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Readspreat.
De heer Ger Pot uit Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer.
Via zijn rubri ek 'Uit de Gemeenteraad ' zal hij ons regelmatig op de
hoogte houden van beslissingen die genomen worden, die te maken
hebben m~t onze dorpen Garmerwolde en Thesinge.
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had tot gevolg , dat het bestuur
over het resultaat best tevred en
kan zijn.
De netto-opbrengst is afgerond op
f 4.000,- en het bestuur dankt
nogma als een ieder die aan dit
sukses heeft meegew erkt.

Het bestuur.

Nieuwe correspondent

formidabele wedstrijd tegen WEO,
en winst met 9 Y, man tegen Zuid 
horn . Daarna ging het bergaf
waart s. Ook de blessures van
keeper Douwinga en zijn ondank
bare taak om Heemstra te vervan 
gen spelen een rol.
Een ánder punt is de'verschrikke
lijke tra iningsak kommodatie. De
training is de voorschool van de

ZOZ

Het gaat niet zo best met het 1ezondags-elftal van GEO,
Sloot men het vorige seizoen uitstekend af en won men zelfs
op imponerende wijze de Noorderkrant-Bokaal, nu schijnt
niets meer te lukken.
Met nog 0 punten is GEO hekkeslu iter in de 4e klasse D van de
KNVB .
Een zaak die iedereen die ook maar iets met Garmerwolde en
Thesinge te maken heeft aan z'n hart moet gaan .
Een wonderlijke zaak, temeer omdat er wel degelijk kwaliteit
in de ploeg zit.
We vroegen de mening van de trainer van het vlagge-team
van GEO, de heer B,Heegen.

Onze nieuwe correspondent voor Ruischerbrug e.o. is
B,Uitham. Als u in die omgeving woont en u hebt nieuws,
breng het naar bovengenoemd adres.
Deze man zorgt ervoor, dat uw nieuws bij ons in de brieven
bus komt.
Deredaktie.

'Waarom het zo slecht gaat? Na
het winnen van de Noorderkrant
bokaal is men zich waarschijnlijk
vedette gaan voelen .
Het geluid van het 4e klasse-kam
pioenschap en promotie naar de 3e
klas werd nogal'ns rondgebazuind.
Blindstaren op sukses, da's natuur
lijk valikant verkeerd. Bovendien
was de start van de kompetitie uit
stekend. Winst tegen Alteveer, een

Wat is er met GEO-zondag aan
de hand?Op onze novembervergadering, die

wij de 18e hopen te houden, komt
voor ons spreken mevrouw Grezel
Molenkamp uit Winschoten. Haar
onderw erp luidt: Samen onderweg
in het jaar van de vrouw. Deze ver 
gadering wordt gehouden in ons
Trefpunt aanvang half acht.

Thesinger
C.P.B.-nieuws

De gymnastiekvereniging Thesinge
e.o. wil u graag op de hoog te bren
gen van de resultaten van de bazar,
die j.1. 10 en 11 oktober is gehou 
den in 'Ons Trefpunt' .
De medewerking vooraf, van u
inwoners, leden en andere belang 
stellenden is geweldig geweest.
Gelukkig , dat er een reservesleutel
aanwezig was, om de deur te
openen want de heer Pestman uit
Garmerwolde, die zoals later bleek
de goede sleutel had, was vergeten
te komen. De transistor miste hij
op deze manier!!
De bazaravonden en de kinder 
bazar werden druk bezocht en dit

Gymnastiekver.
Thesinge e.o,

het w el eens verkeerd kon uitpak
ken voor Thesinge.In een volgend
art ikel zal ik u misschien nadere
informatie hierover kunnen geven.

Thesinge

Erg aktueel op dit moment is de
vraag of in Thesinge het bestem 
mingsplan Molenweg gerealiseerd
zal mogen worden.
Dit houdt in een tiental Z.g. bejaar
denwoningen, eventueel ook
geschikt voor pasgetrouwde
jongelui, alleenstaanden of wat
voor kleine samenlevingsvorm dan
ook.
De juiste plaats is aan de Molen
weg, aan weerskanten van het huis
van de fam. Robbe. Bij de gemeen
te is er geen enkel probleem meer,
men is al t ijden bezig om de goed
keuring van de Provincie te krijgen
en men stelt alles in het werk om
het erdoor te krijgen.
Erzijn echter bij de Provinciale
Planologische Dienst (P.P.D.1 een
aantal bezwaren:
In de eerste plaats vindt men, dat
dit een vorm van lintbebouwing is
(denk aan Stadskanaal bv.), in de
huidige planologie wordt dit niet
meer toegestaan.
In de tweede plaats vindt men, dat
de plaats te ver van het centrum
van het dorp is verwijderd. Tegen 
woordig probeert men dit soort
won ingen zo dicht mogelijk bij de
kern te bouwen.
Dit zijn wel de twee belangrijkste
argumenten, waarom het nog
steeds niet is goedgekeurd. De ge
meente onderschrijft deze
argumentatie niet. Uiteindelijk, en
dat is op korte termijn, zal Gedepu
teerde Staten er een uitspraak over
doen.
Gezien allerlei besprekingen die
plaats vonden met de planolo
gische commiss ie, lijkt het mij, dat
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Garmerwolde

Op de agenda van woensdag 24
september j.1. stond een aanvraag
om een extra krediet van f 1.500,
voor de aanvulling van leer- en
hulpmiddelen in verband met de
toename van het aantal leerlingen.
Zonder dat iemand het woord hier
over w enste, werd dit voorstel aan
genomen . Na deze goedkeu ring
door de gemeenteraad moet dit
besluit nog goedgekeurd worden
door Gedeputeerde Staten,
waarna meester Oost ing officieel
zijn zaken mag aanschaffen.



wedstrij d, maar dat is nog niet voor
10% te verwezenlijken .
De akkommodatie, zoals die nu is,
is alleen geschikt voor het oplopen
van blessures.'

Wat doet u eraan?

'Van allesl Een trainer die alleen
maar aan training geven denkt zit
er naast . Je hebt een gr6ter w erk
terre in. Je moet we rken aan
techniek, takt iek, konditi e en je
moet tegelijkertijd ook psvcholcoq,
pedagoog - en als je professor
Leusink 's rubrieken leest - ook nog
opvoedingsdeskundige zijn .
De trai ning bereid ik serieus voor,
maar ik geloof niet dat alle spelers
dat direkt zo zien. Té vaak moet er
gei"mproviseerd worden door
absenties.
1m aal per maand is er 'n Cooper
test en uit de gegevens blijkt dat
het daarmee goed staat.
Elke woensdagmiddag train ik met

doelman Douwinga en de resulta
ten daarvan zijn reeds merkbaar.
Een ander punt is de bespreking.
Belangrijk. Niet alleen met de
groep, maar ook ind ividu eel.
Dok zou het geen kw aad kunnen
om ééns in de maand een leuke
kaart- of sjoelavo nd te houden, of
voor de wedst rijd 'ns een hele
morgen bij elkaar te zijn.
Dat alles ten gunste van het kollek
t ief, maar i'<heb zo' n vermoeden
dat GEO - of althans niet iedereen
daar rijp voor is.'

Hoe ziet u de toekomst?

'Wat er in de toekomst gebeurt
- praten over een hecht team bou 
we n is leuk - maar we moeten nu
resultaten halen.
De toeschouwers en iedereen die
GEO een warm hart toedraagt w il
len nu wel weer 'ns w at zien.
De eenheid moe t er weer komen,
dat is onder de spelers nog niet

aanw ezig. Het is in het team nog te
vaak een kwestie van de pot die de
ketel verwij t.
De goede sfeer is een belangrijk
wap en naar sukses.
De menselijke verhoud ingen, daar
gaat het om. Zijn die niet optimaal,
dan is er geen werksfeer.
Er moeten natuu rlijk bepaalde nor
men gesteld worden, maar de mo
gelijkheid om uit te wijken moet
aanwezi g zijn.
De deur moet dus eigenl ijk op een
kier staan, anders kom je er niet
meer uit .
Maar nogmaals, we moeten zorgen
dat we snel een paar punten halen,
dan krijg je met een heel ander
GEO te doen.'

De achterste lijnmaak t een hyper
nerveuse indruk.

'Dat is zo. Maar dat geldt voo r de
hele ploeg. Dat komt door die
nederlagen. Het jagen van ons bij

een achterstand gebeurt niet goed.
Te ongekontroleerd, het gaat ten
koste van de koncentratie.
De mutatie van de vrije verdedige r
leek een goede greep, maar tegen
Siddeburen was het de eerste 20
minuten weer hu ilen geblazen.
Maar daar was 66k de middenlinie
debet aan.
De onrus t wordt ook geboren doo r
takt ische misverstanden, in grote
lijnen denken we nog niet allemaal
gelijk .
Maar als we door inzet en de kwali
teit die er nu eenmaal is, de eerste
punten krijgen, is het vertrouwen
en de rust voor ' n groot gedeelte
terug .'
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5.
Op 31 oktober 1517 spijkerde
Luther zijn 95 stellingen op de
poort van de slot kerk te Witten·
berg (Duits land) . Luther was een
doctor in de theo log ie en hij was
het niet eens met de gang van
zaken in de Rooms Katholieke
kerk.
Er wa ren diverse misstanden in de
kerk. Voora l de aflaatpraktijken
stu itte veel mensen tegen de borst.
Door aflaatbrieven te kopen
konden de mensen niet alleen hun
zonden en straffen afbetalen maar
tevens de zielen van hun verwan
ten uit het vagevuur redd en.
Het geld stroomde binnen en werd
vaak door bisschoppen voor privé
doeleinden gebru ikt.
Tegen de aflaat in het bijzonder
kwa m Luther in opstand. Hij werd
aangeklaagd en als ketter door de
paus veroordeeld. Tevens werd hij
in de ban gedaan, uit de kerk
gegooid.
Door zijn optreden en geschriften
was Luther in heel Duitsland en
daarbuiten een bekend man ge
w orden . Hij had veel aanhangers
ond er het gewone volk gekregen,

maar ook onder vorsten . priesters
en geleerden.
De Hervorming stond van versch il
lende kanten aan bedreiginge n
bloot. Natuur lijk werd de beweging
door de pausen scherp veroor
deeld . En ook Karel V w ilde in zijn
rijk maar één godsdienst: de
Room s Kathol ieke.
De ketterij werd bestreden en veel
mensen zijn op een verschrikkelijke
manier aan hun eind gekome n.
Toch kond en de vreselijkste straf 
fen de Hervorming niet tegenhou 
den. In de Ommelanden, waar men
toch al weinig van Karel V moest
hebben, kwamen steeds meer
priesters ertoe de geschriften van
Luther en andere Hervormers te
lezen en het volk daarover te ver
tellen .
In 1566barstt e de beeldensto rm
los. Door de landadel daartoe aan
gezet, drong het vo lk de kerken
binnen en sloeg alles kort en klein.
Ook in deze omgeving werden
kerken geplunderd. Toen w as voor
de Katho lieken de maat vol. De lui
tenant van Gron ingen , Johan de
Mepsch e, streng Katholiek en
Spaans gezind, sloeg hard teru g.
Veel ketters werden gevangen
genomen, ketterse priesters
verbannen en overal werden spion 
nen rondgestuurd om te kijken of
de mis wel goed werd bijgewoond.
Een paar maanden later viel Alva
de Ommelanden binnen. In 1568

gaf hij Groningen een bisschop ,
Johan Knijff. De relat ies tussen
Johan Knijff en de abten in de
Ommelanden schijne n niet hartelijk
geweest te zijn. Immers: eeuwe n
lang hoord e men bij het verre
Münster, en nu plotseling een bis
schop vlakbij!
De abt van Thesinge heeft er zelfs
nog voor geijverd weer bij Münster
te w orden ingedeeld. De bisschop
maakte zich druk voor het herstel
van het Rooms Katholicisme.
Helaas voor hem w aren deze
pogingen vergeefs.
In 1568was ook de vrijheidsoorlog
tegen de (katholieke) Spanjaarden
begonnen en in 1576nodigde
Willem van Oranje de noordelijke
gewesten uit zich bij de verzets
beweging aan te sluiten.
De Spaans gezinde stadhouder De
Robles w erd gevangen genomen
en vervangen door Rennenberg ,
die aanvankelijk tegen de Span
jaarden was. De priesters pred ikten
weer het nieuwe evangelie.
Versc hillende edelen, o.a. Johan
Rengers van Ten Post , zett en hun
burchten open voor de nieuwe
pred iking . In 1580 speelde Rennen
berg de stad Groni ngen weer in

handen van de Spanjaarden. Er
werd w eer jacht gemaakt op de
ketters. Velen vluchtten. De abten,
die zich in de stad bevonden
braken met de Omme landen en
sloten zich aan bij de stad . Zoals
reeds eerder vermel d was de ver-

houding tussen de Stad en Omme
landen erg vijandelijk. An dere
abten, o.a. Gerard Ahuys uit The
singe, weken uit naar Oost-Fries
land.
In 1581 kwam de abt terug, zij het
niet van harte . Motief voor zijn
terugkeer was dat hij in zijn eigen
klooster wi lde sterven.

(wordt vervolgd).



Oplossing puzzel nr. 8
Na lot ing kwam uit de bus:
Mev rouw Luchtenberg-T immer,
Kapelstraat 7, Thesing e.

Horizontaal:

1. verbazen - s.e.
2. Riel - latent
3. Oslo - aas - tor
4. onder - kaste
5. meid - matres
6. spalk - notie
7. haten - etage
8. olie - oot - lef
9. open - oriënt

10. pen - span - nul

Vertikaal:

1. Vroomshoop
2. eis - Nepal - p.e.
3. rel - dia - ti en
4. bloed - Leens
5. alarm - knoop
6. zaak - ane - ora
7. ets - atol - tin
8. net - s.r. - t ol - en
9. snot - eige n - u

10. etre - seef - T .L.

aktie O.p. ~
(ONDERLING PUZZELGENOTI

Puzzel nr. 9

H.C. 'De Goede Vangst'
t e G ar m e rwo ld e . ~~~'t'",

van de visclub.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretar iaat : Roelf Ganzeveld, Geert h Boschm a.
Dorpsweg 56/v.d. Veens traa t 3. Tel . 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstraat 9, Th esing e.
Tel. 05902 - 1713. Correspondent Ruisch erbru g: Bert Uitham.
Banknr . Garmer & Thes inge r Express:
3207.04.165- :.

Horizontaal :

1. Landbouwprodukt - 6. dier - 10. gereedsc hap - 12. moment - 14. w ate r
dier - 15. sche lpdier - 17. meubelstuk - 20. orçaao- 22. jo ngensnaam - 23.
verschijnsel - 24. plaats in Nederland - 27. lof · 28. gi ftige slang - 29 .
zwart - 31. bew . van Ierlan d - 33. afkorting - 34. gebruiksvoorwe rp - 36.
soort grond - 37. t .o . v. rijk - 38. lengt emaat - 39. t.o , v. voor - 40. sport
evenement - 41. gev oelsuit ing - 43. voegwoord - 44. rivier - 46. leuk - 47.
niet dik - 49. wa ar de kip uit ko mt - 51. vogel - 52. wintersporta rt . - 53.
soort voedsel- 54. Staatsbedrijf .

Vertikaal :

1. vert. ti jd van geven - 2. groot gebouw - 3. pl. in Nederland - 4. aan
boord - 5. fam. titel - 6. pI. in Nederland · 7. beet zonder b - 8. persoonlijk
iets - 9. dier - 11. vreug de - 13. afkorting - 16. prik - 18. bepaalde zij de van
een steen - 19. toegangsstr ook - 21. allen- 25. nalat en - 26. fam ilielid
30. mis zonder m - 32. restaurant - 35. meisjesnaam - 36. voorwerp - 37.
vo lledig - 39. donkere w ereldb urger - 42. lichaamsdeel - 45. soort boom 
47. nog meer als slank - 48. Europees kenteken - 50. afko rt ing.

232 st. 28045 gr. 793 pun ten
206 st . 20455 gr. 615 punte n
106 st . 18350 gr. 473 punten
83 st . 17370 gr. 430 punten

141 st . 12800 gr. 397 punten

183 st. 18180 gr. 549 pu nten
144 st . 10385 gr. 353 punten
92 st. 12875 gr. 330 pu nten
88 st. .7960 gr. 238 punten
66 st. 6920 gr. 204 punten

Met deze wedstrijden zijn de com
petities afges lote n, de eindstand is
als volgt:

Bezondagw edstrijd gehouden op
5 oktober in de omgeving :
l e prijs : G.Boer, 44 st . 3175 gr., 108
punt en.

Zondagcompet it ie:
1. G.Boer (alg. kamp.)
2.Tj .A rends (kamp. gr. aantal)
3. M .Blink (kamp. zw. gew.)
4. J .D.Slachter
5. E.Terpstra

Zaterdagcompet it ie:
1. G.Boer (alg. karnp .)
2. Tj .A rends (kamp. gr . aantal)
3. M. Blink (kamp . zw. gew.)
4. J .D.Slac hter
5. A. Kamp en

5e zondagwedstrijd gehouden op
21 september in de omgeving :
le prijs : J.D. Slachter, 33 st . 3330
gr., 100 pu nten.

3e zate rdagwedstr ijd gehouden op
27 september in de omgeving:
l e prijs: G.Boer , 49 st . 4800 gr ., 145
punten.

r

kopen
zonder

lopen

huis aan huis service
J.S.Mollem8 ThesiDge

hifi-stereo,recorders

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.



VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen -

Carboleum - Koolteer, enz.enz. -

al/één bij:

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting

OmmetTony
vonder
Meulen
te spreken...
Meesta l zaterdag's verschijnen zijn reportages. Over zeer uit 
eenlopende onderwerpen, dat wel. De ene keer over een man
die dropfiguurtjes ontwerpt, de andere keer over de gedra
gingen van onze minister-president Den Uyl.
Hoe versch illend soms ook , de reportages zijn altijd boeiend.
En verschijnen via GPD-perskombinatie niet alleen in het
Nieuwsblad van het Noorden, maar in tal van andere regionale
bladen, tot aan de Provincia le Zeeuwse Courant toe.
Zo'n 2 miljoen lezers kennen derhalve de naam Tony van der
Meulen. De méns Tony van der Meulen is aanmerkelijk minder
bekend. We zochten hem op in z'n gezellige huis in Thesinge .

ZONNE
SCHERM EN111

Tevens leveren wij :
IJOlj\,,\,g.1\DEN, VERDUI STERI i\GEN, rot
W lKEK , VooRZITRNlEN, KONSTRL1'<'TIE-
WERKEi\ . .

OOK BEKLEIlEN \VIJ BESTNINDE :'-lARKI EZEN •
onze advi seu ze voor Lewenborg :
MEVR . H. D~~ .

mee rpaal 170 - Tel . 050-487066.

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaats GAR ,H ERIVOLDE ( Cr.)

Oude Rijksweg 12

Tel. 050-48 7642

'Natuurlijk wil ik graag meewerken.
Maar 't zal niet makkelijk zijn om
mij tot sensationele uitspraken te
verleiden - voorzover ik iets sensa
t ioneels te vertellen heb dan - wa nt
ik weet zelf maar al te goed hoe het
over kan komen als iets gedrukt
staat:
Doctorandus T. van der Meulen
aan het w oord . Weggedoken in
zijn 'makkelijke stoel' in zijn knusse
huis, midden in Thesinge. Voor ' n
gesprek met de Express neemt hij
alle tijd.

'Ik word nooit 'n echte Thesinger'.

'Om even over het w onen hier te
beginnen' - hij weet beter dan wie
ook hoe je 'n interview leuk aan de
rol kan brengen - 'Thesihge is een
fij n dorp. Maar ik w il me ervoor be
hoeden dat ik zo'n stadjer w ordt
die zo nod ig buiten moet wonen.
Zo'n fig uur die coute que coute
moet integreren. Met wagenw ielen
in de kamer, melkbussen op de
stoep en zo. Ik bedoel, een èchte
Thesinger ben ik niet en zal ik ook
nooit worden ook. Import blijft im
port . Natuurlijk zonder ik me niet
af, dat bedoel ik niet. Wa nt als er
wat te doen is ga 'k er graag heen.

In 't begin w as dat we l ' ns verve
lend, want er w aren toen mensen
die dachten kennelijk, kijk uit voo r
die Van der Meulen, voordat je 't
weet sta je in de krant . Maar ik zal
nooit iets over eigen omgeving
schrijven. Wonen en werken, dat
moet je gescheiden houden.'

W ie met Ton y van der Meu len
praat, valt direkt op dat hij erg veel
van z' n vak houdt. Hijzelf zegt
daarover: 'Ik vindt journalist zijn
een heerlijk vak. Ik voel me bevoo r-

recht dat ik zelf nog een produkt
mag maken. Ik ben dus geen hot
news joumalist, maar een schr ijver
van achtergr ond-reportages. Ik
hou me dus bezig met de mens
achte r bepaalde funkties of aktie's,
met de motivaties vooral:

Je zoekt zelfje onderwerpen/
mensen uit?

In principe wel ja. Ik ben vrij in het
uitzoeken van mijn gespreks
partne rs. Meestal neem ik mensen
die met iets bezig zijn, mensen die
nadenken over bepaalde zaken,



Is het nou niet moeilijk om je eigen
politieke denkbeelden toch niet al
re veel te laten do orwerken in je
interviews, bijvoorbeeldals je met
een politicus praat?

'Nee, Daar moet je afstand van
nemen.
Ik schrijf niet voor links, ik schri jf
niet voor rechts . Ik leg de lezers
ook geen dingen in de mond.
Ik acht de lezers zeer zeker in staat
om zélf hun konklusies te trekken:

waarheidsgetrouw beeld van
iemand te geven . Kijk, als je een
afspraak met iemand hebt, dan
gaat zo'n persoon zich al voor
zitten te bereiden . Zo van : dit zeg ik
lekker we l en dit zeg ik niet . Dan is
' t de kunst om daar doorheen te
breken. Je hebt niks aan een pose .
Zo zit er bijvoorbeeld een interview
met Prins Claus in de pen.
Nu willen die mensen van de Rijks
voor lichtingsdienst èèrst prec ies
weten waarover je ' t wilt hebben.
En dat lijkt mij minder geslaagd .
We zijn daar dan ook al maanden
over aan 't bakkeleien.'

Wat zou je dan bijvoorbeeld van
Prins Claus WIJlen weten?

'Bijvoorbeeld, hoe hij z'n dag nu
precies doorbrengt. Een werkdag
dan. Wat voert Prins Claus uit .
Waarom doet hij dat . Wat denkt hij
ervan. In die trand.'

T6ch heb je veel invloed, ik bedoel
2 miljoen lezers . . .

'Ja, de massa-med ia als radio en
t.v, maar zeker ook de kranten zijn
zeer invloedrijk. Je moet je verant
woordelijkheden wat dat betreft
wél onder ogen zien.
Het is namelijk hèèl makkelijk om
boute dingen te schr ijven .
Neem het verhaal van die Bisschop
bijvoorbeeld. Er komt een Bisschop
aan op het vliegveld van New Vork
en de man wordt bij aankomst
belaagd door journalisten.
'Gaat u ook naar de striptease, als
u in New Vork bent?', vroegen ze.
'Is hier dan str iptease?' , vroeg die
Bisschop .
En ja hoor , de volgende dag stond
er met vene let ters in de New Vork
Times : Bisschop Huppeldepup
vroeg of er ook striptease in New
Vork islll' •

Het is jouw stijl niet.

'Nee, zo zou je dat kunnen zeggen.
Nogmaals, ik hou ervan om een zo

Hou je rekening met je lezers , zo
van dit en dar zullen de mensen
wel leuk vinden, sukse s verzekerd?

'Ik ben van mening dat 'de gemid
delde Nederlander' - raar woord
trouwens - niet alleen alledaagse
dingen wil lezen, niet alleen lol in
de krant. Ik probeer dus mijn ver
halen leesbaar te maken. Dat we l.
Duidelijk dus. Het mag niet te lang
zijn, de kernpunten moeten steeds
duidelijk naar vor en komen.'

Wie vind je in de journalistiek een
hele grote?

'Een italiaanse journaliste. Die
vrouw bereist de 'groten der aarde'
en het is razend knap hoe ze die
mensen aan 't praten krijgt.
Meestal geven die lui van die
clichè-antwoorden, ze zijn té bere
kenend, te rationeel om open te
reageren. Maar voorlopig lukt het
Mar wel om die mensen spontaan
te laten praten.'

En wie vind je in Nederland minder
goed?

'Ik praat niet graag over kollega's,
maar voor Henk van der Mevden
wil ik graag een uitzondering
maken. Hij schri jft alsof de lezer
een kind van 12jaar is, hij kijkt op
de mensen neer. Wé l vind ik het
razend knap dat hij over allerlei on
benulligheden geweldig lange
verhalen kan breien.'

partne r/onderwerp en je haakt in
op spontane reakties van iemand.
Je probeert iemand ' los te krijgen ' .
Dat-ie dingen gaat zeggen die de
man of vrouw van te voren niet
ingestudeerd had. Cliché ·toestan
den vermijden dus. Dan gaat ' t pas
leven.
Bij het gesprek met Den UVIwas
dat natuurlijk moeilijk. Die man
komt zelf uit de journalistieke hoek
en is bovendien nog uitermate slim
ook. Bovendien heett -ie 't druk en
moet je dus meteen met de deur in
huis vallen.
Ik had maar twee vragen . De laat
ste kwam hierop neer dat ik vroeg
waarom we - sinds hij aan de
macht is - geen normale w inter of
zomer meer hadden gehad . Toen
antw oordde hij: Meneer van der
Meulen, ik heb toch gezegd : na
Keerpunt '72 zal alles veranderen . ..

Maar hoe kom je erbij om journalist
te worden?

'Dat is als het ware als vanzelf ge
groeid . Eerst de schoolkrant, en
toen het eerste art ikelt je voor de
Jouster Courant. Ja dat was toen
heel belangr ijk voor mij.
Ik zou de journalistiek even nieuw
leven inblazen. Toen moest ik voor
m'n studie Nederlands naar Gro
ningen en kwam als part-time jour
nalist in dienst bij het Nieuwsblad
van het Noorden. De laatste 4 jaar
sta ik als vaste medewerker op de
loonlijst.'

Hoe is het daar?

' Ik moet zeggen, in vergelijking
met allerlei andere kranten is het
Nieuwsblad een heel redelijke
krant. De tolerantie is vrij groot.
In andere kranten worden wel eens
passages doorgestreept , maar bij
het Nieuwsblad is me dat nog nooit '
oxerkomen.'

Maarje he b t inmiddels toch erg
veel ervaring, lijkt ons.

'Ja . In 't begin ging je naar de
mensen toe met een lijst met vra
gen. En dan dacht je w erkelijk dat
het gesprek z6 en niet anders zou
verlopen.
Nu doe je dat niet meer, natuurlijk.
Je konsentreert je op je gespreks-

Dat gegeven ligt veel simpeler dan
het gegeven Joop den UVI.
Het dropjes-verhaal vergt in wezen
méér vakmanschap om er iets
boeiends van te maken. Voor de
lezers dan.'

geen types die alles al menen te
w eten. Ik probee r er ach ter te
komen w at iemand dr ijft om iets te
doen, hetgeen w él inhoudt dat
jezelf over die onderwerpen wél
wat moet weten.
A ls voorbereiding op zo' n gesprek
duik ik in het archief en lees ik
zowat alles wat er ov er die bepaal
de persoon of aangelegenheid ge
schreven is.
Het ene gesprek is natuurlijk
makkel ijker dan het andere. Zoals
inderdaad, laatst met die reportage
over die man die drop figuurtjes
ontwerpt. Die had ook het boer
derij-drop ontworpen.

'Den Uyl: bijzonder slim '.

'Journalist is 'n heerlijk vak . . . '.

J



Vóór de vorst moet u w itlo f rooien,
maar dat wis t u natuurlijk al.
Aalbessen kunt u in het laatst van
novembe r stekken door er onge
veer 25 cm lange jonge scheuten af
te halen en in een bosje in te kuilen
voor 213 onder de grond en in het
voorjaar uitpoten.
U moet er om denken, dat u de
takjes van goed dragende struiken
afhaalt .
Wat kamerplanten betreft moet u
beslist minder w ater gaan geven
(rustti jd ). Alleen bloeiende planten
moet u gewoon water blijven
geven.
Zo, dat w as een kleine greep uit de
nog vele w erkzaamheden die in
november moeten gebeuren.
En u dacht nog wel, dat er niets
meer te doen was.
Kom hoor, aan ' t we rkl

Deze keer niet eens wat gebabbel,
maar een paar nuttige wenken
voor alles, wat maar iets met tu i
nieren te maken heeft.
Want de winter staat voo r de deur
en dan moeten er nog diverse
dingen gebeuren om ervoor te zor
gen, dat straks in het voorjaar de
zaak weer reilt en zeilt zoals u dat
graag zou willen zienl
In de siertuin moet u ervoor zergen
dat u de bollen afdekt met wat
bladeren. Bladverliezende bomen
en heesters kunt u nu verpoten.
Rozen moeten nu ook geplant
worden in een al voor die tijd klaar
gemaakte kuil met hierin wat blad
aarde of turfmolm met wat mest.
De tuinfuchsia kunt u nu ook
stekken doo r een ongeveer 50 cm
lange afgeknipte top gewoon in de
grond te steken. In het voorjaar zal
deze bij de grond ontkiemen waar 
na u het oude gedeelte gewoon
weghaa lt. Dit wil ook wel met een
Ribes, alleen met dit verschil, dat
de gehele tak zal ontbotten en een
struik zal worden gevormd.
Mensen die een vijver hebben
moeten ervoor zorgen, dat deze
niet volwaait met dorre bladeren.
Een stukj e gaas doet wonderen.

MAX 35 WOORDEN
0.25 PER WOORD

5T([)MFLUITJESMERCEDES

BENZ

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

Alle Typen

gezelligheid (
g;]

• troef bij ~[IS
-,

CAFE T.DIJKEMA
molenweg •In
THESINGE

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.

L. V.d. Veenstraat 11
Garmerwolde IGr.l

Tel . 050 - 487239

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 . Garmerwo lde.
Sp eciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487366

Te koop aangeboden:
4·p its gasstel (etna) zo goed als
nieuw. .
Te bevragen : J .Vegter, De Dijk 16,
Thesinge.

Te koop aangeboden:
Kinderwagen (kinderwage n · wan
delwagen - reiswieg).
Te bevragen : R.J .Ganzeveld,
Dorpsweg 56, Garmerwolde.

Kerkdiensten
2 november, 10.00 uu r:

Dienst in Garmerwolde.
Voorgange r: dr. K.M.W itteveen.
9.00 uur: zondagsschool voor de
kleinen .
10.00 uur: zondagsschool voor de
groten.
9 november, 10.00 uur:

Dienst in Thesinge.
Voorganger: cand. Zuiderveld.
16 november, 10.00 uur:

Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: cand. V.d. Brug.
9.00 uur: zondagsschoo l voor de
kleinen.
10.00 uur: zondagsschool voor de
groten.

Te koop aangeboden:
Trapnaaimachin.. uit grootmoe
derstij d.
Mevr. J. Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

Te koop aangeboden:
Houten ledikant , twe e nachtkastjes
plus spiraalmatras van 1,90 bij 1,25
m.
L.Entjes, Lageweg 22,
Garmerwolde.

23 november, 10.00 \Jur:

Dienst in Thesinge.
Voo rganger: drs. V.d.lingen.
30 november, 10.00 uur:

Dienst in Garmerwolde.
Voorganger: cand. Witteveen.
9.00 uur: zondagsschool voor de
kleinen.
10.00 uur: zondagsschool voor de
groten.

De catechisaties zullen beginnen
op vrijdag 7 november, en vervol
gens gehouden worden om de 14
dagen, en wel om 19.30 u. voor de
12-14-jarigen en om 20.30 u. voor
degenen van 15 jaar en ouder in de
consisto riekamer



Rabobank f:.'
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot --
Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

TELEFOON 050 - 487623

, . ~ 'M~ c t
~ PJ>< ~l'\~.

CAFE

3Jägermeigter
GARMERWOLDE

Een sportieve
terugblik
Deze keer eens een groepsfoto van
de sportclub die allang niet meer

bestaat n.l, een kortbalvereniging.
Het betreft hier een foto uit het jaar
1933en de naam van de kortbaI 
club die hier toen gelegerd was
luidde:
V.I.O.O. Vooruitgang Is Ons Doel.
Hier komen de namen:

I

Staande van I.n.r. :
J .Maat. Wijkstra. A.Maat, B.Wol
dendorp. H.Oomkens. H.Stol.
J .van Dijken, K.Heemstra en
W.Huberts.
Onder van I.n.r. :
O.Maat, S.Schoonveld, J.Terpstra,

J.Oomkens. H.van Dijken. G.Kort.
J.Terpstra. G.Sch oonveld en
H.Huberts.

•••



1. Guus - Alexander Curly
2. Tributeto Buddy Holly - Mike Berry
3. Rhinestone Cowboy - Glen Campbell
4. Stan The Gunman - Hank the Knife and the Jets
5. L'I-Lucy - M ud
6. Perdoname - Demis Roussos
7. Get down to night - K.C. and the Sunshine band
8. I've got the need - Spooky & Sue
9. Can't give you anyth ing - The Stylist ics

10. Goodbye Love - Teach -in
Alarmschijf : Rollin 'on a River - Piet Veerman
Tip L.P.: Vette Jus - Alexander Curly

Verandering op til in Garmerwolde.
Een nieuwe weg vana f de Oude Rijksweg naar de bouwplaats van de
zuiveringsinstallatie wordt aangelegd. De dam in het Damsterdiep ligt er
al. Er is groot materieel voor aangerukt!

..

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

(ingezondenJ

Hartelijk bedankt voor alle
belangstelling die u hebt
getoond voor en na de
geboorte van Nienke en
Petra.

Bes, Berend, J ellv en
Tineke van DeiJen.

GA RMER & THE SIN GER EXPRES S

Redaktie en sekretariaat : Roei! Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstraat 3. Tel. 050 · 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelst raat 9. Thesinge.
Tel. 05902 - 1713. Ruischerbrug: Bert Uitham.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

Foto:
Hank
the
Knife
and
the
J ets.
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PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN

KAMPEN KONSTRUKTIE B_V_
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en k onst rukt iew erken
gas, water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidingen Telefoon 05980 - 60 06

Vmagvrijbmvendofferte !


