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de markt wordt gehouden. Nadere
informatie in dit blad.
Ja n Dümmer.

P.S. AI de rom mel wordt op vast
gestelde datum gehaald ll
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De Ned. Bond van Platt elands
vrouwen vierde op zaterdag 17
januari j.L in gezelschap van de
heren echtgenoten haar jaarlijkse
'Neijoarsveziede', in café Maat.
Medew erking op deze avond w erd
ver leend door duo 'Klein Rieksie'
uit Rolde met heerlijke Drentse
humor en accordeonmuziek. De
tom bola, gehouden ten bate van
de verenigingskas, bracht een
mooi bedrag op.
Na de tomb ola w as er nog gele
genheid om te dansen.

' Rom m elm arkt ' t en behoeve
van inventeris Dorpshuis

MISSER VAN DE MAAND: (ingezonden (

WINTER . . . MAAR GEEN IJS OP DE IJSBAAN IN
THESINGE.

De Burgemeester spelt de heer Oomkes de versierselen op.

Rommel?

Nu u gelezen hebt in de G & T
Express nr. 12dat op de
jaarvergaderi ng van ver. van
Dorpsbelangen over een Dorpshu is
isqesproken en plannen op tafel
ZIJn gelegd om zo'n accommodat ie
te verk rijgen moet men tot aktie
overgaan .
'n Dorpshuisl Een pracht voorstel
maar zoiets kost geld en voo ral de
inventaris.
Stoelen, tafels, bekleding,
gordijnen enz. enz., hiervoor moet
geld op tafe l komen. Het is bekend
dat Garmerwolders we l wat
kunnen, en daarom is er besloten
een Rommelmarkt te houden.
Na de schoonmaak van de dames
komen er veel oude dingen voor de
dag. Gooi dat niet w eg maar stuur
even een bericht je of breng het! 1
Bijv. ' n oud e kolenkit , pook, tang,
turfbak, oude klokken, lampen,
opoe's kleding en ook
onderbroeken met voor en achter
klep zijn van harte w elkom.
Oude schilderijen en glaswerk
alles is w elkom . '
H.H. agrariërs (vroeger w aren dit
boeren of landbouwers), melkbus
sen, 'n oud spintvat, oud e w ielen,
I?loegen, pet roleumlampen en
lichtjes enz. enz. w orden bij u afge
haald.
Geen rotzooi a.u.b. ' t Gaat voo r
Dorpsbe langen.
Het ligt in de bedoeling dat in apri l

de vereniging overhandig de de
heer Stollinga de heer Oomkes een
horloge , waarmee hij niet w ilde
zeggen 'dat de heer Oomkes niet
bij de tijd zou zijn, maar als blijk van
grote w aarderin g voor zijn inzet en
ijver over de afge lopen 45 jaar.
Ook Burgemeester Zandbergen
sprak woorden van waarde ring
voo r de heer Oomkes. Hij zei
onderm eer dat de jeugd vaak
kritie k heelt op de oudere
generat ie - maar dat men toch
waardering en respekt op moet
kunnen brengen voor elkaar. In dit
geval - zo zei hij - kost het geen
enkele moeite om respekt op te
brengen voor wat de heer Oomkes
heelt gepresteerd.
Het kwam voor alle aanwe zigen en
helemaal voor de heer Oomkes zelf
als grote verrassing dat het de
Koningin had behaagd de heer
Oomkes de zilveren medaille, ver
bonden aan de Orde van Oranje
Nassau te verlenen.
De Burgemeester spelde de ver
sierselen op terwij l de heer Oom kes
zichtba ar ont roerd was door deze
schitteren de onderscheiding .

Van de vereniging ontving de heer
Oomkes tenslotte nog een gouden
speld.
Op muziek van de combo is daarna
nog tot in de kleine uurtjes gefeest.

Gezien de fase van onderhande ling
en uit oogpunt van eventuele
konkurrentie - (met alle middelen
moet immers voork omen worden
dat b.v, Harkstede eerder een
brandw eer heelt dan
Garmerwo lde) moeten konkrete
gegevens hier nog achterw ege
blijven. W él mag verwa cht worden
dat de eerste brand in mei geblust
gaat worden.

Vrijdógavond 13 februari hield de vereniging voor melk
kontrole Garmerwolde e.o . een feestelijke
jaarvergadering in gebouw Menorah in Ten Boer.
Dat was trouwens de eerste keer dat men in Ten Boer
vergaderde - de afgelopen 66 jaar had men altijd in café
Maat vergaderd. maar vanwege het groot aantal t e
verwachten bezoekers was men uitgeweken naar Ten
Boer ...

Het was inderdaad een feestelijke
jaarvergade ring.
Er was een muziekcombo die voor
de nodige stemming zorgde en de
zaal was geheel 'uitverkocht ' ,
Voorz itter Stoll inga opende de
vergadering, nam de notul en door
en lichtte tevens het jaarverslag
toe. Laatste - maar tevens belang
rijkste - punt van de agenda was
het jub ileum van de heer Oomkes
uit Garmerwolde. die maar liefst 45
jaar als melkkontroleur w erkzaam
is. De voorzitter memoreerde het
feit dat de heer Oomkes al op z'n
15e jaar begon en noo it 'b ang voor
werk ' is gewees t. 's Morgens vaak
al vóór vijven op pad to t vaak 's
avonds tien uur toe.
'En hij had geduld' , lacht e de
voorzitter, 'w ant als de boeren te
laat ware n met melken, dan
wachtte de heer Oomkes daar
maar even op. Een andere
cont roleur zou misschien weg
lopen. maar de heer Oom kes keek
het maar door de vinge rs' . Verder
sprak de heer Stollinga ook een
blijk voor waardering voo r
mevrouw Oomkes ui t, die ook haar
man geholpen heeft met onder
andere de administratie. Namens

Zoals u in een eerder nummer van
de G & T Express heelt kunnen
lezen. is een komité druk doende
met de oprichting van een brand 
weer in Garmerwolde.
Intussen is er al een 6-tal spuit
gasten benoemd. Een regelrecht e
verrassing is het feit dat er nu
serieuze onderhandelingen gaand e
zijn met de brandweer uit een
naburig e plaats, over de overname
van een spuitwagen.



Dealer van onderstaande merken: Kleuterschool
Zoals u weet is de aanvrage voor het stichten van een
kleuterschool in Garmerwolde afgewezen.
De afwijzing kwam via een brief van de Gemeente Ten Boer,
die wij graag in z'n geheel afdrukken zodat u optimaal geïnfor
meerd bent.

_Fendt en Landini _Mengele .Vicon
traktoren _New Holland _ P.Z.

_Hassia _Rumptstadt
_ Schuitemaker_Krone

_ 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 o lieverversen
Uitdeuken-spuiten-autoaccessoires.

oudman
thesinge b.\(

garage- en mechanlsatlebedrt)f

l e,;,oon 05902·1321 en 1536

Aan het Comité kleuterschool
Garmerwolde
pia de heer K. Pestmen.
Dorpsweg5,
Garmerwolde.

Zoals u bekend is besloot de raad
dezer gemeente in zijn vergadering
van 26 maart 1975 een verzoek aan
de Kroon te richten om voor de
stichting van een kleuterschool te
Garmerwolde het vereiste aantal
kleuters van 30 lager te stellen, en
te brengen op 20.

Omtrent dit verzoek hebben wij
thans bericht gekregenvan de
minister van onderwijs en
wetenschappen. Helaas stelt deze
dat hij in de gegeven omstandig
heden geen aanleiding kan vinden
om de inwilliging van het verzoek
van de raad bij Hare Majesteit de
Koningin te bevorderen.

De minister stelt daarbij, dat uit de
overgelegde lijst van namen van
kleuters, die de te stichten kleuter
school te Garmerwolde op de
openingsdatum 1augustus 1975
zullen bezoeken, weliswaar blijkt
dat een voldoend aantal kleuters
(21) aan de in artikel9, tweede lid,

Ten Boer, 29 december 1975

van de Kleuteronderwijswet
voldoen, maar dat niet uitsluitend
de ogenblikkelijke behoefte in
aanmerking 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
augustus 1975op een piek -situatie
in de behoefte aan openbaar
kleuteronderwijs en moet, op
langere termijn bezien, een
zodanige daling van deze behoefte
worden verwacht, dat aan de te
stichten schoolgeen levensvat
baarheid kan worden toegekend.
Hijwil tenslotte de ontwikkeling
nog gaarne afwachten.

w.g. Burgemeester en wethouders
der gemeente TEN BOER

•
Kerkdiensten
Ned. Herv . Gemeente
Garmerwold e I Thesinge:

29 februe ri :
19 uur Grunneger dainst in Gar
merw olde
voo rganger: pater Boelens, secr.
van de provinciale Raad v. Kerken

7 m aart:
10 uur dienst in Thesin ge
voorganger : ds. de Vries-Baten 
burg.

14 m aart:
10 uur dienst in Garmerwolde
(Avondmaal)
voo rganger: prof. Klijn.
9 uur zondagsschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.

21 maart:
10 uur dienst in Thesin ge
voorganger: d rs. Sonnevelt.

28 maart:
10 uur dienst in Garmerwolde
voor ganger: ds. de Vries-Baten
burg.
9 uur zondag sschool voor de
kleinen.
10 uur zondagsschool voor de
groten.

GJV Bericht

op 7 maart a.s. zullen we een
andere vergadering houd en dan
gewoon. We gaan nl. iets
organiseren met de ouderen en
jongeren uit de Ned. Herv.-, Chr.
Geref. - en Geref. Kerk. We zouden

dit een gespreksavond kunnen
noemen.
Het onderwerp voor deze avond is
'De christe like opvoeding' of zo u
wilt 'De opvoeding' in het gezin en
op school.
Zoals een bloem verdort, die geen
w ater krijgt; zo is het ook met een
kind , dat niet wordt opgevoed.
Maar hoe voed je dan een kind op?
Is opvoeden het maken van kleine
evenbeeldjes, kritische
zelfstandigen, maatschappelijk
aangepasten of is opvoeden je kind
de sleutels geven, waarmee het de
deur kan openen, die toegang
geeft tot het nieuwe leven. We
willen daar gezamenlijk over
praten . We nodigen daarom ook
iedereen uit om op zondag 7 maart
om 19.30 uur in 'Ons Trefpunt' te
komen. U komt toch ook? Stap es
over die drempel heen Garmers en
Thesingers. Wanneer u die stap
doet, zult u niet struikelen.
Op 21 maart zullen we op de G.J.V.
praten over de theologen Kuitert
en Wiersinga. Dit belooft een
inte ressante diskussie te worden.
Als vanouds is iedereen weer
welkom.

Namens de G.J.V. en
de gesprekswoordkommissie,
Dirk van der Berg

Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!

LEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOLDE
RADIO. TU.

TRANSPORTBEDRIJF
k.jansen

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

tel. 050 - 467366



algemeen
(ONDERLING PUZZELGENOTl

Oud Papier Actie
Chr. Geref. Kerk Thesinge
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maat ; 23. land; 26. noot; 27. Neder
landse Spoorwegen; 28.
verbrand ingsstof; 29. direkt; JO.
doctor; 31. grootvader; 32. knaag
dier; 34. ged. van Lucifer; 36.
produkt; 40. lichaamsdeel; 43. aap
(meerv.); 45. gek; 46. meswond;
47. land; 48. ik ga ook . . .; 49.
plaats in Drenthe; 52. goed; 54.
geneesheer; 55. gesteente.

Vertikaal:
1. kledingstukken ; 2. ged. van
hoofd; 3. bodemvrucht; 4. water
stand; 6. uitr oep; 7. hulpwerktuig;
8. knal; 9. berijder; 11. dier; 14.
gemeen; 15. meisjesnaam; 16. dier;
18. karakter; 24. opmeten; 25. zeer
lichte sto f; 31. ongesloten; 33. ged.
van gebit; 34. kameel; 37. lucht ; 38.
handeling; 39. iedereen; 41. noot;
42. mate riaal; 44. aardebewoner;
46. soep; 50. moeder ; 51. nieuwe
testament; 52. rivier in Italië; 53.
werkwoord.

eerste klap een daalder waard zal
zijn. Doe er we l een touwtje om of
deponeer het in zakken en zet het
op de bewuste zaterdag langs de
kant van de weg . Dat scheelt ons
een hoop sjouwen. Enne, zet maar
beste stapels langs de weg, onze
wagen is groot genoeg 1(En anders
rijden we twee keer.) Bij voorbaat
onze hartelijke dankl

Chr. Geref. Kerk Thesinge.

Oplossing puzzel 11.
Indien u de puzzel goed had inge
vuld kw am als oplossing te voor
schijn het woord Schaatsen.
Als wi nnaar kwam uit de bus: de
heer K. Reinders, De Vennen 76,
Delfzij l (abonnee).

Deze keer weer eens een gewone
kruiswoordpuzzel, niet moeilijk en
voor iedereen te maken . Doe uw
best.
Oplossingen uiterlijk voor 15 maart
a.s. insturen: R.J. Ganzeveld,
Dorpsweg 56, Garmerwolde. Hier
kunt u ook de prijs ophalen als u de
eventuele w innaar bent.

Horizontaa l:
1. vaarsnelheid ; 5. dier; 10. ged.
van de romp; 12. vis; 13. moment;
15. huishoudelijk voorwerp; 17.
eenton ig; 19. buitenkant; 20.
boomsoort; 21. vlek; 22. lengte-

r

aktie Q.p. ~

Puzzel 12

In de komende maanden zal
bovengenoemde kerk om de twee
maanden oud papier gaan verza
melen (in Thesingel . Het ligt in de
bedoeling dat de 'ophaaldienst'
over twe e maanden van start zal
gaan. De datu m van deze dag
wordt in het volgende nummer van
de G & T Express bekend gemaakt.
Vast staat in ieder geval, dat het
een zaterdag zal zijn . Maar begint u
nu al vast oude kranten en tijd
schriften te verzamelen zodat de

GA RMER & THE SIN GER EX PRESS

Redakti e en sekretariaat: RoeI! Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstraat 3. Tel. 050 - 487067.
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. Laan, Kapelstraat 9, Thesinge.
Tel. 05902 - 1713. Correspondent Ruischerbrug: Bert Uitham.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165- ~

PJG
Garmerwolde
Zoals u reeds in het vorige nummer
van de G & T Express heeft kunnen
lezen, organiseerde de P.J .G. op 30
januari een lezing bij café Maat. Op
deze avon d vertelde J oke van
Kampen, die werkz aam is in een
opvangcentrum voor verslaafden,
ons een aanta l zeer interessante
dingen over alcoholisme. Zij sprak
onder meer over de oorzaken hoe
iemand er to e komt een alcoholist
te w orden, wat er aan gedaan kan
word en om dit te genezen en te
voorkomen dat het zich herhaalt.
Ook vertelde ze over de verschijn
selen die zich voor en tijdens de
ontwenning kunnen voordoen, hoe
men deze mensen in de opvang 
centra behandelt, enz.
Na de pauze w as er gelegenheid
tot het stellen van vrage n. Ook
hierbij kwamen nog een heel aantal
inte ressante aspect en over
alcoholisme en alles w at daarmee
samenhangt , zoals de invloed op
de rijvaardigheid, het promillage,
enz. naar voren. Tevenswerd er
nog het een en ander gezegd over
verslaving aan verdovende
midd elen.
AI met al kunnen we terugzien op
een zeer geslaagde avond, waarbij
er ondanks het koude weer een
goede opkomst was, terwijl er
gelukkig ook weer enige nieuwe
gezichten vielen te bespeuren .
De tweede aktiviteit, die de P.J .G.
de afgelopen periode organiseerde,
was een schaatswedstrijd
(estafette), die zondagmiddag 1
februar i op het Damsterdiep werd
gehouden. Ondanks de invallende
doo i was er toch een ruime belang
stelling .
Mede door het slechter wordende
ijs vonden er de nodige valpartijen
plaats, maar tenslotte wisten vier
ploegen zich in de finale te
plaatsen . Na een felle strijd zag de
uits lag er als volgt uit:
I e Prijs: B. Harms, J . Post en

H. Veenstra.
2e Prijs: J . Harms, T. Dijkstra en

J . Veenstra .
Je Prijs: E. Evenhuis, R. Bulthuis en

J. Wigboldus.
4e Prijs: H. Vennema, A. Veenstra

en P. Wigboldus.
Na de prijsuit reiking bij café
'J ägermeister' werd er nog
geru ime tijd feest gevierd met de
winnaars.
De eerstvolgende aktiviteit van de
P.J.G. zal plaatsvinden op vrijdag 5
maart. Wat er dan precies zal
worden georganiseerd, is op dit
moment nog niet bekend, daar dit
mede afhangt van het programma
in de Schouwburg. Is er echt er op
5 maart geen geschikt programma,
dan zal er of een bowling-avond of
een quiz worden georgan iseerd.
Hierover volgt nog een stencil.
Wel ke van de drie mogelijkheden
het echter ook zal worden, het zal
zond er meer de moeite waard zijn
deze avond vrij te houden.

Op 16 maart a.s. hopen we een
gecombineerde vergadering te
houden met de leden van de
Plattelandsvrouwenvereniging uit
Garmerwolde.
Dan komt het modehuis ' De
Vennen' uit Appingedam zijn voor 
jaars- en zomercollectie voo r ons
showen.
De vergadering is in Ons Trefpunt
en beg int om half acht.

Op zaterdag 24 januari j .1. hield de
to neelvereniging V.I.O.O. haar
jaarlijkse uitvoering in café
Dijkema.
De voo rzitte r kon een volle zaal
w elkom heten. De kaartjes voor
deze avond w aren in de voorver
koop in een mum van tijd uitver
kocht.
Opgevoerd werd 'De rel door de
gasbel' van Bart Veenst ra.
Het publiek genoot van vele ver
makelijke scénes en woordspelin
gen. Nadat het stuk met een
happy -end geëindigd was, w erden
de spelers met een ovationeel
applaus bedan kt voor het
gebodene.
Na de tombola werd de avond
officieel gesloten , maar velen
bleven nog een poos gezellig
bijeen.

V.I.O.O.
Thesinge

ALLERLAATSTE N IEUWSI

In de tekenwedstrijd van het Ned.
Comité v, Kinderpostzegels won
Gretha W ierenga te Garmerwolde
in haar leeftijdsgroep een twe ede
prijs t .W.V. f 50,- . Johan Jans en
won in zijn leeftijdsgroep een derde
prijs t.W.V. f25, - . Vorig jaar
wonnen twee leerling en uit
Garmerwolde een eerste en een
tweed e prijsl Tekentalent bij de
vleet dus!

•nieuws

C.P.B.-nieuws
Thesinge

De ijsvereniging in Garmerwolde
was de korte winterperiode zeer
aktief. Drie wedstrijden werd en in
één week afgewerkt. Allen op het
Damsterdiep. Ook in Thesinge
we rden op natuurijs schaatswed
strijden gehouden, georganiseerd
door de plaatse lijke verenig ing. In
Garmerwolde werden verder
wedstrijden georganiseerd door
achtereenvolgens de O.L.S ., VV
GEOen P.J.G .G.

'Presto'

- - - - - - - - - -



Ook in het komende seizoen helpen
wij u graag met uw tuinplannen en
levering van bomen, heesters en
planten.

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

onze m o dern e kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarandeerde occasions
- vakkund ig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto -accessoires

- betrouwbare en snelie service.
- billijke tarieven!

Garmerwolde

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

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

Vraag vrijblijvend offerte!

Telefoon 05980 - 60 06
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een wat verlate
kennismaking.

Echtpaar Friezema: 'In 't begin
zagen we er erg tegenop, maar

nu vliegt de tijd om .. .'

Toen we vorig jaar op de afscheidsreceptie van dok ter
Van der We rff aan z'n opvo lger vroegen of hij ook mee
w ilde werken aan een 'kennismakings-artikel in de
Garmer- en Thesinger Express, antwoordde hij: 'Natuur
lijk, maar niet meteen hoor, ik wi l eerst een beetje
ingeburgerd zijn'.

Nu is hij dan precies een jaar arts in Garmerwolde. Lan~
genoeg om een beetje ingeburgerd te raken. vonden WIJ.

Over dat eerste jaa r en over nog wat zaken meer
hadden we met het echtpaar Friezema een erg leuk
gesprek.

•

Bent u al bij GEOwezen kijken?
'Nee, dat moet altijd nog . Ik weet
dat ze onderaan staan. 6 punten
achterstand dat is niet niks.
Natuurlijk is de bal rond maar w ij
stonden met de Knickerbockers
ook alt ijd onderaan - en dan was
het moeili jk om uit te gevarenzOne
te komen.
Ik loop er tro uwens over te denken
om bij GEO te gaan voetballen.
We l in het laagste team hoor. Ik
speelde destijds ook in het 7e.
Toch nog 5 jaar leuk gevoetbald.
Ook tegen GEO, weet ik nog w el.
Op het oude terre in. Dan kwam er
opeens weer een mast voo rbij.
Heel gek gezicht w as dat. Wij
hadden in het 7e natuurl ijk alle tij d
om naar dat soort dingen te kijken .
W ij voetbalden gew oon voor de
gezelligheid.
Voor m'n kondit ie zou het erg goed
zijn als ik weer een beetje ging
sporten.'

Hoe denkt u over de brandweer
van Garmerwolde?
'Ja, menen jullie dat nou echt?
Hilariteit alom. Nee, serieus???'

Uw vrouw is verpleegster geweest?
Ja, maar in die hoedanigheid
hebben we elkaar niet leren kennen
hoor. 't Is geen titel uit een dokters
romannetje, zoals: In onze 6e reeks
zojuist verschenen : Zuster Clivia
zoekt het geluk . . .'

Hier in Garmerwolde zijn we snel
gewend. Leuk die krant van jullie
ook. Ik lees altijd alles. Dat verhaal
van het Klooster in Thesinge heb ik
met heel bijzondere aandacht
gevolgd. Dat was erg interessant.
Kunnen jull ie ook niet eens iets
over de kerk van Garmerwolde
schrijven?W ant dat is een ver
draaid mooie kerk .
Ja, ik heb dat ook gevolgd van de
kerstman. Ik weet niet of het zo is
hoor, dat de randdorpen achter
gesteld worden, maar d' r wordt
wel veel over geklaagd ja. Mijzel f is
het opgevallen bijvoorbeeld met
die gladheid - de weg naar
Thesinge is dagenlang spekglad
gebleven - terwijl er toch heel wat
verkeer overheen gaat.
Denk maar eens aan het kinder
vervoer van en naar de Kleuter
school en dan nog de mensen die
naar hun werk moeten in
Groningen of elders.
Pas na 5 dagen is er gestrooid. Dat
was een gevaarlijke toes tand . Daar
wil ik overigens niks mee zeggen.'

Maar daar heb ik maar van afg e
zien. Ik heb daarwaargenomen,
die dokter zou toen 3 weken op
vakantie. Na 9 we ken heb ik hem
gevraagd - duurt dat nog lang, die
vakantie van u?
Ik kwam daar tr ouwens de eerste
dag, om 5 voo r 8 en om 8 uur zat ik
al spreekuur te houden in de
spreekkamer . Die dokter stelde
zich voor en wees toen naar de
spreekkamer zo van: daar moetje
zijn. Nee, dat was niet gew eldig,
die man was gewoon niet aardig,
dat merkte je meteen.

'J
I

Als een patiënt zomaar uit zichzelf
lekkere gerookte makreel
meebrengt - ik noem nou maar wat
hoor - ja, dat is toch erg leuk. Maar
je hebt natuurlijk een tijd nodig om
aan elkaar te wennen .'

Hoe vindt u het om in Germer
wolde te wonen?
' Dat woont mo oi. Zoals gezegd
bevalt het ons hier erg goed. Je
kijkt van tevoren natuurl ijk wel
waar je heen gaat.
Ik kon destij ds ook in een praktijk
komen in Hoog karspel, in Noord 
Holland .

'Zo mag je dat wel zeggen ja. We
zagen tegen onze eerste prakt ijk
erg op. Dat komt natuurlijk ook
omdat je niet precies w eet wat het
eigenlijk is. Maar na een jaar
kunnen we niet anders zeggen dat
het ons hier erg fijn bevalt. De tijd
lijkt voorb ij te vliegen. Dat merk je
aan de weeke nd-dienst . Eén keer in
de drie w eken hebben we een vrij
w eekend. Voor je er erg in hebt is ' t
al weer zover.'

Een stereotiepe vraag: waarom
wilde u juist dok ter wo rden?
'Ja, dat w ilde ik altijd al. Eerst be
roepsvoetballer - toen ik 'n jaar of
10-11 was - maar eigenli jk ben ik
altijd van plan gewees t om huisarts
te w orden ja. Gewoon, omd at het
me een mooi vak toeleek.'

Is het niet extra moeilijk om een
uitgesproken persoonlijkheid als
dokter Van der Werft op te volgen?
'Och dat w eet ik niet ..Je kunt
volgens mij beter een voorganger
opvolgen die z'n zaakjes goed voo r
elkaar had, dan iemand die z' n
praktijk maar een beetje zo-zo
deed. Begrijp je we l, dus extra
moeilijk , nee dat zou'k niet zo
zeggen.' Mevrouw Friezema: 'Nou
je er middenin zit weet je eigen lijk
pas goed wat dat allemaal inhoudt,
zo'n praktijk. Ik dacht toe n, we
hebben een assistente voor halve
dagen, dan doe ik het 's middag s
w el even - die apotheek en zo.
Samen met je huishouden, je
kinderen enzovoorts enzovoo rts is
dat natuu rlijk nog een hele klus.
Maar nogmaals - het bevalt erg
goed allemaal.'
Dokter Friezema: 'J a, je bent alt ijd
bezig hè? Als je dan eens in een
boek zit te lezen of naar de tv zit te
kijken dan is dat heel eigenaardig 
dan krijg je soms bijna wel eens het
gevoel van hé, ik zit niks te doen.
Bij w ijze van spreken dan.'

Hoe voelt het dan als u 's nachts
uit bed wordt gebeld?
'Och dat hoort er gewoon bij. Maar
dat komt niet zoveel voor, moet ik
zeggen. Maar als er gebeld w ordt ,
dan kom ik. De mensen weten
immers zelf wel dat je niet voor een
licht griepje de dokter uit z'n bed
belt .'

U bent er weliswaar nog maar een
jaar, maar hebt u al het gevoel dat
er een binding is ontstaan tussen u
en uw patiënten?
' Dat dacht ik wel , ja. Je kent
natuurlijk nog niet iedereen, maar
we hebben alwe~erg leuke din gen
meegemaakt.



""PRESTO
Garmerwolde
1 Februari estafene·rijderij van
leden:

1eprijs I 45,- P. Wigboldus - G.
Bouwman - Catrien
Post.

2e prijs I 30. - J . Wigboldus - H.
Dreise - Jantje
Ganzeveld - Brink.

3e prijs I 24,- J. Munneke - H.
Stoll enga - Janet
Post.

4e prijs 115, - H. Hassing - K. v.d.
Ende · W ilma
Munneke-Hiemst ra.

5e prijs f 9, - J . Spaninga - B.
Harrns - Aaltje
Havenga.

4 Februari rijderij van leden:
Dames
1e prijs f 25,- Catrien Post.
2e prijs f 15,- Au ktje Veenstra.
3e prijs f 10,- Wilma Reinders.

Heren 16tlm25:
l e prijs f 25, - H. Dreise.
2e prijs f 15, - H. Veenstra.
3e prijs I 10,- H. Sto llenga.
4e prijs I 5,- J . Veenstra.

Heren 26 tl m 40:
l e prijs I 25,- E. van Huis Knz.
2e prijs I 15,- P.J . Ganzeveld.
3e prijs I 7,50 G. Spaan
4Eprijs I 5, - R.J. Ganzeveld.

Heren boven 40:
l e prijs 115,- G. Bouwman.
2e prijs 110,- F. Stollenga .
3e prijs I 2,50 M. Blink.

7 Februari wedstrijd van
kinderen van leden t/m 15jaar:

Ie groep tlm9jaar:
le prijs 110,- Arnold Stoll enga.
2e prijs f 7,50 Marjan Havenga.
3e prijs I 5,- Yvonne v, Leggelo.
4e prijs I 2,50Janet Jansen.

2e groep 10, 11en 12jaar:
le prijs 110, - Anita Stollenga.
2e prijs I 7,50 Koen Bakker.
3e prijs I 5,- Elle Ebeling.
4e prijs f 2,50 Rienus Bouwman.

3e groep 13, 14 en 15jaar:
1eprijs 110,- Henrie Veninga.
2e prijs I 7,50 Gert Bouwman.
3e prijs I 5, - Marja Wieringa.

J A N DU M M E R
bij de Steent ilbrug

Gron ingen
Levert u als u erom vraagt ;

GLAS en SPIEGELSI

Bew erkt glas, glas-in-Iood, ronde, vierkant e en hoekige glazen
Thermopane ol Poly Dubbelglas, Lexan pantserglas (Borrwast ).

Plaatser van nieuwe ruiten.
Behang - behangers aanwezig!!!

Verf, lak en grondverf enz.
Gereedschap, kwasten muurverf , wandpuu enz.
Polyester glasmat en dergelijke, ventila toren, verfspu iten.

AUTOLAK KEN

Glazen tafelbladen - Ladders 
T rappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
St ructuurverf - Beitsen -

Carbo leum - Koolteer, enz.enz.
Zaak; W inschoterkade 5 (Bij de Steentilbrug ), Tel. 050 - 122014. Mag
Steentilstraat 42. Depend.: Kostersgang 44. Prive: Ode Rijksweg 30-31
Garmerwolde. Telel oon: 050-487638.
De Verfpo t : Hereweg 39. Tel. 050-258249. Witte Warenhu is Hoogkerk.

IJsfeest Openbare Basisschool
Garmerwolde,3 februari 1976

BEDANK VOO R HET LEZEN.
En dan maar tot ziens in de zaak.

SPECIAALZAAK VOOR
De prijzen werden uitgereikt aan:

Meisjes van de Ie en de 2e klas:
le prijs: Yvon van Leggelo.
2e prijs: Sacha Bronwasser.
3e prijs: Al i van Dijk.

Jongens van de Ie en de 2e klas:
1e prijs: Kor Ganzeveld.
2e prijs: Mart in Oterdoom.
3e prijs: Heiko Noordhol.

Meisjes en jongens van de3e klas:
le prijs: Arnold Stollinga.
2e prijs: Bob Vos.
3e prijs: Bemo Pestman.

J ongens van de 4e klas:
1e prijs: Edwi n van den Enden.
2e Prijs: Peter Luyti nk.
3e prijs: Klaas Post .

De grotere meisjes:
l e prijs: Wilma Hazeveld.
2e prijs: Trea Pestman.

Te koop
Renault 4 Export.
Bouwjaar 1971.
Tevens te koop:
Een Etna gashaard I 75,-.
H. Buringa, L. van der Veenstr. 24,
tel. 050-487049.

FOTO
FILM

DOKA
PASFOTO 's

FOTO FILM

i.pkes
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684

AANNEMERSBEDRIJF

H.J
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
te 1. 0 50 _48 750 1
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Wij presenteren op 16 maart in Thesinge de nieuwe
Voorjaars- en Winterkollekties. Hartelijk welkoml

kunnen bijdragen? Ik stel me zo
voor dat er vast wel een aantal
mensen zijn die hier aan zouden
willen meewerken om hun eigen
dorp dat gezicht en aanzicht te
geven zoals men dat zelf graag zou
willen zien. Welnu, laten eventuele
belangstellenden zich bij mij
aanmelden, om zodoende tot een
bijeenkomst te komen waar we
deze zaak met elkaar kunnen gaan
doorpraten.
Ik weet dat dit eigenlijk een
prachtige taak voor de 'dorps
kommissie' (wat is dat ook weer?)
zou zijn, maar aangezien deze
kommissie niet meer funktioneert
of bestaat moeten we het maar
langs deze weg gaan proberen.
Denkt u er eens over na. Het is een
zaak die dunkt mij allen aan gaat .

Ger Pot.

bestaande bebouwing, waarbij
tevens ook de karakteristieke
struktuur van het wegenpatroon
behouden moet zien te blijven.
Wat kan de gemeente nu verder
gaan doen? Mijn volgende vraag
en een voor mij veel belangrijker
vraag is wat Thesinge nu kan gaan
doen.
De bevolking van Thesinge, kan zo
zij dit wil, zelf met eventuele
suggesties komen aandragen voor
het eventueel nieuw op te stellen
bestemmingsplan. Waarom
zouden wij het rustig aan de
gemeente overlaten als wij zelf
eventueel ook een 'grote steen'

warme ranja verstrekt en Dick van
Ree zorgde voor een stuk muziek
bij de baan.
Een week later werd er door 'De
Scheuvel' op dezelfde Thesinger·
maar een estafetteloop georgani
seerd, waaraan door 48 personen
werd deelgenomen.
Wederom een hoop publiek, een
gezellig stuk muziek, stampende
voeten en druppende neuzen, al
met al een echt winters sfeertje
waar iedereen toch wel weer eens
naar verlangde.
Daarbij een aantal zeer
interessante ritten, vooral toen er
na een aantal ritten nog 12 man
over waren. Verbeten, keihard
werd er gestreden om de felbe
geerde eerste plaats te behalen. Na
tal van zenuwslopende duels werd
de uitslag als volgt:
Eerste plaats - Francien van Huis,
Berend Plijter, Jopie Plijter.
Tweede plaata- Ina Kol, Johan
Oudman, Gerard Plijter.
Derde pleata- Trijn Stelma,
Martin Bos, Jan Balkema.
Vierde plaats - Clara Kol, Cor van
Zanten, Berend Balkerna .

GerPot.

Tot zover een paar belangrijke
zaken die G.S. ook schrijven. Wat
kunnen deze prachtige zinnen nu
in werkelijkheid voor Thesinge
betekenen? Mijn mening is, dat er
bij Gedeputeerde Staten de
noodzaak van een aantal te
bouwen woningen in Thesinge wel
wordt ingezien, maar dat we
daarvoor zullen moeten gaan
zoeken naar ruimte in de oude kern
van Thesinge. Ik denk hierbij dan
zelf aan de Bakkersteeg en aan het
Ridderplein. Ga je daar op de een
of andere manier woningbouw
plegen dan zal dat aangepaste
woningbouw moeten zijn, wat
betekent dat de eventueel nieuw te
bouwen huizen afgestemd zullen
moeten worden op de reeds

1. met de bouw van ± 10
in Thesinge kan worden in
gestemd.

2. naar de mening van G.S. dient
voor het gehele dorp Thesinge
een nieuw bestemmingsplan te
worden voorbereid.

3. dat voor de in het bestemmings
plan-Molenweg geplande
bejaardenwoningen wellicht
kompensatie gevonden kan
worden in de oude dorpskern
indien in het kader van de
algehele herziening zal worden
voorzien in rehabilitatie enlof
vervanging van slechte
woningen in deze kern.

Winter 1976: ijspret in Thesinge

Op zaterdag 31 januari werden er in
Thesinge voor het eerst na jaren
weer schaatswedstrijden georgani
seerd. Het was inderdaad een vrij
unieke situatie, omdat de wedstrij
den werden gehouden op de
Thesingermaar, waardoor er een
aparte sfeer ontstond en er
behoorlijk veel publiek op de been
was om dit feest bij te wonen.
Aan de wedstrijden werden door
38 kinderen meegedaan in de
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.
Na een aantal zeer aantrekkelijke
wedstrijden, die verreden werden
in leeftijdsgroepen, kwamen uitein
delijk de volgende jongens en
meisjes als overwinnaars uit de
bus.
6-7 jear: I. Kor van Zanten; 2. Jo
landa van Huis ; 3. Menno Ritzema.
8-9 jaar: t . Magreet Holtman; 2.
Ate Bouwman; 3. lna van Zanten.
Jongens 10-12 jaar: 1. Stoffer
Havinga; 2. Reinold Bouwman; 3.
Jacob Ritzema.
Meisjes 10-12jaar: 1. Dia Oud
man; 2. Gerda Kol; 3. Astrid van
zanten.
Tussen de wedstrijden door werd
er door een aantal vrijwilligers

1. in het plan zijn de bejaarden
woningen min of meer buiten
het dorp gesitueerd, wat naar
mening uit sociaal oogpunt on
gewenst is.

2 de bouw van voornoemde
woningen zou een onaanvaard
bare uitbreiding van de lint
bebouwing ter plaatse geven.

3. de bedoelde bouw zou ook het
fraaie uitzicht op het landschap
(met boerderij) teniet doen.

Of we het nu met deze argumen
tatie eens zijn of niet helpt ons op
dit moment weinig verder. Het
enige wat de gemeente Ten Boer
nog kan doen is tegen deze
uitspraak van G.S . in beroep gaan
bij de Kroon.
Naast deze voor Thesinge
misschien teleurstellende uit
spraak , staan er in het schrijven
van G.S . toch ook nog een paar
positieve punten, waaraan we ons
misschien op de een of andere
manier toch nog kunnen vastbijten
om toch nog woningbouw in
Thesinge te krijgen.
Gedeputeerde Staten schrijven in
dezelfde brief ook nog het
volgende:

Bestemmingsplan

Thesinge

De heer Ger Pot uit Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer.
Via zijn rubriek 'Uit de Gemeenteraad' zal hij ons regelmatig op de
hoogte houden van beslissingen die genomen worden, die te maken
hebben met onze dorpen Garmerwolde en Thesinge.

Readspreat.

I
ijiliJJlliLU

Modecentrum 'De Vennen'
Appingedem, tel. 22052

Delfzijl, tel. 14324

In het januarinummer van de G & T
Express heb ik gezegd dat ik in
februari terug zou komen op het
veel genoemde bestemmingsplan
Thesinge-Molenweg.
Zoals iedereen op dit moment
waarschijnlijk al weet is het
bestemmingsplan Molenweg
Thesinge door Gedeputeerde
Staten afgekeurd.
Betekent dat nu dat er voor
Thesinge op het gebied van de
woningbouw helemaal niets meer
mogelijk is? Of zijn er eventueel
nog andere mogelijkheden om
toch voor de eigen groei van
Thesinge nog het een of ander te
realiseren?
Om u wat duidelijkheid van zaken
te geven lijkt het me het beste om
eens te gaan kijken wat Gedepu
teerde Staten in hun afwijzing van
dit plan aan de gemeente Ten Boer
schrijven.
In de eerste plaats dan de arqu
mentatie waarom men dit plan
heeft willen afkeuren. G.S. geven

, hiervoor drie hoofdmotieven aan:



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

10% premie

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

•

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte
voor u als 't om een zonnescherm gaat.

Maartevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van

markiezen, of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden, verduisteringen, rollu iken,
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naa r onze mogelijkheden
en prijzen.

Rabobank ~
GARMERWOlDE

Kantoor en we rkplaats :
Oude Rijksweg 12. Garmerwolde. tel . 050-487098.

Adviseuze voor Lewenborg:
mevr. H. Drewes, Mee rpaal 170. tel. 050-410531.

VAN GELDER's AUTOHANDEL B,V.

L. v .d . Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr.1

Tel. 050 - 487239

Nieuw te leveren tegen hoge kor t ingen

MERCEDES

BENZ
A lle Typen

TELEFOON 050 - 487623

CAFE

J/itgermeigter
GARMERWOLDE


