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EEN MAANDJE
SPIJBELEN
EN WAT ERVAN
TERECHT KWAN\.
Waar b lijft die k rant nou?
Of was er soms geen
kopij ?
Wa s dedrukker zie k of
lII1as er een landelijke
staki ng v an de
Nederlandse Bo nd van
Uitgevers van Dorpsk ranten?
Niets van dat all es. goede
dorpsgenoten l
De Garmer & T hes ing er
Express • op weg naar
volwassenheid - ging over
op heuse abonnees. Dat
vergde nogal wat organi·
satie en administratie .
Daarom hebben wellicht
sommige mensen
tevergeefs naar de Exp ress
in oktober uitgekeken.
Het aantal gezinnen dat
zich opgaf als abonnee
was overtuigend. Meer
dan 80% van het aantal
gezinnen in het versp rei -

dingsgebied gaf zich direct
op. Een verheugend
percentage, w ant hierd oor
k un nen wij de adverteerders va n de Garmer &
Th esinger Exp ress een
lezersaan t al van meer da n
900 ga randeren.
Binnenkort zal bij u het
ab o nnem en tsgeld worden
op ge haald.
Verde r zullen w e alles in
het werk stellen om de
bezorging in Thesinge wat
sn ell er t e doen plaatsvinden en - zoals vele
lezers ons hebben
gevraagd - zo vaak mogelijk een interview in de
Ex press af te drukken.
Degenen die zich nog niet
als abonnee hebben opgegeven maar dit alsnog
willen doen kunnen dat
kenbaar maken bij de
Sec retaris/Penn ing-

VERSCHIJNT MAAN DELIJ KS

\JVGEO
Van
de
redaktie

meester Roelf J. Gan zeve ld. Dorpsweg 56.
Garmerwolde.
En dan nog een laatste
dienstmededeling: Het
abonnementsgeld voor
lezers die de Garmer &
Thesinger Express pe r post
ontvangen. wordt - u zu lt
dat begrijpen - door de
nieuwe struktuur verhoogd tot 15 gu lden per
jaar.
Rest ons als redaktie nog u
te bedanken voor uw
medewerking.

M et de voet balclub G.E.O. gaat het
redelijk goed. Op alle fron t en
worden successen behaald en met
name de standaa rd elftall en
draaien goed. De dames zijn
kopl oper in hun afdeling en dat
verdient een pluim I Ook jeugd
draait redelijk. Soms wordt
gewonnen maar ook wel eens
verlo ren (23-01. Maar geknokt
wordt er. Ook de reserve elft allen
maken het redelij k, met name het
zaterdag team (2el wa t zeer goed
meehuppelt. Het zondag tweede
speelde eerst nog wa t
oefen wedstrijden omda t dat later is
ingedeeld. Vooral op de zate rdag is
het ong ekend druk op het complex
voor onze vereniging , wat alle
sportharten ten goede komt. En
toch, meer publiek is altijd we lkom .
D' r is altijd wel wat te beleven. Als
uw zoontje niet speelt , dan zijn er
wel 11 welgeschapen dames bezig
die d' r ook wat van kunnen. Zijn
die er niet, dan treft u ongetwijf eld
hachelijke schermutselingen aan in
de verded iging van G.E.O. 3. Om
maar niet te spreken van

miracu leuze reddingen van J .
Samalla in het zaterdag eerste. En
mist u ook vooral niet de dode lijke
vrije trappen van P. W igboldus in
het zondag vlagge team . Dus,
reden genoeg om eens een keer
langs te komen. Tot ziens dan

maar

.

Voor die mensen die in dit jaargetij nogal last hebben van een
loopneus , wil ik nog even de volgende tip geven. Bij Dijkema in
Thesinge zag ik een oud bruin flesje staan waa r een crème
kleurige substantie in zat. De tekst op het f lesje luidd e
'anti-snot- emulsie: Missch ien helpt dat bij U ook.

GerPot.

• . • Er werd wat eenqerommetd . . .

Readspreat.
De h~er Ger.Pot uit Thesinge, zit in de Gemeenteraad van Ten Boer.
V ,a ZIJnrubriek 'Uil de G ~ mee nt er~ad ' zal hij ons regelmatig op de
hoogte houden van besllssmgen dIe geno men worden, die te maken
hebben met on ze dorpe n Garmerwolde en Thesinge.

.•..•.•.•..................•..•..........••••........•••••.•.•

Op 29 september besloot de raad
van de gemeente Ten Boer zijn
goedkeuring te verlenen aan het
voorste l van B en W om ten
behoeve van het dorp Thesinge
een krediet beschikbaar te stellen
voor de voorbereiding van
rehabilitati ebesluit.
De officiële tekst luidde:
De raad der gemeente Ten boer
BESLUIT :
1. voor de voo rbereidi ng van een
rehabilitatiebesluit ten behoeve
van het dorp Thesinge en de
voorbereid ing van de Ie fase van
een plan voor aangepaste
woningen te Thesinge een krediet
ad f B,500,- beschikbaar te stellen
of zoveel meer of minder als nodig
zal blijken te zijn . In de vorige
Garmer Thesinger Express heb ik
het een en ander geschreven over
het krottenplan dat door
staatssekreta ris Scheafer is
ontwikkeld . Wat de gemeente nu
gaat doen is het volgende:
1. Men gaat een dezer dagen een
subsidie bij het ministerie
aanvragen . Dat betekent dat men
met een plan moet komen voor
Thesinge . Dit plan zal door de
Grondm ij worden uitgew erkt.
Zoals U in de Noo rderkrant heeft
kunnen lezen zal de bevo lking door
ook over kunnen meepraten. Ik
hoop dat men in Thes inge daar ook
daadw erkelijk gebru ik van zal
maken.
2. Men gaat eveneens kijken of
men een stukje bouwgrond kan

vinden om daar een aantal
aangepaste huizen voor wat de
vormgeving betreft te kunnen
bouwen. Dit is noodzakelijk
aangezien met de verbouw van een
bestaa~de wo~ing nog al wat tijd
gemoeid kan zIJn. Mensen van w ie
het huis wordt verbouwd kunnen
daar dan zolang in wonen. Voor
het eind van dit jaar moeten deze
plannen, voor wat betreft de
renovatie , bij het ministerie zij
ingediend. Dat betekend dat we
over niet al te lange tijd meer
informatie zullen hebben over de
manier waarop men het in
Thesinge wil gaan aanpakken. Het
!Ijkt er dus op dat er in Thesinge
leis gaal gebeuren . Niet alleen een
verbetering van het bestaande
woningbestand, maar tevens
zullen we er daardoor weer een
paar woningen bijkr ijgen, waar
later weer een aantal Thesingers in
kunnen gaan wonen. Voor wat
betreft de daadwerkelijke
realisering van dit plan moeten we
afw~chten wat het ministerie gaat
beslissen. U zult begrijpen dat de
gemeente Ten Boer niet de enige
gemeente zal zijn die probeen in
aanmerking te komen voor deze
subsidie. We moeten dus nog maar
afwachten hoe de plannen er uit
zullen gaan zien daar kunnen we
zelf wel iets aan doen voor wat de
subsidie betreft moet~n we maar
a~~cht~n wat de heren op het
ministerie zullen gaan beslissen.

GerPot

H.C. 'De Goede Vangst'
Garmerwolde

ELEKTRO
STEREO i-n-r-r
TEl.JEVISlE

zesde en laatste kamp. wedstrijd gehouden op 17 oktober in de omgeving.
M . Blink, 43 st., 3160 gr., 106 pnt. ;
2 D. van Hoogen .Jr., 48 st., 2580 gr.,
100 pnt .;
3 A . Kampen , 43 st ., 2530 gr., 94 pnt. ;
4 Tj. A rends, 42 st ., 2530 gr., 93 pnt.:
5 S. van Bruggen, 29 st., 1660 gr.,
!lipnt.;

E.HAVENGA

Clubdag gehouden op 31 oktober.

OUCE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLCE

1 G. Boer, 37 st., 2540 gr., Ba pnt. ;
2 Tj. Arends, 35 st ., 2160 gr., 78 pnt.;
3 U. Blink, 35 st ., 2OBO gr., rt pnt.;
4 E. Terpstra , 27 st ., 2140 gr., 70 pnt.;
4 J .D. Slachter, 27 st., 1450 gr., 56 pnt. ;

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

050 -487425
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gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!
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TRAN~ PORTBEDRIJF

k.janaen

WOLDWEG 74 , RUISCHERBRUG IGR.I, TELEFOON 050-487148

.

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van co nsum ptie aardapp elen en los gestorte grane n
tel. 050 - 487365

. .. Een pracht van een gieter! . . .

aktie op ~
(ON DERLI NG PUZZELG ENOTl

De oplossing van de puzzel no 17
De oplossing van de puzzel no 17
Hier volgen de namen van de
'topsporters'

De rommel markt die onlang s werd
gehouden , voor de inventaris van
een eventueel nieuw dorpshuis
heeft ± 1950 gulden opgebracht I
Een prachtig bedrag, wat zeer
welkom moet zijn geweest voor de
v. van Dorpsbela ngen, als men

beseft dat niet veel ' mooie rommel'
de zaak sierde. Onder indeale
weersomstandigheden en
kooplustig publiek werd toch nog
het bovengenoemd bedrag
gehaaldl

KortNieuws
De voetbalveren iging
G.E.O. train t sinds kort op een
gloednieuw ' trainingsveld' gelegen
naast het tweede nieuwe veld . Met
vier grote schijnwerpers is het
1110gelijk bij duisternis te tra inen
h eer goed zelfs ). W eer een rijke
aanwinst voo r wG .E.O.I

.

Zaterdag 13 nov. a.s. organiseert de voetbalvereniging V.V. G.E.O. een
'big bazar' in calé Jägermeister. Er zijn vele, vele attracties die beslist de
moeite waard zijn, o.a. schieten (pri's en roosl rad van avontuur etc. etc.
Tevens wordt die avond ook het schaap verloot u weet wel , dat is die
eerste prijs van de grote verloting w aar u allemaal we l eentje van hebt.
Kom dus eens langs bij Wim V.d. Schans
Om gezondheidsredenen werd dhr . Stol gedwongen met zijn werk te
stoppenl Dit houdt voor de Garmerwolde rs in, dat zij na 35 jaar verzorg d
te zijn van 'warm brood ' , nu de laatste 'warme bakker' in ons dorp het
(broodlbijltje er bij neer heeft gelegd , zijn aangewezen op brood vanuit
een winkel. Over de 35 jaar, dat dhr. Sto l langs - op - bij de weg heeft
vertoeft komen wij in een later num mer nog uitvoeriger terug.
GARM ER & THESINGER EX PRESS
Redaktie en sekretariaat : Roeit Ganzeveld, Geen hBoschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstraat 3. Tel. 050 ·487631
Plaatselijk nieuws Thesinge : Bert V.d. Laan. Kapelstraat 9, Thesinge .
Tel. 05902 - 1713. Correspondent Ruischerbrug : Bert Uitham.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:

1 voetballer
2 zwemmer
3 wielrenner
4 discuswerper
5 verspringer
6 schoonspring er
7 basketballer
Uit de grote ' vloed' van inzend ers
kwam als winna(a)r(es) uit de bus:
B.H. Vegter - pleiter Molenweg 37
Thesinge
Me lden bij R.J. Ganzeveld te
Garmerwold e, Dorpsw eg 56

nieuwe puzzel
(dierenpuzzel)

1 klein rooIdiertje
2 zeedier
3 groot log dier (leeft in water en
op landl
4 vogel
5 komt voor op de veluw e
6 voge l
7 lijkt wel wat op zebra
B leeft o.a. op nova zembla
9 soort beer
Als u goed hebt gepu zzeld dan
vormen de voorste letter van elk
gevonden dier tesamen een woord
wat voo r zichzelf spreekt. doe u
best I
Inzenden VÓÓr 20 nov. naar R.J .
Ganzeveld Dorpsw eg 56
Garmerwolde.

5TCDMFLUITJES
Aarzel niet
langer - maar
adverteerd in
uw eigen dorp!
Te huur:
STA -CARAVA N (B pers.),
0 6k voor de winterl (verwa rming
aanwezi g).
Camping ' De Post hoorn'.
Appelscha (Frl.),
Inlichtinge n: R.J . Ganzeveld .
Dorpsweg 56. Garm erw old e.

TE KOOP
langspeelplaat van;
THEOSMON DS
Tip Top in goede staat I
Marleen Hazeveld,
Hildebrandstraat, Garmerwolde
TE K OOP
KL EI AAR D A PP ELEN
IRENE
EIGENHEIM ER
BINTJ E
K.Jansen
Gew eidew eg 11
Garmerwo lde
TE KOOP GEVRAAGD
Wie heel t er nog oude brilletjes?
T.A. Gen zeveld,
Ou de Rijksweg 25.
Germerwolde, tel. 050 -129657 .

3207.04.165

Zoekt u het meest komplete assortiment in
uw di rekte omgev ing?

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR UITSTEKEND E PRODUKTEN
OP 'T GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =- IJ

Uiteraard tegen de sche rpst mogelifke prijzen

En profiteer tevens v an o n ze w ekelij kse

GROENTE & FRUITHANDEL

f o lder met z' n sche rpe p rij zen I!!

H. KAPER
Rijksweg 140Ruischerbrug (vlak bij de stoplichtent - Tel. 050-487480

Bu rg . T ri ezenb ergstraat 31
Ten Boer. T el . 05902 - 1497

· . . De Dorpsweg in Garm erwold e waar de politie vorige maand s tond te ko ntroleren . . .
"'.

.:

~;

J' .

,, '

"

.....' :

f

I

,~

~._ ..-J.'.•

--,.. .......

.•

Bridgen in
Lewenborg
Vindt u bridg en ook zo' n
oergezellige bezigheid, maar kunt u
om wat voo r reden dan ook er niet
to e kome n, u er verder in te
verdiepen? Dan is er nu kans om in
een gezellig e omgeving en dich t bij
huis deel t e nemen aan deze
enerverende sport. Want een sport
is het, ondanks de bezwaren die
'andersdenkenden' tegen dit
'kaartspelletje' menen te moet en
uiten .

Elke wo ensdagavond speelt de
bridgeklub 'H et Kompas' in cafe

Van Maar te Ruischerb rug haar
ond erlinge co mpet it ie. Wilt u
verder. dat kan ook. W ij nemen
deel aande viertallencompetitie van
de Nederlandse Bridgebond en
doen oo k verder mee aan tal van
interessant e toernooien.
Denkt u: ' Dat staat me w el aan
maar het is zo jamm er, ik kan niet
bridqen' of ' Ik kan wel bridgen,
maar Ik zou het wel bet er willen
doen ', dan kunt u zich opgeven
voor de beginnerscurcus, wa ar w ij
In oktober mee van start gaan. Nog
enkele gegeven s over onze
verenigi ng:
Wij zijn een gezellig klubje van
twintig leden, die nu haar derde

seizoen ingaat. sindsvorig seizoen
zijn wij lid van de Nederlandse
Bridg ebond. Zoals boven al
vermeld spelen wij elke
woensdagavond om acht uur in
cafe Van Maar, De Rollen 2 te
Ruischerbrug. de contributie
bedraagt veertig gulden per jaar.
U kunt zich op geven bij
H. Damoiseaux Dukdalf 101 t el.:
412228 (na 5 uur)
D. van Dellen Meerpaa l 278 tel. :
410806
Of doo r onderstaand strookje
ingevuld en ond ertekend te sturen
naar H.Damoiseaux Dukdalf 101
Gron ingen

Naam

.

Adres

.

Plaats

.

Geeft zich op als lid van de
Geeft zich op als lid van de
bridgeclub 'Het Kompas'
Geeft zich op als deelnemer aan
de beginnerscursus
Handtekening

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

Modehuis
Ubels

SCHOLTENS
A. SCHOLTENS , Woldweg 38a, Ruischerbr ug
tel. 050 - 487497

om modieus mooi te ziJn
Stationsweg 25, Bedum
telefoon 05900-2295

.

· .. De drukke Rijksw eg te Ruischerbrug op een wonderlijk stil moment . . .

'Harmonie'
naa r
solist encon cours
K.N.F.

Ook dit jaar, te weten zondag 17
oktober, nam de muziekvereniging
' Harmonie' te Garmerwolde wee r
met een aanta l leden deel aan het
in Zuidw olde (Gro n.) gehouden
solisten-concours van de
Gro ninger Bond K.N.F. De
resultaten ware n gewe ldigl Het
duo Marleen Hazeveld (pisto n) en
J an Havenga Ibugel) behaald e de
3e af d. een derde prijs. W ilma
Hazeveld en Anita St allenga, beide
jeugdleden van de drum band,

gingen als solisten kleine tro m en
behaalden in de 3e divi sie resp. een
2e en 3e prijs. De dru mband had
tevens een kwin tet gevorm d, te
weten Wilma Han zeveld (kl. tro m )
Corrie Tore n Ikl. trom ), H.C.
Hanzeveld (gr. trom), Geert Kost er
(lira) en René Bierling Ilira i. De
' Pijpermars nr. 2 we rd te n gehore
gebrac ht. Jury-waardaring 48
p unten - l e prijsl Il
Voorts was het zeer verheugend,
dat vele supporter s uit
Gammerwolde en Ruischerbrug in
de zaal aanwezig wa ren.

Dat de drumband behoo rlijk mee
kan komen, bl ijkt uit een
mededeli ng in het
oktober-nummer van de K.N.F. n.1.
In de 3e divisie, sect ie B/F heeft
'Har monie' Garmerwolde in het
eerste halfjaa r van 1976 landelijk
het hoog ste aantal punten behaald
op K.N.F.-concoursen, te we te n
205 punten. (co ncours 23 mei in
Siddeburenl Door dit result aat
promoveer de ' Harmo nie' naar de
2e divis ie.

secr. 'Harmonie'

~n het dorp zqggq'n Zfl
Hé Hé, daar zijn w e wee r ! Even een
maandje weggewees t, maar nu
weer helemaal aanwez ig. Nog zo'n
negen w eken, en we stap pen al
w eer 19n in. Wa ar blijf t de tijd !
Over enkele dagen beg inne n we
aan ons eerste (regionale)
kinde rf eest nl. St . M aarten! Een
kinderfeest die hier in de omgeving
z'n wee rga niet kent en w at uiteindel ijk een begin is van de
feest dagen die ons verder nog
gaa n passeren in de komende

maanden. Slanke vrouwen krij gen
het moeilijk om slank te blijven. En
de w at dikke re vrouwen kampen
met de moeilijkheid om nog niet
'dikkerder' te w orden . Ook de
tuinman krijgt het moei lijk de
komende maanden. Hij kan z' n
bedrijf w el sluite n wa nt d' r is to ch
niks te doen. Hij kan dus op z'n
Ituin)lauwere n gaan rust en, te
meer omdat vol gens nat uur
gegevens de winte r vroeg zal
invallen en lang zal dur en. All es
wijst er op dat we wee r vol op ijs en
sneeuw gaan krijgen . ' De w ilde

ganzen' vliegen al geruime tijd in
groepjes in westelijke richting
(voor de vorst aan) en in de bossen
st ikt het van de eikels en kastanjes.
Volgens ingew ijden zijn de
beukenootj es ook eerder
opengebarste n dan in andere jaren ,
wa t volgens hun de oorzaak is van
droge schrale lucht en vorst lucht
in de hogere lagen van de
at mosfeer. Ook de likdoorn van
opoe gaat als een idioot te keer wat

wijst op drastische
weersveranderingen. Geno eg

gegevens dus om er maar op te
reken, dat het zo wo rdt (voor de
schaatsers en sneeuwlief hebbers
dus }, De postbodes,
groenteboeren, slagers, bakkers ,
melkboe ren enz. enz. zullen echter
een wintertje anno ' 74-'75
preferen. En daar kun je die
mensen ook weer geen ongel ijk in
geven. M aar laten we eerlijk
wezen! ook een groenteboer wil
wel eens schaatsen
.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050.48 7501

thesinge
GJV
Net als vor ig jaar, zullen we elke
maand verslag uitbrengen van de
GJV avonden en activiteiten. Als
geheugensteuntje eerst nog even
de gang van zaken : op de GJV
worden, vanuit christ elijk
standpunt act uele dingen
besproken. Omdat de gezelligh eid
natuu rlijk een grote rol speelt,
hebben w e om de drie keer een
gezellige avond . Verder zijn er
act iviteiten als kerstmandjes voo r
bejaarden en wordt er ook
aandacht besteed aan een goed
doel. Voor zover moge lijk we rken
we samen met de Chr. Geref.
Jeugdvereniging . Via de 16 +
vergaderingen in Bedum houden
w e contact met GJV's uit andere
dorpen. Zon dag 19 sept . begonnen
we , met nog meer leden, met het
nieuwe seizoen. Na een
jeugddienst kwamen de GJV·le den
in ons Trefpunt bijelkaar. eerst
werd thee gedronken en daarna
werd over doel en plaats van de
GJV gep raat. Na de broodmaaltijd
begon de gezellige avon d met
spelletjes en ton eel. Toen dit
officieel was afgesloten, we rd de
avond nog even met muzie k
voortgezet. Onn odig te zeggen ,
dat nieuwe leden alsnog welkom
zijn.
Het Bestuur
Op 3 oktober hebben we op de
GJV over de vredesweek gepraat,
aan de hand van de vredeskrant
van dit jaar. Het motto van de
vredesweek was ' Bedreigd
bestaan' , wat w ijst op de gevaren

van ons bestaan en vraagt om een
oplossing voor die bedrei ging. Uit
de discussie bleek dat iedereen het
zinvol vond om eens stil te blij ven
st aan bij oorlog en vrede .
In de vrede skrant werd vertel d dat
er 4000 mensen in Vliss ingen
werkzaam zijn in de produktie van
militair mat erieel. De kerk daar
keurt dat af, om dat dat soort werk
meew erkt aan gewel d. Onze
mening hierove r was, dat de kerk
niet in mag gr ijpen , omdat er
anders weer 4000 werkelozen bij
zouden komen.
Zondag 17 oktober hadden w e
ieman d van de wereldwinkel
uitgenodigd o m t e komen prat en
over de to est and in Zuid·Afri ke.
Op deze avon d wa ren ook
niet·G J Vers we lkom, zodat w e een
paar gasten hadden.
De spreker , Ma rcel Coend ers,
vertelde over de apartheidspolitiek
in Zuid ·Af rika. In t heorie betekent
dat, dat blanken en zwarten zich
gescheiden van elkaar
ontwikkelen. In praktijk komt het er
op neer dat de blanken, die de
fabrieken e.d. bezitten,
overheersen en dat de zwarten
werken tegen lage lonen, slecht e
voorzieni ngen hebben en
vernederd worden . Vooral dat
laatste is de oorzaak van de
opstanden van de laatste lijd. Niet
iedereen was het met Marcel
eens, zodat er soms een nogal
heftige discussie ontstond.
Donderdag 21 oktober konden we
naar de tentoonstelling
'Zuid-A frika zwart bekeken' . 14
november vervalt de GJV-avond ,
omdat er dan een gespreksavond
id en 28 nov . is er een gezellige
avond.

. . . Die zit erin! . . .

Kerknieuw s N.H.-gem eente
De catechisaties zullen beginnen op vrijdag 5 no vember.
1

<:»: KAPPER
SERVIC E

v~ '"

D O RP TOT DORP

· . . natuurl ijk ook voo r Uw

H.C . ' De Goede Vangst'
Op 29 Aug. hield onze vereni ging een wedstrijd in de omg eving Uitslag:
1 G. Boer, 68 st., 6750 gr., 203 pnt. ;
2 A. Maat, 19 st., 4625 gr., 112 pnt.;
3 U. Blink, 19 st., 4080 gr., 101 pnt .;
4 A. Kampen, 36 st., 3150 gr., 99 pnt.;
5 Tj . A rends, 27 st., 3180 gr., 91 pnt .:
derde en laatst e zaterdag we dstr ijd gehouden op 11 sept. (om gevin g)
Uitslag:
1 G. Boer, 78 st., 5000 gr., 178 pnt.;
2 D. van Hoogen, 69 st ., 3960 gr., 148 pnt.;
3 A . Kampen, 60 st., 3475 gr., 130 pnt. ;
4 Tj. Arends, 38 st., 3275 gr., 104 pnt .;
5 U. Blink, 28 st ., 2075 gr., 70 pnt.;

WILT U UW HU IS LATEN SCHILDEREN OF
BEHANGEN, OF W ILT U HET ZELF GAAN DOEN,
GA IN BEIDE GEVALLEN NAAR

.I. WDl T

• toitetartrkelen en scheeroerei
• parfums
• sigarett en . sigaren en tabak
Kijkt U eens rond bij on s ,
terwijl U wacht.
S . V E NI N G A - G A R M E R W OL O E
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Tel. 487348
Onz e jarenlange ervaring staat voor een goede
uitvoering en een deskundige voorlichting garant.

Sch ild ersbedrijf Garmerwolde
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FOTO FILM

p k es

POELESTRAAT 19
G RON IN G EN tel. 12 86 84

De kerk en de Hervormde
Cemeente te Carmerwolde
Toen in 1594 geheel Gron ingen
buiten het mech tsbereik van de
Spanjaard en raakte, kreeg
Garmerwolde direkt een eigen
predikant, in de persoon van
J ohannes Clett ing ius. Deze eerst e
pro testantse herder van de
Garmerwoldenaren is niet tegen
zijn t aak opgew assen gew eest,
reeds twee jaar na zijn komst w erd
hij door de classis M idd elstum uit
het ambt ontzet, een beslissing die
door de provinciale synode van 11
april 1597 bekrachtigd w erd. Hij
we rd opgevolgd door Eilardus
Ludovici, afkomstig uit Breme n
(wa t er op w ijst dat men ook to en
al over de grens Gronings
verstond ). die tot 1615 in
Garmerwolde wer kzaam is
geweest.
Dat men ook in 1615 nog niet
helemaal gew end was aan de
overgang van het
rooms-katholicisme naar het
pro testa nt isme wo rdt w el bewezen
door het volgende cit aat uit de acta
van de provinviale synode van mei
1616: Omd at aan de classis
Loppersum lofweerdig bericht is,
dat een zekere jezuiet, die
woonachtig is in het huis v an
J acob Silvest er in het kerspel

Thesinge, vaak in Thesinge preekt,
mis leest, en ook voorwerpen
dienstig voor afgoderij uit het
klooster Thesinge krijgt, verzoekt
de classis day dergelijke zaken in
het vervolg verhinderd worden.
Gedurende de ambtsperiode van
Hermannus Sebastiani, die 48 jaar
(1615-1663) predikant van
Garmerwolde gew eest is, is de
overgang naar het pro t est antisme
geheel voltoo id, ook de nieuwe
kerkelijke organ isatie w erd
ingevoerd. Toch zal de naam van
ds Sebastiani eerder blijve n
voortleven vanwege het wa t
merkwaard ige vers dat zijn
grafzerk siert (de ste en, die
oorspronkelijk het graf van
Sebasti ani bedekte staat nu
opgesteld tege n de zuidmuur van
de dwarsarm van de Garmerwolder
kerk, zodat men ruimschoots in de
gelegenheid is zelf van genoemd
vers kennis te nemen) dan
vanwe ge zijn verdiensten voor de
kerk.
Interne moei lijkheden deden zich,
afgezien van de reeds eerder
besproken ruzie tussen
Garmerwoldenaren en bewoners
van het Heidensehap, in de 17e en
beging 1Beeeuw niet voor; externe

Wester en Harmonie tesamen
I

Oe t oneelvereniging 'W ester' uit
gármerwolde en de
muziekvereniging Harmon ie uit
dezelfde plaats gaan gezamelijk

een uitvoering geven in 'de
schakel'te Oosterhogebrug . We
zullen door middel van deze krant u
op de hoogte houden van nieuws
omtr ent deze grootse manifestatie.

Drs. Karel Jonl!ellng

factoren hadden soms we l invloed
op de gang van zaken: in 1672
(rampjaarll werd door de
belegering van de stad Groningen
door de bisschop van Munster het
houden van kerkdiensten
onmogelijk, terwijl in 1717 een

overstroming grote verwoestingen
aanrichtte (1 Garmerwoldenaar
kwa m om het leven, 27 hu izen
werden vern ield en 5t4 stuks vee
verdronken), een dergelijke
gebeurtenis vormde natuur lijk een
zware belasting voor de diaco nie.

Het zal worden gehouden in het
laatst van de maand februari, maar
ook daarover meer in het volgende
nummer. Vast staat, dat
kaartverkoop vooraf geschied .
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de
adressen die in ' t volgende

nummer staan vermeldt.
Volgende keer meer l

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen
laten wij u graag zien.
Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en
gordijnen - bent u altijd van harte
welkom .

ti'

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING
STADSWEG 63 .. TEL. 05902-1383
\.

In dit blad adverteren is: klanten vermeren.
.,

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug
Groningen
Levert u als u ero m vraa ut

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels Glazen tafelbladen - Ladders Trappen - Gereedschap Behang - Kurk - Linnen Structuurverf - Beitsen Carboleum - Koolteer, enz.enz . al/één bij:

10 tegen I

bentn
onvodoende
verzekerd.
mogen wij dateens
voor unakijken?

••

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug
Groningen
lezers G & T Express 10% korting

Rab ban

~

GARMERWOlDE

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

Cr\ FE

Natuu rlijk maken wij graag een scherpe offerte
voor u als 't om een zonnescherm gaat.
Maa r tevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van
markiezen, of m et het repareren van tenten ,
On s lev eri ngs p ro g r am m a omvat verder:
vouwwanden , v erd uist erin gen, rollu iken,
voo rze t ram en en konstruktiewerken.
In fo rmeer vrijbli jvend naar onze mogelijkheden
en prijzen .

JJ ägerlneigter
GARMER\VO LDE

Kantoor en we rkplaats:
Oude Rijksweg 12, Garm erwolde, tel. 050-487098.

T ELE FOO N 050 - 487623

A dviseuze voo r Lewen bo rg :
mevr . H. Drew es, Meerpaal 170, tel. 1J5D-41053 1.

