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In het december-nummer van het maandblad 'Ouders
van NU' schrijft Rita Kohnstamm een opmerkelijk
redaktioneel voorwoord.
Ze refereert aan de traditionele gedachte 'December zit
vol feest'. Een gedachte die bij ons allemaal diet zit
ingeworteld en waar we ons bij aan hebben gesloten.
Iedereen verwacht immers dat in dat warme,
kaarsverlichte wereldje vol lekkernijen en problemen en
het getob zullen verdwijnen. Het is het sprookje dat in
allerlei romantische kerstverhalen wordt afgeschilderd:
rondom Kerstmis komt alles goed. In december is het
zb gezellig, dat je je meer dan anders moet schamen om
problemen te scheppen of er zelfs maar aan te denken.
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De 4 gemeentewoningen die in
Garmerwolde zijn gebouwd
aan de W. F.Hildebrandsstraet,
zijn alle al bewoond. Men is nog
druk doende met aanleg van de
tuinen maar de woningen zijn
klaar. Voor kleine gezinnen en
alleenstaanden ideale huisjes,
1ie de straat zeker hebben
,pgesierd.

Je redaktie maakt bekend, dat
:egen betaling van f 5,- u alle
rummers, die zijn uitgekomen
in het eerste jaar, kunt verkrij 
gen bij R. J . Ganzeveld.
Komt u even vroegtijdig langs
om te bestellen, l.v.m, het
beperkte aantal det nog
aanwazig is. Zodra het februari
nummer is verschenen gaat
deze aktie beginnen;
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Kortom, 66k in december zullen
probleempjes of nardigheidsjes
niemand bespaard blijven.
Maar toch - en daar sluiten wij als
redaktie van de Garmer & Thesin
ger ons van harte bij aan - heeft de
feestelijkheid van december zin.
Niet om alles achter weg te
stoppen, maar wel om het
'tobberige leven een beetje te
versieren. Omdat het êên het ander
niet uitsluit. Laten we met z' n allen
straks bij de kerstboom de ogen
maar 'ns dichtknijpen om de
lichtjes êxtra te zien schitteren. Dat
zijn de lichtpuntjes die we steeds
moeten blijven opzoeken. In straks,
in ' t nieuwe jaar. In dan zal 't in
1976 waarachtig ook wel weer
gaan.

Geert H. Boschma.
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Eenweinig reëelbeeld, natuurl ijk.
Wat soms wel aardig lukt, schrijft
Rita Kohnstamm verder, is de
problemen extra goed verbergen
achter alle december-versieringen .
Zodat een ander een heel vredig
beeld te zien krijgt. De
feestelijkheid verdoezelt
problemen en konflikten, zodat
men zêlf ook even kan denken dat
zeer niet meer zijn,
Des te harder komt het aan als ze
op een onverhoeds moment de
kop weer opsteken.
Een rotopmerking van een familie
lid tijdens pakjesavond, die een
slepende ruzie weer aktueel maakt.
Eenvenijnig uitgevallen gedicht,
dat een pijnlijke herinnering weer
tot leven brengt. Om kadootjes
vechtende kinderen, die in het
aangezicht van de kerstboom hun
dagelijkse rivaliteit niêt vergeten.
Het werk dat je eigenlijk al ti jden de
keel uithangt. Ongelukkig worden
als'n gezinslid zêlfs op kerstavond
niks van zich laat horen.
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Bloemschikcursus
groot succes!

deze cursus betreft. de boot
hebben gemist, komt er nog w eer
één?'
' Ik denk het niet' , verv olgde mej.
v.d, Valk , 'maar u moet deze
cursus zien als basis w aarop men
verder kan bouw en. Bovend ien ligt
het niet op mijn weg om zoiets te
organiseren. Maar indien er
belangstelling voor is, zou het
nuttiger zijn om b.v. een planten
en heestercursus te geve n, b.v. dit
voorjaar. Men zou dan de men sen
kunnen vertellen, welke struik of
plant geschikt is voor de tuinen
voor de kamer. Planten en
stru iken , waar je twee keer wat aan
hebt. Dat is in veel gevallen te
combineren, alleen w eten de
meeste mensen dat ook niet. Het is
bijzonder dankbaar werk dat als je
in ' t voorjaar een stru ik plant, je er
in de herfst nog wee r van kunt
genieten voor het maken van een
bloemstuk' .
Wat mij oo k is opgevallen' , aldus
mej. v .d. Valk, ' is, dat deze groep
bestaat ui t zowel jong als oud . Dat
is posit ief. W ij zitten, wat het
noorden bet reft, veel in Gron ingen
en Drenthe, maar dat zie je niet
veel.'
Ook de dames kwa men nog in
akt ie, toen gevraagd werd of het
naar de zin w as geweest .
M evro uw De J ong: 'Een zeer leer
zame en gezellige cursus. Zes
avonden lang en dan met 21 deel·
nemers en altijd waren we met
elkaar. Over deze zes avonden
hebben we maar een paar keer een
opzegger gehad en .... we hebben
een boel geleerd I'

De demes bezig met he t maken
van een savenakrens.

VAN GELDER 's AUTOHANDEL B,V.

L. V.d. Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr .l

Tel. 060 - 487239

weten w ij. dat gezien het animo
men veel beter de mensen op kan
zoeken dan zij ons l W at wij dan
ook graag doen. Praktisch heeft
het ook nog voordelen, omda t de
mensen niet van busdiensten
afhankelijk zijn en men niet behoeft
te sjouwen met tassen vol groen,
takken. enz.enz.'
Wat is de bedoeling van zo' n
cursus?'
Mej . v .d, Valk : 'Het huis versieren.
zo moet u het zien. Heel veel
vrouwen weten niet . dat men met
groen en bloemen uit eigen tuin
heel mooie stukjes kan maken.
Onze taak als instelling is de
consument een brok informatie te
verstrekken waar ze altijd weer wat
aan hebben. Er zullen vrouwen zijn
die, wat deze cursus betreft, de
Er zullen vrouwen zijn die. wat

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

Alle Typen

MERCEDES

BENZ

bijzonder veel werk gedaan om
materiaal te verzamelen en dat
mag gezegd worden !' De redaktie
steld e dat op deze avond dan ook
vast. Om verder te gaan met het
relaas van mej. v.d. Valk : 'Er is dus
bij ons aangeklopt en wij heb ben
ervaring in dit soort werk. Ook

Mej. v .d. Valk : 'Wij zijn in dienst
van de Huishoudelijke voorlichting
ten Platt elande en doen dit werk
als zodan ig dus dagelijks l Maar ik
mag wel zeggen , dat dit een
bijzondere grote groep is geweest.
Ook is het een ent housiaste en
serie uze groep geweest . Er ;s altijd

Sportvrienden, na de reddingsaktie d.m .V. de grandioze
bazar ko n de sportverenig ing voor een groot deel uit de
schulden komen.
Om ni et weer in de schulden verzeild te raken heeft het
bestuur besloten tot een forse reorganisatie, n.l.:

- het aantal sporturen is t eruggebracht van 10 naar 5 uur
- het aantal dagen waarop wordt gesport van 2 naar 1

1 dag.
- Het aantrekken van een betaalbare leiding.

met de ouders van de kleuters van
de kleuterschool in Thesinge.
De slechte opkomst van de
jongensgroepen wijt het best uur
aan de reeds bestaande
mogelijkheid voor de jongens van
een voetbalvereniging. Als er voor
deze groepen weer voldoende
aanmelding is, zal het bestuur we er
uren beschikbaar stellen.

Als lid van de S.V. 'Thesinge' kan
men zich aanmelden bij :
Dh r.Robbe,Molenweg
Theslnge en dhr. Ebeling, Oude
Rijksweg 15, Garmerwolde.
Aanmelding aan de zaal in
Thesinge eveneens mogelijk I

Na deze maatregel hoopt het
bestuu r de vereniging uit de zorgen
te halen en tev ens te mogen
rekenen op een toenemend aant al
leden .

Tot zien in de Sportzaal te
Thesinge:
Het Bestuur.

Onder leiding van mej. E.M. v.d. Valk is in Garmerwolde
een bloemschikcursus gehouden, die in alle opzichten
geslaagd mag worden genoemd.
Door de gezamenlij ke vrouwenverenigingen in
Garmerwolde is iet s dergelijks tot stand gekomen.

Als leidster is aangesteld mevrouw
Wobby Slag huis uit St. An nen.
Zoals u ziet , is er nog rui mte van
15.45 tot 16.30 uur voor een
kleute rgroe p, hierover w ordt in
januari nog kon takt opgenom en

Bij de inkri mping van het aantal
uren is het bestuur ervan
uitgegaan, dat per uur minimaal 15
tot 20 akt ieve leden deelnemen .
Het is begrijpelijk dat het op hef
fen van bepaalde uren
betreurenswaardig is, maar twee à
zeven aktieve leden per uur is
onrendabel en wekt bij de sport
beoefenaars alleen maar ergernis.'
De reorganisatie gaat in op 1
januari 1976 en het sportrooster
ziet er als volgt uit op alle
dinsdagen van de week:

Me isjes6-10j.: 16.JO.I7.30u.:
meisjes lQ-13j.: 17.JO.1B.30u.;
mei sjes 13-16j.: 18.JO.I9.30 u.;
dam es 17 j. en ouder: 2O.00-2UlOu.
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De burgerl ijke stand - november - vermeldt de geboorte van:
Liesanna • dochter van H.Hofstede en J .Kol, Thesing e.

Ned. Herv. Gemeente
Garmerwolde/Thesinge

srOOMFLUITJES 15JAN. !!

voren die betrekking heeft op
bepaaldegebeurtenissen in de
maand december,doe uw best.

Puzzel 10 :
Voor de veranderingeen rebus.
Als u goed hebt geschrapt komt
eenzeer bekendezin naar

inzenden vóór

ION DERLIN G PUZZELG EN OT )

aktie Q.p. ~.:
11 januari - 10 uur
dienst in Thesinge.
Voorganger: drs. Son nevelt.

18 jan uari - 10 uur
dienst in Garmerwolde.
Voorga nger: cand. W itteveen.
9uur
zondagsschool voor de kleinen.
10 uur
zondagsschool voor de groten.

25 januari - 10 uur
dienst in Thesinge.
Voorganger : cand. Zuiderveld.

De catec hisaties beginnen weer op
vrijdag 9 januari , alleen de oudste
groep begint een week later, en
dan niet zoals gewo onlijk om 21.30
maar om 20.30 uur .

24 de cember - 22 uu r
interkerkelijke kerstnachtdienst in
Garmerwolde en Thesinge.
In beide kerken wordt vanaf 21.30
uur door 'Harmonie' en 'Juliana'
kerstmuz iek gespeeld.

25 december -16 uur
zondagsschoolkerstfeest in
Garmerwolde.

28 december - 14 uur
dienst in Garmerwolde.
Voorgang er: ds. Keizer.

31 december · 19 uur
dienst in Thesinge.
Voorganger : dr. K. M.Wineveen.

4 januari - 14 uur
dienst in Garmerwo lde.
Voorgange r: ds. De Vries
Batenburg.

Burgerlijke stand november:

Geboren:

Te huur:
STA -CARAVAN (8 pers.l .
06k voor de winterl (verwarming
aanwezig).
Camping ' De Posth oorn',
Appe lscha (Frl.).
Inlichtingen: R. J. Ganzeveld,
Dorpsweg 6, Garmerwolde.

Goed tehuis gezocht voor:
DUITSE STAANDER, teef, 15 mnd .
Bejaagde ouders. Met stamboom.
Lief karakter.
Jack Alberts, tel. 050-253342.

MEVROUW .
verwen uw gezin en uzelf eens met de Feestdagen met
een lekkere TAART f
Nu bij ons in voorraad!
Tevens zijn wij rijk gesorteerd in kleine ijsjes.

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

Geweidcweg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen
I tel. 050 - 487365 I

T.K . Dikkema
Dorpsweg !3 • Garmerwolde.

\ I , ,

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ÄVENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO •:>W-' TU.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat : Roelf Ganzeveld. Geert hBoschma.
Dorpsweg S6/v .d. Veenstraat 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan. Kapelstraat9. Thesinge .
Tel. 05902 - 171 3. Correspondent Ruischerbrug: Bert Uitha m.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165- ~
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

IJsvereniging 'De Scheuvel' Doe dan mee aan de lotto of
toto. Kansen op prijzen variërend'
van f 1,75 tot ' n half miljoen en
soms nog meer. Géén admini
str at ie enz. meer nodig, dus vr ije
deelname I
Inlicht ingen : Berend Wierenga,
Dorpsweg 18, Garmerwolde.
Telefoon 050 - 487421.

MALLORCA?
Echter, Jan Slump zou Jan Slump
niet zijn als hij niet een ieder
tevreden zou stellen . Hij verzoekt
de worstbezitters dan ook om de
worst door te breken en een helft
aan een niet-worstbezitter te
geven. Dat moet het grote geheim
van De Scheuvel zijn. Misschien
iets voor andere verenigingen1
Nog even vermeld moet w orden,
dat De Scheuvel dit jaar 55 jaar
bestaat en dat de leden het bestuur
machtigden om een bedrag te
besteden voor het organiseren van
een vrolij ke avond . Nadere be
richten hierover zullen nog volgen.

gerpot.

- Gegarandeerde occasions
- vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto-accessoires

- betrouwbare en snelle service.
billijke tarieven !

GARAGE DIKKEMA
onze moderne kleurenmengmachine

Garmerwolde

rauw e rollade, de koude (om niet te
spreken van bevroren) kippen en
verder rookgerei, iets te drinken en
nog meer te eten.
Als de vergadering na de
gebruikelijke rondvraag officieel
wordt gesloten, komt dé grote
attraktie I
Helaas, lezers, moet ik nu tot mijn
grote spijt zeggen dat ik nu op het
punt ben aangekomen waarop ik er
niets meer van begrijp. Jan Slump .
goochelt nu met namen en
nummers, af en toe moet je als
aanwezige een nummer opnoemen
en verder voor de rest wacht je
maar af wat er gebeurt.
Reeds vijf jaar aanschouw ik deze
ceremonie, helaas heb ik er nog
steeds niets van begrepen. Dit
weet ik echter wel, aan het slot van
het gegoochel komt de helft van de
aanwezigen in het bezit van een
worst, de andere helft moet na het
horen van zijn naam aanhoren :
'Geen worst'.

VI:RF en GLAS
Thermopane glas - Spiegels -

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

Carboleum - Koolteer, enz.enz. -
al/één bij:

Natuu rlijk vindt men ook hier,
evenals bij andere vergaderingen
de gebruikelijke notulen en jaar
verslagen van de diverse bestuurs
leden. Echter, dit programma
vermeldt nog iets meer. Onder op
de uitn odiging staat altijd vermeld,
dat er nog een aantal attrakties
komen .
Dát is het grote geheim van De
Scheuvel, het grote geheim dat
voorzover ik het kan nagaan
slechts door één man wordt
beheerst : het geheim van de heer
Jan Slump.
Eerst komt hij in een van de diverse
pauzes die het programma telt met
een to mbola, waarvan prijsjes en
de kostprijs van de loten afge
stemd worden op het aantal
aanwezigen. Ook hier weer de

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10% korting

Op woensdag 3 december verzamelden zich in café
Dijkema te Thesinge ruim dertig leden van de plaat
selijke ijsvereniging om er de jaarlijkse
ledenvergadering bij te wonen.
Deze vergadering is één van de weinige vergade
ringen die nog mensen t rekt .
W aar ligt nu dat geheim van deze geweldige opkomst 7



Om met Joris Stam
onder de kerstboom
te zitten...

GEERTH, SOSCHMA

Joris Stam. Meester in de rechten, 29 jaar oud en hoofd
Algemene Programma's van de ROND.
Woont tot ieders verrassing in Garmerwolde, sinds sep
tember. Reden genoeg dus om eens met onze nieuwe
ingezetene te gaan praten.
Een erg hartelijke ontvangst viel ons ten deel. Want
toen we Joris zaterdagmorgen opbelden dat we 's mid
dags al wilden komen, was z'n reaktie: 'dat lijkt me
gezellig......:

Gezellig was het ook. aan de
Dorpsweg nummer 7.
Joris Stam, nét terug van twee
weken Wi jster, waar hij geduren
de de trein kaping natuurlijk
stand -by moest houden.

' Dat was natuurlijk een
uitzond erlijke tijd. Ik kwa m daar
de tweede dag. Ik was - w at ik
zelden doe - toen net die dag
naar Utrecht. Dus de eerste dag
miste ik. W oensdags ben ik er
voor 't eerst heengegaan.
Het leegstr omen van het eerste
treinstel hebben we toen meteen
verslagen.
Ja , het is een rare we reld, met al
die buitenlandse journalisten:
zweedse, amerikaanse, engelse,
duitse . De lui van De Teleg raaf er
natuurlijk bij met hun hele
equipment. Ja, dat is
verbazingw ekkend hoe die lui
van De Telegraaf opereren.
Keihard. Dat zag je natuu rlijk w el
met die foto van de executie van
Bert Bierling. Een stelletje
gangsters lopen er bij.
Al s je ook zag dat al die ver
schillende omroepen hun eigen
mensen stuurden, de dagbladen
en noem maar op. Allemaa l met
hun eigen apparatuur.
D' r was een duitse journalist, die
had alleen een koffertje vol geld.
Die was handig. Die kocht
gewoon de beste foto's en
reporta ges in, exclus ief voor
Duitsland.
Wij van de ROND hebben in de
beginfase - omdat we dicht bij de
trein stonden - ik heb mobilofoon
in de auto - de reporta ges
verzorgd voor de VARA . Ook
voo r de W .D.R. hebben w e de
reporteges verzorgd.

Later w erd iedereen van de pers
'opgesloten' in het perscentrum.
Dan moest je, als je naar de w .c.
ging, bijvoorbeeld vier keer je
pasje laten zien.
Ju ff rouw Faber deed in 't begin
het w oord. De eerste dagen
kwam ze over als een leuk
iemand, maar later was het een
verschrikkelijk mens. Zo'n soort
'beroemdheid' die daar ter plekke
geboren wordt. Ik verwa cht haar
nog we l eens in een kwis of zo, in
een of ander gezellig
familieprogramm a. Ja, zo'n mens
is dat wel.
Inderdaad, in ' t begin hadden we
nog w el moge lijkheden om
reportages te brenge n die
anderen niet hadden. Zo inter
viewd en we een mo nteur van de
V.A.M. Die had al meteen gezien
dat er zeven kapers ware n. Maar
de Voor licht ingsmense n van het
beleidsteam spraken nog van vier
of vijf . Wij zeiden toen meteen al:
Nee mensen, het zijn er zeven. En

.... . ,

' Mevrouw Faber is een ter plekke
ceborsn beroemdheitl .'

dat bleek ook wel.
Zo hebben we vanuit die
beginfase allerlei feiten , waa ruit
we het échte verhaal hebben
kunn en destille ren. Daar heeft de
gijzeling in Amsterdam wat mee
te maken. M aar dat is nog te
prematuur om dat nu hier te
vent ileren. Maar dat komt nog.
Trouwens, die hele bewaking en
contrö le was waanzi nnig . Zelfs
toen de kaping afgelopen was,
deden de pol it ie en mili tai ren nog
erg moeilijk. Op een gegeven
moment zei een militair: 'Nu
gauw wegwezen met jullie busje
of ik steek al jullie banden leeg,
waarbij hij z'n banjonet op één
van de vier banden zette . Ja , dan
denk je er wel het jouwe van.
Maar goed , die hele entourage
daar in Beilen zat vol rare
effekten .
Ik vin d trouwens dat Vaders van
het Nieuwsblad een uitstekend
stuk je werk heeft geleverd. Zeer
uitstekend. Zelfs als journalist of
verslaggever vergeet je door de
hele ento urage we l eens dat er
ook nog een trein in het veld
staat . lVet al die buiten landers en
de hele organisatie en zo. Maar
dan af en toe w ordt je er wee F

met de neus opgedr ukt. Zo
hadden we voor de ROND een in
terview met een homofiele man,
wiens vriend in de t rein zat, maar
daar kon hij met niemand over
praten . A ls hij in Beilen kwam,
dan zeiden ze van ' Hoe en wat;
famili e? Nee, dan wegwezen I, En
hij zelf kon er met andere mensen
niet over praten omdat de relat ie
geheim wa s. Zo' n man zit daar
dan alleen thuis een stuk verdriet
weg te werken. En steekt dan uit
pure machteloosheid een
broodmes in z'n dure bankst el.
Zo praatte ik in Beilen ook elke
dag even met een man wiens
vrouw in de trein zat. Niet om
daar een stukje nieuws over te
schr ijven, maar gewoon om die
man. Die zat vreselijk in
spanning . Elke dag praatte ik dan
even met hem over wat er die
dag gebeurt was en dan putte hij
wellicht weer moed.
De voorl ichting was trouwens
erg slecht . Maar ja, dat zie je toch
met al die kril ieken - je weet noo it
wat ze expres gedaan hebben of
vergeten hebben. Zoek dat maar
eens uit. Maar iemand die z'n
ogen goed open heeft gehouden
en veel mensen gesproken heeft,



sumse omroepen het uiteraard van de luisteraars.
alleen gedaan. Daarom moeten de mensen er op

staan dat ze ons niet zelf onze
En de ROND in ' t algemeen, gang laten gaan. Maar er zelf bij
funktioneert die zoals je 't graag betrokken zijn. Daar gaan we
zou zien? naar toe. De RONO is niet een
Niet bepaald. Nog voor geen zender waar een paar mensen in
tiende. Ik ben nu 'n jaar chef, een gebouwtje een programma
maar er is nog veel te doen. over het Noorden in elkaar
Kijk, de RONO heeft een draaien .
verkalkte image. Met statische Eenradio is toch een kommuni-
rubriekjes in 't verleden en noem katiemiddel bij uitstekl Neem nou
maar op is dat in de hand die geheime zenders. De mensen
gekweekt. Plus nog het feit , dat willen voor alles kommunikatie.
men de regionale omroepen Dat is de basisgedachte. Maar
vanuit Hilversum duidelijk wat doen ze?Ze gaan een beetje
diskrimineerde. Kijk, als Joost-de-Draaiertje zitten spelen.
bijvoorbeeld een omroep een Dat heeft natuurlijk geen enkele
duur programma brengt, zoals zin. Het draagt nergens toe bij.
bijvoorbeeld 'De Rode Haan' van Maar we moeten dus bij de
de VARA, dan zetten ze er 's RONO van die verkalkte image

'Ik vind het fijn als ik eens lekker rond kan keutelen. '

W ie in een dorp gaat wonen, kan zich niet als stedeling gedragen.'

kan z'n eigen konklusies wel de gegijzelden waarschijnlijk
trekken. Waarschijnl ijk is het wé l aanzienlijk heeft verminderd.
zo, dat men heeft geprobeerd de De RONO heeft tijdens de kaping
gijzelaars en de gegijzelden zo goed gefunktioneerd? ,
snel mogelijk van elkaar
afhankelijk te laten worden. En Nou ja, het was een toevals-
dát is kennelijk gelukt . Ze deelden treffer dat die Kaping in Beilen
elkaar sigaretten, gaven een plaatsvond. Dat viel binnen onze
mevrouw een mandarijntje, een regio. Als het in Amersfoort was
situatie die het levensgevaar voor gebeurt, dan hadden de Hilver-

'De ROND is nog lang niet waar-ie zijn moet. '

avondsgewoon weer vier uur
ingeblikte muziek tegenover.
De RONO kan dat niet. Die twee
uur zendtijd moeten gelijk voor
100% benut worden . Met een
duidelijk bescheiden budget .
Gelukkig wordt het de laatste tijd
allemaal wat beter doordat we
een nieuwe kommissaris hebben
gekregen.
De image en de hele programme
ring heb ik geprobeerd te door
breken met de nieuwe formule
'Radio Fraamklap' . Dat druist wel
tegen alle regeltjes binnen de
omroepwereld in, maar ik heb er
off icieel nog niks van gehoord .
En het blijkt een sukses te zijn.
Kijk, de tijd is voorbij dat de
RONOhoorspelen in dialect
uitzend. Het moet een levendig
insti tuut worden. De mensen
moeten er zelf aan meewerken.
Dat kan, we zijn er voor. Men kan
bij ons vrij in- en uit lopen. Enwe
werken tenslotte met
overheidsgelden. Met het geld

af. Stel bijvoorbeeld dat de
Harmonie hier in Garmerwolde
problemen heeft . Dan moet het
zo zijn, dat men bij ons de studio
binnenstapt om dat bekendheid
te geven. Dan kunnen we er
samen iets aan doen.
Nee, we zijn er nog lang niet. Als
je kijkt wat er nu gebeurt, wat
voor 'n uitzendingen we maken,
dan huil je. Dat zeg ik niet om
onze club af te vallen, maar om te
stimuleren. Maar ik zie de
toekomst van de RONO zeker
zitten.

Je bent veel met je werk bezig.

Ik ben - al zeg ik hel zelf - erg
fanatiek. Sinds ik hier woon ben
ik bijvoorbeeld nog maar weinig
thuis geweest. Dat is ook de
reden dat ik me - zeer tot mijn
spijt - weinig met het dorp heb
kunnen bemoeien. Want als je in
een dorp woont, dan moet je je
niet als een stedeling gedragen.
Maar daar komt zeker



verandering in. Ik krijg het wat
rust iger nu. Ik vind het wel
vreselijk fijn als ik 'ns een dag
helemaal kan doen waar ik zin in

heb. Dat ik 'ns lekker rond kan
keutelen.
Daar geniet ik van.

Tot slot, Joris, wat vind je van
Kers tmis 75?

Ik vind dat een zinvo lle zaak. Dat
de mensen eens twee dagen in
een bepaalde sfeer zijn waarin ze
eens nadenken bij w at er alle
maal gebeurt in deze wereld . En
met hun zelf. Ik zelf inkluis. Twe e
dagen om je plaats te bepalen.
Dat is goed .

Dat was twee-en-een-half -uur
Joris Stam aan 't woord.
Een fijn mens om mee te praten.
Een aanwinst voor Garmerwolde,
zei iemand op de terugweg. W ie
weet. In elk geval hebt u een
kersverse inw oner een beetje
leren kennen. En hij heeft al
beloofd in 1976een beetj e vaker
thu is te zijn .....

Jubilaris:
De heet E. Terpstra uit de W.F. Hildebrandtstraat nr. 13 in
Garmerwolde viert op 2 januari 1976het heugelijke feit dat hij
25 jaar als chauffeur in dienst is geweest van de Aankoop
Centrale in Groning en.
Ook namens de redaktie proficiat!

Namens wederz ijdse ouders
geven w ij kennis van ons

voorgenomen huwelijk op 9 januar i
1976om 15.00 uur

in het Gemeentehuis te Ten Boer.

Engbert C_Bakker
en

Annechien K. Stol.

II~~
PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN

De Garmer en Thesinger Express brengt exclusief voor de
dorpen Garmerwolde, Th esinge en omstreken een

plaatselijke top-tien.

1 Mississippi - Pussycat
2 Calypso · John Denver

3 That's The Way Ilike it - Kc & Shuns-band
4 Space Oddity - David Bowie
5 lady Bump • Penny Me Lean
6 Sausalito - Rosie & Andres
7 Nights on Broadway - 8ee-Gees
8 Fly, Robin, Fly - Si/ver convention
9 Zing, Went the Strings of my heart - Tramps
10 I'm on Fire - 5OOOvo/ts

Alarmschijf:
Girls, Girls, Girls - Sai/or

Kerstschijf:
Wh ite Christmas - Kamahl

Tip-L.P.:
A night at the Opera - Queen

SPECIAALZAAK VOOR

December 1975.
Kerkpad 8, Woltersum
Oude Rijksweg 6. Garmerwolde.

Gelegenheid te felicite ren
van 18.30 tot 21.00 uur

in Café Sto l.

Toekomstig adres:
Zig-zag oven 7,
Delfzijl.

FOTO
FILM

DOKA
PASFOTO JS

FOTO FILM

ipkcs
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684



f125,75

f 11,25
fl3,30
f 15,25
fl7,85
f 19,25
f23,75
f27JO

Kerstaanbieding
Voor isolatie van Uw woning: TEMPEX
2 cmf 1,95 p.m2j 3 cmf 3.05 per m2,

MEUBELPANELEN, wit, geplastificeerd
ideaal voor kasten en boekenplanken
breedte 20 cm, lengte 2SO cm
breedte 25 cm , lengte 250 cm
breedte 30 cm , lengte 250 cm
breedte 35 cm, lengte 250 cm
breedte 40 cm, lengte 250 cm
breedte SO cm, lengte 2SO cm
breedte 60 cm, lengte 2SO cm

VLOERHOUT ·f 11,90 per m2
WANDPLATEN, form . 244x122 cm
Teak , Kersen , per plaat f 19,80

HARDBOARD· ZACHTBOARD . SPAANPLAAT·
GIPSPLATEN· WANDPLAAT· ASBEST· BOARD ·
KEUKENS· KASTEN· BUFFETTEN, enz.

SERVIESKASTEN
Hang·/ Legkast, mahonie, 100 cm breed,
SO cm diep, 170 cm hoog

Ruime sort erin g UZER· en VERFWAREN.
Leverin g franco. Alles incl. BTW. Grote voorraad .
Ruime parkeergelegenheid.

HOUTMARKT"NDDAM
Woldweg 6· Rulscherbrug [t,o, nieuwe wijk Lewenborg)
Telefoon (050)48 76 59
Wij wensen onze kllëntèle prettige feestdagen en een
voorspoedig 19761

Wij willen u ,I vast een
Voorspoedig 1976
toewensen en ook in het
nieuwe jaar zullen wij u weer
met enthousiasme adviseren.

MODECENTRUM
'DE VENNEN'
APPINGEDAM - telef. 22052
DELFZIJL - telef. 14324.

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

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

Vraag vrijblijvend offerte!

Telefoon 05980 - GO OG



Ilet 1\1()()§ter- Thesinue
Bert v an der Laan

6.
Het confli ct tussen stad en
Ommelanden groe ide in 1580
uit tot een conflict tussen
Spaansgezinden en staats
gezinden en tegelijk tot een
.conflict tu ssen katholieken en
reformatorischen.
De abt van Thesinge, Gerard
Ahuijs was in 1580 voor de
Spanjaarden gevlucht maar in
1581 keerde hij terug en sloot
vrede met Parma , de
landvoogd, maar niet met de
stad .
In juni 1581 werd het klooster
overvallen door geuzen .
De geuzen waren tegen de
Spanjaarden.Het klooster werd
geplunde rd.Veel kloost er lingen
werden door hen gevangen
genomen en weggevoerd.
Een jaar later plunderden
Spaanse soldat en het klooster.
De luitenant van Gron ingen
bood toen aan de zusters een
schadevergoeding te geven uit
de goederen van de Ommelan
ders die voor de Spanjaarden
waren gevlucht.
Dat het klooste r van beide
zijden werd aangevallen zal te
wi jten zijn aan het feit, dat
Gera rd Ahu ijs zich bij zonder
gehaat heeft gemaak t. Voor de
Ommelanders in ball ingschap
was hij een verrader. Bij de
Groningers was hij verdacht

door zijn vijandige houding
tegenover de stad . In 1582
werd hij door de burgers van
Gron ingen uit de stad verdre
ven. Ook in zijn eigen klooster
werd hij niet met rust gelaten,
want op 12 december 1582
werd aan de abten van Selwerd
en Rottum opgedragen een
voorlopige adm in istra tor voor
Thesinge aan te stellen.
Maar Ahuijs gaf zich niet snel
gewonnen, en begin 1584 was
hij t erug. Hij waagde zich zelfs
weer in de stad. Hij meende
daar veilig te zijn, omdat hij een
goede relatie had met stadhou
der Verdugo. Dit verwekte in de
stad nogal wat beroering en hij
moest snel vertrekken. De
schuitenschuive rs, een vissers
volk, dreigden hem te zu llen
vermoorden als hi j het weer zou
wagen in de stad te komen .
In de winter van 1586 was de
afkeer nog niet bedaard . Op 14
december kreeg hij toestern
ming om, zolang de vorst
duurde, in zijn huis in de stad te
wonen .
Hij mocht zich niet op straat
vertonen en moest weer ver
trekken zodra de kou voorbij
was.

Intussen was in 1584 het
klooster weer overvallen en
bijna geheel geruïneerd. De
nonnen vluchtten naar de stad
en vestigden zich toen defin itief
in het vlucht huis van Ahu ijs. Op
den duur kreeg de abt toestem
ming zich weer bij de zusters te
voegen, want in de laatste jaren

~

van 1500 verbleef hij in de stad .
De staatsgezinden zetten de

I strijd tegen de Spanjaa rden
I voort en in 1594, op 23 jul i,
i
l

gelukte het Maurits de stad te
heroveren. De Spaanse bezet 

! t ing kreeg vrije aftocht. De uit 
i oefen ing van de katholieke

godsdienst werd verboden. De
kerken werden 'gereinigd' en
op 27 juli werd in de Martini·
kerk de eerste evange lische
dienst gehouden.
Ook het klooster van Thes inge
werd gesloten.
Het ging over in handen van de

j provinciale staten. Bij de inbe
slagname van de goederen
bleek, dat er geen couvertzegel
meer was. Dit wekte enig wan
trouwen, want met het zegel
zouden de kloosterl ingen eigen
hand ig akten kunnen zegelen
en geldig heid verlenen .
De abt ste lde toen een off iciële

I
verklaring op, waarin het vol

, gende vermeld was: I.n 158 1
. hadden geuzen Thesmge over

vall en en geplunderd en vele
nonnen weggevoerd. Onder hen
bevond zich ook de pr ior in, die
het zegel bewaarde. Het lukte
haar nog het zegel op de kloos
tersingel onde r een molshoop
te verbergen met de bedoeling
het later terug te halen .
Na haär terugkeer heeft zij het
zegel, ondanks veel zoeken , niet
meer terug kunnen vinden.
Sindsdien heeft het klooster
geen zegel meer gebruikt, maar
telkens als het nodig was, de
abt van Selwerd of de luitenant

van Groningen gevraagd voor
het klooster te zegelen.
Ahuijs verloor zijn waardigheid
als abt en moest voortaan leven
van een pensioen van f 250,
per jaar, dat hem door gedepu
teerde staten was toegekend.
Hoewel het klooster in 1584
vrijwel geruïneerd was, schijnt
het toch weer bewoonbaar
gemaakt te zijn , want het con
vent (=kloosterbevolking)
woonde na 1594 weer in eigen
huis. De oude leefwijze werd
voortgezet zij het in sombere
omstandigheden.
In 1602 gelastten gedeputeerde
stat en Ahuijs het klooster te
verlaten, omdat er bij hem

'pausche missen en andere
diensten nog werden geëxer
ceerd '. De aandrang van de

I prov incie was blijkbaar niet erg
groot ,want de abt bleef er,
samen met zijn nonnen rustig
wonen .

wordt vervolgd

Klaverjasavond
Zaterdag 24 januari 1976 organiseert v.v. GEO een
Klaverjasavond voor leden en donateurs.
Opgave vóór 17 januari bij: A .Huisman, tel. 487300 en

WARENHUIS DIKKEMA
heeft al uw VU URWER K in
voorraad!
Onder andere:
Bengaals vuur, 7-klappers,
Vuurpijlen, Japanse
donderslaGEN, ENZ. ENZ.

DIKKEMA'S WARENHUIS
H_Westerstraat 17 - Ten Boer
Telefoon 05902-1498 bgg 2097

S.Veninga, tel. 487077.
Inleggeld f 3,50 .
Aanvang 8.00 uur n .m . in café Jägermeister, Garmerwolde.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig

1976 !!

Ook in het nieuwe jaar gaan wij door onder het motto:
'ONZE OMZET /5 UW VOORDEEL'

Fam. Dikkema
'DE VRIJE POMP' - Garmerwolde.



roei'
ganzeveld

0 ' r kan een boel verkeerd gaan in
één jaar. Men kan veel leed mee
maken, veel ongerief en al wat
maar ellende is.
Ook is het vaak zo, dat mensen
vaak negatieve dingen langer ont
houden dan de goe ie. Als J ohan
Cruyff één keer een verkeerde
manoeuvre begaat is het direct een
waard eloze voetballer. Dan tellen
de hond erd goeie dingen niet meer
mee. Men kan ook te kritisch zijn l
Niet alleen met voetbal maar met
alle dingen die maar enigszins
verband houden met het leven.
Degene die alles tot in de puntjes
wil hebben, sluit zichzelf in.
Niemand is volmaakt.

Toen 24 uur na de vrijlating van de
gijzelaars uit de trein in Wijs ter een
gegijzelde voor de tv opmerkte dat
er één keer was vergeten eten te
breng en en zonodig op sinterklaas
avond een speculaaspopje had
moeten komen dacht ik meteen:
'Man, je bent zeker vergeten dat je
nog leeft. Want het w as zeker geen
huiselijke sfeer waarin men daar
vertoefde. Men was op dat
mome nt gevangene en wat had er
niet kunnen gebeu ren als de rege
ring met een milita ire akt ie w as
begonnen.

Nog even dit : in 1976zal toch nog
wel één goede voetba lwedstrijd
gespeeld worden, of lekker
gegeten worden, goede f ilms
gedraaid worden, goede tv-pro
gramma 's te zien zijn en allicht
geen 365 dagen problemen in uw
huishouding zijn.
Uw zoontje toch nog zindelijk
w ordt , Jantje misschien wel
overgaat naar klas 2len anders
Pietje weil, de juffrouw niet elke
dag kwa ad zal zijn, uw buurman de
geleende hark weer teru g brengt.
Bij leven en we lzijn bent u in '76
alt ijd één keer jarig, nog alt ijd wel
één goed dorpsfeest de revue pas
seert en uw auto niet elke dag stuk
is en de zon vast wel meer als 2
dagen schijnt.
Ik bedoel maar, d' r zal w el weer
heel w at fo ut gaan in '76 maar d' r
gaat ook heel wat goed, dat kan ik
u verzekeren... een prettige jaar
wisseling.

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

'Sches tspret op het Damsterdiep omstreeks 1968-69. '

Ook in het komende jaar helpen wij
u graag met uw tuinplannen en
levering van bomen, heesters en
planten.
Gelukkig Kerstfeest en
een Voorspoedig 1976 !

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

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOlDE
te1.OSO_487501



Garmer & Thesinger
in 't nieuwe [aar
Zoals iedereen hebben ook w ij van de Garmer & Thesin
ger de nodige goeie voornemens en wensen ten aan
zien van 1976.
De voornemens bestaan hieruit. dat we echt van plan
zijn de Garmer & Thesinger Express n6g leuker te
maken.
Maar die voornemens hangen nauw samen met onze
wensen. Laatst hoorden we iem and - we horen ook
graag (opbouw ende) k ritische geluidenI. die zei . dat j e
de Garmer eigenlijk in 'n mum van tijd hebt gelezen.
Natuurlijk is dat waar ........

' t Liefst zouden we elke maand
met 12 pagina's - zoals dit Kerst
numm er - verschijnen. En daar is
ook wel kopy voor . We denken
daarbij aan een kinder-rubriek, een
vaste rubriek ' Schoolhoek' waarin
bijvoorbeeld om de beurt oud ers
van kinderen iets moeten doen.
Bovendien konden we de
maandelijkse interviews dan wat
uitgebreider w eergeven, ze w orden
nu nood gedwongen vaak sterk
beknot .
Kortom, mogelijkheden en ideeën
genoeg.
Maar zoals bij veel dingen op deze
aarde speelt Het Geld hier w eer
een grote rol.
Met de Garmer & Thesinger in de
normale uitv oering
('G-T'-uitvoering, zei iemand
laatst) hebben we een krap

sluitende begroting. Zoals u weet
wordt de Garmer & Thesinger
gefi nancierd uit de advertentie
opbrengsten.
W illen wegroter, dan moeten er
meéf adverteerders komen, wa nt
de toch al niet spotgoedkope
adverten tietarieve n kunnen niet
verder omhoog . M isschien zou een
vrijwillige bijdrage de oplossing
zijn, maar daar w illen wi j u in eerste
instantie niet mee last ig vallen.
In januari hopen wi j met alle
huidige adverteerders weer voor
een jaar rond te komen. En
misschien hebben w e geluk als
méér middenstanders of bedrijven
de Garmer & T hesinger willen
sponsoren. Daar hop en we we l een
beetje op.
Verder zijn suggesties en ideeën
voor 't komende jaar van uw zijde
van harte welkom. Zodat we het

'Een bekende boerderij . . . '
I - ..".......m~~-,,·V'~ ....--

Wol spinnen op closetrol
Op woensdag 26 november j.l, had de Ned. Bond van Platte
landsvrouwen een avond georganiseerd. waarop men zelf
eens aan de slag kon gaan.
Onder leiding van één der leden werd w ol gesponnen op een
closetrol, wat niet alle dames even gemakkelijk lukte.
De gesponnen draad werd vervolg ens verwerkt op een stuk je
stramien.
Tevens had het handwerkje van de plattelandsvrouwen deze
avond een tentoo nstelling ingericht met vele verschillende
werkstukken, die wel een kijke waard waren.

Dealer van onderstaande merken:

.Fendt en Landini .Mengele .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-spuiten-autoaccessoires.

oudman
thesinge bov.

garage- en mechanlsaUebedriJf

lo./ofoo n 05902-1321 on 1536

CAFE

liigermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - 487623



eksklusief interview met de kerstman

werkelijk iets tot stand komt. Iets
waarvan we kunnen zeggen , kijk
dat is nou tof van de Gemeente
Ten Boer.

Mijne Heren, ik zal als Kerstman
mijn best doen om jullie daar te
helpen. Uiteindelijk ben ik daarvoor
is het niet?
Dat dorpshuis in Garmerwolde, dat
moet voor de Gemeente Ten Boer
toch een eer zijn om het er neer te
mogen zetten.
Een dorp met 42 veren igingen,
waar vind je dat nog?

Dan die kleuterschoo l. Idem dito.

Garmerwolde.

kent veel mensen, vervult wen sen
en misschien dat u in 't volg end
jaar nog eens een vuist kunt
maken. Bij de betroffen instanties.
W ant wees nou eerlijk Kerstman,
kunt u zich iets mooiers voorst ellen
dan een dorpeling die 's middags
eerst z'n kind van de (nieuwe)
kleuterschool haalt, vervolgens
nog even gaat trainen op de
pracht ig verlichte gravelbaan van
GEO en vervo lgens de
interke rkelijke Kerstnachtdienst
bezoekt in het nieuwe Dorpshu is?

Nee, mijne Heren .• • een mooie re
Kerstavond kan er niet zijn .• •

Geld en goede raad .

Rabobaok ~

We wensen u
In voorspoedig nieuwjaar!

En neem voorts de verlichti ng van
GEO. Dat is t och je reinste waan
zin. Die ene armetierige pit van
I ()()W att. Ik heb op m'n arreslee
zelfs nog een betere verl icht ing.
En dan moet je 's avon ds eens
langs de sportterreinen van Ten
Boer rijden. Een zee van licht.
Ja heren, dat zijn treurige zaken.
Dat zijn zaken die waard zijn om
voor gestreden te worden.
Maar daar hebben jullie in 1976
weer 365 dagen voor. En
bovend ien een aktieve Vereniging
voor Dorpsbelangen.

Ja Kerstman, maar w e bedoelen,
eh, een Kerstm an is nooit weg. Die

de redaktie in het weekend van 13 en 14 december per
auto naar het Zweedse Knorrevaleur Freutekneut - een
middelgrote plaats in 't Zweedse Hoogland - om daar
door Zijne Execellentie ontvangen te worden.
Om onze wensen en eisen kenbaar te maken, kregen
we precies 35 m inuten .

Tevens l ever en wi j :
VOlJ\~'lANDEN , VERDUISTERIN::;EN , roL
LUI KEN , VOJRZITRAMEN , KONSTRUKTIE

WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BESTAANDE z.1ARKI EZEN •

onze adviseuze voor Lewenborg :
~1EVR. H . DRE\<lES .
meerpaal 170 - Tel. 050- 487066 .

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaa t s GA R.\fERWOLD E ( Gr.)

Oude Rijk sweg J2
Tel. 050-487642

AI in september is de redaktie van de Garmer & Thesin
ger Express begonnen met het leggen van k ont akten
om in december een eksklusief int erview me t de
Kerstman te mogen hebben.
Na lang geharrewa r over en weer is het ge lukt en toog

Ja uiteraard mijne Heren. Ju iste
omdat de beide dorpen Garmer·
wolde & Thesinge nou niet
bepaald royaal bedeeld wo rden
door hun Gemeente, hebben beide
dorpen mijn bijzondere aandacht I

Hoe bedoelt u dat, Kerstman ?

Mijne Heren, ik weet er alles van. Ik
weet nog goed dat de Burge
meester zei ' In verhouding krijgen
de randdorpen evenveel faciliteiten
als de Plaats Ten Boer zelf' . De
prakt ijk pleit niet in zijn voordeel.

Inderdaad Kerstman, onze Grote
W ens is dat in 1976nou eens daad-

ZONNE
SCHERMEN111
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