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de jaarvergadering
van dorpsbelangen.
Op de jaarl ijkse ve rgadering van de Vereniging van
Dorpsbelangen die door 39 personen werd bezocht.
gebeurde weer heel wat.
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en
iedereen welkom heette gaf hij het woord aan dhr. J .v .
Dijken die de notulen van de vorige vergadering
voorlas . . ...

Na de geslaagde kerstavond op 19
december 1975, waarbij een echte
kerstman aanwezig was en alle
aanwezigen ook nog een kleine
surpr ise kregen, organiseert de
P.J.G. op vrijdag 30 januari een
lezing bij café Maat. Deze keer zal
er gesproken worden over het
alkoholisme. Jonge mensen die dit
een interessant onderwerp vinden,
maar geen lid zijn van de P.J.G. zijn
ook van harte we lkom.
Tevens zijn we van plan omstreeks
20 januari een bezoekje te brengen
aan de schouwburg. W ordt er op
die datum geen leuk stuk opge
voerd dan hebben we als alterna
tief een avondje bow len of w e or-

ganiseren een grappige quiz . Hier
over ontvangen de leden nog een
stencil evenals over de lezing.
Dit zijn zo de plannen van de
P.J.G. voor de maanden januari en
februari. Natuurlijk kunnen er nog
enkele wijzigingen optreden.
Mensen die de P.J .G. willen
steunen kunnen zich opgeven bij
P.J.van Zanten , Dorpsweg 31,
Garmerwolde. Het kost u niet veel
en u helpt mee het voortbestaan
van de P.J.G. te verzekeren.

Het bestuur.

punten van het jaarverslag werd
trouwens heftig gediscussiee rd,
maar de ruimte in deze krant laat
niet toe dat op alles diep wordt
ingegaan. Vervolgens kwamen nog
de punten bazar V.V . Geo (slecht
bezocht door dorpelingen ),
geslaagde ol iebo llen-aktie, gereed
gekomen parkeerplaats bij
sportveld en kerk en geslaagd
afscheid van Dr. V.d. Werf. Ook
werd nog vermeld dat het met Geo
zondag niet zo goed ging. Geo
zaterdag daarentegen doet het
beter, aldus de voorzitter.
Dhr. Dûmmer merkte op, dat
tijdens de loop baan van Dr. V.d .
Werf een vrouw 1100 maal bezoek
had gekregen van Dr. V.d, Werf.
'Waarom stelt u, dat het met Geo
zondag slecht gaat?' stelde
J. Wigboldus vast. A ls u alleen
afgaat van de stand op de rang lijst
is dat een scheve verhouding. Ik
neem aan dat men spreekt over
'75/'76 . Dan wi l ik nog even op
merken, aldus dhr. J .Wigboldus ,
dat in dat jaar het 'slechte' Geo
toch de Noorderkrant -bokaal heeft

zie verder pag. 6

Dorpsbelangen is en kreeg van de
voorzitter een presentje
aangeboden. Van deze 30 jaren is
hij een aanta l jaren penning
meester geweest en doet dat nog
steeds. Het jaarve rslag vermeldde
vervolgens diverse punten. A I
eerder was over de abri (bushaltel
grote hilariteit ontstaan. Het
bestuur deelde mede dat door de
storm er helemaal nieuw glas in
moest worden aangebracht. ' Dit is
duur'. aldus dhr. Ven inga, 'maar
het moet gemaakt worden.
Brengen we onbreekbaar glas aan,
dan kost dat ± 1000 gulden '. Doen
we het met draadglas . dan zal dat
± 400 gulden gaan kosten.
Dhr. Dûmmer ging daarna in
beraad met het bestuur over
prijzen en glas. Dhr . H.J . Havenga
merkte op: 'Maak er multiplex in,
dat gaat nooit weer af' . 'Jawel',
aldus dhr . Dûmmer, 'maar ieder
praat voor z'n eigen '. 'Maar', ver
volgde hij, 'we doen het anders . Ik
stel voor: Havenga zet in zeven
ruitjes multiplex en ik in de reste
rende zeven draadglas. Dan zijn we
door dit punt heen!'
Dhr. Havenga zei daarop :
'Akkoord ' . Het kommentaar van de
voorzitter: 'Dit is snel opgelost
heren en bedankt' . De penning
meester lachte tevre den achter een
dikke wolk rook .
Het jaarverslag behandelde
vervolgens nog kleuterschool
(afgewezen) ruimte voor
verenigingen (dorpshuis]. Hierbij
kwam een plan op tafel voor een
dorpshuis. Als richtlij n wer d een
plan op tafel gegooid van f 100.000.
Wil men echter een dorpshuis
hebben voor ons doel, zo zei de
voorz itter, dan zal deze f 200.000
moeten gaan kosten. Over al deze

Het blijft een raadsel. hoe deze
man er in slaagt. altijd weer
datgene te schr ijven en te verte llen.
wat ook echt door leden of
bestuursleden naar voren is
gebracht. Snedige suggesties,
Krachtige uitspraken en Humoris
tische tonelen weet hij altijd letter
lijk te omschrijven. Diverse bek
vechterijen staa n in de notulen
vermeld. Jan Dûmmer, als een van
de laatste binnenkomers wenste
iedereen een voorspoedig 1976
toe. Ook de beste wensen voor
1977zei hij, want je weet nooit of
wij elkaar nog weer zienl
Terloops merkte hij nog even op
dat hij het met de sexuele levens
wandel van de paus niet eens was
en maar besloten had voor
homofiel te leren. Daarna nam ook
Dûmmer plaats. Het verslag van de
penningmeester kwam aan de orde
en er bleek een batig saldo te zijn.
De kas werd gecontroleerd door de
aangewezenkascommissie en
namens deze commissie bracht
dhr. Nienhuis naar voren dat alles
'in orde' was.
De contributie werd verhoogd van
f 3,25 naar f 4,25 wat met
algemene stem men werd
aanvaard. Daarna kwam het punt
Bestuursverkiezing aan de orde:
aantal kiesstemmen: 341
Dhr. Van Zanten werd herkozen :
33 stemmen11 stem ging naar
H.J .Wigboldus. Dhr. Tj . de Vries
Iniet herkiesbaar) werd na enige
stem partijen (2 x ) vervangen door
Mevr. B. Burenga. Zij aanvaardde
deze functie direct , maar zei nog
wel dat ze rekende op de steun van
het bestuu r. ' t Stembu reau werd
gevormd door dhr. Oosting , mevr.
Burenga en dhr. Vos. Dhr. J .v.
Zanten vierde het heugelijke feit
dat hij 30 jaar lid van de V. v,



©w~~~mJ~~®

~~~
Sinds ik vi jf jaar geleden in Thesinge neerstreek was de
oudejaarsavond altijd een avond waarop je je afvroeg
wat er zou gaan gebeuren.
Van de iet s oudere bewoners had je dan wel de wildste
verhalen gehoord hoe het vroeg er toeging . Nu lijkt het
m e echter toe dat verhalen van vroeger altijd veel
mooier en spa nne nder overkomen dan hedendaagse
verhalen.

Eigenlijk was er in de vijf jaar,
waarin w e vier oudejaarsavonden
meemaakten , afgezien van een
kater op nieuwjaarsdag, niet zoveel
gebeurd. Oudejaarsavond 1975
leek echter anders te gaan worden.
's M iddags toen ik 'per ongeluk' bij
Dijkema in de kroeg was, ontdekte
ik dat men bezig was zich te orga
niseren voor deze avond. 's Avonds

om 1 uur zou men zich verzamelen
bij 'smidshörn' . Duidelijk was die
middag ook al wie eraan zouden
moeten gaan geloven. Ook nu was
duidelijk dat het traditionele slepen
gebruikt zou worden om min of
meer te reageren op zaken of
mensen, die zoals men zei daar om
vroegen .
Om 1 uur verzamelde n zich inder
daad een groot aantal dorpsge-

noten van alle gezindten om deze
avond oecumenisch met elkaar
door te brengen. Gelukkig hadden
enkele deelnemers zich voorz ien
van een halve liter van het een en
ander, zodat degenen die het nog
niet zo zagen zitten zich alsnog wat
moed in konden dr inken .
Men besloot om in eerste instantie
maar eens een boerenwagen op te
scharrelen , vandaar dat men naar
een bevriende boer t rok om diens
kar even te gaan lenen. Op de
terugweg besloot men om alles
wat men onderweg nog tegen
kwam ook maar mee te nemen. Op
dat mome nt kreeg men steun van
de po litie, die zo vriendelijk was om
op de Schutterlaan achter de stoet

aan te rijden en zodoe nde voor vol
doend e licht te zorgen, zodat niets
aan de aandacht van de slepers
zou ontgaan.
Op het schoolplein we rd de boel
uit geladen en men ging toen rich
t ing achte r Thesinge om daar bij
een Nieuwe Boer het een en ander
weg te halen, omdat men dat we l
noodzakelijk vond. Bij Joling zou
even een w agen geleend worden,
maar terw ijl men bij Schep een

.borreltje ging drinken dacht Joling
dat het toch maar beter was dat hij
zijn wagen zou opru imen, zodat bij
terugkomst bleek dat er niets
anders opzat dan dat men de weet
ik veel hoeveel melkbusse n maar
ter hand nam en toen de terug 
tocht ondernam naar Thesinge.
Vol goede moed en luid zingend
trok men na een aardige w andeli ng
Thesinge binnen en werden de
bussen op het plein gedropt. AI
met al stond er een leuke verzame
ling van allerhande an ikelen op het
plein, die in de eerste dagen van
1976 door hun eigenaren weer zijn
opgehaald.
Iedereen vooralsnog een voor
spoedig 1976 en voor alle betrok
kenen van deze avond zou ik willen
zeggen: 'Een goed begin is het
halve werk' .

GerPot.

Ten Boer - zaterdag Zl december.
Zaterdag 27 december werd in Ten Boer het Straten
toernooi Volleybal gehouden. Er deden diverse straten
uit de Gemeente mee, waaronder twee teams uit
Garmerwolde. t e weten het dames- én herenteam van
de Laurens van der Veenstraat.

Het herenteam moest die dag na
kerstmis al vroeg uit de veren .
Om half tien was de eerste wed
strijd.
Dat was duidelijk tè vroeg wa nt
enkele heren bleken nog slaap
dron ken. Oo].schi jnen enkele spe
lers zich verslapen te hebben . Ook
sliepen enkele spelers t ijdens de
wedstrijd rustig door.
Men werd dan ook verslagen. Om
de ploeg weer een beetje wakker te
krijgen besloot J oop Werkman het
6-tal op een rondje koff ie te trak te
ren waarna inderdaa d enkele spe
lers zich geeuwend begonnen uit
te rekken.

•()()I

Hoe het ook zij, de tegenstand was
te zwaar voor onze heren die trou
wens ook voer de gezelligheid
kwamen.
Alle wedstrii den wer den verloren,
al w as het - met name in de laatst e
match - op het nippert ie.
Kommentaa r van Piet Heuving 
speler en coach ad interim: 'W ij
verdienen de wi sselbeker voor de
sport iefste ploeg, omdat we onze
tegenstanders niet in verlegenheid
hebben gebrac ht. . .'

Met de dames was het heel andere
koek.
Deze dames w aren natuurlijk heel
blij dat ze na twee kerstdagen
achte r het aanrecht vandaan
mochten en stonden dan ook te
smaschen en te serveren dat het
een lieve lust was.
Onder luide toejuichingen van drie
mannelijke supporters - de rest van
de V.d. Veenstraat lag zelfs 's mid
dags nog in bed - verpletterden
onze dames elke tegens tand .
Voo ral de sterke opslagen van de
dames Heuving, Jurjens en
Boschma vielen op en brachten
veel punten binnen.
Zelfs de ploeg van Groen e Zoo m
uit Ten Boer - waa rin veel speel
sters van Des - werd verslagen.
Na de finale wer d het even
spannend omd at het punten
gemiddelde do orslaggevend was.
Na vlijtig opte l- en aftrekwerk
kwam de verlossende kreet : W e
hebben de beker' .
In optocht ging het toen terug naar
Garmerw olde, waar men al toete
rend de L. V.d. Veenstraat w eer in
reed.
Een aklatant sukses voo r deze
dames, de felicitaties van de GT
Expressl

Ger Pot.
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Op dinsdag 3 februari zal er
in café Maat een openbare
vergadering van de Partij
van de Arbeid
plaatsvinden.
Op deze ve rgadering zal
het stat enlid van de PvdA.
Martinus San tema een
inleidin g hou den over de
problemetiek van de kleine
pl attelandsscholen.
Ik dacht dat speci aal voor
Garmerwolde en Thesinge
dit een zeer belangrij ke
zaak was en ik zou dan
oo k een ieder die zich
hierbij bet rok k en voelt .
w illen aanraden om deze
vergaderi ng te gaan
bezoeken.

TRANS PORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
peciaal voo r vervoer van consumptie aardappelen en los gestone granen

tel . 050 - 487365

,
CAFE T. DIJKEMA

molenweg
THESINGE

gezelligheid

is troef bij
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PLA~TSELIJKE
TOP-TIEN

aktie op ~
(ON D ERLI N G PUZZELGENOT)

25 CENT PER WOORD

De Garmer en Thesinger Express brengt exclusief voor de
dorpen Ga rmerwolde, Thesinge en omstreken een plaat selijke
top-tien. Deze is samengesteld door de jeugd zelf

De oplossing was:
Een zal ig ke rstfeest en gel ukkig
nieuw jaar.

Puzzel 10
Na lot ing kwam uit de bus:
Mevr. G.Slacht er-Koo i, H. Ridder
plein 4, Thesinge.
Melden bij R.J . Ganzeveld, Dorps
weg 56, Garmerwolde.

s
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Puzzel 11

,

1. rangschikken; 2. landbouwwerk
tuig; 3. bouwwerktu ig; 4. kaasstad;
5. ged. v.d, dag; 6. muziekinstru
ment; 7. sierheester; 8. rivier in
Duitsland; 9. huishoudelijk voor
werp.

Als u goed hebt ingevuld , ontstaat
van boven naar beneden in de
eerste rij een woord, dat van toe
passing is op deze tijd . Doe uw
best!
Inleveren vóór 15 februari.

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redakt ie en sekretariaat : Roelf Ganzeveld. Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v.d. Veenstraat 3. Tel. 050 ·48763 1 .
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstraat 9, Thesinqe.
Tel. 05902 - 1713.Correspondent Ruischerbrug: Bert Uitham.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

Het adres van onze nieuwe correspondent te Ruischerbrug
is B.Uitham, Woldweg, Ruischerbrug.
Hier kun nen de mensen uit Ruischerbrug en Noordd ijk
terecht met kopij. Inleveren tot op de 15e van iedere
maand.

,

Doe mee aan toto of lotto.
Vette prijzenll
Aanmelden bij B.Wieren ga,
Dorpsweg 18, Garmerwolde .
Tel. 050-487421.
'Rijk w orden begint bij de kruisjes' .

Voorjaarswerkzaamheden in de
tu in?
Als u geen tijd hebt, loop even
langs bij:
J . R.Ganzeveld, Oude Rijksweg 25,
Garmerwolde.

sreDMFLUITJES

TOP-TI EN
1 Bohemian Rhapsody - Queen
2 Willempie - André van Duin
1 Let's twist again - Chubby

Checker
3 Nostalgia - Francis Goya
5 Gins, gins, gins - Sailor
6 Golden years - David Bowie
7 You set my heart on fi re - Tina

Charles
8 Mississippi - Pussycat
9 Love Hurts - Nazareth

10Pat rick, man cheri - Kiki Pearly
ALARMSCHIJ F
La Ballade - Gerard Lenorma n
G&T KARNAVALSKRAKER
Rozengeur en terpentijn - Adéle
Bloemendaal
TIPLP
How dare you - lacc

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.050.487501

Te koop :
Plastic zitbad en trekhaak voor
Fiat 127.
B.v.d. Laan, Kapelstraat 9,
Thesinge (tel. 05902-17131.

Simca 1000,bouwj. 1971. In zeer
goede staat.
G.Pops, W. F.Hildebrandstraat 37,
Garmerwolde, tel. 050-487587.



De burgemeester
endekerstman...

Sorry, we blijven volhouden er de
aandacht voor te vragen, burge
meester. Zoals we dat ook zullen
blijven doen vo or ande re zaken .
En dll t w ou nou die kerstman ook
alleen maar: aandacht vragen,
wensen uiten . In de 'pers' kan zo
iets we l eens wat scherp lijken. En
dan is de Garme r & Thesinger nog
maar zo' n klein persje ook .. .
'Met elkaar moetje iets tot stand
brengen. In dit geval een prettige

woon- en werkgelegen heid'. A ldus
burgemeester Zandbergen in het
interview dat u kunt lezen in de
G&T-Express van mei 1975.
Wij zouden kunnen antwoorden:
'Graag burgemeester. Dáárorn
juist! '

J . Noordhof
len dat was niet de interviewer van
de kerstman)

LEKTRIC ITE IT
tel. 050_487425

veil ing enz., enz. wordt u door
middel van deze krant op de
hoogte gehouden. 'Spaar mee,
voor P.J .G:.

Het bestuur.

Vrijdag 19 december jl. vierde de
Ned. Bond van Plattelandsvrou
wen kerstavond, m.rn.v, de dames
Ruiter en Kremer uit Winschoten.
Er w erden kerstliederen samen
gezong en en mevr. Ruiter, die over
een prachtige stem besch ikt ,
bracht eveneens, begeleid door
mevr. Kremer op de piano, meer
dere liederen ten geho re.
Tevens werden door deze dame s
en door mevr. Ellerie-Kremer, lid
van de vereni ging, kerstverhalen
verteld.
De door ieder meegebrachte
kaarsen zorgden mede voor een
sfeervolle avo nd.

Pia Pops.

Kerstavond bij
Plattelands 
vrouwen

J AN D U M M E R
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G & T Express 10 % korting

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels-

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structu urverf - Beitsen -

Carbo leum - Koolteer, enz.enz. -
alléén bij:

De P.J .G.G.IPlanelandsJongeren
Gemeenschap Garmerwolde l or
gan iseert het komende voonaar
een Rommelmarkt +veiling. De
opb rengst is bestemd voor een
eventuele nieuw e akkommodat ie
in het dorp. Het ligt voor de hand,
dat van de opbrengst geen nieuw
gebouw kan worden gezet, maar
het symboliseert wel de aktie. Deze
rommelmarkt moet worden gezien
als een basis voor verde re akties,
georganiseerd door de P.J .G. om
het uiteindelijke resultaat te ver
krijgen . Wij, als mensen van de
P.J.G. doen alvast een beroe p op
de zeer geachte lezers van di t blad,
om reeds spulletjes te gaan verza
melen. Over ophalen, data van

Kort
Nieuws

Als ik het goed heb, heeft de heer
Zandbergen het gemeenteroer hier
nu sinds apri l 1975 in handen. In
dat licht bezien heeft hij natuurlijk
gelijk. De tijd die hij had, was nog
niet zo ruim.
Maar - nog eens : de 'kerstman'
bedoelde niet burgemeester Zand 
bergen maar de burgervader van
Ten Boer. An ders gezegd : hij vroeg
de aandacht der bestuurderen aan
het hoofd van wie de bu rgemees
ter staat. Dat een aantal zaken nu
de reële en daadwerkelijke
aandacht van deze mensen heb
ben, kon de kerstman toen nog
niet weten. Dat de Raad het met
Garmerwolde goed voor blijkt te
hebben, werd pas du idelijk ver na
het verschi jnen van dat G&T·
nummer.
W ij in Garmerwolde w eten nu dan
ook dat er bijvoorbeeld aan het
broodnodige dorpshuis lof wat het
dan ook mag w orden) ijverig wordt
georganiseerd . Dat was die kerst 
man toen nog niet bekend , althans
niet door zoveel concrete aanwij
zingen en feiten.
Dat B.&W. zich sterk hebben ge
maakt voor een kleuterschool hier,
weten we ook , en ook al wel wat
langer.
Dat dit helaas niet door kan gaan,
zal dit college niet worden ver
weten en de heer Zandbergen
zeker niet. Maa r we llicht is de
burgemeester van Ten Boer bereid
er nog andere weg en voor te zoe
ken. Hopelijk weet hij ze te vind en
ook.

hifi·stereo, recorders

Het was zeer zeker geen bood
schap die speciaal gericht was tot
de Heer Zandbergen . Ook niet tot
burg emeester Zandbergen. Maar
wel tot de burgemeester van de
gemeente Ten Boer. Voe lt u het
verschil?
De bewoners van de randdorpen in
deze gemeente · en zeker niet in de
laatste plaats de Garm erwolders 
hebben in de loop der jaren vaak en
sterk het gevoel gehad, ten
opzichte van het hoofddorp alleen
maar 'aan het voeteneinde te
liggen' . En naar wat ik daarover
heb gehoord en ook meen te
hebben kun nen waarnemen helaas
ook niet zond er redenen . ..
Niem and zal verwachten, ook de
Heer Zandbergen niet, dat een der 
gelijk ingeworteld onbehagen
direkt verdwijnt wanneer een
nieuwe kapitein op het gemeente
schip wordt aangemonsterd. W èl
wordt er dan hoopvol gedacht dat
met de nieuwe man ook eens een
nieuw beleid zich aan zal dienen.
'Hal ' zo zal nu de heer Zandbergen
denken. En dan begrijp ik hem.
Want zijn ergenis ov er de uit 
latingen van de 'kerstman' spitste
zich blijkbaar voora l toe op het feit
dat hij die opm erkingen mo est
lezen op een t ijdst ip waarop hij nog
niet vo ldoend e tijd had gehad om
met feit en te laten zien d át het hem
met een nieuw beleid ook inde r
daad ernst is.

Ze zijn het met elkaar niet eens, die twee.
Dat wil zeggen: burgemeester Zandbergen heeft laten
weten dat hij het beslist niet eens is met de uitlatingen
van de 'k erst m an' op de laatste pagina in het januari
nummer (kerstnummer) va n de G & T-Express. Heb ik
het goed begrepen dan voelt hij zich door d ie
uitlatingen persoonlijk gegriefd; hie rbij ga ik af op wat
ik hoorde aangaande zijn reaktie op het betreffende
stukje. Kijk - dat vind ik bijzonder jammer. Zijn gevoel
pe rs6 6n lijk t e zijn aangevallen bedoel ik.

E. J\VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU •



De h""r Ger PO! uil Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer.
Vla ZIJn rubriek Uit de Gemeenteraad' zal hij ons regelmati g op de
hoogte houden van beslissingen die genomen wor den, die te maken
hebben met onze dorpen Garmerwolde en Thesinqe,
••.•...•.•.....•.•........•...•.•.•.••••.•••.•.•...••.•.•.•.•.

Readspreat.

•
Deze juffrouw is een oude naaister uit Thesinge. Bijoudere mensen nog
welbekend.
Ze nam de maat nogal vreemd; niet met de cen timeterbend, maar met
een koffie-zak (ko ffie-puitl. Die werd dan rond geknipt - hier een knip en
daar een knip - en aldus kwam de zaak altijd voor elkaar.
De jurk was altijd prima op maat.
Haar naam was Mienna Stuurwold, ze woonde op De Dijk, ze was mank.

Op 7 en 15januari werd er in de
raad van Ten Boer gepraat over de
begroting van 1976. Op 7 janua ri
werden de algemene beschouwin
gen van de diverse part ijen voorge
lezen, waarna het kollege van B, en
W , antwoordden, Ik w eet dat vele
mensen vinden dat politiek een on
duidelijke zaak is, waar je toch
niets van begrijpt en waarbij een
ieder van alles belooft maar waar in
de praktijk toch niets van terecht
komt.
Ik betreur het dat zoveel mensen
daar zo over denken , want ju ist bij
vergaderingen over een gemeente 
begroting wordt aan de hand van
deze begrotinq gelet op allerlei
verlangens die er in de gemeente
zijn. Dat er helemaal niemand uit
Garmerwolde en Thesinge was kan
ik niet zeggen. Meester Oosting
zag ik de eerste avond en twee
avonden wist ik mij gesteund door
de aanwezig heid van Roelf Ridder,
laat hij voor velen een voorbeeld
zijn.
Goed waar ging het nu eigenlijk
om? Een paar zaken zal ik de revue
laten passeren.
,. Zow el het kollege als alle frakties
vonden dat er in Garmerwolde iets
gedaan moest worden om het
wegvall en van de zaalruimte op te
vangen. Naar ik begreep is er reeds
overleg gaande tussen de dorps
kommissie en de gemeente. Een

konkreet voorstel van onde rgete
kende was om kontakt op te
nemen met de heer Maat om te
kijken of het niet moge lijk zou zijn
met hem zaken te doen en achter
het café een soort schuur te plaat
sen in de t rant van de boerderij
Paddepoel te Groningen.
2. Bij het punt over de gemeent e
lijke sportterreinen werd erop ge·
wezen dat men in Garmerwolde zit
te springen om een lichtinstallatie
bij het nieuwe veld. Echter niet
alleen hier, maar ook in Woltersum
en in Ten Post is men van plan om
binnenkort een aanvraag bij het
gemeentebestuur in te dienen.
3. Bij het kollege houdt men toch
nog wel vast aan het plan om in
Garmerwolde het daar aanwezige
bestemmingsplan toch nog te
kunnen uitvoeren. Uit eerdere
verhalen van mij zal toch wel zijn
gebleken dat het vrijwel geen kans
van slagen zal hebben , dus laat
men zich nog niet gaan verheugen .
4. In de nota van het kollege stond
eveneens vermeld dat in de eerste
fase van het R.e.O .W. zijn aan
vaard: aanleg riolering en rekon
struktiewerkzaamheden in
Garmerwolde en Thesinge. Bij
realisering van deze plannen zullen
een maximaal aantal woninge n op
de riolering zijn aangesloten.
Afvoer zal ter zijner tijd plaats
vinden naar de rioolwaterzuive
ringsinstallatie te Garmerwolde.
Het is vrijwel zeker dat de pomp
gemalen en leidingen naar de

R.W.Z.1.door de provincie zullen
worden aangelegd. De R.W.Z.1. zal
vermoedelij k komend voo rjaar
worden aanbesteed en de uitvoe
ring zal zeker een paar jaar in
beslag nemen.
5. De brug in Thesinge zal na
verbetering door de gemeente van
het waterschap Hunsingo worden
overgenomen. Nadere onderhen
delingen hierover zullen moeten
plaatsvinden aangezien er beden
kingen zijn tegen de overname
procedure.
6. Het bestemmingsplan
Molenweg te Thesinge is door
Gedeputeerde Staten afgewezen.
In het febr uarinummer zal ik een
apart art ikel w ijden aan de woning
bouw in Thesinge.
7. De plannen ten aanzien van de
uitbreiding van het zwembad zijn
rond, de aanbesteding heeft reeds
plaatsgevonden en zeer binnenkort
zalmet de uitvoering worden
begonnen .
8. De uitkering per leerling voor het
onderwijs is verhoogd tot f 65,
waarbij de een- en tweemans
scholen een ekstra uitkering krijgen
van f 250, - .
9. Als ingekomen stuk een schrij
ven van de minister van ond erwi js
en wetenschappen naar aanleiding
van het verzoek van de raad
gericht aan Hare Majeste it de
Koning in om voor de stichting van
een kleuterschool te Garmerwolde
het vereiste aantal kleuters van 30
lager te stellen en te brengen op
20. De minister stelt dat hij in de
gegeven omstandigheden geen
aanleiding kan vinden om de
inwilliging van het verzoek van de
raad bij Hare Majesteit de Kon ing in
te bevorderen. Hij stelt daarbij , dat
uit de overgelegde lijst van namen
van kleuters, die de te st ichten
kleuterschool te Garmerwolde op

Oude Naaister . . .

Er was eens ...
Er w as eens een aard ige zaken
man . Hij had een goede vrouw,
een leuke w inkel en het ging best
aardig allemaal. Aard ig , maar
meer oo k niet. W ant z' n omzet
zou best w at beter kun nen. Hij
zou best ' ns w at roomboter op
z'n brood willen hebben. En als ' t
kon lekkere pindakaas ertussen.
Toen, opeens kwam de aardige
ma n op het idee om in de Garmer
en Thesinger Exp ress te gaan

de openingsdatum 1augustus 1975
zullen bezoeken, weliswaar blijkt
dat een voldoend aantal kleuters
(21) aan de in art ikel 9, tweede lid,
van de kleuteronderwijswet
voldoen, maar dat niet uitsluitend
de ogenblikkelijke behoefte in aan
merking dient te worden
genomen, doch dat ook de levens
vatbaarheid van de te stichten
school op langere termijn mede
een punt van overweging moet
zijn.
Naar de mening van de minister
duidt het aantal kleuters per 1 au
gustus 1975op een piek-situatie in
de behoefte aan openbaar kleuter
onderwijs en moet , op langere
termijn bezien, een zodanige daling
van deze behoefte worden ver
wacht, dat aan de te st ichten
school geen levensvatbaarheid kan
worden toegekend. Hij wil
tenslotte de ontwikkeling nog
gaarne afwachten.

Tot zover de hoofdzaken die in de
afgelopen vergaderingen naar
voren zijn gekomen. Konkluderend
kan ik zeggen dat er een aantal
teleurstellingen zijn, maar dat er
eveneens een aantal zaken zijn
waarvan we in de toekomst mog en
verwachten dat ze gerealiseerd
zullen gaan worden.

GerPot.

adverteren . Plots kwamen de
mensen van heinde en verre naar
zijn w inkel. Zijn omzet ging 10 x
over de kop. De pindakaas vloei
de toen rijkelijk in dat gezinnetje.
En ze wa ren volmaakt gelukkig.

Moraal: Houdt U ook van room
boter en pindakaas? Adverteer
dan in het alle rg rootste blad van
Garmerwolde, Thesinge en 0'.0

streken t
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zonder
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s.v. Thesinge

ATTENTIE!

In het dec emb ernummer was een
fout geslopen m.b.t , de tij den van
de lesuren. Er was nl. 1 uur nie t
opgenomen. We geven in dit
nummer nog 1 maal de uren
wa aro p gymnastiek wordt gegeven
Op alle dinsdagen van de week:
meisjes 6-10 j.: 16.30-17.30 u.;
meisjes lG-13 j. : 17.30-18.30 u.;
meisjes 13-16j.: lB.30-19 .3Ou.;
dames 17 j. en oud er: 20-21 u.:
heren 17 j. en ouder: 21-22 u.

Het bestuur.

aldus dhr. J ansen, ' hoe ft men nog
geen 'aanwinst' te zijn voor Gar
merwolde. Helemaal niet als de
vuilniszakken 17 hoog voor de deur '
staan '. Hierna laaide de discussie
hoog op . Dhr. Wigbol dus zei dat
men kan reage ren met een inge
zonden stuk. 'Wij hebben diverse
men sen gehad voor een int erview
en in alle klassen en in diverse
dorpen aldus de red. maar het blijft
er alt ijd van over dat bepaalde
mensen het niet eens zijn met die
personen die in de krant staan.
Bovendien kunt u aanwinst op
diverse manieren lezen Io.a. doo r
tusse npersoon
(vereni ging- RONO)). Dhr. Klunder
merkte op dat kritiek in deze vorm
zeer positief is en bewijst dat deze
krant goed wordt gelezen.
Tenslotte ron dvraa g: Er we rden '
vragen gesteld ov er o.a. Het ver
voer naar kleuterschool in
Thesinge (kan dat niet een vaste
chauffeur worden met een busje).
De t rottoir in Garmerwold e, Het
dorpshuis, De rommelma rkt v?or
de inricht ing van een dorpshuis
(dat gaat dit voorjaar door, aldus
J. Dümmer, maar afgelopen
voorjaar zat ik met m'n hart). De
aansluitin g op het riool naar water
zuivering, de max . snelheid in het
dorp en de vraag of dorpsbelangen
een stichting zou moeten worden
of een kon. goedgekeurde vereni
gin g. Over al deze punten werd
nog gediscussieerd.
Na het dankw oord van de
voorzitter sloot deze de
vergadering en wenste iede r een
goede th uiskomst.

•

huis aan huis service
J.S.Mollema ThesiDge

bemachtigd . A pplaus ui t de zaall
En vervolgens B.Wierenga: 'W eet
u dat ook Geo zondag altijd nog
kam pioen is van de gemeente?'
Isportweek). Dat is zo, meende het
bestuur en trok de woorden
enigszins terug. Dhr. Wigboldus en
W ierenga waren terecht tevreden.
Dorpsbelangen vroeg de
vergadering of de tui nkeuring in
huidige vorm moest doorgaan . 'W ij
hebben kritiek gekregen op het feit
dat de 2e prijs dit jaar is gevallen op
een tuin die is aangelegd'. 'Geeft
niks ', volgens de vergadering, 'des
te groter de eer voor iemand die
een eerste prijs w int met een zelf
aangelegde tuin. Voor iemand die
ondanks onhandig tuinieren toch
een mooie tuin wil hebben is het
redelijk dat hij een tuinman neemt.
Iemand die tuiniert voor z'n hobby
is besl ist geen tuinman nod ig en
kan net zo goed een tuin 'mooi'
maken als een hovenier' . Dhr.
S.Veninga stelde vervolgens dat
het met de Garmer en Thesinger
Express bijzonder goed ging. Het
wordt bijzonder gretig gelezen.
Alleen hebben w ij na het
ve rschijnen van het kerstnr. de
burgemeester op ons dak gekregen
over het stukje 'Interview met de
kerstman'. Kan dat ook recht gezet
worden? Dhr. Ganzeveld merkte
op: 'Wij zijn in eerste plaats een
zelfstandig lichaam dat in sommige
gevallen samenwerkt met de
vereniging voor dorpsbelangen. Dit
is echter een redakt ioneel stuk
waar wij als redaktie de verant
woording voor dragen. Misschien
was het beter geweest als B. en W .
in d it geval bij ons als redakt ie had
aangeklopt. Ind ien Ten Boer het
niet eens is met de zaken hierin
vermeld, laat men dan de pen eens
pakken en een ingezonden stuk
plaatsen. Bovendien is het de
niet de bedoeling geweest de
burgemeester persoonlijk aan te
vallen. Het is de bedoeling geweest
de zaak gewoon wakker te
houden. W ij zitten hier om
bepaalde dingen gewoonweg te
springen. Wij hebben ervaren dat
sommige gevallen jaren en jaren
hebben geduurd. Ik weet zeker dat
ik namens het dorp spreek als ik
zeg dat we dat liever niet weer
zouden zien. De doofpot moet niet
in de buurt staan, dat is de bedoe
ling van het stukje geweest !'
Dhr. K.Jansen vond dat de G & T
Express soms voorbarig is. 'Als
men meester in de rechten is',

vervolg van pag. 1

15 f ebruari:
10 uur dienst in Garmerwolde
voorganger: dr. K. M . Witteveen,
9 uur zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.

22 februari :
10 uur dienst in Thesinge
voorganger: cand. Witteveen.

29 feb ruari:
19 uur Grunneger da inst in Gar
merwolde
voorganger: pater Boelens, secr.
van de provinciale Raad v, Kerken.
9 uu r zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.

FOTO FILM
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GRONI NGEN te l. 12 86 84
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Ned. Herv.
Gemeente

Toneeluitvoering V .J .O.O. op
vrijdag 6 februari 1975 in café
Dijkema, Thesinge.
Aanvang B uur. Donateurs vrij
entree. Niet-leden f 3,50.
Opgevoerd wordt ' Rel door de
gasbe l'.

1 f ebruari :
10 uur dienst in Garmerwolde
voorganger: ds. Keizer.
9 uur zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.

B februar i :
10 uur dienst in Thesinge
voorganger: cand. Jullens.

Zetqg~tin te.:'1!i!r noord naar oost en in kracht gaan
toenemen. Voor deze koude konti
nentale lucht bevindt zich een
front, wat langdurige sneeuwval
zal ve roorzaken . Na passage van
het f ront zal de koude lucht ons
land binnendringen en zijn de ver 
wachtingen voor de nacht van
morgen op ove rmorgen lichte tot
matige vorst met hier en daar
strenge vorst (sneeuwgebieden).
Depressies buigen voor Engeland
af en koersen richting Spanje,
zodat ook ove r langere termijn de
vooruitz ichten w in ters zullen zijn .
Waarschuwing voor de
scheepvaart voor morgen: Oosten
wind, windkracht B . . .
Misschien als u dit leest is de
winter reeds ingevallen en anders
blijven we maar meezingen met
Mark Winter: 'Waar blijft die
ouderwetse winter met een dik pak
sneeuw op st raat ' . Maar ja, we
hebben het nu eenmaal niet voor
het zeggen .. .

Op het moment dat ik bezig ben
valt een druilerige motregen naar
beneden bij een temperatuu r van
ID graden C, t ijd : januari 1976. AI
vanaf enkele w eken voor de kerst
dagen zitten vele mensen te
wachten op het volgende weer
bericht: Een krachtig hogedruk
geb ied boven Rusland trekt in de
richting van ons land. Doordat op
het vaste kon t inent een dikke
sneeuwlaag aanwezig is en dus de
warmtestraling wordt tegengehou
den is de lucht zeer ko ud . Na van 
nacht zal de w ind gaan ruimen van

roeit

ganzeveld

In hfltdorp



Bert v.d. Laan publiceerde in de afgelopen maanden de
geschieden is van het klooster Thesi nge. Aan zijn
interessante reeks is nu een eind gekomen. In dit
nummer het slot .

Ilet 1\1()()ster
Thesinl!eG.J.V. wat betekent dat nou? De

letters G.J .V. staan voor Gerefor·
meerde Jeugdvereniging. Wat
moet de G.J .V . in dit b lad?
We zullen u het uitleggen. Het ligt
namelijk in de bedoe ling om maan
delijks in dit blad onze activiteiten
te vermelden, o.a. agenda's. Maar
voor w e daarmee beginnen willen
we eerst iets over ons zelf vertellen.
Op onze vereniging , bestaande uit
ong eveer 50 leden , zitten jongelui
van 16 tot en met 23 jaar.
W e stellen ons ten doel een chris
teli jk antwoord te geven op maat
schappelijke problemen. W ij w illen
ons Christen-zijn gestalte geven in
deze maatschappij . Vroom gepraa t
zult u misschien zeggen. Kan zo
zijn. Maar toch wil de G.J.V.
mensen bewust maken in de situa 
tie waarin ze leven door er geza
men lijk over te praten .
Wat beweegt ons dan?
Het zou te 119r voe ren om dat alle
maal te vertellen. Maar toch een
enkel woord daarover. U bent toch
nog niet vergeten dat we ove r ons
zelf praten.
Er zijn een viertal breuken te
noemen:
De eerste en de meest principiële is
die tussen de opstand ige mens en
God. W ij zijn van God vervreemd
door onze schuld . De breuk tussen
God en de mens is echter niet het
enige. De mens raakt oo k van zich
zelf vervreemd. Dit veroorzaakt
psychologische problemen in het
leven . Ten darde ontstond er een
breuk tussen de mens en zijn
medemens. Wat leidt tot allerlei

soc iologisch e problemen . A ls
vierde noemen we de breuk tussen
de mens en de natuur.
Eén van deze relat ies is geheel
geh eeld nl. de relatie tussen God
en mens . Dit was het gevolg van
het Kruis . De andere relat ies zullen
werkelij k geheeld worden wanneer
Christus wederkeert . Hierdoor
mog en we echter niet passief zijn.
Wat ons gevraagd wordt te doen is
individueel en gemeenschappelijk
de w erkelijke vernieuwing te laten
zien die Christus in ons leven
tew eeg bracht.
W ij hop en dat u de G.J .V. een
beetje begrepen hebt.
In de maand februari zullen w e
prat en over Noord-Ierland en Ont
w ikkeling shulp.

DeG.J .V.
Onder verantwoordelijkhe id van :
Dirk van der Bo rg.

De f leur van de kloostergemeen
schap was gehee l verdwenen.
Gerard Ahuys verkocht aan ver
schillende mensen stiekum
wijwater als geneesmiddel tegen
sommige kwa len, Dit werd ontdekt
en het werd hem verboden, op
straffe van pensioenverlies.
Omstreeks 1 maart 1613 is Gerard
Ahuys overleden. Hij was 57 jaar
abt geweest, waarvan 38 jaar in
funct ie.
Hij moet een zeer hoge ouderdom
bereikt hebb en.
De nonnen bleven in de klooster
gebouw en wonen; ze kregen op 15
juni 1624 opnieuw opdracht het
klooster te verlaten, en wel binnen
acht dagen.
Ook dilmaal tr okken de zust ers
zich niets van het bevel aan, want
op 27 mei 1627 w erd het bevel her
haald . Ze vroegen om uitstel, maar
dil werd van de hand gew ezen
omdat het nog bru ikbare materiaal
van de kloostergebouwe n bestemd
was voor de bouw van een kru it 
huis in de stad Gron ingen .
Waarsch ijnl ij ~ hebben de nonnen
het klooster to en verlaten. Toen in
1629de trap in het stadhoudershof
verbouwd werd, besloten Gedepu
teerden daarvoor ook spullen uit

Thes inge te gebruiken.
De kloostergebouwen werden
afgebroken en voor een deel ver
kocht, want op 27 juni 1638 werd
aan W igbolt Jansen toegestaan
oude stenen van Thesinge te
gebruiken voor de bouw van zijn
huis.
Het klooster van Thes inge bestond
niet meer.
Alleen de kloosterkerk werd
gespaard en aan de hervormde
gemee nte gegeven.
In het jaar 1766 werd ook de kerk
gesloopt, op het koor na. Dit koor
is nu de kerk, die nog steeds door
de hervormde gemeente wordt
gebruikt.

Een ieder die nog meer over het
Thesinger klooster of kloosters in
het algemeen w il weten, kan ik
aanbevelen hnt boek 'Geschieden is
van de Bened ikt ijnen kloosters in
de provincie Gron ingen' te lezen.
Het boe k is geschreven door dr.
C.Damen O.S.B.
Verder kan men op het Rijksarchief
in Groningen nadere informaties
krijgen.

Bert V.d. Laan .

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V_
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand
Las- en konstruktiewerken
gas. water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen leidin gen

Vraa g vrijblijvend offerte !

Te lefoon 05980 ·60 06



kan t oor & werkplaats GARMERWOLDE ( Gr.)

Oude Rijksweg 12
Tel. 050-48 7642

ZONNE
SCHERMENlIl

Teve ns leveren wij :
VOUhWANDEN, VERDUISTERINGEN , ror.
LUIKEN, VOORZEI'RAMEN , KONSI'RUKTIE
WERKEN .
OOK BEKLEDEN WIJ BFSl'AANDE MARKIEZEN.

onze adviseuze voor Lewenborg :
MEVR . H. OREWES.
meerpaa l 170 - Tel . 050-487066 .

FOoMovodoMolen &CoRabobank ~
GARM ERWOLDE

de
Zilvervloo .....-
Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

CAFE

3Jägermeü)ter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050 - 487623

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

VAN GELDER 's AUTOHANDEL B.V.

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

Tel. 050 - 487239


