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n·nieuw/~

blad!
Het is dan zover. Na maanden van voorbere i
di ng, na weken hard werken, hebben Garmer
wolde, Thesi nge en Omst reken hun eigen
nieuwsb lad.
En al s j e de m eninge n zo hier en daar pei lde,
was daar eigenlijk al jaren beh oefte aan .
Behoefte aan een b lad dat de k ontakt en t ussen
de dorpsgenoten onderling verst evigt, een blad
waarin de verenigingen hun berichten en ver
slagen kunnen publiceren en ... vooral een blad
dat iedereen op de hoogte houdt van wat er
zoal reilt en zeilt in beide dorpen.
En ... al zijn die dorpen dan niet zo groot, er
rei len en zeilen iedere maand wel weer dingen
die waard zij n om t e weten ...

EEN NIEUW BLAD !!!

Uw
advertentie in
dit blad wordt
niet gelezen ...
maar gespeld!

de redaktie

Kleuterschool in

Ga rm e rw 0 Id e

komt

dichterbij

EN VERDER ...

Verder verschijnt het blad dus
één maal per maand, en wel de
laatste vrijdag. Wat er allemaal
zo ong eveer in staat en kómt te
staan, ziet u in dit eerste
nummer.
Er komt verder nog een rubr iek
'de lezer aan het woord', waarin
uw ingezonden brief
gepubl iceerd wo rdt. Als u dus
wat op uw lever hebt waarvan
denkt dat het leuk is om te lezen
of zinvol is om mee te delen,
schrijf dat dan gerust aan de
redakt ie onder vermelding van
'De lezer aan het woord' . Ideën,
suggest ies, op- en aanmerkingen
worden verder natuurlijk graag
ingewacht.
Zodat we uite indelijk een blad
krijgen - ván de beide dorpe n,
vóór de beide dorpe n en d66r de
beide dorpen.
In dié formule hopenlijk een
aanwinst waar iedereen erg blij
mee kan zijn!! !

berichte n die je eigenlijk nooit in
andere kranten tegenkomt . Het
moest op 'n mooi papiertje
worden gedrukt, kortom: het
moest een leuk blad zijn om te
lezen.
Maar, hoe krijg je nu zo'n gratis
huis-aan-huis blad van de grond?
Want juist omdat het een gratis
huis-aan-huis blad werd, kwam
het erop neer dat de gezamen
lijke adverteerders in onze omge 
ving de kosten moesten gaan
dekken.
Of die bereid waren dat te doen,
wist je niet voor je het hen was
gaan vragen.
Dat hebben we gedaan. En we
hebben het geweten ook !
De belangstelling van advert eer
derszijde was boven alle ver
wachting . Enorm ! Daarom zijn
beide Vereniginge n van Dorps
belangen én de redakt ie alle
adverteerders, die het
verschijnen van de 'Garmer &
Thesinger Express' in deze vorm
nu al voor een heel jaar hebben
gegarandeerd, bijzonder erkent e
lijk. Nogmaals vanaf deze plaats
dus erg veel dank !!!

HET ' HOE EN WAAROM'

Ju ist omdat Garmerwolde,
Thesinge en hun omstrek en wat
de berichtgeving betreft
aangewezen waren op andere
kranten die weinig of niets aan
de berichtgeving uit deze dorpen
wilden of konden doen, was er
direkt al vanaf het begin veel
instemming met het plan om in
deze omgev ing een eigen
nieuwsblad te starten. Maar - dat
stond direkt al vast - dan moest
het ook een 'andere' krant
worden. Plezierig om te lezen,
met leuke rubr ieken, met

M ÉT DORPSBELANGEN...

De 'Garmer & Thesinger Express'
verschi jnt in samenwerking met
de Verenigingen van Dorpsbe
langen van beide dorpen. Dat
betekent dat alles wat in het
belang is van beide dorpen, al het
nieuws en alle mededelinge n in
dit verband in dit blad kunt lezen.
Uiteraard wordt u op de hoogte
gehouden van alle bijzondere
aktiviteite n die deze Verenigin·
gen van Dorpsbelangen ont
plooien.



leuk

Jaarvergadering
Dorpsbelangen
Garmerwolde

BURGELIJKE STAND
JANUARI

Geboren Thesinge.

Petra Aaltien
Dochter van A.R. Kampen - M. ter
Veld

SanderJan
Zoon van A.M. v.d. Meulen 
C.M.C. Daatselaar

zeker 22 zijn. Er mog en er echter
nooit minder dan 20 zijn, w il de
school tot stan d komen.
Zow el de Burgemeester als Wet
houders en de Inspekt rice
stonden zéér positi ef ten opzich
te van de plannen en uiteindelijk
besloot men een verzoek tot de
Kroon te richten. De kans dat dit
Verzoekschrift w ord t ingewi l
ligd lijkt zéér reëel.
De Kleute rschool zal op z'n
vroegst 1 november starten.
Er is sprake van dat het Groene
Kruisge bouw in Garmerwolde
hiervoor zal worden aangepast.

agenda
5 maart: Café Stol Modeshow
van de plattelandsvrouwen door
Modehuis de Vennen.

Garmerwo lde:

Marc-Bastiaan
Zoon van E.P. den Hertog - A.C.
Engelkes.

Peter-Alexander
Zoon van H. Klunder - H.J.A. van
Beek.

Alida Mathilda
Dochter van T.K. Dikkema - H.
Bakker.

Kerkdiensten

De kans dat Garmerwolde binnen
afzienbare tijd z'n eigen kleuterschool
krijgt, is sinds donderdag 20 februari
aanzienlijk gestegen. Toen had name
lijk de kleuterschoolkommissie in Ten
Boer een onderhoud met B & W en
de Inspektrice voor het
Kleuteronderwijs.

De kommissie heeft in dat
onderhoud haar mot ivatie en
argumentatie nogm aals uiteen
gezet.
Nadat de inspekt rice een toe 
koms tbeeld had geschetst hoe
het kleuteronderwijs zal worden,
bleek al snel dat van een depen
dance geen sprake kan zijn,
omdat de uiterlijke afstand
tussen hoofd-school en depen
dance 200 meter mag zijn.
Er wordt dus nu naar een eigen
zelfsta ndige school gest reefd .
Momenteel zijn er 28 kandid aat·
jes, 1 september zullen dat er

KLEUTERSCHOOL IN
GARMERWOLDE KOMT DICHTERBIJ

Ned. Herv. Gemeente Garmer
wold e/Thesinge.
28 feb 19.30en 20.30: Cathechisa

tie
2 mrt Dienst Thesinge om

14.00 uur Voorganger:
Dhr. v, Asselt

7 mrt 19.30en 20.30: Catheehisa
t ie

9 mrt Dienst in Garmerwolde om
10.00 uur, Voorganger:
Drs. Reinink.
10.00 zondagsehooi

16 mrt 14.00dienst in Thesinge.
Voorganger Ds. Molenaar
10.00 zondagschooi

21 mrt 19.30en 20.30: Cathechisa
tie

23 mrt Dienst in Thesinge om
10.00 uur. Voorganger:
Drs. v.d, Lingen.
10.00 zondagschooi

30 mrt Dienst in Garmerwolde om
10.00 uur m.m.v. de
kinderen van de
zondagschooI.

Wi lt u in de toto of lotto?
Inlichtingen bij B. Wierenga,
Dorpsweg 1B. Garmerwolde . Tel.
050 - 487421.
Elke week nieuwe kans. Formulie
ren worden gehaald en gebracht.
Voor mensen die afgelegen wo nen
is een maandformu lier bij uitstek
geschikt (lotto), U hoeft geen lid te
zijn van een sportvereniging.
geen registratie mee r nodig, dus
helemaal vrij.

Maandagavond 27 januari werd in Café Stol de
algemene jaarvergadering van de Vereniging
van Dorpsbelangen Garmerwolde gehouden.
Er waren 34 personen aanwezig , hetgeen een
duidelijke stijging was ten opzichte van vorig
jaar.
De opkomst van de L v.d. Veenstraat droeg aan
deze stijging z'n steentje bij. Alle bewoners an
deze straat zijn lid geworden en dat is uiteraard
een positieve ontwikkeling.

redakt ie werd n6g eens bena
drukt dat dit blad als hoofdzake
lijke taak heef t het kontakt
tussen dorpsgenoten onderling
te bevorderen en het vers laan
van aktiviteiten van kulturele en
sportieve gebeurtenisse n.
Voor het organiseren van feeste
lijkheden op de Nationale Her
denk insdag in mei en het
opknappen van de speeltuintoe
stellen gaven zich spontaan
versch illende mensen op.
Kortom : het w as een avond
waardoor iedereen kon konstate
ren dat Dorpsbelangen Garmer
wolde springlevend is en zich
met enthousiasme inzet om nog
veel nuttige taken te verwezenlij
ken.

bericht
De Stichting Nederlands Comité TOTO I
voor Kinderpostzegels en de
Stichting Voor het kind hielden
onlangs een landelijke tekenwed
strijd onder het motto: 'teken eens
wat'
Het leuke is dat de 1e prijs van de
provincie Groningen in haar leef·
tijdsgroep gewonnen is door Janet
Jansen uit Garmerwolde (kadobon
f 75, - )
De 2e prijs was voor Albert
Havenga. ook uit Garmerwolde.
die daarmee een kadobon van 50
gulden in de wacht sleepte.

A ls bestuursleden we rden herko
zen de heren H.C. Hazeveld en
H. van Dijken.
Na de gebruikelijke plichtplegin
gen als notulen en verantwoor
ding der boeken, zette de voor
zitter S. Venenga de verschillen
de akti viteiten uiteen waarmee
de Vereniging mom enteel bezig
is om voor Garmenwolde faci li
teiten te verkrijgen die bij kun nen
dragen tot een n6g plezieriger
woonklimaat .
Bij de rondvraag we rden veel
vragen gesteld en er ontstonden
geanimeerde gesprekken.
Vooral de int roduktie van de
'Garmer & Th esinger Express'
viel in goede aarde. Door de

r'::LEKTRICITE 11.t tel.050_487425
E. ~~~VENGA

oude rijksweg 9
GARMERWOLDE



In café Stol te Garmerwolde werd 14·2·1975 de
jaarvergadering van de 'Harmonie' gehouden.

door de heer E. Havenga dia's ver
toond van zijn vakantie
en tevens presenteerde hij een
aantal schitterende dia's van
Garmerwolde.

47. Honde-naam
49. Redemptorist lIat . afk )
51. Meisjesnaam
53. Gewest
54. Tin tatk.)
55. Tot nut van 't algemeen
56. Nederland (afk)
VERTIKAAL

1. Mop
2. Leuk
3. Lekkern ij
4. Pan (rneervl
5. Maanstand
6. Lengtemaat
7. Voorzichting handelen na vol-

to oïng
8. Ambtenaar
9. Verteringsapp. voor papier

10. Zeker iemand
12. Nachtspiegel
14. Nee (engels)
16. Soort Onderwijs
21. W erktui g
22. Doorgang.
24. Reukmiddel
25. Bij de geboorte
33. Machtig
35. Produkt voor wegenbouw
37. Het aantal dagen vanaf de laat-

ste nieuwemaan tot 1 jan.
38. Schep riem
40. Os (meerv)
41. Radio Omroep
43. Plaats in Drenthe
48. Klein (akf)
50. Senior (Afk)
52. Meisjesnaam
53. Sint (atk)

PUZZEL

Elke maand verschijnt in de
Express een puzzel. De éne keer
een kruiswoordpuzzel, de andere
keer een rebus etc .
Onder de goede inzendingen (p/a
Roelf Ganzeveld) wordt de win
naar/winnares uitge loot.
Maandelijks is er voor de w innaar/
es een leuke prijs.
HORIZONTAAL

1 Jongensnaam
4. Jongensnaam
8100m2

11 . Vereiste moed
13. PI. in Frankr ijk
15. Hoofdtooi
17. t.a.v, zure
18.Voorzetsel
19. Zuiver
20. Notabene
21. Rivier
23. Spaanse riet
26. Landbouwwerktuig
27. Gewichtseenheid
28. Rijksgebouwendienst
29. Bazige vrouw
30. Rivier
31. Waterstand
32. Soortelijk gewicht
34. Rabat (afk)
36. Mannetjeshond
38. Paardekracht
39. Fier
42. Het praten
44. Dier
45. Bedrijf
46. De oudste

...POMP

De voorzitter stelde de jeugdle
den perso onlijk in de gelegenheid
om vragen te stellen waarbij het
jeugd lid Jan Havenga de
verga deri ng meedeelde: 'Mien
bruier Albert de i Harmon ie's bok
'Dûmmo' verzeugt is oet 't hok
sprong'n en toun het e zich
doodvreet 'n in biks. Moar dat
geit niks want mien 'bok' krigt
bin'n kuert toch jong'n '
U it het punt mededelingen bleek
dat de vereniging verschillende
aktiviteiten op stapel heeft staan.

MODESHOW

Op 5 maart 1975 zal er in café Stol
een modeshow worden gegeven
door Modehuis de Vennen uit
Appingedam. De afdeling Ten
Boer is voor deze avond ook uitg e
nodigd .

NIEUWE LEDEN
Bew oonsters van de L. V.d. Veen
straat: ind ien u nog geen lid bent ,
en u hebt nog geen bijeenkomst
van onze vereniging bijgewoond,
dan kunt u dit vrijbli jvend doen. U
kan daarna beslissen of u wél of
géén lid wilt worden.
Inl ichtingen: Mevr. P. Pops-Smit 
tenberg, W. F. Hildebrandstraat:>7,
Garmerwolde.

DE VRIJE

Jaar
vergadering
Harmonie

Op 5 februari j.1. hield de afdeling
Garmerwolde haar
jaarvergadering. Als nieuwe
bestuursleden we rden gekozen:
Mevr . M . Veninga-Nieborg en
mevr. F. v. Huis - Evenhu is. Na het
huishoudelijke gedeelte werden er

In een langdurige'vergadering
legd e het bestuur rekening en
vera ntwoordi ng af van het
afgelopen veren igingsjaar.
Het bestuur bleef ongew ijzigd.
Uit het jaarverslag bleek dat de
vereniging aan meerd ere aktivi
te iten haar medewerking
verleende, zo ook aan de vereni
ging ve rbonden Tirolerkapel.
In het ledenbestand vonden
enkele mutaties plaats . Aantal
leden korps: 28, drum band: 19.
Van het punt rondvraag werd
druk gebruik gemaakt.

Nieuws van de
plattelands
vrouwen
Garmerwolde

<»: KAPPER
SERVICE VAN DORP TOT DORP

... natuurlijk ook voor U w

• toi letartikelen en scheergerei

• parfums
• sigaretten, s igaren en tabak

Ki jkt U eens rond bij o ns,
terw ij l U wacht .

S .VENINGA - GARMERWOLOE
"ii' OSO - 487077

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =b
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen I!!

Burg. Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel. 05902 - 1497

I
l _
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W ILT U UW HUIS LATEN SCHILDEREN OF
BEHANGEN, OF WILT U HET ZELF GAAN DOEN,
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR

L~:?~~';jfGarrnerwolde L!
Tel. 487348
Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.

Voor al uw bouwmaterialen,
zoals stenen, golfplaten, hout
_ Wij leveren dit tegen de
• scherpste prijzen.

Ook hebben wij een enorm
assortiment gereedschappen,
en tuinartikelen.
Bovendien vindt u bij ons veel
keus in uitgesproken goedkope
keukens en kasten.
Ook de eigentijdse
behangkollektie van R&D is bij
ons verkrijgbaar.
Voor al uw onderhoud en
nieuwbouwwerkzaamheden
maken wij graag offerte.

J. FEENSTRA Aannemers bedrijf
HOBBYMARKT BATTJES
stadsweg 36 Ten boer
Tel. 05902-2302-2353

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

Iedere woensdag Gehaktdag
f 3,18 per 500 gram.

jaarlijkse uitvoering
vjod thesinge

JAN FEENSTRA
Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050 - 487413

Op 21 januari hield de toneelvereni
ging V.J.O.D. haar jaarlijkseuit
voering in café Dijkema.
Na een kort openingswoord van de
voorzitter, werd het blijspel 'Het
daghitje van pension Zeemring'
van Bart Veenstra opgevoerd.

In het stuk gaat eenjongeman voor

kamermeisje spelen, hetgeen tot
velevermakelijke situaties leidt.
Dat het gebodene bij het publiek
in de smaakviel, bleekuit het feit
dat de spelersaan het eind een
langdurig applausontvingen.
Voor het muzikalegedeeltevan de
avond zorgden de 'Martini Stars'
uit Groningen.

•

Maar alle gezamenlijke adver
teerders zagen de kat bepaald
niet uit de boom. En scept isch
wa ren ze al evenmin.
Dit blad m6ést van de grond.
Alléén alle advertee rders wilden
wél graag in een blad in de
Nederlandse taal.
Want het proefnummer bevatt e
een voorlop ige indeling met een
imitat ie-tekst.
Inderdaad ... in het Duits.

Als je vandaag de dag iets wilt
ondernemen waarb ij je veel hulp
nodig hebt van andere mensen,
dan zal je dat niet direkt
meevallen. Want andere mensen
hebben het vaak nét zo druk als
u. Ga je dan nog een stapje
verder en vraag je om financië le
steun voor het doel waarv oor je
als 'ondernemer' streeft , dán
wordt het n6g moeilijker.

In h~tdorpz~g9~nD~!~':'~"Ogd",."k":~~~::~~d
gezegd wordt dat mensen uit kat eerst uit de boom willen
deze omgeving 'moeilijk van de zien (dikwijls ook terecht) en
centen af willen'. Nu valt het in waarin men maar al te vaak scep-
deze dure tijd ook niet mee om tisch is ten opzichte van nieuwe
'de zaak draaiende ' te houden . plannen etc .
Want men schijnt steeds weer
nieuwe wetten en belastingen te
kun nen uit vinden om de mensen
van hun geld af te helpen .
Des te groter was onze verbazing
toen wi j op pad gingen om de
gegoede middenstand op een
bezoek te vereren. Met het doel
minstens één advertentie te 'ver
sieren' en liever méér dan één.
Het werden er meer, mensen.
Véél meer. Met groot enthou
siasme storten de diverse adver
teerders zich bewus t in het
'Nieuwsb ladwezen'. Juist in deze



U houdt van m ensen?

'Ja, kijk ' es. Dit vak is niet denk
baar zonder mensen. A ls je niet
van mensen houdt, dan moet je er
niet aan beginnen.'

In hoeverre maakt u deel uit van de
gemeenschap,hier?

' Ik kom er niet aan to e. Ik bedoel, ik
kan me eigen lijk nooit met vereni
gingswerk of dergelijke toestanden
bezighouden omdat ik eenvoudig·
weg nooit tijd heb . Je bent alt ijd
gebonden, hè? Ik loop dus alti jd
achter. Ik ben ook nooit klaar. A I·
lèën de muz iek. Omdat ze me tot
besche rmhee r gebombardeer d
hebben. Maar dat is alles. Maar ge
noeg . Je hebt het Rode Kruis, de
EHBO, soms es 'n lezinkje,
enz.enz., en daar gaat je tijd .. .... .'

Er zijn doktoren, die kre ëren een
bepaalde afstand. Zo van: ik ben
hier de dokter...... '

schilde ik met m'n voorganger dag
en nacht. Daar heb ik in die paar
maanden grote waardering voor
gekregen. Dat was een bijzonder
fijn mens. Maar ieder heeft zo z'n
eigen dtijl, hè? Ik bedoel, als ik op
donder, zullen ze ook aan een
ander moeten wennen. Ieder doet
' t op z'n eigen manier en als je het
dan maar goed doet, dan is het niet
zo erg ... .'

'Ik loop hier al 18jaar rond. '

Nog even terug naar de praktijk
zélf.
U bent érg gebonden, is 't niet?

Ja, voortdurend. Al s ik
weekend-dienst heb en m'n assi
stente gaat weg, dan moet t6ch die

' Nou, ik kreëer niks. Nee hoor. Ge
woon doen. Gewoon mens zijn on
der de mensen. En ik do e ook niks
bijzonders. Trouwens, ik wil oo k
niks bijzonders zijn. Daarom sta ik
we l ' ns op mijn strepen. Maar dat is
dan allèèn om mijzelf te
beschermen .
Ik vind gewoon dat er wederzijds
begrip moet zijn . Als ' n pat iënt
buiten het spreekuur op de stoep
staat, nou dan vind ik dat het wèl
iets bijzonders moet zijn. Dat is
helemaal niet rot bedoeld of zo,
da' s reëel lijkt mij. Wat bijvoor
beeld nièt reëel is, d' r zijn mens en
die denken dat er ondersche id is
tussen ziekenf ond s- en part iculiere
pat iënten. Eerlijk gezegd interes
seert me dat geen barst of iemand
nou wel of niet ziekenfonds-pa 
tiënt is.
Er schijnen nog alt ijd mensen te
zijn die denken dat particu lier-ve r
zekerden bètere medicijnen krijg en
dan de fonds-leden. Volkomen
krankzinnig ! D'r zijn men sen die
lopen ongemerkt met 200 gu lden
aan med icijnen weg. In èèn keer.
Of iema nd nou fondspatiënt is of
iemand met de beu rs op de stoep
staat te rammelen, dat laat me
koud . Bovendien ben ik van
mening dat het Fonds nog alti jd
buitengewoon goed betaald .
Dat de mensen dat soms niet door
hebben, dat begrijp ik niet .

' Ik w eet ' t niet . Ik weet 't niet . Ik
dacht dat ik w el 'ris een keer ver
keerd beoordeeld ben. In de geest
van: wat een rauwe gast is dat '.

'Och, ik weet ' t niet. Ik we et ' t echt
niet . Ik lach ook wel 'bs st il.
We et je, de hu mor blijft slecht bij
mij hangen. Ik heb kol lega 's, als je
daar mee praat, dan kun je daar 3
of 4 dagen mee praten , dan lach je
je na 4 dagen nog dood. Bij mij
vervaagt dat . Het wordt één grote
soep. Humor kan ik moeil ijk
vastleggen . Ik vergeet het gauw.
Het verhaal op het moment int e
resseert me, later vervaagt het
wee r. D'r zijn kerels, die hebben
daar een speciale neus voor. Na
tien jaar verte llen ze nog precies
hetzelfde verh aal met de puntjes
op de i.'

Maar u lacht to ch vaak, dacht ik
zo.

U kwam in Garmerwolde. Hoe be o
gon u, hoe ging dat eigenlijk?

Dokter Blink . Ja - als de dag van
giste ren. Die had z'n been
gebroken. Zo zie je waa r een
gebroken been tot leiden kan,
eigenlijk hè?'

Hoe reageerde de gemeenschap?

U bent arts in een dorp. Dan wel
niet direkt een typische dorps
dokter, maar z 'n film als 'Help, de
dokter verzuip t '. Herkent u daar
niet een beetje uzelf in?'

' Leuke film. J azeker. Aa rdige
dingen ook. Ja, voor 'n deel herken
je de dokter oo k, da 's wa ar.
Ja, ik zie de humor wel zitten . Maa r
het is niet m'n sterkste punt .'

'Nou, dat was verdra aid moeilijk
om je eerst waa r te maken. Ja . Je
begi nt aan iets wat je wel w ilt ,
maar als het allemaal op je eigen
nek rust , da n mo et je je er wel naar
binnenwe rken. Je moet je
waarmaken . Ook voor jezelf du s,
hé.

Nog even terug naar he t dorps
leven. Het was dus even wennen
hier?

' Nou ja. Waar moet je aan
wennen? J e moe t er aan wennen,
dat je ' s nachts drie keer uit je nest
wordt gebeld , terwijl je nèt zo lek
ker ligt te ronken. Ve rder neem je
uiteraard je eigen persoonlijkheid
mee, hè? En wat dat betreft ver -

'Toen moest in de dienst in. Bij de
Mar ine . 3 weken in de Willem de
Zwijger Kazerne en dat was één
groot feest. Daarna 6 w eken in Ede
gelegen . Nou, dat feest was niet
minder. Dat was 'n ver draaid leuke
tijd.
Toen ik van m'n verplichte
toestanden af was belde een vriend
van me op of ik belangste lling had
voor een vaste job bij de Marine.
Hij gaf me een half uur bedenktijd .
Ik rookte een sigar etje en heb toen
maar 'ja' gezegd. Zod oende kw am
ik bij de Marine als arts. Waarvan ik
één jaar heb gevar en.
enorm leuke tijd.

En wanneer kwam uw vrouw in 'r
sp el?

M'n vrouw kend e ik al vanaf mijn
studentent ijd . - Of laten we
zeggen , ze was me wel al opg e
vallen hè.
Toen ik afstudeerde heb ik er ' n
visje naar uitgegooid, dat was in
'53 en zij studeerde nog recht. Dat
vo ltooide ze in '54 en een paar
maanden later zijn we getrouwd.
Ja, z6 zat 't. geloof ik.
Ik zat toen nog in de Navy hoor. Ik
was luitenant ter Zee. Arts jongste
Categorie Kon . Marine Reserve.
Géén sterr en, alleen een volle band
en ' n halfie. Dat was niks hè? Ja
nog een escula ap op de revers.

Hoe kom je áls arts in
Garmerwolde?

U gin g dus naar de Universiteit,
studeerde af - en toen?

'Ja, hoe kom je daar . Nou, kijk.
Op 'n gegeven moment zat ik in
Amsterdam . Ik had niets te do en 
in die t ijd was het slapjes - veel
aanbod, weinig vraag.
Een vriend die waarnam voor dok
Blink in Appingedam werd geveld
door de griep. En plotsklaps zat ik
daar in Appingedam midden in de
griep-golf. 90 visite's per dag . Ja ,
dat was in 55-56.
Nou ja, Blink die kende de
A ndersons en Anderson was ziek.
Zo ongeveer ben ik in deze praktijk
terecht gekomen ...

U bent geboren en getogen in
Stiens. Hebt u daar 'n fijne jeugd
gehad?

'DAt vind ik we l ja. M'n vader was
boer, ik heb èèn broer en we zijn
dus op en rondom de boerderij op
gegroeid. M 'n broer heeft later
trouwens dat beroep van rn' n
vader overgenomen en heeft nu
een groot boerenbedrijf. 't Leuke is
dat hij een gloednieuwe aardappel
heeft gekweekt; de 'A nnabel' .
Daar heeft-ie de du itse rassenlijst
mee gehaald. Da's geen kleinig
heid ...'

'Nou kij k ... daar speelt iets anders
in mee. Natuurlijk zoals elke jongen
had ik oo k rn'n dromen. Toen ik 'n
jaar of acht was had je die legenda
risch geworden v luchten van de
Pelikaan en de Uiver. Nou , daar
wordt je als jongen door gegrepen
hè? Da's een mannenjob, zo' n
machine besturen. Ik heb
bijvoo rbeeld 66k 'ns chauffeur
willen worden op een
aardappel-auto. Gewoon omdat
het z'on verrekt mooie auto was .

'Ik wil niks bijzonders zijn!'

Maa r als je het wat dieper bekijkt,
dan speelt er iets heel wezenlijks,
iets anders in mee Kijk, ik ben
geboren op 7 januari 1926. En mijn
vader overleed op 6 december
1926. Ten gevolge van een ziekt e.
Toen ik 'n jaar of acht, negen was
drong eigenlijk pas goed door dat
ik geen vader had. Die is er nooit
geweest! Dat is toch w el een
wezenl ijk facet gew eest waarom ik
dit het verkozen . En, ik geloof ook
wel dat het met m'n w ezen over
eenstemt dat ik arts ben
geworden.'

Op 'n gegeven m oment wist u: ik
wil later dokter worden ...

DOOR GEERT BOSCHMA

Do kter Van der Werff.
Iedereen in onze omgeving kent 'rn . De één
vanwege z'n griep, de ander heeft hem leren
kennen door z'n ischias en weer een derde kent
hem alleen 'van horen zeggen'.
Dirk IJtsen van der Werff.
Bekend dus als huisarts te Garmerwolde. Veel
minder bekend is de mens áchter die huisarts,
geboren op 7 januari 1926 te Stiens. En daarom
ging de Garmer- en Thesinger Express met hem
om de tafel zitten . Het relaas volgt hieronder.

OM MET DOKTER
'VANDERWERFF
TESPREKEN



te lefoon konstant bemand zijn. En
dan speelt de-vrouw-achter-de
schermen een grote rol, hé? Da's
essentiëel: zo'n vrouw achter de
huisarts.
Mijn vrouw heeft naast haar
huishoudelijke taak, de kinderen,
enz.enz., tien jaar lang de
apotheek. gedaan. Om 6 uur 's
morgens op, de kinderen verzor 
gen en dán de apotheek in. En nu
trouwens ook, ze moet als Erica d'r
niet is (assistente, red.) toch maar
altijd de zaak opvangen, weten wat
de mensen moeten doen als ik er
nog niet ben. Doe taak moet je niet
uitvlakken. Daar sta je soms niet bij
st il. Maar zo is het wel. Zo is dat, ja.

Ons dorp, de dorpen Garmerwolde
en Thesinge.
Vindt u dat de Gemeente genoeg
doet voor de leefbaarheid ?

Nou, ik moet zeggen, we zweven
er maar 'n beetje bij .
Maar och, dat heb je overal. Maar
er zijn wèl kontras ten die te groot
zijn.Wij zitten hier met moerassen,
terw ijl in Ten Boer prachtige vij
vers en parken worden aangelegd.
In wezen moest Garmerwolde 'n
paar hond erd mensen groter zijn.
Daar w ordt het niet minder van.
Maar aan de andere kant vind ik
dat Garmerwold e niet moet gaan
uitbreiden via nieuwbouw, van die
saaie wijken en zo, dan verliest
zo'n do rp aan karakter. Tenminste,
dat gevaar loop je dan .....'

Vindt u dat dan al 'n beetje zo, met
die nieuwb ouw ?

'Nee , 't zijn mooie straten . Die
mensen kunnen met hun eigen in
breng toch ook posit ief bijdragen
tot de ontwikkeling van onze ge-

meenschap. En dan vind ik toch
dat alles mèè-evolu eert .
Mevrouw Van der Werf!: als m'n
man voor 'n jaar op 10 terug met
warm weer aan het grasmaaien
was in z'n korte broek, dan zeiden
de mensen: ' Heb je de dokter ge
zien, in z'n onderbroek.' Dan stond
het hele dorp op z'n kop . Dat zou
nu niet meer gebeuren. En dat is
f ijn.
Dokter: 'J a, da's nu anders. En dat
is maar goed ook .....

Hoe lang blijft u nog de dokter van
Garmerwolde en Thesinge en zal
het t.z.t. niet m oeite kosten om st
scheid van zo'n praktijk te nemen.
Ik bedoel, je gaat de mensen leren
kennen, 't wordt een stuk van
iezett.......

'Ik ben straks 50. Ik word al 'n
ouwe bok, hè. Dat kan je wel
merken aan je body . En dan lig je
wel 'ns te denken hoe lang je ei
ger.lijk doo r moet gaan. Ik heb ook
wel eens avonden, dan lig ik
languit op de bank te snurken.
Dat tikt w e' aan op oudere leeftijd.
Ik vind dat ik hard werk, ja. Af 
scheid, daar denk je niet aan, hè.
Dat is geen zaak van morgen of
volgende week . Maar dat wordt
dan niet zo maar even iets. Je bent
van je werk gaan houden. Van
Garmerwolde ook, ja.

Zet dat d'r maar in. Dat mag er ge
rust in. W ant zo zit ' t , Zo is dat, ja.
Wat dat betreft kennen ze me. A ls
' t niet zo was, zou 'k het ook
zeggen ......

•

CAFE-

1ägermetgter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - -487623

oude ri jKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.050.487501

fa. R.VE EN5TRA

bloemkwekeri;
Wij hebben in voorraad:

ALLES VOOR UWTUIN
zoals
Coniferen, heesters en stru iken . .

Tevens levering van alle soorten bloemstukken

Tel. 050- 487280GARMERWOLDE

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Gewe ideweg 11 - Garmerwolde.
pedaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487365

AANNEMERSBEDRIJF



mogenwijdat eens
voorunakijken?

tuin- t ~

plannen met uw tuin ...?

• Wi j leveren bomen, heesters en stru iken van
topkwaliteit.

• Tegen zeer konkurrerende prijzen

• Met volledige garantie

Ook maken w ij uw tu in-ontwerp op maat.
Vri jblijvend offerte , snelle levertijd.

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

Rabobaok ~
detulk 'vOOriedereen JSCHOLTENS

J. SCHOLTENS, Woldweg 38a, Ruischerbrug
tel. 050 - 487497

.Fendt en Landini .Mengele II!Vicon
traktoren .New Holland .P.Z.

• Hassia .Rumptstadt
.Krone .Schuitemaker
.Kuhn .Westfalia melk-
.Kuilsnijders machines en stallen

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken.

Verder houden wij ons aanbevolen voor
levering van nieuw- en of gebruikte auto 's.
Benzine,
Doorsmeren en olieverversen
Uitdeuken-spu iten-autoaccessoi res.

Dealer van onderstaande merken:

ZONNE
.SCHERM ENIU

. .......•..

~•.........~.:~~..........•....... •..••.....'..............•..................•.. .... •.•....••..........•....•.•.•...•.................•......•... ..•.. •..<>
Tevens leveren wi j :
VOUWWANDEN, VERDUISI'ERINGEN, ROL
ruIKEN , VOORZEI'RAMEN, KONSTRUKI'IE
WERKEN.
OOK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE l'lARKIEZEN.

onze adviseuze voor Lewenborg :
MEVR . H. DREWES .
meerpaal 170 - Tel. 050-487066 .

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaats GARMERWOLDE ( Gr.)

Oude Rijksweg 12
Tel. 050-487642

oudman
thesinge b.'t

gal'llg.. en mechanisatiebedrIjf

tala foon 05902·1321 an 1536



I~~
PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN
De Garmer en Thesinger Express brengt exclusief voor de
dorpen Garmerwolde, Thesinge en omstreken een plaatselijke
top-tien. Deze is samengesteld door de jeugd zelf en geprodu
ceerd door de plaatselijke D.J .'s. Hans Stol en Siska Leegstra.

DUMMER's VERF - Groningen - Postbus 161

Verf - Lak - Glas-in-lood - Behang - Gereedschap - Polyesther.

Zaak: Winschoterkade 5 (Bij de Steent ilbrugl. Tel. 050 - 122014. Mag
Steen t ilstraat 42. Depend. : Kostersgang 44. Prive: Ode Rijksw eg 30 -31 ,
Garmerwolde. Teleloon: 050-487638.
De Verfpot: Hereweg 39. Tel. 050-258249. W itte Warenh uis Hoogkerk.

levert u als u erom vraagt:

GLAS en SPIEGELSI

1. M y special Prayer .
(Pergy Siedge)

2. Marietje
(Hyd ra)

3. Sh out
(Th e Tr amps)

6. I can help
(Billy Swan)

7. Notbusch city Limit
lIke and Tina T urner )

8. Boogi e Woogie W oman
(Liv'm Blu es)

Bewerkt glas, glas-in-Iood , ronde , vierkante en hoekige glazen
Thermopane of Poly Dubbelglas, lexan pantserglas [Bornvast).

Plaatser van nieuwe ruiten.
Behang - behangers aanwezig!!1

Verf , lak en grondverf enz.
Gereedsc hap. kwasten muurverf , wa ndputz enz.
Polyester glasmat en dergelijke , ventilatoren, verfspuite n.

T ip : Do-it - G.T . Express

\lVGEO

4. V oul ez vous couc he r avec
moi (La Belle)

5. Sam ba
(André van Du in )

9 Fireball
(Dee p Pur piel

10. Ding-D ong
(George Harrison l

PWC - GEO
11e zaterdag)

AUTOLAKKEN

BEDANK VOOR HET LEZEN.
En dan maar tot ziens in de zaak.
P.s.: A ls u zegt 'ik kom uit Garmerwolde' krijgt u géén koek bij de koff ie,
maar wé l 10% korting om een plakkie 'K ouke' te kopen.

WELKOM BIJ
••

DUMMER

H.H . ADVERTEERDERS 111

In verband met tijdige verwerking en indeling van de copy, verzoeken w ij
u, uw adve rtentieteks ten en/ of materiaal uit erlijk vóór de 15e van elke
maand bij de redakt ie aan te leveren. Bij voorbaat hartelijk dank.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat : Roell Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstra at 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Th esing e: Bert V.d. l aan, Kapelstraat 9, Thes inge.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garmer & Thesin ger Express:
3207.04.1~

MAX 35 WOORDEN
0.25 PER WOORD

5TeDMFLUITJES

Te koop
Comp ost - Turfmolm en Potgrond.
Goed voor de structuur van uw
tuin. K. Jansen. Gewe ideweg 11.
Garmerwolde, t el. 050-487365

Te Koop
Zaagsel en spaanders in plastic
verpak t. K. Jansen. Geweideweg
11. Garmerwolde, te l. 050-487365

An tiekhandel Grasman heeft staan
1 Bordenkast I 800, - , 3 laden
kastjes 1225, - , f 325. - , I 340. -,
1 Porseleinkast I 325.-. Koperen
strijk ijzers I 125.-, staand e olie
lamp I 155. - en nog veel meer
moo i anti ek vindt u bij Grasman,
Oude Rijksweg 1, Garmerwolde.

Part ij Speculaasplanken tegen
speciale prijzen . Klein model van f
5. - voor I 3.50. Groo t model van f
25. - voo r f 20. - . Neem er een
van mee bij antiekhandel Grasman,
Oude Rijksweg 1, Garmerwolde

Zolderopruimingen en overtollige
spull etjes uit Grootmoeders t ijd:
bel 050-487559
Antiekhandel Grasman. Oude
Rijksweg 1, Garmerwolde.

Te koop aangeboden
Sony Bandrecorder
Prijs: I 150. -
3 spoe len (13 cml kado .
M. Ritzema. Old ijk 10 Ezinge (gron)

Voor zaden, heesters en planten
naar J . Ganzeveld. Oude Rijksweg
25 Garm erwolde.
Agent voor Turkenburg's Zaden.
Catalogus verkrijgbaar.

Te koop aangeboden
Ouderwetse w agenwi elen (groot)
R.J . Ganzeveld. Dorpsweg 56
Garmerwolde

Te koop gevraagd
Oude Nederlandse Mu nten
I. Feenstra. Rijksw eg 145
Ruische rbr ug

Te koop:
Hardhouten Balken: Alm: 8 23.
lengte : ca 7 meter .
K. Pestman . Dorpsweg 5
Garmerwolde.

Dat het geen k lein igheid is om uit
drie elf ta llen één 'top -t eam ' te
f ormeren blij k wel u it het l e za
terd ag-elf tal.
So ms, ineens is er die b roodnodi
ge eenhe id en speel t het elftal
go ede tegenstanders weg, en
soms lukt het eenvoudigweg
niet. Op papi er een vri j sterke
ploeg, maar ook al doorda t ver
schillende sp elers nog naar hun
vorm lopen te zoeken, speel t het
elftal door de bank genomen
ónder hun kunnen.
De wedstrijd tegen PWC w as er
' n voorbeeld va n. PWC, bijna
ond eraan, bes taa t hoofdzakelijk
u it go edw illende, maa r kei hard
sp elende zwoegers. M et John
Samallo de t echnisch zèér
begaafde m idd enveld en Geert
Boschma als reserve kwam GEO
ec hter niet ve rder da n ' n 0-0
gelijkspel. M aar dat het elftal
st raks rnó ét gaan draaien als 'n
trein is ieders verwachting.
Momenteel staa t GEO op de Ge
plaats .

GROEN-GEEL - GEO
11e zondag)

Door ma tige t rain ingsarbeid en
de carnaval-beslo mmeringen
w aren de verwachtin gen voor dit
du el nie t al te hoog gespannen.
In het eerste kw artier k reeg de
GEO doelman welge te ld één bal
en dat w as een terug sp eelba lI
Veldmeerderheid dus in die
eerste fase , Reële kanse n kreeg
GEO echter bijna niet . Groen
Geel werd geleideli jkaa n sterker
en ste rke r ma ar verder dan één
scori ngskans in de l e helft kwam
óók Groen-Geel niet . De tweede
helft was Groen -Geel ec hter
stu kken gevaar lijker. 5 m inu ten
voor het einde brach t de GEO
voor stoppe r een Gr oen -Geel in 
valle r (naa r de mening van de
sche idsrechter althans) opzet t e
lijk ten val en de pena lt y was
raak. Jammer natuurl ijk, hoewel
toegegeven w erd dat Gro en Geel
verdiend had gewonnen. T roost:
Geo bli jft in de 4e klasse KNVB
een go ede middenmoterl
,


