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behoren, alvo rens dergelijke
'punten' worden voorzien van
stoplichten.

Want ook het kruispunt in
Garmerwolde is bepaald niet
zonder gevaar, als men ziet
wat voor maniakken het
kruispunt pa sse ren .
Misschien zijn w ij nu wel aan
de beurt ......
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Verkeers
lichten in
Ruischerbrug !

Noorddijk-Ruischerbrug.

Eindelijk is het dan zover!
Op het levensgevaarlijke
kruispunt te Ruischerbrug zijn
verkeerslichten geplaatst.
Hoewel ze bij het ter perse gaan
van dit blad nog niet in werking
waren get reden, kan dit
inmiddels we l gebeurd zijn en in
het andere geval zal dit spoedig
gebeuren. Het kruispunt is
diverse malen gerekons trueerd,
maar dat was beslist geen verbe
tering uit verkeersveiligheid
bekeken. A ls men b.v. vanaf
Harkstede recht saf w il slaan,
richting Delf zijl , kan men geen
gebruik meer maken van de
invoegstrook, die nu alleen nog
gebruikt wordt als bushalte. Voor
de bussen allicht een verbetering,
maar voo r het rechtsafslaan de
verkeer een levensgevaarlijk
punt. Ook het verkeer dat vanaf
Delfzij l linksaf w il slaan, heeft
soms totaal geen zicht op het
verkeer uit tege novergestelde
richting .
Ongevallen met dodelijke afloop
hebben hier al meerdere malen
plaatsgevo nden.
We zullen allen hopen dat door
midde l van deze verbetering,
want dat is het, het kruispunt aan
veilighe id zal w innen en we in de
toekomst aan dergelijke
ongeva llen bespaard zullen
blijven.

De redaktie merkt nog we l
even op, dat men blijkbaar eerst
tot een 'grote' gemeente moet

stelde eveneens een vat bier
beschikbaar. Voor een goed
stukje dansmuziek zorgden W ia
and the Melodians , die er voor
zorgden dat de stemming bleef
en opgevoerd werd .

Een gezellige afsluiting van ' t
seizoen '74-'75 die in de smaak is
gevallen bij iedereen die
aanw ezig was.

Redaktie.

Over het algemeen hebben w e
niet te klagen gehad. A ls het
tegen het laatste weeke nd loopt,
zie je de mensen langzaam weer
binnen huppelen. De ene met het
nog gigant ischer verhaal dan de
andere, die heeft een zak vo l
denappels bij elkaar gesjouwd en
een ander komt terug met
emmers vol schelpen en weer
een ander heeft cactussen
meegenome n, die hij stiekum
heeft gerooid om een buurvrouw
te verrassen.

Dan zie je elkaar wee r en je
komt to t de conclusie: Wat ging
dat snel! Tja ...... twe e of drie
we ken vakantie, die zijn z6 om
voor je d'r erg in hebt. En dan
komt de morgen, dat de wek ker
weer rammelt op een uur die je in
een paar weken niet hebt
afge lezen op het ding. Om maar
niet te spreken van de man die op
dezelfde morgen, als jij naar het
werk gaat, je nog even toeroept,
dat ie nog drie weken te goed
heeft !
Tja, de we reld kan hard zijn .......

De maanden Julie en augustus
zijn zo'n beetje de twee drukste
vakant iemaanden. Voo ral t ijdens
de bouwvak is het druk in va
kant ieplaatsen en men ko n
merken dat ook onze dorpen
tamelijk waren 'uitgedund' .
De een gaat naar Frankrijk, de
andere naar Zeegse. Weer
iemand anders gaat bepakt en
bezakt naar de Vierdaagse en
weer iem and ande rs gaat thuis
op het gazon liggen met een fles
bier en een moo i boek. Ieder
houdt vakant ie op z' n eigen
manier, maar èèn ding is de we ns
van alle mensen die vakant ie
hadden, hebben en nog krijgen:
mooi weer met veel zon!

Roelf Ganzeveld

feestavond

Op zaterdagavond 28 juni j.1.
werd een afscheidsfeest
gehouden ter gelegenheid van
het seizoen 1974- 1975. De
voorz itter opende en
konstateerde dat de opkomst
gew eldig was. In zijn ter ugbli k op
het voorbije seizoen zei de heer
Pops: 'W e hebben een goed
seizoen achte r de rug, zowe l in
de zondag - als zaterdagafdeli ng.
Daarbij nog de drie bekers, die
we als vereniging uit Bedum
hebben gesleept en we kunnen
stellen dat we goed hebben
gedraaid.' Hij wens t iedereen veel
plezier en deelde nog mee, dat
het bestuur had besloten een vat
bier aan te bieden. Dit werd met
gejuich ontvangen. Ook café
Jäge rmeister bleef niet achter en

augustus!



door J an Wigboldus.

PJG~ers IN ZEIST

Ook in ~eze editie van d~ G. & T Express wederom een berichtje
van de jonqeren -qenerat re In uw omgeving .
De P.J.G. afd . G.arm erwolde mocht de provincie Groningen
vertegenwoordIgen op de landelijke sportdag in Zeist. Hieraan
w as teve~ s een Culturele Selectie verbonden. wat inhoudt dat
alle af delingen een cabar et of toneelstukje inst uder en en d it
~an op de pl anken brengen . Eerst wordt een provinciale selec
ne geho uden en daarna gaa t de winnaar het landelijk verder
prober en .
Voor het voetbal en vo lleybal geldt dezelfde selectie proce
d ure.

P.J. G.G. in aktie in Zeist !

Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!
Blijf n iet langer toezien . maar
a~verteer in de G & T Exp re ss.
DIt blad wordt m aand elijks
door zo'n 2000 mensen
gelezen. Bovendien helpt u
dan mee het bl ad meer
armslag te geven.
Informeer naar de billijke
t ari even bij '
R.J.Ganzeveld of
G. H.Boschma.

weggelegd voor Jans Harms'
vertolking van een hedendaagse
kruidenier. De jury had echter
enige technische teko rtkom ingen
geconstateerd en het
uiteindelijke resultaat was een
derde prijs (achter Drenthe - l e 
en Overijsell .
's Avond s hebben supporters en
leden nog een demonstratie ge
geven dat feestvieren in Garmer
wo lde en omgeving ook reqelrna
I1g beoefend wordt en dat de
P.J.G. ook in dat opzich t enkele
talentvo lle leden heef t.
Nabeschouwend dacht ik dat de
P.J.G. afdeling Garmerwolde met
drie derde prijzen en het
vertoonde spel en sport de
provincie goed vertegenwoordigd
had en dat iedereen met de
gedachte in het hoo fd naar huis
is gegaan dat het een geslaagde
dag is geweest en dat we ' t
volgend jaar nog meer kunnen
bereiken.

avonds de derde prijs in
ontvangst -rernen. Het had voor
hetzelfde geld de tw eede kunnen
zijn.
Met de Herenploeg lag dat even
anders. Hier we rd gespeeld in
twee poules van vier ploegen.
Garmerwolde wer de tweede in
z'n pou le, w at resulteerde in
spelen om de derde en vierde
plaats. In de verlenging viel de
beslissing doo r twee doelpunten
van Jan Medema in het voo rdeel
van Garmerwolde uit.
's Avonds vond de Culturele Se
lect ie plaats. Onze afde ling moest
als vijfde optreden. Totaal deden
acht provincies mee. Het stukje
cabaret was ook zelf geschreven
en de inhoud was gewij d aan
onze samenleving 11 la 1975. Het
oogste veel succes bij de
aanwez igen en er was
zondermeer een hoofdrol

De afdeli ng Garmerwolde was
vertegenwoordigd met één
damesvoetbalelftal, één
herenvoetbalploeg en een Caóa
retgroep, w aar elf aktiev e leden
een half jaar hun beste kracht en
aan gegeven hebben.
De spo rtwedstrijden w aren
overdag en 's avonds de Cul
turele Selekti e, prijsuitreiking en
feest na afloop.
De belangstelling van de zijde
van de lede n was groo t, wa t re
sulteerde in dat er 's morgens
met een volle bus van 53
personen w erd vertrokken! De
stemming was als gewoonlijk
bijzonder goed.
Aan het Damesvoetbal deden
vier ploegen mee. Garmerwolde
draaide goed, maar dank zijn een
mijns inziens verkee rd indelings
en lot ingsystee m kon
aanvoerster Gea Huisma n 's

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas. water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen Telefoon 05980 - 60 06

Vraag vrijblijvend offerte i



Agenda
Nederlands Hervormde
Gemeente Garmerwoldel
Thesinge - augustus 1975:

3 aug ust us:
10 uur, Dienst in Th esinge,
Voorganger: ca nd. Witteveen .
10 augustus:
10 uur, Dienst in Garrnerwolde.
Voorganger : cand. Goorhuis.
17 august us :
10 uur, Dienst in Thesinge.
Voorg anger: Drs. Reinink .
24 augustus:
10 uur, Dienst in Garm erwolde.
Voorganger: Mevr. Lap.

...POMP

31 augustus:
10 uur, Dienst in Thesinge.
Voorganger: cand. Zuiderveld.

H.C. 'De Goede Vangst' :
Zondag 3 augustus a.s. wedstr ijd
in Echten , vertrek 02.30 uur vanaf
Café Maat.

'Magie Five':
9 augustus - Ruischerbrug (v.Maar)
22 augustus - Dor pshuis, Zeerijp
23 augustus - Kern, Zuidwolde
30 augustus - Concord ia, Bedum
6 september - Ruischerbrug (v.Maar)

VRIJEDEDarnsterdie p

Een oude foto van de Oude Rijksweg rond de eeuWoNisseling.
De fo to spreekt voor zich zelf. Van de gro te bomen staan er nog twee.
Eén bij H.J. Havenga en één aan het einde van de Rijksweg.
De korenmolen, links, is helaas niet meer lalleen ' t onders tuk ).
U ziet dat de brug over het diep er ook nog niet is.
Onder: Café 'de Leeuw' omstreeks die tijd.

Rekreatie op
het
Damsterdiep !

Op het ogenblik is het een en al
vert ier op en aan het
Damsterdiep. Het is dan ook bij
uitstek gesch ikt voor de
henge lsport en ook de bootspo rt
neemt toe. Na de ettelijke
roeib ootjes, die langs de Oude
Rijksw eg in het Damsterdiep
liggen, is de heer H.J . Havenga
bezig een oude schuit om te
bouwen tot een pracht van een
plezier-woonboot.

De heer P. Ganzeveld zag na
jaren arbeid (vrije uren) op
zaterdag j.1. z'n zelf gebouwd
jachtje het water inglijde n. De
Oude Rijksweg we rd even
afgezet en met behulp van
champagne en veel
toeschouwers was het karwei zo
geklaard .
Ook voor een pleziertochtje is het
Damsterdiep bijzonder geschikt !

NOGMAALS T-SHIRT:
De T-Shirts, waarover u
elders in dit nummer
kunt lezen, zijn begin sep
tember gereed en
worden th uis bezorgd I

MALLORCA?

Doe dan mee aan de lotto 0:
t oto. Kansen op prijzen variërend
van f 1,75 tot ' n half miljoen en
soms nog meer. Géén admini 
stra tie enz. meer nodig, du s vrije
dee lname!

Inlichtingen : Berend W ierenga,
Dorpsw eg 18, Garrnerwolde .
Telefoon 050 - 48742 1.
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stoomfluitjes
Te koop aange bod en:
Antieke Handrnaairmchins uit
Oma's tijd .
R.Harms, Garmerwolde, telefoo n
050- 487004.

Te Koop:
Trekhaak voor Fiat 127.
B.A. v.d, Laan, Thesinge .
Telefoon 05902 -1713.

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels-

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen ~

Structuurverf - Beitsen -
Carboleum - Koolteer, enz.enz. -

alléén bij:

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G& T Express 10% korting

/



AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO.487S01

Hierb ij bestel ik een G & T r-sun. à , 14,95.

N aam : ....... .............. .... ..... .... .. ......... ... ........... ..•.•.•..•..... ...... .......... ..... 1

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Gewei de", eg 11 . Garmerwolce .
Speciael vo or ve rvoer van consumptie aardappelen en los gestorte grane

tet. 050 487365

INITIA TIEF VAN UW KRANT:

een t-shirt
vaneigendorplil

Binnenkort leverbaar: een T-Shirt van uw eigen dorp I
Op de voorkant staan all em aal gekke koppen afgedrukt met
daartussen in de tekst: 'Ik ben één van die aardige mensen uit
Garmerwolde en Thesinge :
Op de achterkant staat de kop van uw eigen krant:
'Germ er & Thesinger Express, maandelijks nieuwsblad voor
Garmerwolde, Thesinge en Omstreken '.
De kleur van dit erg leuk bedrukte T-Shirt is beige. de opdruk is
donkerbruin. De kwaliteit is bijzonder goed, dus geen dus
stofje dat bij de eerste beste keer wasssen verschrompeld.
In eerste inst ant ie worden er 100 vervaard igd, wilt u er één lof
meerdere) bestellen, wees er dan vlug b ij : de prijs van dit shirt
is f 14,95.
U kunt bestellen d .m.v. b ijgaande bon. Deze kunt u invullen en
opsturen / afgeven bij R.Ganzeveld .

BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON /BON I

Maat: 0 small 0 medium 0 la rge.

(Aa ngeven w elke maat gewenst wordt )

klooste r Germania is weinig
bekend. Er zijn slechts een paar
namen van abten bekend .
In '399 besloten de klosste rs van
Ten Boer en Thesinge tot een
nauwere samenwerk ing . Hoe het
precies met die samenw erking
geweest is, valt niet te
acht erhalen. Waarschijnlijk
hadden beide kloosters dezelfde
abt. In elk geval wer d in ' 485 het
klooster van Ten Boer bij
Germania ingelijfd . Het klooster
was zeer verarmd en de
gebouwen bouwva llig. De
gebouwen werd en afgebroken,
alleen de kerk bleef staan.
Waarom Thesinge het klooster
van Ten Boer verworven heeft, is
moeilijk te verklaren . Misschien
wel omdat Thesinge toen 'arm'
was. Het bezit van Germania
bestond uit ca. ' 400 ha. land.
Verder is bekend dat de abdij in
' 472 een stuk land aan het
klerkenhu is in Groningen
overdroeg . Het viel met de
armoede dus nog wel mee.

In de , Se eeuw nam het
overw icht van de stad Groningen
over de Ommelanden steeds
meer toe. De stad sloot allerlei
verdragen met de aangrenzende
gewesten. In '473 werd met alle
Ommelanden een verdrag
gesloten. Het doel was om de
vrede en de veiligheid in het
eigen gebied te verzekeren. Vier
maal per jaar werd er in de stad
een vergadering gehouden. De
beslissingen die daar genomen
wer den, bezaten dwingende
rechtskracht. Voor de
rechtssp raak kwam men bijeen

op de warf . Daar behandelden de
rechters allerlei zaken.

In november '466 had de abt van
Thesinge klachte n tegen de
buren van Onderwerum. De warf
begreep zijn bezwar en niet. De
rechters besloten de zaak tot de
eerstvolgende warf te verdagen.
Intussen moest de abt zijn
bezwaren duidelijker formuleren.
Uit de documenten is niet
duidelijk, wat er aan de hand
was. Er wordt later niet meer over
gesproken . Misschien is de zaak
langs een andere weg geregeld .
Er is ook nog een uitspraak van
Burgemeesters en Raad van de
Stad tussen abt Johan van
Thesinge en een zekere Ludeken
Hoernken . Zij streden over de
erfenis van Johan van Swolle. De
abt kreeg een jaarlijkse rente van
42 arnhemse guldens
toegewezen uit dr ie huizen aan
de Vismarkt en hij zag af van
verdere vorder ingen.

Zoals reeds vermeld, waren de
abten ook aanwezig als er rege
lingen voor het wate rschap
gemaakt werden. Thesinge
behoorde tot het uitg estrekte
Wi nsumerzijlvest, samen met
Rotturn en Selwerd. De
bepalingen van de zijlvesten
moesten steeds aan de
veranderde omsta ndighede n
worden aangepast. A ls
belanghebbe nde war en de abten
steeds bij die
aanpassingsvergaderingen
aanwezig.

Wo rdt vervolgd.



dt est swjngendeboys
uit eomtrek:»the magie five« G,m H. BOSCHM>'

Peter Huizinga, Douwe Westra, Jan Terpstra en Arie N ijdam
hebben een hoogst opmerkelijke hobby: een drive-in
discotheek. Met een voor een leek professionele in st all at ie
trekken zij er week-in , week-uit op uit om in horeca-gelegen
heden platen te d raaien en aan elkaar te praten.

Praten kunnen de magische 30YS toch erg goed, dat bleek
tijdens het interview met de G & T Express .. .. ....

bijvoorbeeld Bru in , die gaat altijd
mee. Weer of geen weer. Da's
een trouwe aanhanger.

AI hebben ze het er niet steeds
over, de boys hebb en veel
verstand van muziek. Douwe is 'n
echte soul-liefhebber, Jan vindt
bijvoorbeeld de Aegles erg goed.
Ari e houdt meer van de top-40
werk en Peter is meer de man van
het Engelse popwerk.
Jan: 'J a, je moet t ijdens een
disco-avond aanvo elen wat het
pub liek mooi vindt. Gaan ze
dansen op soul , dan blijf je eerst
soul draaien. Dan kan je er niet

Douw e Wes t ra: 'We waren
dus eerst met z' n vijven. Vandaar
die naam: M agic-Five. Maar Hans
Sto l is verhuisd en zijn w e dus nu
met z'n vieren. De naam laten we
zo, die is overa l al bekend .'
Douw e, samen met Jan de D.J.
van de ' Five', is een rappe prate r.
' Dat moe t ook wel' , zegt hij . 'A ls
disckjockey (u kent ze w el van
Hilversum 1111 mag je nu eenmaal
noo it met je mond vo l tanden
staan . De mensen luisteren naar
je, als de platen worden
aangeko ndigd. Dan kan je niet
zitten te klun gelen van, Ja, uhh,
ehhh , dan komt hier. uhhhh een
aardig plaatje, die heet, ja gut,
uhhh, hoe heet ie ook al weer' .

De groep trekt elke week met
een auto- met-aanhanger vol
apparatuur de provincie in. Goed
georganiseerd, een hecht team
vorm end . M aar hoe is dat nu
eigenlij k begonn en?
Jan Terpstra: 'Zo' n vijf jaar
geleden had ik met Hans Stol het
idee om platen te gaan draaien.
We zijn ook w el bezig geweest
op de instuif van d.s, Geertsem a,
in de leerkamer van de pastorie.
Daar deden de jongens en
meisjes dan wat spelletjes,
dronken sinas en cola en wi j
draaiden plaatjes.
Wat later zijn we naar Stol
gegaan en hebben gevraagd of
w e dat zaterdags in 't café
mochten doe n. Dat vond St ol
wel best en de mensen vond en
dat ook erg leuk. Dat gin g nog
met een oud e piek up, op z' n
Jan -Boere-flu itjes. W e hadden
dan ook zo'n beet je een naam :
Troepie-troepie. Nou, de naam
zegt het al. Het w as ook een
troep.'
A rie Nijdam: 'Geleidelijk aan
gingen we aan het verbete ren.
W e bouwden een echte draai
tafe l, er kwam een bete re
versterker en grote boxe n.

Toen ging het er al een beetje
op lijken. Maar dat wa s we l een
toesta nd in 't beg in. We hebben
in 't prille begin soms w el eens
stiekem van de machin es van
mijn vader gebruik gemaakt.
Zagen en schaven en zo. We
wa ren er toe n al helemaal gek
van. Douw e was er toen
trouw ens nog niet bij . Die was
toen D.J . bij 'The Old Farm' in
Ten Boer.' 'Maa r op 'n gegeven
momen t ', zegt J an, 'stond Douw e

toch voor onze neus. ' Ik ko m bie
io ë' . Nou, Douwe kan d' r w el wa t
van, dus die wilden w e wel
hebben.'

AI pratende merkt men al
gauw dat de Magie Five dikke
kameraden zijn. Ze slaan elkaar
voortdurend op de schouders,
vallen elkaar gekscherend in de
rede en lache n elkaar
voortdurend uit. Jan: 'Ja , 't
jammer dat Peter er vanavond
niet bij kan zijn . Dat is ook een
hele goeie voor onze groep. Hij
zegt dan wel niet zoveel, maar hij
doet des te meer. J a, w e hebben
een goeie sfeer in de groep. Dat
moet ook wel , want anders ben je
nergens. A ls je ergens in een
dorp mo et draaien en je zit onder
elkaar een beetj e ruzie te maken,
dan kun je een goe ie show wel
verge ten.'

leder heeft ook z'n taak in de
'Five' . Peter is chauffeur en 1e
technikus, Douwe is Discjockey,
Aria is tweede technicus en
regelt veel. en ik ben ook D.J .,
same n met Dou wer.
Nog even teru g naar het begin .
Hoe ging dat verder , to en bij
Stol? Douwe: ' Meneer Sto l vond
het na een poos wel w elletjes,
elke week. Dat wa s w el te
begrijpen, en w ij w ilden zelf nok
we l ' ns ergens anders draaien.
Toen hebben w e eerst in
W olt ersum gedraait . In 'du mp
Inn' . Dat was hardstikke fijn. Jan:

'N ee, hoo r 'ns, we hebben toe n
eerst die sof in Ten Boer gehad .
Ja , da's ('er' mooi stuk kie. We
draaiden in Ten Boer, en toen viel
de insta llatie uit . Hij deed 't nog
heel zacht . Da's natuurlijk niks,
als je bedenkt, dat we nu met

zo'n 125 Watt draaien. Dat was
goed waardeloos. ' t Publi ek heeft
dat meteen door natuurlijk en
denkt wat voo r'n amateurs zijn
dat nou w eer .
W e wi lden toen w el hogerop , ja .
W e hebben ook 'ns een
impressario in de hand genomen.
Die zat op een gehuurd kamertje
ergens in Vin khu izen. Die
moesten we toen 100 gu lden
betalen - dat was heel wat
destij ds, w ant we werkten toen
nog niet - en dan zou die
impressario er voor zorgen dat
w ij overal heen gingen met onze
show.
W ij blij naar huis en w achten.
Maar, wa t 'n verdriet - er kwam
maar niks. Toen zijnwij naar die
kerel toegegaan en toen was ie
met de Noord erzon vertrokken.
Een buurv rouw deed open en zei
dat we zo ongeveer de 20e wa ren
die hen wi lden spreken. Wij naar
de pol itie. No u, toen bleek het
een grote opl ichter te zijn.
Wi j hon derd gulden kw ijt.. .....

Douwe denkt liever aan de
beter e tijden die toen snel
kwamen: 'W e zijn toen zelf
kontakten gaan leggen en dat
ging erg goed . W e gingen naar
Van Maar in Ruischerbrug, daar
kregen we prompt twee
boek ingen. En van ' t een kwa m
het ander: Norg, Bierurn .
Oosterhoogebrug, Bedum, Ten
Boer, W agenborgen en noem
maar op . Dat is elke
zaterdagavond inpakke n en
wegwezen.'
En ook leuk is, we hebben eigen
supporters. Neem nou

zomaar een Zangeres Zonder
Naam tussendoor, begr ijp je. Dat
moet je heel goed aanvoelen.'
De plat envoorra ad van de Five
groeit overigens met de dag. Dat
moet ook wel, want elke week
zijn er weer nieuwe aanraders,
hitschijv en, alarmtoppers en hoe
het maar heten mag in het
w ereldje van de swingende
D.J .' s.
Douwe: 'We hebben zo'n 500
e.p.'s, en toch gauw 200 L.P.'s .
Jan: 'V eel meer man. Zeg maar
gerust 700 sing les.'
En elke topper wordt onmiddellijk
gekocht?
Ari e: 'Ja , dat kan niet missen. We
mogen geen 'ne e' verkopen.
W ant het is immers: u vraagt en
wi j draaien' ! J e moet alles in huis
hebben.'

Op de vraag hoe lang ze er mee
doorgaan, antwoorden ze
unan iem: 'H ééllang. Want dit is
onze lust en leven:
Douw e: 'W erken met publiek,
dat is fijn . Vooral w anneer er veel
mooie meisjes in de zaal zitten,
ha, ha! ' De grapp en over en w eer
zijn nu niet van de lucht.

De ' M agie Five' loopt al
grappend en grollend naar
buiten. Er worden nog een paar
fl inke tik ken op de verschil lende
schouders gegeven en het
swi ngende gezelschap
verwijde rd zich .
'H ardst ikk e bedank t vo or het
interview! ', roept Jan nog .
Geen dank, 'Ma gie Five' , wan t in
die boys, daar zit mu ziek. En
zulke jo ngens moet je hoog
houd en..... ...



nogeven terug ar
die gedenkwaarcfge
woensdag in juni

als klap op'de vuurpij l kreeg het
GEO-zaterd ag Team de beker
voo r de sportiefste ploeg .
Toen de CVVB -supporters allang
verdwenen waren, togen de
GEO-aanhangers naar café
'Jägermeister ' . Daar werd het
feest. Groot feest . Tot diep in de
morgen. Het bier stroomde
rijkelijk.
Arend Kampen wreef dankbaa r
over zijn recht ervoet.
Dat was de 25e juni.
Dat was GEO op z'n best I

had. Het lukte wee r. De jongen
aan het scorebord zoch snikkend
van verdriet de 2 uit het doosje....
De hel brak los. GEO-supporters
begonnen spontaan een
mannenk oor. En voor iemand het
eigenlijk in de gaten had scoorde
CVVB tegen. De chaos w erd
kom pleet. CVVB viel aan op ' n
manier die we alleen uit de strip
Ap pie Happie kennen. En GEO
bleef beheerst counte ren. De
klok tikte door. De scheidsre chter
dacht al aan het eindsignaal. Zou
hij twee of drie keer f luiten, tot
slot? Of zou hij een hog e,
snerpende gil produceren á la
Frans Derks ?
Arend Kampen had inm iddels
nog één boosaardig plannetje
uitgebroed . Nog één keer, Jaéén
enkele keer wilde hij de bal op
sterkte testen . En verdraaid, één
minuut voor tij d kreeg hij de bal.
Zorgvuldig schatte hij de afstand
tussen zijn machtige wreef, de
bal en de vijande lijke keeper.
Toen dreunde hij erop los. De
scheidsrechter vond toen dat
CWB genoegd had geleden,
noteerde 3 - 1 en blies af.
Eén langgerekte toon. De erwt in
zijn fluit tolde . De GEO-suppor·
ters ook . Van vreugde .
Het was mooi geweest. Om noo it
weer te vergeten.

W ethouder Schutter
overhandigde de beker, Plus nog
'n beker voor de eerste pr ijs. En

t,l0",
. 1

,

troef bij

CAFE T. DIJKEMA
molenweg in
THESINGE

•IS

gezelligheid

vreugdedans. De scheidsre~~ter

wees naar de middenst ip. HIJhad
ook 'ns ergens anders naar
moeten wijzen .

CVVB moes t toen we l komen.
Een groene w aas trok hun voor
de ogen. GEO snakte even naar
adem. Drie doe lrijpe kansen
werden magis traal door CVVB
om zeep geholpen.'"erw ijl de
GEO-keeper bewees dat het
keepen nog alt ijd een vak apart
is.

In de pauze marche erde de
plaatselijke muziekvereniging het
veld op, alhoewe l zij zich
natuurlijk 66k een andere score
voorgeste ld hadden .
De CWB-aanhangers praatt en
elkaar moe d in: ' GEO kan dit
hoge tempo nooit volhouden' ,
was een veelgebezigde kreet bij
de patatkraam. En na de rust

oeqon CW B inderdaad weer
fu rieus. Immers, zij hadden op
hun weg naar de kleedkamer
weer een blik van de beker opge 
vangen en dat bracht hun w eer
tot grote daden.
Maar het offensief verflauwde.
En w ie niet verflauwde: Henk
Reinders. Hij nam in de 24e
minuut een vri je schop à la Piet
Keizer terwijl Nuninga wederom
een leuke punter in gedachten

minuten "ad Jan W igboldus
genoeg van het zenuwachtige
gedoe en snelde over links , zette
enkele stomverbaasde CWB-ers
op ' t verl .eerde been en liep
vervolgens door op 'n lange bal.
De rechtsback sprek snel het Avé
Maria, deed z' n ogen dicht en
plaatste ;,ijn niet onaanzienlijke
rechterwreef onder de bal voor
een teruqspeelbal. De keeper
stond echter op 'n heel andere
plaats naar het gras te kijken en
de bal rolde nét naast het lege
doel. Het we rd toen al sti ller
onder de CWB·schare.

CVVB liet de bal af en toe leuk
rondgaan. Zoals zij dat tijdens de
trainingen ongetwi jfeld geleerd
moeten hebben. Maar GEO
'zocht de counter' zoals dat heet .
En het leukst e was nu: ze v6nd en
hem. Na dertig minuten maakte

Kampen scoort: 0 - 1 !

Jan W igbold us zich w ederom
even kwaad, spurt te langs de lijn
en bediende Nuninga . Dit
moment was duidelijk te veel
voor de CWB·keeper, want hij
stom pte de bal tot ontzett ing van
iedereen voor de schietgrage
voeten van Ar end Kampen.
Arend Kampen deed w at hij
meestal doet in zulke situat ies: hij
haalde verwoestend uit . Het net
bolde . De CWB-keeper snikte.
Zo'n 300 á 400 mensen die wel uit
Garmerwolde en Thesinge
moésten kom en, sprongen op en
maakten hun eerste

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.

Er heerst e een broeierig"
atmosfeer in Bedum, de avond
van de 25ste jun i.
In een klein lokaal legden ijverige
lieden de laatst e hand aan het op
poetsen van de Noorderkr ant 
bokaal. Om half zeven liepen de
eerste C.V.V.B .-supporters toch
lichtelijk onzeker naar hun heil ige
grond. Het was nog st il in Bedum
Niemand du rfde de naam GEO
hardop te spellen. De
scheidsrechte r. uit voo rzorg voor
dit spektakel reeds een uur van te
voren in z'n kleedhok, slikte z'n
zoveelste kalmeringstabiet .

Toen, opeen s, uit het niets ,
kwa m een auto Bedum binn en
stui ven. En nog één. En weer
één. De passagiers knikt en elkaar
kameraadschappelijk toe. J e kon
zien; zij dachten hetzelfde. Vast
beraden stuu rden zij behendig
door de steeds groe iende
menigte die naar het veld van
CVVB liep. De stroom auto's uit
Garmerwolde en Thesinge werd
groter en groter . Bedum -suppor
ters keken elkaar angstig aan.
W at gebeurt hier? Die dor pen
kunnen to ch nooi t z6 groot zijn?
AI snel veranderde de omgeving
van de CVVB -bakermat in een
gigantisch parkeerterrein. Passe
rend e CVVB -spelers zochten
gutsend van het zweet, hun w eg
naar de kleedkamers. Het veld
werd voller en voller . De scheids
rechter keek sluiks door het
kleedkamer-raampje en dacht
aan zijn carrière.

De spelers kwamen het veld
op. 'Zijn dit ze nou ?', dachten de
Bedum-aanhan gers. De scheids
rechter blies angst ig op z'n flui t.
De bal rolde . Honderden sigaret
ten gloe iden langs de lijn. De
spelers zochten snel hun
mannetje. Een enkele dacht aan
z'n moeder. Een ander wou dat ' t
nacht was.
In 't begin lachten enkele CVVB
supporters nog zenuwachtig en
maakten grapjes over GEO.
'Grashappers En Onderkruipers'
was hun origin ele vondst. Maar
GEO zocht naar z'n ritme. Na 17



aktie op ~

huis aan huis service

J.S.Mollema Thesinge

Bert van der laan dook in de historie van het
Klooster van Thesinge. Deze geschiedenis
wordt in diverse afleveringen in de G &T
Express geplaatst.
In dit nummer: aflevering 3.

kopen
zonder

lopen

lf*~
SRV

zuivelservice

!let 1\1()()ster
Thesinae

Op lossing :
1. Landbouwer; 2. Bankdirekteur;
3. W inkelier; 4. Mat roos; 5. Lood
giter; 6. Minister; 7. Scheepstim
merman; 8. Dominee; 9. Ober; 10.
Schil der.

(ONDERLIN G PUZZELGENOT)

OPLOSSING PUZZEL 5:
Op puzzel nr. 5 kwamen vele
inzendingen binnen.
Dit ondanks twee kleine foutjes
(in de eerste tw ee namen).
De 'v"s in de vo ornamen van 1
en 2 moesten 'v' s zijn .

H.C. 'De Goede Vangst'
t e GARMERWOLD E.

Zond ag 22 juni j.1. wqerde de tweede Zondagw edstrij d gehoud en in Den
Oever. De uits lag:
1. L.Wiersema 70 stuks 9925 gram 269 punten.
2. T. Kalk 33 stuks 8100 gram 195punten
3. G. Boer 36 stuks y% % gram 182 pun ten
4. Tj. A rends 42 stuks 6550 gram 173 punten
5 A. Kampen 22 stuks 6880 gram 160 punten.
Zwaarste brasem: J.D . Slachter (1525 gram !.

, Zwaarste voo rn: G. Boer (370 gram ).

WINNAAR PUZZLE NR . 5:
J .Harms te Garmerwolde.
Melden bij R.J.Ga nzeveld S.V.p. !

kerk van Uithuizen.
In 1317 maakten de abte n voor hun
wat erschap nieuw e bepalingen.
Om te zorgen dat ze de bepaling en
ook naleefden, besloten de
deelhebbers elkaa r jaarlijks
borgtochte n te geven. Die van
Germa nia moesten dat doen op de
zondag die aan het feest van
Joannes' onthoofding (29
augustus) voorafgaat .

Door hun beziningen en het
morele gezag speelden de
kloosters en vooral hun abten 'n
belangrijke rol in hun gewest .
Over de bewoners van het

verder op volgende pagina

WI LT U UW HUIS LATEN SCHILDEREN OF
BEHANGEN, OF WILT U HET ZELF GAAN DOEN
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR r

Schildersbedrijf Garmerwolde
Te l. 487348

Onze jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.

De monniken sliepen in hun pij. Ze
wasten dagelijks hun handen en
gezicht. Vijf keer per jaar gingen ze
in bad en trokken dan tevens een
stel schoon ondergoed aan.

I De abdijen leefden hun eigen

l ieven. De abten ontmoetten elkaar
alleen om polit ieke of economische
redenen, niet om als Benedikt ijnen
gemeenschappelijk religieuze
kwesties te bespreken. Zo is
bekend dat de abt van Germania,
Menard, in 1283 met de abt van
Rottum en de deken van
Loppersum optr eedt als
scheids rechte r in een geschi l
tussen de abdij van W itt ewieru m
en anderen over het bezit van de

26miligram
27 stengel
29 jongensnaam
32 prestaties.
33 enkelvoud van eten
35 dier
36 gebouw
38 hoeveelheid
40 gedeelte van hoofd
42 moment
44 kilog ram
49 vast
50 vogel
52 teg.w.t ijd van was
53 voorzetsel.

Verti kaal :
1 no . 1 zijn
2 geta l
3 vooraan
5woud
6 windri chting
7 gedeelte van hoofd
8 vreselijk

10 gedeelte van hand
13 voedsel
14 maaltijd
16 tamelijk
20 jongensnaam
21 water
22 moch t
24 leuk

45 we rkt uig
46 instell ing
47 en andere (afkort ing)
48 vert rek
50 gedeelte van been
52 schrijf mate riaal
54voortbeweging
55 plaats in Drenthe.

Horizo ntaa l:
1 jaargetijde
5 vaartuig
9 monster

11 ingenieur (af kort ing )
12 kleurling
15 plaats
17 nih il
18 insti tuut
19 schoon
23 t .O.V. voor
25 iedereen
28 per stuk
30vader
31 materiaal
32geta l
34 gedeelte van tafel
37 moet op brief kaart
39 steel
41 onderwe rp onderw ijs '
43 getroffen

Puzzel 6



ZONNE
SCHERMENUI

Tevens l everen wij :
VOUM-IANDEN, VERDUISTERINGEN, rot
LUIKEN , VooRZ E:I'RAr-1EN , KONSTRtmrIE
WERKEN .
OOK BEKLEDEN IVIJ BESTAANDE HARKIEZEN .

onze adviseuze voor Lewenborg :
MEVR. H. DRE\'llES .
meerpaal 170 - Tel . 050- 487066 .

FaoMo~doMolen &Co
kantoor & werkpl aats GARid ERWOLDE (Gr.)

Oude Rijksweg 12
Tel. 050-487642

Rabobaok ~
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

CAFE

31ägermetgter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - -487623

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen I

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.

L. v .d. Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr.)

Tel. 050 - 487239
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