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Bij de geboorte.
Vrijdag 28 februari ging dan

de eerste 'Garmer &
Thesinger Express' de deur uit
en honderden brievenbussen
in .
zaterdag waren er enkele be
zorgde Thesingers, die zich
terecht afvroegen waar de
Express nu bleef. Niet wetend
dat Berend Wieringa zijn tocht
zaterdags onverstoord
voortzette, om álle dorpsge
noten met de Express te ver
rassen. Het was erg plezierig
voor de redaktie en andere
be-
t rokkenen, te vernemen dat
het voor alle dorpsgenoten
een aangename verrassing
was, die Express.

Naast de vele komplimen
ten - waarvoor onze erkente
Iijkheid! - waren er ook vele
goedgemeende
raadgevingen . 'A ls nu ook het
tiende nummer maar zo goed
wordt', en 'kan er ook een ver
volgverhaal in?' Ook kwam er
de terechte vraag: 'Gaan jullie
door met de Express, ook nu
de 'Noorderkrant' er is?'

Natuurlijk gaat de Express
door. Immers, een week nadat
de Express 'het licht zag', ver
scheen een nieuw opgezette
'Fivelnieuws' . Een krant die nu
- zo is de bedoeling - wel dege
lijk nieuws uit de rand dorpen
gaat opnemen.
Eenwekelijkse krant . Maar de
opzet van de Garmer & The
singer Express en die van de
Noorderkrant is totaal
verschillend. Immers, de
Express propageert: het be
vorderen van het kontakt
tussen de dorpsgenoten

onderling, het doorgeven van
informatie over (en v án ) de
verenigingen en het
begeleiden van de aktiviteiten
van de Verenigingen van
Dorpsbelangen. Bovendien
probeert de Express 'n stuk
achtergrond-informatie te
geven vanuit onze eigen spe
cifieke woon- en leefgemeen
schap. Géén algemene dingen
dus .

'n Voorbeeld: In onze
direkteomgeving raakt
iemand met z'n auto te water
en weet tijdig op de wal te
komen. De auto is totalloss.
Een krant meldt dan: Op de
weg tussen A en B is de heer
B.Pilsma de macht over het
stuu r kwijtgeraakt en te water
geraakt. Hij kwam met de
schrik vrij. In de Express zult u
doorgaans géén
'hotnews'-verslag van zo'n
voorval lezen, maar het kan
best gebeuren dat we de
persoon in kwestie na drie
weken gaan interviewen. Hoe
kwam dat nou, hoeveel
schade hebt u er van gehad,
hebt u 'n nieuwe auto, was
was de reaktie van uw vrouw,
wat vroeg de politie, wa s de
schadeafwikkeling een
probleem, enz.enz.
Natuurlijk is dit 'n erg simpel
voorbeeld, maar het geeft u
wellicht een idee van de opzet
en funktie van de Express.
Tot slot nog even dit : de
aanlevering van kopy was
deze maand zéér dik voorme
kaar . ï hppen oprecht, dat
deze positieve ontwikkeling
zi h door zal zetten.
Nogmaals: hebt u een aard ig

De 'Camelia' in Thesinge.

stukje of 'zomaar' iets op uw
lever, bel of schr ijf ons dan.
Want zoals u wee t , wordt de
Express vóór onze dorpen en
DOOR onze dorpen samenge
steld !

de redaktie.

DIENSTMEDEDELING

Graag willenwij alle
adverteerders er aan herinneren
dat hun tekstenenl of materiaal
steedsuiterlijk vóór de 15evan
de maandmoet worden
ingeleverd. Dit is voor de
verwerking van alle kopy uiterst
belangrijk, daar er anders
organisatorisch moeilijkheden
ontstaan met het 'achteraan beI
len', langsrijden, enz.enz. Graag
uw begrip en medewerking
hiervoor!

DOKTER VAN DER WERFF
GA AT ONS V ERLATEN

Met ingang van 1april vertrekt
dokter Van der Werff uit Garmer
wolde. Hij zal dan in dienst
treden van het G.A.K. in
Groningen. Ook zal hij in
Groningen gaan wonen.

Dokter Van derWerff wordt
opgevolgd door J.C.S. Friezema,
oorspronkelijk afkomstig uit
Stadskanaal. Dokter Friezema is
30jaar,getrouwd en heeft 1zoon
van 16maanden.

IN DIT NUMMER:

- interview met roelf
ridder

- ni euws va .i de vereni -
gingen

- bij de ge boorte
- af scheid Ok. v .d , Werff
- ag enda
- de m aandelij kse puzzel
- algemeen nieuws
- in het dorp zeg gen ze....
- de lezer aa n het w o ord

J



Ouders voor de klas ?
6. Sugar Candy Kisses 

Mac-Lathy Kissoon
7. Listen to the music -

Doobie Brother's.
8. 100 years - Jogy Daiser.
9. Sailor - Sa llor.
10. Jailhouse Rock - Elvis Pro
Peter Schaap - tip: Adem mijn
adem.

verhogen naar f 3,00. Dit werd in
principe aangenomen.
Uit het bestuur verdween
mevrouw G.Stol-Plaatje als
secretaresse. Deze functie werd
overgenomen door mevrouw
J .Hazeveld-Maat.
De jaarlij kse feestavond, vroeger
'potverteren' genoemd, is
vastgesteld op 12april a.s.
Als regiseur is benoemd de heer
R.J .Ganzeveld, die de heer
T.Kalk opvolgt.
Voorts ligt het in de bedoeling
om ter overbrugging deze zomer
een puzzelrit te organiseren of .
een wandeltocht waar iedereen
aan mee kan doen.
Men kan als toneelvereniging
best eens een keer naar buiten
treden in een geheel andere
vorm, was de mening van de
vergadering .
Na het punt Rondvraag sloot de
voorzitter de vergader ing .

P.S.
Wanneer er een puzzelrit of
wandeltocht georgan iseerd
wordt, dat volgt de aankondiging
in de G & T-Express.

streefd atum gesteld op 1
augustus 1975.
Eventuele verwezenlijking zal
vermoedelijk enkele maanden
later zijn .

Geachte lezers,

Hebt u een aardig kiekje van
vroeger en ziet het er boven
dien nog redelijk uit, stuur het
dan naar de redaktie. U krijgt
het (natuurlijk) terug!
Het ligt in de bedoeling een
speciaal rubriekje in onze
krant te plaatsen onder de titel
'Vergane glorie' - foto's van
b.v. een dorsmachine, veer
pont over 't Eemskanaal, oude
dorpsgezichten, tolhuisjes.
enz.enz. Ze zijn welkom!

Redaktie.

door onze muzikale mede
werkers Hans en Siska.

1. Down-Dow n - States Quo.
2. Shame-Shame - Shirleya.h.

Shirl ey & C.
3. Big -Wh eel - Ike & Tina T.
4. Samba-Ballen - André v.Duin
5. Do-lt - G,T. Express.
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w

KLEUTERSCHOOL
GARMERWOLDE

De commissie heeft een brief,
vergezeld van een
handtekeningenlijst, gezonden
aan het Gemeentebestuur.
Op haar beurt zal het
Gemeentebestuur een verzoek
richten tot de Kroon .

We hebben om
organisatorische redenen de

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

Op 20 februari j.1. hield de
Ton eelvereniging 'Wester' haar
jaarvergadering. Ondan ks een
geringe opkomst, wa t door de
voorzitter betreu rd werd, was er
sprake van een akt ieve vergader
avond. Bij de ingekomen stukken
wa s o.a, een brief van mevrouw
T.B.van Dijk, die hierin de
vergad ering meedeelde, dat zij
voor het lidmaatschap bedankte .

Na vele jaren lid te zijn
geweest, heeft de vereniging aan
haar een trouwen acti ef
toneelspeelster verloren.
De penningmeester deelde
mede, dat er een batig saldo was
en de kascommissie, bestaande
uit mevro uw J.Terpst ra-Alies en
de heer H.Wierenga ,
bevestigden dit.
'Een uitvoering, hoe goed bezet
ook, wat de publi eke belang
stelling aangaat, is financieel
bekeken haast niet meer
haalbaar' , sprak de
penningm eester .
Voorgesteld werd de
toega ngsprijs, die al jaren op f.
2,50 is blijven hangen, te

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat: Roelf Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v.d . Veenstraat 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstraat9, Thesinge.
Tel. 05902- 1713. .
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

REDERIJ.KERSKAMER
"WESTER"

UITSLAG VISWEDSTRIJD
H.C. 'De Goede Vangst'

Clubdag op 2 maart in Sneek Fr.
Uitslag:
1. H.K. Kamphuis,

23 st., 975 gr., 42,5 punt en;
2. T.Kalk,

21st., 980 qr., 40,6 punten;
3. J.D. Slachter,

22s t., 8OO gr., 38 punten;
4. M . Blink ,

20 st ., 88Ogr., 37,6 punten;
5. H. Ellerie,

19st ., n5 gr., 34,5 punten.

opening
Postkantoor
Garmerwolde
's Morgens 11.30 -12.30uur;
's M iddags 14.00-15.00uur
Lichtingen: 6.00 uur 's morgens
en 18.00uur 's middags.

De Heer Oost ing ste lde uiteinde
lijk de vraag, wie van de aanwezi 
gen vóór , en wie tégen dezevorm
van ouderpart icipat ie waren .
Uitslag: 17 voor en 2 tegen (er
we rd hierbij uiteraar d per gezin
één stem geteld). Tens lotte werd
een zestal moeders bereid
gevonden, in school te komen
helpen : M evr. Werkman, Mevr.
Pestman, Mevr . Bronwasser,
Mevr. Luytink, Mev r. Doorn en
Mevr. Havenga. Wát ze in school
zullen gaan doen en hoé,zal in
nader over leg met meester en juf
worden bepaald.

daarbi j vanzelfsp rekend voor. De
Heer K. Jansen verwoordde de
gedachten van veel aanwezigen:
'Wanneer een onderwijzer voor
dit w erk zoveel jaren moe t
studeren, wat wil men dan van
ons als ouders/ leken verwach
ten ...7
Ook bracht iemand nog naar
vore n dat je eigenli jk beter zou
kunnen spreken van 'moederpar
t icipati e'; wan t hoe vinden over
het algemeen de vaders kostwin
naars de gelegenheid ervoor?

De nationale ouderavon d van de
openbare basisschool in
Garmerwolde, op dinsdag 4
febr uari jl ., werd bezocht door 19
vertegenwoordigers van 35
gezinnen.
Na een kort woord van welkom
stak de Heer Oost ing, het hoof d
der school, direkt maar het ijzer
in het vuu r: 'Het gaat om de
vraag hoe U hierover denkt:
moeten de oude rs meer in de
schoo l, of niet ?' De heer K.
Pestman gaf het hem meteen
terug: 'hoe denkt U daar zelf
over?'
Het antw oord was even kor t als
duidelijk : meester en juf
kunnen best een zekere verlich
ti ng van hun taak in de school
gebruiken. M aar hoe?! Over deze
vraag ontspon zich een levendi
ge discussie.

Kunnen oude rs bijvoo rbeeld
leeszwakke kinderen in schoo l
w at bijwerken? Of kunnen ze
assisteren bij handenarbeid? Of
bege leiden bij de f ietstocht naar
de gymnastiek in Thesinge?
All erlei problemen doen zich

ROMMELMARKT:

De heer Dümmer verzoekt de
dames geen romm el weg te
goo ien met de schoonmaak. Bij
genoe g rommel wordt een
rommelmarkt gehouden op het
schoolplein.
De rommel wordt op een nog
nader te bepalen dat um gehaald.
Dit alles om ten bate van een
nieuw dorpshuis een veiling te
organiseren. Datum van de
ophaling wordt vermeld in deze
krant.
Bewaart u dus alles tot die dag
gaat komen en zet het dan bij de
straat. Gooi niets weg, alles kan
voor 'Dorpsbelangen' van
waarde zijn! Dank U.
J .Dümmer.

algemeen~J
•nieuws

VAN ONZE MEDEWERKER

'Ouderparticipatie' was het gesprekonderwerp
op de nationale ouderavond van dit jaar.
'Participatie' betekent heel gewoon:
deelneming. Er wordt dan ook mee bedoeld:
deelneming door de ouders van schoolgaande
kinderen aan wat er in de school gebeurt.
't Is alleen maar de vraag: hoe doe je nou
zoiets?
Dat is bepaald niet zomaar even opgelost!
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MAAK
EENSLAGZIN
Plaats de eerste letter van hetgekozen woord in het hokje.

1. Het is de bittere / naakte / zuivere waarheid.
2. In dit geval is het nodig / doeltreffend I onzin.
3. Waarom geef je hem niets I iets / te eten ?
4. Het is te erg / mooi / gek om over te praten.
5. Dit stuk antiek komt uit Uffelte / Zaandam/ Winschoten.
6. Wat een getimmer aande straat / weg / laan.
7. Ik ben heel erg blij / verheugd / tevreden, sprak zij.
8. Het lauwe / koude / hete water verraste mij.
9. Waarom doe je dat verkeerd / zo / anders ?
10. Mijn zoon heet Jan / Dirk / Klaas.
11.Kees stond ook vooraan / achteraan/ midden inde rij.
12.Kleine potjes hebben twee / ook / altijd oren.
13. Het is onmogelijk / klaar / voltooid sprak de baas.
14. Mijn ouders wonen in Leiden / Rotterdam / Amsterdam.
15. Mijn hond is bruin / inktzwart / wit .
16. Het projekt is een en al vreugde / ellende / onzekerheid.
17. Ik doe dit in een doos / zak / kist.
18. Een stekelig dier is een egel /baars / slang.
19. Het wordt tijd voor wat wind / zon / regen.
20. Haar naamwas Els / Nora / Johanna.
21.Melk is goedvoor elk / Jan / iedereen
22. In het huis was niets / genoeg / alles aanwezig.

LET OP ! 'Ontharen',
In de puzzel van het eerste Dezepuzzel blijft daarom deze
nummer stond een fout. Bij maand ook nog geldig. Beide
horizontaal 4 staat puzzelsdus opsturen vóór: 15
'Jongensnaam'. Dit moet zijn april a.s.

Uitbreiding kleuterschool

In 1973 en 1974 kreeg de
kleuterschool zo 'n grote
toeloop van kleuters, dat er
met een wachtlijst gewerkt
moest worden. Het bestuur
heeft toen bij de gemeente het
verzoek gedaan de school met
één lokaal uit te breiden .

Dit verzoek w erd
ingew illigd. In augustus 1974
is de tweede groep gestart in
het handenarbeidlokaal van
de openbare lagere school.

Binnenkort zal met de bouw
van het lokaal worden
begonnen en de hoop is
gerechtvaardigd, dat de
kleuters bij het begin van het
komend schooljaar het
nieuwe lokaal kunnen be
trekken .

Bezoek Kunstijsbaan jeugd

Op donderdagmiddag 13
maart gingen de klassen 3 t /m
6 van de beide lagere scholen
per bus naar de kunst ijsbaan
te Groningen. Bij de ijsbaan
aangekomen werden
onmiddellijk de smalle ijzers
ondergebonden. De eerste
streken waren nog wat onze
ker , vooral bij de kinderen die
de schaatsen verkeerd onder
hadden.

Verscheidene kinderen
hadden de linkerschaats on 
der de rechtervoet. Allengs
ging het beter en vol animo
werd het ene na het andere
rondje gereden. De nodige
valpartijen bleven niet uit,
maar dit kon alleen het ple
zier maar vergroten.

Tegen half vijf kwam de bus
weer om de vermoeide maar
voldane schaatsers weer

Bertv.d. Laan

naar huis te brengen .
Deze gezellige middag werd
georganiseerd en bekostigd
door de IJsvereniging ' De
Sch euvel ' .

CONCERT IN TH ESINGE

Op dit moment is nog niet
alles in kannen en kruiken,
maar als alles goed gaat, is er
op zaterdag 26 april a.s. een
konsert in de Ned. Hervormde
Kerk te Thesinge.
Het Gron inger Studenten
Kerkkoor is van plan om op die
avond een Bach -cantate uit te
voeren. Het koor wordt
begeleid door een groepje
inst rumentalisten en Piet
Wiersma op het orgel.
Laatstgenoemde zal ook solo
spe len.
Nadere gegevens over het
programma, tijd en to egangs
pr ijs zullen nog worden
bekend gemaakt.

CHR.PLATTELANDS
VROUWENBOND, AFD.
THESINGE & OMSTREKEN

Vergadering op dinsdag 22
april a.s. in 'Ons Trefpunt'. Aan
vang half acht.
Spreeksterop deze avond is
Mevrouw Kwikkel·Mulder uit
Groningen. Haar onderwerp is:
'Een verantwoord e
gezinsvorming' .

Ook nieuwe leden zijn van
harte welkom!

Toneelavond voor 65 +
Op donderdag 6 maartj .l.

organiseerde de V .H.V . te
Thesinge voor de 65 + -ers een
toneelavond in 'het Trefpunt'.
De voorzitster kon ongeveer
40 belangstellenden welkom
heten.

De aanwezig en hebben
het gebodene zeer op pri js ge
steld, want toen om kwart
voor elf het doek voor de laat 
ste keer viel, werden de
spelers met een hartelijk
applaus bedankt.

LEKTRICITE IT
tel.OSO_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE

• nieuwbouw
. verbouw

. onderhoud

tevens verhuur
van

AUTOBOXEN
timmer en aannemingsbedrijf
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onze moderne kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarandeerde occasions
- vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto-accessoires
- betrouwbare en snelle service.
- billijke tarieven!

Garmerwolde

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 goedkop
keukens en kasten.
Ook de eigentijdse
behangkollektie van R&O is bij
ons verkrijgbaar.
Voor al uw onderhoud en
nieuwbouwwerkzaamheden
maken wij graag offerte.

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

GEBOREN:

GETROUWD:

Jeroen Bart ,
zoon van J .W.Mulder en
N.A.H oekstra, te Garmerw olde.
RolfSimon,
zoon van R.R.Jurje ns en
P.A.Hopma, te Garmerwolde.

Afscheid
Ok. v.d. Werff

Op dinsdagavond 11 maart j.1.
werd een vergadering gehouden
in Café Stol te Garmerwolde ,
waar inwoners aanwezig waren
uit Garmerw olde, Thesinge,
Ruischerbrug, Engelbert en
Oosterhoogebrug. De
vergadering was noodzakelijk,
om te bespreken wat gedaan
moest worden nu dokter Van der
Werff z'n patiënten en

Garmerwolde gaat verlaten.
Na een langdurige discussie

werd - na stemming - besloten
een receptie te houden in 'De
Schakel' te Oosterhoogebrug.
De verteqenwoordiqers uit
Garmerwolde en Thesinge
hebben zich fel verzet tegen de
plaats waar deze receptie
gehouden zal worden .

Dr. Van der We rft is inwoner
van Garmerwolde en de receptie
hoort volgens de afgevaardigen
van Garmerwolde en Thesinge
daar ook gehouden te worden.

De receptie wordt gehouden
op zaterdag 5 april a.s.
Alles wat in verband hiermede
geregeld moet worden, wordt
gedaan door een commissie
bestaande uit 6 personen.

Verdere mededelingen,
mogelijk via een advertentie in
het Nieuwsblad van het
Noorden, volgen. ~

~~
~ C.van den Enden en J .Klunder.

roeit ganzeveld

Wie van ons de afgelopen
winter gerekend heeft op dolle
schaatspret . is weer bedrogen
uitgekomen.
Alle voorspellingen op een
strenge winter of althans op een
periode waarin geschaatst kon
worden. zijn te niet verklaard
door Moeder Natuur.
Volge ns ingewijden is het de
laatste 270 jaar niet voorgevallen.
dat we zo'n zacht wintertje
hebben meegemaakt. En dan
heb ik hier al mensen horen
praten over een ijstij d.
Het is te hopen, dat we weer
eens een ouderwe ts
'kraakw intertje' zullen krijgen,
want de kinderen doen hier (en

elders) niets anders dan
rolschaatsen. Dat raast maar
over de straat en trottoir of er
anders niets op de weg te doen
is.

En de moeders razen nog
harder, omdat Jantje iedere dag
maar weer met de knieën bloot
thuiskomt.
De fabr ikant van suéde inzet
stukjes voor knie en elleboog
echter is verheugd. Hij ziet al
wi nters lang z'n omzet omhoog
gaan en heeft de ontwerper al
weer aan het werk gezet, om ge
schikte modellen te maken voor
' t volgende wintertje.
Gek is het, maar kinderen die een
jaar of tien geleden 'n leeft ijd

hadden van zo'n zes jaar, hadden
schaatstechniek al onder de knie.
Vraag je nu hier in de omgeving
een kind van een jaar of zes, dan
zal die nauweli jks weten wat
schaatsen is.

Het is maar goed, dat wij in de
direkte omgeving nog een 'di ep
vriespiste' hebben, want anders
kon het wel eens gebeuren, dat
bij de eerstvolgende gelegenheid
met 'natuurijs' het bevroren
wateropperv lakte bezaaid zou
zijn met oude afgedankte stoe len
met daarachter sukkelende
dertig ers, moeizaam
voorthakkelend over het gladde
ijs. Want het is al heel wat
jaartjes geleden dat men dozijnen

bont gekleurde mensen op het
Damsterdiep zag schaatsen of
toertochten maken op 't
Zuidlaardermeer.

IJsbanen staan in november al
onder water en men laat het
vocht er in maart w eer af lopen,
zonder dat er ook maar een mens
op geschaatst heeft. Dat gaat al
jaren zo! Vreemd eigenlijk , maar
juist vanaf die tijd , dat hier in den
lande de kunst ijsbanen verrezen,
was het gebeurd met de
bekoorlijke schaatswi nters. Ver
moedelijk zit er niets anders op
dan de kunstijsbanen het
komend wi nterseizoen 'dooi' te
houden. M isschien, dat het geti j
dan weer keert .... of .... blijven
rolschaatsen.



al die industr ie? Is dat het geluk
nu ?W e hebben alles. Maar
vro eger w as ' t toch echt mooi er.
Die saamhori gheid. Al s je toen bij
elkaar was , w as 't feest.
De jong elui van nu - de één
vliegt op de plof naar de dan cin g
de andere in de auto, w eer een
and er vl iegt w éér 'n andere kant
uit.
Het soc ialisme, jazeker, dat is 'n
stuk van m'n leven geworden. Zo
denk ik .
M'n vrouw heb ik leren kennen op
de ijsbaan. Haar schaats zat los.
Nou, toe n heb ik dat maar even
vastgebonden en ik heb d'r van
schrik ook maar naar huis
gebracht ook. Toen zijn w e oo k
maar getrouwd, later. In 1919 wa s
dat. Een jaar na de oo rlog. W e zijn
dus in mei 56 jaar get rouwd.' M 'n
vrouw was 'n Blink. Trientje
Blink . Zeven jaar jonger dan ik
ben, jazeker. Ze kwam uit Gar
merwalde. Niet te ver w eg, maar
daar was ' t beter om ja.'

En de kerk ?

' Ja man, da's no u w eer net zoiets .
Ze zeggen w el eens, die Ridder,
zeggen ze dan , die is ongelovig .
Die gelooft niet . M aar wi s en
waarachtig, ik geloof net als de
anderen ook , die vinden dat ze
geloven.Wie kan beoordelen of
iemand gelooft?Laatste nog, met
dat interview van Gert en
Hermien. Wie ben je dat je dáár
over oord eelt?
Bij mij zijn er maar twee we gen:
de slechte en de goeie. M aar op
de goe ie weg kom je steeds
minder mensen tegen . Dat kun je
nu ZO mooi vergelijken met
vroeger. Vroeger, dan wa ren er
mensen, nou je mocht niet in de
kroeg komen, je moc ht niet
kaarten, je mocht dit niet en je
moch t dat niet. En nu? Ze ku nnen
kaart en als de beste en in de
kroeg zijn ze ook geen
onbekenden. Schijnheiligheid,
daar ben ik alti jd al een str ijder
tegen geweest .' t Is ja, of ' t is nee.
De tie n geboden, als je die maar
goed in de gaten houdt, dan komt
'twel goed .'

Nu u wa t ouder wordt, denkt u
daar toch meer aan doen dan
vroeger, of nie t?
Ik prakkezeer d'r nooit over. Daar
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deed dan weer een beetje meer.
Tegenwoordig hoef je daar niet
meer om te kom en. Jongens van
8 jaar zitten al op de trekker. A ls
d' r maar een gleuf in zit, hé. Nee
vroeger, merakel kerel, als je aan
' t zeisen was en je liet een paar ko
renha lmen staan, nou dan kreeg
je een 'rais' voor je kop.
tege nwoordig laat de combine
hele bruinbroden tegelijk liggen .
En niemand die d 'r aanstoot
aanneemt.'

'Vroeger was er méér
saamhorigheid'

Dat was dus de tijd van Het Grote
Sociale Onrecht ?

' Jazeker. Dat was 'n minne tijd .
Dr. Kuiper zei toen : jullie moeten
je organiseren . Dat heb ik to en
ook gedaan.
Als één van de eersten, jazeker. Ik
kan geen onrecht zien. 1933, dat
was een slecht jaar. Slechter kan
'k me haast niet herinneren. Ik in
de w erkversch affing bij
J ipsinghuizen. Acht gu lden in de
w eek terwijl een witbrood to en 22
cent kostt e. En de kranten die
melden alleen maar slecht
nieuws.
Tegenwoordig, wat ze dan nu een
economische crisis noemen, lees
je tenminste nog dat Philips 2 Y,
miljard w inst maakt, per jaar. En
Unilever niet minder.
Ja, politiek: da 's mijn hele leven.
Daar leef ik voor. Ik ben een
socialist van de eerste orde.
SOA P, Troelstra. Die
kapitalist ische maatschappij , dat
.is het niet. Daar heb ik lang over
nagedacht . W at hebb en we aan

mee in je schik. Toen ik 16was
besteedde ik mezelf uit . Jazeker,
zo heet dat. Als Lutje-knecht. Je
had dan éérst de Knecht, of ven t ,
dan de Lutj e-knecht, de meid en
dan tens lotte de Lutje-meid.
Tacht ig gulden per jaar verdiende
ik . Zo is dat .
A lles moest je zelf kopen, hé,
klompen, w erkbroek, een kiel en
noem maar op. W oensdagavond
was je vrij .
Maar verder was 't w erken en nog
' r n'sw erken. Van 's morgens 6
tot 's avond s 6 uuren vaak nog
langer. Een keer per jaar had je
vrijweek, Dat gin g dan in de
zondag na de 12emei. Dan ging
het hop , hop, hop naar de kermis
in Gron ingen . Met de boot:
dubbeltje heen, dubbelt je terug .
En daar op die boot, daar was het
dan al feest ! Woensdags ging je
dan alle rekenin gen beta len die je
' t afgelopen we rkjaar had
gemaakt en dan was je zo
ongeveer al weer blut. 'k Weet
nog goed, als de boer dan visi te
kreeg, mocht je de paarden in- en
uitspan nen. Dan kreeg je een
kwartje van de gast. Eenmaal is ' t
me overkome n, toen gaf zo'n
signeur me maar een halve cent .
Toen riep ik ' rn na: 'Hoev eel krijgt
u nog van me terug? ' Nee, ik hield
m'n mond nooit. D'r waren er bij
d ie smeerden de boe r st roop om
de bek. Ja boer , nee boe r, goed
boer , fijn boe r, komt in orde boe r.
En als de boer dan uit 't zicht was ,
lagen ze op 'n str ootje te zuige n.
Maa r ik w ilde graag m'n geld écht
verdiénen. Ik gooide vaak de
knuppel in 't hoenderhok, maar
voor m'n werk stond ik. Je moest
je bij zo' n boer verkopen, hé. Ik
kon b.V. al goe d ploegen . Dat

'Ja, jongkerels, da 's me nou ook
wat. Tjo nge, jo nge. Nu, om maar
te begin nen, ha, ha, da'swel leuk,
nu drinken de jongelui allemaa l
bier, maar vroegerwas 't anders
niks als Vidico.'

Vidico ?

'J azeker, kerels. Vidico, d'r is niks
beters. Vidico , jazeker, ha, ha.
Maar nu eens even wat anders .
J ullie w ilden wat weten over
vroeger en over m'n jeugd hier,
nou dat kan hoo r. Ja , wis en drie ,
man. Ja, ik ben van '93, 1893 zo
gezegd . Ja, wat 'n t ijd kerels, hé.
Wat ik me vooral van m'n jeugd
herinner?M'n vader die was land
arbeider. En als-ie dat niet was ,
dan verkocht hij zeisen en
scheermesjes, enzovoort s. Daar
ging ie dan lopend mee de hort
op, za'k maar zeggen. De velden
in, hé, daar trof je het manvolk. Ik
was 'n jaar of tien toen hij z' n
we rk niet meer kon belopen .
Toen kreeg , nee kocht hij z'n
fiets. Een duitse f iets. 'Brennebör'
was 't merk . Verde r had hij ook
niks hoor, het huis was niet van
'rn zelf , niks niet. A lléén die f iets .
En hij reed nauwelijks op die fiets
of hij kreeg 'n aanslag voor
Schoolgeld. Toen dachten ze, die
Ridder gaat ' t nu zo goed, nu
kan-hij z'n schoolgeld ook we l be
talen. Terwijl geen mens dat be
taalde, in die tijd . Gew on e
mense n dan, bedoel ik . Dat was
gewoon afgunst. Dat had je vr oe
ger toch veel , afgu nst . Da's in
deze t ijd gelukkig ove r.
En vroeger, dan was je met heel
andere dingen tevreden, hé.
Jazeker, kerels, als ik uit schoo l
kwa m, kreeg ik een schijfje
koolraap, daar was je toen erg

Om met Roelf Ridder uit Thesinge t e spreken
is 'n bijzondere ervaring .
Toen we 's avonds om ' n uurof zeven bij het huis
van het echtpaar Ridder aankwamen, zaten ze
beide voor de televisie te knikkebollen. Eenmaal
binnen echter, was de 81- jarige Roelf Ridder
springlevend .En zijn vrouw ook.

In de gezellige kamer, vol bloemen en
planten, kreeg de redaktie een bijzonder gast
vrij onthaal en een hoofdrolspeler op de
praatstoel.

om met
roei' ridder
tespreken



heb ik nooit aan gedac ht, ik heb
altijd ja of nee verkocht - een
tussenweg w as er niet. Eerlijkheid
en rech t, daar qaat "tom .
Oprechtheid. Zo moet 't zijn .

Hoe zag de omgeving er hier
vroeger uit, hoe was de sfeer?

Vro eger w as ' t dat heb ik al
gezegd , heel anders.
In Garmerwolde w astoen 'n
melkfabr iek. Op de plaats waar
Al ie Dob nu z'n bedrijf je heelt,
schui n tegenover de bank. Dan
werd de melk aangevoerd tot aan
het Ti lletje, bij Garmerwolde en
dan per kar naar de fabr iek.
En vroeger had je heel wat
legendes, hé, die we rden dan
doorverteld als ' t vroeg donker
wa s en je zat bijmekaar.
Zo is er de legende van ' (Wevers
gat . De Hervormde Kerk in Th e
sinqe maakte vroeger deel uit van
een vrouwenklo oster. Net zoals je
in Garm erwolde dus een mann en
klooster had. Toen schijnt er een
w ever geweest te zijn, die wilde
naar een nonnetje toe, in ' t kloos 
ter. En toen moest-ie de gracht
rond orn het klooster
overzwemmen. D'r is toen vast
iets qebeurd, w ant ze hebben het
niet voor niks 'W eversgat'
genoemd.'
Vroeger was er hier ook een land
eigenaar, Mepse van Foan, die
kreeg toeva llig bezoek van de
snijder, die was geïnteresseerd in
de veestapel van M epse. En toen
ontdekte hij tot z'n on tsteltenis

det Mepse in z'n sta l allemaal
zondaren aan de ketting had
staan . In de koeiestal, jazeker. En
je had de Vidico, hé mannen r
Wat is dat nou eigenlijk, die
Vidico?

'Nou dat is zo'n zeventig jaar ge
leden, toen had je hier een man
genaamd Jan Koster. Die in de
ogen van de meeste mensen een
halve gek w as. Maar bij was -ie
we l. Jawel. Hij had een w inkeltje
in hoede en petten en
dameskorsett en. Zo fietste hij op
een keer helemaal naar Utrecht,
met zes Lucas-carbid lantaars aan
z'n fiets. En hij had van die oud er
we tse pannen op z'n huis,
oud-hol landse. Nou heelt die Ja n
Koster het g~presteert om die
pannen stuk voor stuk te laten
opve rven door twee werklu i. Die
hebben daar w eken op het dak
gezeten. En elke morgen om 11
uur en elke middag om 'n of dri e
ripe Jan Koster tegen de mannen:
Vidi co !
En dan kregen ze weer een
jenevertje. Vand aar. Dat ben ik
nooit weer kwijt geworden. Ik
was laatst nog met een reisje van
de kaartclub mee. W ij in
Hoogezand in een café. En wat
w il de oude baas drinken?, vroeg
zo'n snuiter, zo'n ober. Vidico, zei
ik.
Toen kw am die man w el vijf, zes
keer terug met de vreemdste
soorten drank , maar Vid ico had-ie
mel.. ..... 0

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.
L v .d . Veenstraat 11
Garrnerworde (Gr.1
Tel. 050 - 487239

geboorte is geworden van een 'bij
zonder welgeschapen blad '. Wij
menen, dat wij mede namens nog
vele andere lezers spreken, als wij
zeggen, dat dit blad én in
Garmerwo/de èn in Thesinge met
veel enthousiasme is ontvangen.
Wij WIJlen graag de redactie en
initiatiefnemers hiermee felicite ren
en de wens uitspreken, dat de
Germer- en Thesinger Express mag
blijven opgroeien tot een goed en
gezond blad I

Henk en Henny Klunder.

Geachte Redaktie,

In eerste instantie wilden wij
eigenlijk een advertentie plaatsen
om alle mensen te bedanken voor
hun fantastische blijken van
belangstelling gegeven vóór en na
de geboorte van onze zoon
Sander. Hetgeen wij bij dezen dus
heel graag doen 11/
Dat wij dit bedanken via een 'inge
zonden brief' doen, komt, omdat
wij ons plotseling realiseerden, dat
het verschijnen van de Germer- en
Thesinger Express ook iets heeft
van een geboorte. En dan mogen
wij zeker stellen, dat het de

j 9lJe l7t aan t wooul

A . Maat
Dorpsweg - Garmerwolde

voor .....
- levensmiddelen
- slij terij
- sigaren en sigaretten

beleefd aanbevelend

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen

nderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.050_487501



agenda
AGEN DA CA FE MAAT APRIL
Ivoor zover be kend):

5APRIL:
Sociëteit (kaartclub );

9APRIL:
Plattelandsvrouw en.

HERVORMDE GEMEENTE
GARMERWOLDE/THESINGE

6APRI L:
14.00uur dienst in Garmerwo lde
Voorganger: de heer Timmer
13APRIL:
10.00 uur dienst in Thesinge
Voorganger: cand. Zuiderveld
20APRIL:
10.00uur dienst in Garmerwolde
Voorganger: cand. Witteveen
Zondag sschool om 10.00 uu r.
27APRIL:
10.00 uurdienst in Thesinge
Voorganger: cand. Goorhu is.

Drive in show
The Magie Five
komt!
zaterdag 5 april a.s. in
Zuidw olde - ' De Kern ';
zaterdag 12april a.s. in
Ten Boer - 'Menorah ';
zaterdag 19 april a.s.
Peize - 'J eugdhonk';
zaterdag 3 mei a.s. in
Oosterhoogebrug - 'D e Schakel '
Alle avond en aanvang 20.00 Uur.
Th e M .F.G. t eI. 050- 487295 o f
050 - 487659.

stoomfluitjes

TE KOOP GEVRAAGD:

Divanbed (mag oud zijn) .
G.Nijmijer, Kommerzijl,
p/a tel. 05947-2689.

KINDERSPEELGOED 7
Dames, goo i het niet weg , maar
draai even 050-487404. 't Wordt
gehaald, oude poppen,
blokkendozen , etc. zijn van harte
wel kom voor de v.d.Veenstr.
kindercreche.

TE KOOP:

Klein Bergmeubell teak ).
Te bevragen bij : S.Pestman,
W.F .Hildebrandtstr.5,
Garmerwolde.

WAGENWIELEN (groot ).
Tevens te koop:
Grove den Ikleine plantj es 10 cm )
voor de hobbyist (f 1, - p .st.) ,
R.J .Ganzeveld.

TE HUUR:

5-persoons Stacaravan,
RONO-strand.
Voor en na de bouwvak.
J .van Leggelo, tel. 050-487389.

4-persoons Caravan te huur,
staande op Am eland (Balluml,
Nog vrij van 1juni t /m 11juli 1975.
Inlichtingen:
J .Steenhuis, Hilmaarweg 38te
Stedum Gr.

DUMMER's VERF - Groningen - Postbus 161

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

Zaak: Winschoterkade 5 (Bii de Steentilbruol. Tel. OSO - 122014 . Mag
Steentilstraat 42 . Depend.: Kostersgang44 . Prive: Oude Rijksweg 30-31
Garmerwolde. Telefoon: 050-487638.
De Verfpot: Hereweg 39. Tel. 050-258249. Witte Warenhuis Hoogkerk.

lever t u als u erom vraagt:

GLAS en SPIEGELS!

Bewerkt glas, qlas-In-Iood, ronde. vierkante en hoekige glazen
Thermopane of Poly Dubbelglas, Lexan pantserglas IBomvast l.

Plaatser van nieuwe rui ten .
Behang - behangers aanwezig!!1

Verf, lak en grondverf enz.
Gereedschap, kwasten muurverf, wandputz enz.
Polyester glasmat en dergelijke, ventilatoren. verfspuiten.

AU TOLA KKEN

BEDANK VOOR HET LEZEN.
En dan maar tot ziens in de zaak.
P.s.: Als u zegt 'ik kom uit Garmerwolde' krijgt u géén koek bij de koffie ,
maarwél 10% korting om eenplakkie 'Kouke' te kopen.

WELKOM BIJ
••

DUMMER

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas, water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen

Vraag vrijblijvend offerte i

Telefoon 05980 - 60 06



CAFE

1ägermetgter
GARMERWOLDE

T ELEFOON OSO - 487623

ZONNE
SCHERMENlIl

Tevens leveren wij :
VOUWWANDEN, VERDUISI'ERINGEN, ROL
LUIKEN , VOORZETRAMEN , KONSTRUKTIE
WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE MARKIEZEN .

onze adviseuze voor Lewenborg :
l'1EVR . H. DREWES .
meerpaa l 170 - Tel . 050- 487066.

FaoMo~doMol<zn &Co
kantoor & werkplaat s GA RMERWOLDE ( Gr.)

Oude Rijksweg 12
Tel. 050-487642

tuin- f. ~

plannen met uw t uin ...?

• W ij leveren bomen, heesters en stru iken van
to pkwaliteit .

• Tegen zeer konkurrerende prijzen

• Met vo lledige garant ie

Ook maken w ij uw tuin-ontwerp op maat.
Vrijb lijvend offerte, snelle levertijd.

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

10tegen I
bent u

onvoldoende
verzekerd.

mogenwij dateens
voor unakijken?

Rabobank ~
de biri.vooredereen


