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maar modder
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Straks, als we allemaal met el
kaar verbonden zijn doo r middel
van het splinternieuwe rioolnet,
met alle gemakken van dien (?)

DECEMBER 1977

zijn we het misschien vergeten,
maar nu is het we l trammelant
geblazen in Garmerwolde. Vooral
~ii iets '!att er weer, dan vliegt de

modder van fiets en auto je om
de oren. Auto wassen hoeft ook
al niet meer, want eenmaal weer
door Garmerwolde en u kunt

,VERSCHEEN MAANDELIJKS

weer opnieuw beginnen.
Tip voor de Kerstdagen: leg het
verbaasde bezoek gewoon uit
dat we eindelijk een snelle metro
verbinding met de stad krijgen ..: .

Kerstbijeen komst van de
plattelandsvrou wen

Op 14 december j.1. was het 's
avonds bij café Maat propvol. 58
Dames waren gekomen om
kerststukjes te maken o.l.v .
mevr. Dijkhu is, de presidente.
Nadat mevr. Scholma had ver
t eld over een bezoek aan een
correspondentie-vriendin in Eng
eland, gingen we aan de slag. De
resultaten mochten gezien wor
den!
Tot slot las mevr. Guyaux bij
kaarslicht een mooi kerstverhaal
voor.
De volgende bijeenkomst is de
Neyjoarsvezide. Deze avond
wordt gehouden bij café v. Maar
in Ruischerbrug. De Rederijkers
kamer 'Waster' speelt dan het
toneelstuk 'Een beeld van een
man'.
Diegenen die niet over vervoer
beschikken kunnen dit opgeven
bij mevr. l.uvtink, tel. 487311. Er
zal dan voor vervoer gezorgd
worden.

Kind erklub

Woon jij in Thesinge?
Zit je in de 1e klas van de lagere
school . Kom je dan ook op' onze
klub? Wat we gaan doen is nog
een verrassing.
Als je ook komt, wordt het vast
gezellig. Je wordt zaterdag 7 jan.
om half 10 verwacht op de
Mo lenweg nr. 22

Harmaen
mevr. Hardeman

Red.kamer
'W ester' is
weer 'los'
De plaatselijke toneelvereniging
uit Garmerwolde is met de repe
tit ies gestart . ' t Komende w inter
wo rdt gespeeld in Ruischerbrug
voor de Plattelandsvrouwen afd .
Garmerwolde bij Café v. Maar,
omdat café De Leeuw voor 't
groots te gedeelte wordt afge
broken len weer opgebouwd i).
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WIS T U DA T WIJ REGELMA TIG
KOUDE BUFFErS OF UW FEESTJE

THUIS VERZORGEN

Cafetaria 
Lunchroom

Start
Ten Boer. tel. 05902-1441
Tijdig bestellen gewenst

. . . natuurlijk ook voor Uw

• toiletartikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten,sigaren en tabak

Kijkt U eens rond bij ons ,
terwijl U wacht.

S .VENINGA - GARMER\NOLOE
"ö' 050 - 487077

SERVICE VAN DORP TOT DORP

•
.. . .. . .. .

"

om mod ieus moo i te ziJn
Stat ionsweg 25, Bedurn
telefoon 05900-2295

Modehuis
v .d . Laan

•
SPECIAALZAAK VOOR

TRANS PORTBEDRIJF
k .jansen

Geweideweg 11 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen

tel. 050 - 487365

FOTO
FILM

DOKA
PASFOTO 's

FOTO FILM

ipkes
POELESTRAAT 19

GRONINGEN tel. 128684

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijKsweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050_48 7501



Schildersbedrijf H. Hofstede, .
verf- glas- behang, G.N. Schutterlaan 28,

Thesinge wenst u
prettige Kerstdagen

en een
gelukkig nieuwjaar

P.S. HAAL GEHEEL VRIJBLIJVEND EENS EEN PAAR STAALBOEKEN VOOR
WANDBEKLEDING.
RATH EN DOODEHEEFVER. SANDERS. GOUDSMITH-HOFF. REDPOINT. EIJFFINGER.
GRATIS BEHANGTAFEL TE LEEN. .



.De__ .Garmer & Tbesinger
verdwijnt.'
Met dit Kerstnummer 1977 bent
u in het bezit van de laatste uit
gave van de Garmer & Thesinger
Express.
De reden van dit toch niet hele

. mMI onverwachte verscheiden
van het dorpsblad is er één van
financiële aard.
Roelf Ganzeveld, penningmees
ter en tevens redaktie-lid : 'Ja, het
is natuurlijk bijzonder jammer,
we hadden er ook erg veel plezier
in, maar ' t was vooral op de
lange duur niet meer haalbaar
om dit blad te exploiteren . Behal
ve abonnee's, waartoe we vorig
jaar zijn overgegaan, moest dit
blad het vooral hebben van de
adverteerders. Die waren er ook
wel, maar in het zakenleven is
het nu eenmaal geen gewoonte
om binnen 14 dagen de fakturen
te voldoen. Dat is geen verw ijt ,
integendeel, we zijn onze adver
teerders altijd erg erkentelijk ge
weest, maar op een gegeven
moment verwacht zo'n drukker
van het blad wél regelmatige
betalingen. Nou, ik vind dan als
je na verschillende pogingen de
financiële kant van de zaak beter
en snel!er te regelen, nóg geen

sukses hebt, tijdig moet stoppen .
V66r dat er geld bij moet. En
omdat de Garmer wordt uitgege 
ven door 2 'liefhebbers' is er
natuurli jk geen financiële reserve.
Vandaar dat we toen na rijp
beraad de knoop hebben door
gehakt .
Geert Boschma, het andere
redaktie-lid : Ja, zo zit dat in
elkaar. Het is natuurlijk jammer,
want ik heb in die 3 jaar wel
gemerkt hoe de krant hier leeft.
Dat was echt niet zomaar een
kruimelblaadje.
We hebben dat bij het begin
meteen gezegd, we gaan iets
gOOds maken. Niet een gesten
cild iets of zo, maar iets leuks.
lets waarnaar de mensen elke
maand weer uitkijken. Dat is ook
gebeurd. En dan hoor ik de
reaktie al. zo van had het dan iets
eenvoudiger en goedkoper opge
zet, dan was het op de lange
duur beter vol te houden. Wél ,
wij meenden toen dat iets een
voudigs en goedkoops geen
behoefte was maar wél aan een
verzorgde, op goed papier ge
drukte krant met veel fo to 's
enzovoort enzovoort.

Als je aan iets begint , moet je het
ook afmaken, is dan een veelge- .
bezigd gezegde. Wanneer is iets
af? We hebben het samen 3 jaar
met erg veel plezier gedaan, we
hebben vaak een dialoog op
gang gebracht , de kommunikatie
bevorderd en altijd heel veel
medewerking en bijval gehad van
de mensen uit de dorpen. Daar
kun je toch met ontzettend veel
plezier op terug kijken. Maar
nogmaals, als je met de exploita
tie beneden de rode lijn dreigt te
komen moet je stoppen, dat is
logisch.
Roelf Ganzeveld: Vorig jaar ging
de Garmer & Thesinger over op
abonnee's en werden verreweg
de meeste mensen abonnee voor
f 10, - per jaar.
Dat heeft ons het laatste jaar wel
geholpen, maar zoals met alles
stijgen ook de drukpr ijzen enz.
enz. En om de adverteerders
steeds maar lastig te vallen met
verhogingen kan ook niet. Over 't
algemeen doet men het alom te
steunen . Er is - en dat mag wel
even gezegd worden - géén
deficit, er is een achterstand bij
de drukker, die ons alt ijd zeer

coulant behandeld heeft , maar
via advertentiegelden die in de
komende maanden nog binnen
komen, hopen we dat recht te
trekken .
Ja, als de beide dorpen vinden
dat de Garmer & Thesinger
Express persé moet blijven be
staan, en zich door middel van
wat voor 'n aktie ook, er achter
stellen, dan zijn we uiteraard
bereid het een en ander nog eens
te bekijken.
Geert Boschma: Het is al gezegd:

. 3 jaar met veel plezier samenge
werkt, ook met onze korrespon
denten Bert van der Laan en Ger

• Pot uit Thesinge en Bert Uitham
, en Dienko Bolhuis uit Ruischer
I brug. Die we vanaf deze plaats
i nog eens extra bedanken voor

hun medewerking. En de trouwe
bezorgers mogen we ook niet
vergeten, natuurlijk.
Enal verdwijnt de Garmer in déze
vorm, wellicht kunnen we onze
ervaringen eens dienstbaar ma
ken met bijzondere fest iviteiten
in de dorpen, je weet maar nooit.
Het moet eigenlijk z6 zijn: dat de
mensen niét zeggen, och ja, dat
krantje dat toen op de fles is ge·
gaan maar wel: ja, de Garmer, die
hebben we 3 jaar met erg veel
plezier gelezen, daar hàdden we
wat aan...

Terugblikken...
Een jaar later spraken we met zijn
opvolger. Dokter Friezema wilde
niet 'meteen voor de leeuwen',
omdat hij zich eerst rust ig in
wilde werken en de mensen
wilde leren kennen.

Terugblikken met de Garmer
& Thesinger Express

Terugblikken in bijna 3 jaargang
en Garmer & Thesinger ...
Dat gaf toch een leuke impressie
van wat er zoal geleefd heeft, die
periode in beide dorpen. Ook als
we ons beperken tot de serie
interviews met bekende en min
der bekende mensen uit ons leef
gemeenschap, dan kunnen we
achterom kijkend, toch aardige
dingen noteren.
Weet u 't nog, dat allereerste
interview, toen met dokter van
der Werff, die lekker op de praat
stoel zat?
'Ik dacht' , zo zei hij toen, 'dat ik
hier in het begin wel eens ver
keerd beoordeeld ben, zo van,
wat een rouwe gast is dat'. En:
'Als is opdonder, dan zullen ze
ook aan die ander moeten wen
nen'. Ja, dat was krasse taal, van
de toen scheidende dokter van
derWerff.
We weten intussen dat hij nog
steeds Garmerwolde niet verge
ten is, en af en toe zien we hem
hier nog op hoogtijdagen.

Het echtpaar Friezema: 'In 't be
gin zagen we er erg tegenop,
maar nu vliegt de tijd om. Ook
dokter Friezema had zo z'n me
ning over de faciliteiten van de
randdorpen ten opzichte van
hoofdgemeente Ten Boer.
Van zijn aspiraties om bij GEO in
de 4e te gaan voetballen is het
tot op heden nog niet gekomen,
maar wie weet.
Ja, en dan hadden we in novem
ber 75 een gesprek met Tony van
der Meulen, de man die dagelijks
zélf interviewt voor het Nieuws
blad van het Noorden. Leerzaam
én interessant voor ons en voor
u, dachten we.
Over Henk van der Meyden in de
Telegraaf zei Tony: ' Ik praat niet
graag over kollega's, maar voor



kerstnummer van 1975, u weet
wel, toen er aan ieder nummer
een hulseblaadje werd geniet.
Met een toepasselijk voorwoord
op de voorpag ina: 06k in decem
ber zullen probleempjes of naar
igheidjes niemand bespaard blij
ven. Maar t6ch heeft de feeste
lijkheid van december zin. Niet
om alles achter weg te stoppen ,
maar wél om het 'tobberige
leven' een beetje te versieren.
Laten we met z'n allen straks bij
de kerstboom de ogen eens
dichtknijpen om de lichtjes eens
extra te zien schitteren . Dat zijn
dan steeds de lichtpuntjes die we
moeten blijven opzoeken. Ook
straks, in 't nieuwe jaar. En dan
zal het 66k in dat jaar, dat nu nog
blak voor ons ligt, ook wel weer
gaan.
Een mooie afsluit ing van deze
terugblik.
Met de beste wensen voor en
aan iedereen voo r 1978

diverse markante persoonlijk
heden die onze dorpen tellen (tel
den).
GEO werd kampioen, GEO de
gradeerde, verenigingen bloei
den, kortom, het hele lief en lee
van onze dorpen passeerde de
revue.
Erg mooi vonden we zelf het

Verder bladerend komen wij bij
burgemeester Zandbergen, die
ons niet alleen ontzettend gast
vrij ontving, maar ook nog een
openhartig betoog hield ook. W e
gingen met hem breedvoerig in
op de problematiek van de rand
dorpen, 'het zich achtergesteld
voelen'. Een opmerkelijke uit
spraak over de samenleving in ' t
algemeen: 'een gemeente, zeg ik,
dat is net een veld met 1000
bloeiende bloemen. Alle bloemen
zijn niet gelijk, ze zijn ook niet
allemaal even mooi. Maar mét el
kaar is ' t toch een pracht ig ge
zicht . . :
Dan waren er natuurlijk de ver
slagen van de vergaderingen van
Dorpsbelangen. Verhitte diskus
sies, geanimeerde gesprekken en
vooral de aanwezigheid van de

Henk van der Meyden wil ik een
uitzondering maken. Hij schrijft
alsof de lezer een kind van 12 jaar
is, kijkt op de mensen neer. Wél
vindt ik het razend knap dat hij
over allerlei onbenulli gheden ge
weldig lange verhalen kan schrij
ven .. .'
En verder bleef ons het volgende
verhaal bij: 'Het is erg gemakke
lijk om boude dingen te schrijven.
Neem het verhaal van die bis
schop die aankomt op het vlieg
veld van New Vork. Hij wo rdt be
laagd door journalisten die hem
vragen, gaat u hier ook naar de
striptease? 'Is hier dan strip
teaser vroeg de bisschop. En ja
hoor, de volgende dag stond in
vette letters in de New Vork
Times: Bisschop Huppeldepup
vroeg of er ook striptease in New
Vork is . . .1



iierPot:
Vanaf het begin dat de G en T
uitkwam ben ik door de redaktie
in de gelegenheid gesteld om
voor dit blad informatie te ver
strekken aan de bewoners van G
enTh.
Ik moet zeggen dat ik dat altijd
met veel plezier heb gedaan,
vooral omdat ik als raadslid over
meer informati e beschikte als de
lezers en vooral informatie kan er
toe bijdragen dat mensen weten
wat er gaande is. Men kan zo
men w il daar op inspringen en op
die manier bijdragen aan de leef
baarheid van de dorp en.
Ik heb steeds geprobeerd mijn in
formatie zo objektief mogelijk te
verstrekken ook al viel me dat
wel eens moeilijk en ook zijn er
daardoor wel eens 'harde woor
den' gevallen.
Terugbli kken over de afgelopen
jaren lijkt me niet zinvol, vandaar
dat ik nog even wil aansluiten bij
een paar momenteel aktuele
zaken. In de eerste plaats de in
trekking van oude bestemmings
plannen in Garm. en Thesinge.
Dat heeft niets te maken met het
krottenplan in Thesinge. Het was
een plan van 100 geplande wo
ningen in Thesinge.
Een aantal zaken waar onze
dorpen in de toekomst nog mee
te maken zullen hebben zijn de
volgende:
Garmerwolde:
1. Uitvoering riolering en rekon

struktie
2. Uitbreiding xleedqeleqenheid

GEo

3. Vervoer schoolkinderen naar
Thesinge

4. Rioolwaterzuiveringsinstallatie
5. Behoud postagentschap.

Ten aanzien van punt 2 en 3 zul
len er nog wel haken en ogen
zijn. Vooral de financiële kant
van punt 2 zal zeer moeilijk wo r
den. Ik denk met name aan de
jaarlijkse exploitatie. Ook het be
houd van een postagentschap is
een zinnige zaak. De dorpsvere
niging zou misschien een aantal
initiatieven moeten nemen.

Thesinge:
1. Uitvoering en rekonstruktie

rioleringswerkzaamheden.
Sloten open of dicht. Thesing
ers, let op het behoud van het
aangezicht van de G.N. Schu
terlaan.

2. Uitvoering van het krotten plan
3. Behoud V.O.L.S.
4. Brug over de Thesinger Maar

AI met al zeer belangr ijke zaken,
waar ieder naar mijn idee over
mee moet denken en praten.
leder zal zijn of haar verantwoor
delijkheid moeten kennen. Beslis
zelf en laat niet voor u beslissen.
Gezien bovenstaande belangrijke
zaken betreur ik het in hoge mate
dat een veel gelezen blad als de
G en T Express zal gaan ver
dwijnen.
Mijn wens voor 1978 is dan ook
dat men alsnog in staat zal zijn
om de G en T express op de één
of andere manier te behouden .
Ju ist daar waar men de leefbaar
heid van kleine kernen wil behou
den is een orgaan als de G en T
expressvan groot belang.

GerPot

PRIMA FIETS AL VANAF F. 272.50

POP DIJKEMAWEG 6. GRONINGEN. TEL. 050-410275

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.

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 - TEL 05902-1383



De \lrootste, de beste!

Prijswinn aar puzz el
(doorlopertje)

l e prijs (na lot ing): mevr. J . Star
Wassens, W.F . Hildebrandstr. 20.
Ande re inzenders waren nog :
dhr. K. Reinder en de dames J .
Terpstra -Alles en G. Slachter
Kooi.

hij hem geslacht en in mootjes
gesneden. De kop heeft -ie weg 
gegeven. Die komt geprepareerd
in een hengelsportzaak in de stad
te staan. Eerst wou hij het hele
dier laten opzetten . Dat kon wel,
maar 't had f 360, - moeten
kosten . Daarom at-ie hem liever
maar op...
Dat die veelvraat van een snoek
nog in Slachters aasvis beet!
Want even tevoren pas had hij
nog een waterhoentje met huid
en haar naar binnen gewerkt. Dat
bleek bij 't slachten; het vogeltje
kwam er dood maar verder
vrijwel heelhuids uit, er was
nauwelijks een veertje gekreukt!
'Zoiets vang je maar éénmaal in
je leven' , aldus Slachter. Inder
daad - de vangst van zijn leven.
Proficiat !

TE KOOP: Grootbeeld T.V.,'
zwart-wit, oud 4 jaar, Philips.
Zeer goede staat. Prijs f 275,_.
Te bevragen: R.J. Ganzeveld.
Compleet met T.V.-tafel.

TE KOOP:
Consumptie-aardappelen .
K. Jansen, Garmerwolde.

Wi e wil voor mij één halve dag
per week wat huishoudelijk werk
doen?
Mevr. v.d. Veen, tel. (' s avonds )
050-487284, Lageweg 5.

TE KOOP:
Twee brandstoftanks, inhoud
1200 liter (p/s ). Te bevragen:
Transportbedrijf K. Jansen, Gar
merwolde.

Hij zag 'm al staan, dicht onder
de oppervlakte van het heldere
Schildmeerwater, vlak bij z'n
stekkie in de buurt van 'Boei 12'
en Camping 'De Otter ', waar de
Heer Slachte r die zondagm orgen
de dr ie-en-twintigste oktober zijn
geluk was gaan beproeven. 'Die
slaat vast niet aan', zei z'n vis
maat K. Huisman, die in de buurt

. was en die ' rn ook zag: die enor
me snoek. Maar jawel hoor - ' t
ging tèch door! Binnen een mum
van tijd had Slachter geen

I . draadje snoer meer op de reel
van zijn werphengel. Huisman
kwam zijn maat snel te hulp,
want zo'n karwei valt moeilijk
alleen te klaren! Wat een knoert ...
Een half uur hebben die twee het
monster bevochten voor het zich
gewonnen gaf. En dat was geen
wonder - 25 pond bleek hij te
wegen en van onderlip tot staart -
puntje was-ie maar liefst 116 l'z
centimeter. Daarmee overtroefde ---.---------
Slacht er dus, zonder dat hij dit
toen al wist, meteen zijn collega
sporthengelaar in Zeerijp die er
eentje van 20 pond aan de haak
sloeg; op dezelfde dag. maar in
ander water.
Nadat de gelukk ige Thesinger
zijn vangst aan zijn visvrienden in
Garmerwolde en natuu rlijk in
eigen dorp had geshowd en er
foto 's van waren gemaakt, heeft

E LEKTRO
~ STEREO HI-F Il.TEL.E~lISIE

~~~~~~~

E.HAVE NGA
OUOE R IJKSWEG 9
GARMERWOLOE

E. B. 5MIT
Sch ildersbedrijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!
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050-48 7425
WOLDWEG 74, RUISCH ERBRUG (GR.1. TELEFOON 050-487148

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 :c- IJ
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z' n scherpe prijzen I ! !

• nieuwbouw
• verbouw

• onderhoud

tevens verhuur
van

AUTOBOXEN

G
A
R
M
E
R
W
o
L
D
E

Burg . Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Tel. 05902 - 1497

t immer en aanne mi ngsb edrij f

J.v.LEGGELO TEL. 487389



KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Dàt zet zoden aan d'e dijk!

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen ...

'" I ,, ,
Natuurlijk maken w ij graag een scherpe offerte

voor u als 't om een zonnescherm gaat.
Maar tevens hou dt onze afdeling zeilmakerij

zich bezig met het opnieuw bekleden van
m ark iezen . of m et het repareren van tenten.

Ons lev ering sp ro g ram m a omvat verder:
vouwwanden . verdu isteringen, rollu iken.

voorzetramen en konstrukt iewerken.
Inf o rm eer vrijb li jvend naar onze mogelijkheden

en prijzen.

Kantoor en w erkpla ats:
Oude Rijksweg 12. Garmerw olde, tel. 050·487098.

Ad viseuze voor Lewenborg :
mevr. H. Orew es. Meerpaal 170. Iel. 050·410531.

C \FE

JJ iigerlneister
GARi\'lER\VOLDE

T ELEFOON OSO- 487623

Dealer van onderstaande merken:

.Fendt en Landini .Mengele .Vicon
traktaren .New Holland. P.Z .

• Hassia .Rumptstadt
.Krone .Schuitemaker
.Kuhn .Westfalia melk-
.Kuilsnijders machines en stallen

Wij houden ons gaarne aanbevolen voor
levering en reperatie van bovenstaande
merken.

Verder houden wij ons aanbevolen voor
levering van nieuw- en of gebruikte auto's.
Benzine,
Doorsmeren en olieverversen
Uitdeuken-spuiten-autoaccessoires.

Garmerwolde,

Geld en goede raad .

Rabobaok ~

We wensen u
'n voorspoedig nieuwjaar!

Ieleloon 05902-1321 en 1536

oudman
thesinge b.v.


