ju~ens,

L v.d, Veenstraa t 15,
9798 PK Ganmerwolde,
fel. 050-416094.
Bank: Rabo Ganmerwolde,
rek.nr .32.07.05.749
giro v.d . bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór de
15e van de maand.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Ganmerwolde:
Carel Hazevetd, Peta Ju~ens .

Elisabeth Foeken, Delta v.d. Molen,
Janet Jansen (totoqraafl , Tineke
Werkm an.

Redakt ie Thesinge:
Kees Faber,
Andrie s v.c. Meu len, (fotograa~.

Joanne v.d . Meulen.
Truus Top , Ad v, Zalk.
Chréti en Schouteten.

Eind-redakt ie Ganmerwo lde:
Elisabeth Foeken.
L v.d, Veenstraat 2,
fel. 050-416355.

Gerefor..eeede kerk
Tbe slnge-Garmerwolde

6 sept: 9.30 u. ds. Kwast van Kalium.
19.00 u. ds. Visser van Uithu izen.

13 sept: 9.30 u. cand . mevr. Walterg van
Gron ingen.
19.00 u. ers Oldenhuis Kalium
(Grunneger dalnst).

20 sept: 9.30 u. ?
14.30 u. drs. Sche ltens van Ghnvnen
(jeugddienst).

27 sept: 9.30 u. drs . Elsinga van Spijk..
14.30 u. cand. mevr . Scheltëns van
Glimmen.

4 okt : 9.30 u. ds. de Jong van
Coevorden.
14.30 u. ds . van Wieren van leek.

Herv. Gemeente
Thesinge-Garmerwolde

6 sept: Garmerwolde 9.30 u. ds. J.
Smidts, Amersfoort .

13 sept: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg .

20 sept: Ganmerwo lde 19.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg.

27 sept: Thesinge 9.30 u. prof. dr . A.
F. J . Klijn. Haren.

een interview met Jan l ammert en Aaltle Havinq a

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Schiet geheimen
maar in 1961 sprak ik met I ~.aaruitbestaateengeweer
iemand die werkte b ij eiqen/iik

Kerkdiensten

FIRMA VEENSTRA
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l BLOEM-

KWEKERIJ

Garmerwolde 050-416280

Zoals velen van u nog zullen weten hebben we enige t!jd 11 .
geleden een enq uete onder de lezers gehouden. Daaruit bleek 1'1Y;..7
dat de overgrote meerderheid van de ~ew~~ers erg tevreden , ~ /:
over de krant was. Allerhande suggesties zIJn gedaan om de "!:~'.:' '- h·';·.'
krant nog beter te laten worden en daarmee zijn we aan het
werk gegaan. We hopen dat ook in de toekomst veel mensen
blijven meedenken met de G & T; een dorpskrant waar veel h
mensen kontent mee zijn is een groot goed. Als het lukt om de ' j
krant ook financieel gezond te houden dan moet het geen . eflJfS! A
moeite kosten om vol goede moed op weg te gaan naar het 0 11
twintiqjariqe jubileum!!

Op zaterdag 13 juni werd
begonnen met hel herstel
van het dak van ons
dorp shuis "de Leeuw ".
Omdat atcesproken was.dat

Garmerwolder!
Gefeliciteerd

Met "Dorpshuis
de Leeuw" .

Mannen op
een eng dak

Met lfigang van 31 mei ~aat "Wat nu we~r" , was mijn IG.A.D.O. lijn 47 wi l op heHen
er nog al wat veranderen In de eerste reakt ie toen mij Iwanneer de gemeente de
dien stregeling van de GADO. verteld werd dat de G.AD.O. huidige ob stakels niet
Met name het INTEGRO- bezwaren heeft tegen de iverandert. Is er net een
plan zorg t ervoor dat we in
onze dorp en reken ing
moeten gaan houd en met
heel and ere bus t ijden.

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenbo<g. tol. 415Z22
Setwe.-d. t el. 778455
Versmarkt Korreweg 51-53
Claremaheerd 47
Beyum Oost. tel. 421452

Uw leverancier en advise ur
op het gebied van sanitai r,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. V.d. Veenstraat 24
9798 PL Garmerwolde
tel.: 050-416049

Alle leveringen via
de erkende handel.

DE VRIJE POMP ...

UW UITU\ATen
SCHOKBREKERSPECIALIST

Rijksweg 154 - Ruischerbrug
Tel. 050-487433

Tevens aanhanger te huur.


