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De nieuwe werkgroep 'Germer & Thesinger Express '.
V.l.n.r., staande: Peta J urjens, Garmerwolde; Geert H. Boschme, Garmerwolde;
Ger Pot, Thesinçe; Galt;iHezeveid, Getn erwoîde; Hel1K Vliem, uermetwotae:
Henk Klunder, Gamerwolde; Vera van Zanten, Gamerwolde; Annemarie
Seltes, Garmerwolde .
Voorgrond: Marian Stoffers, Thesinge; Annelies Heuvelmans, Thesinge;
Bob Vos, Garmerwolde.

Precies een jaar geleden waren velen in
Garmerwolde druk bezig de laatst e
hand te leggen aan een praalwagen.
De optocht op 30 apri l is toen voor
velen een onvergetelijke dag
geworden.
Zoiets is natuurlijk niet ieder jaar
mogelijk en moet uiteindelijk ook een
beetje exclu sief blijven . Daarom w ordt
het dit jaar weer wat rustiger aan
gedaan en zal het feest vooral ook
weer in het teken van de jeugd staan.
Er zal voo r de kinderen een f ilm
voorstelling gegeven worden, er
worden weer kinderspelen
georganiseerd op het sportveld, de
jeugd word t get rakteerd en voor
iedereen zal als vanouds 'H armonie'
zijn rond gang door het do rp maken,
om (je feestvreugde non te verq roten,
Voor de ouderen is aan het einde van
de namid dag-aktiviteiten op het
sportveld een sto elendans met levende
stoelen. 's Avonds staan de deu ren
van café Jägermeister w eer open voor
een instuif waarop ieder w elkom is.
Het Oranjecomité verzoekt iedereen, te
zorgen voor een verhogin g van de
feestvreugde door de vlag uit te
steken; en denk u er ook aan, weer de
st raat te versieren?! Dus, beste dor ps
genoten: akt ie graag !
Laten we hopen dat er traditiegetrouw
ook een goed Oranjezonnetje aan een
blauwe lucht zal staan, dan w ordt ook
deze feestdag weer een sukses.

Live-music bij Willem:

Datum Orkest
29 april The Golden Sounds

1 mei Jannie en Fré
6 mei Tijdb rekers

13 mei Corona's
20 mei Veldanti no 's
27 mei Resound

Programma april-mei
Café Jägermeister,
Garmerwolde

VIERING
KONINGINNEDAG

Programma
Garmerwolde
Koninginnedag
9.30-11.30 uur: Film in café Maat voor
kinderen van 4 t /m 15 jaar.
± 12.00 uur: Rondgang van de
muziekvereniging 'Ha rmonie' door het
dorp. Eindpunt het voetbalveld.
13.00 uu r: Aanvang kinderspelen, voor
4t/m 15 jaar , op het voetbalveld.
(Alleen voor ingezete nen van
Garmerwolde).
Er wordt begonnen met de jongsten.

Na de kinderspelen stoelendans voor
de groten vanaf 16 jaar .

's Avonds instuif bij café Jägermeister.

P.S. De fotograaf is Jan Noordhof.
Nadere omschrijving overbodig!

U ziet het zelf , de groep is tamelijk
uitgebreid, een garantie voor veelzijdig
nieuws en diverse special isaties.
Op de foto ontbreken eigenlijk nog 4
mensen, juf Tuin, die ook in de
Werkgroep heeft zitting genomen én
de bezorgers Wim Hut (tel. 487083
nog bedankt Wim!l voor Garmerwolde
en Wim Ritsema, Kerkstraat 1 voe r
Thesinge (te l. 05902-1301).
Dienco Bolhuis, de speciale verslag
gever voor Ruischerbrug ontbr eekt
ook nog maar zijn foto w ord t binnen
kort nog eksklusief in dit blad
afgedrukt.
Dan moeten we nog vermelden dat we
alle verenig ingen in de dorpen
Garmerwolde, Thesinge en
Ruischerbrug op het hart drukken ons
voortdurend te belagen met berichten ,
verslagen en programma 's, wan t daar
is de Garmer uiteindelijk voo r.
Rest ons nog u bij déze Garmer - en bij
alle komende - nog heel veel lees
plezier toe te wensen!

Redakt ie Garmer & Thesinger Express

De Garmer & Thesinger Express is
herbo ren. En staat steviger op z'n
poten dan we ooit hadden kunnen
denken.
Dat is in de eerste plaats te danken aan
de in itiatieven die op de jaar
vergadering van Garmerwolde
genomen zijn .
Niet door één of twee individuen, maar
door een mixt ure van mensen uit het
dorp zélf . Dat is ook te danken aan de
enth ousiaste Werkgroep Garmer &
Thesinger Express, die de herrijzenis
energiek heeft voorbereid .
En zeker niet in de laatste plaats aan de
adverteerders, die het zagen zitten én
aan u, als abonnee.
Opvallend was het posit ivisme,
waarmee de inwoners van
Garmerwolde, Thesinge en
Ruischerbrug daadwerkel ijk inhoud
gaven aan de wens om in onze dorpen
toch weer een eigen 'lijfblad' te doen
verschijn en.
Het is geluk t . Een heel jaar lang zijn we
verzekerd van bijdragen van
adverteerders en abonnees om
zodoende onze kosten te dekken .
Nogmaal onze dank voor 't vertrouwen
dat wij als Werkgroep zeker niet zullen
beschamen .

Blij weer gebru ik te kunnen maken van
dit medium , wil het bestuur van de
S.V. Thesinge en Omst reken u erop
atte nt maken dat de jeugd- en dames
sport in Thesinge nog steeds wordt
bedreven .
Nieuwe leden zijn van harte wel kom in
de gymzaa l te Thesinge op de onder
staande lesuren (alleen op DIN SDAG):
15.45-16.30 kleuters 4 t /m 6 jaar
16.30-17.30 meisjes 6 t /m 8 jaar
17.30-18.30 meisjes 9 t /m 12 jaar
18.30-19.30 meisjes 13t /m 16 jaar
19.30-20.20 dames 16 jaar en ouder

Zoals u ziet, wordt er binnen de
vereniging nog geen aandacht besteed
aan de bewegingsdrang van de ons
omringende heren . Hierin kan echter
met ingang van AU GUSTUS
verandering komen.
Het bestuur wil graag proberen om een
groep samen te stellen voor heren
vanaf 16 jaar . Het plan is om naast
qrondqvmnastiek tij ,j te reserveren
voor een balspel (volleybal of i.d.).
Vanaf nu tot de zomervakantie bestaat
eerst de mogelijkheid om te volley
ballen op het sportveld van Thesinge
en wel op woensdagavond van 7 tot
ongeveer 9 uu r. Bij slecht weer kan
dan worden uitgeweken naar de
gymzaal.
We hopen dat veel mannen van deze
gelegenhe id gebruik zullen maken om
te sporten, of desnoods komen om te
kijken .
Misschien lukt het dan om een team te
laten deelnemen aan de sportweek in
Ten Boer !

Het Bestuur
Secr.: Coba Pot,

Kapelst raat 5,
Thesinge , te l. 2172
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Dorpsbelangen thesinge bij het
gemeentebestuur

NU EVEN WAT ANDERS

Aan het begin zei ik al, dat het leuk zou
zijn als jull ie zélf eens iets voor 'de
Jeugd Express' schreven. Dat kan
natuurlijk van alles zijn . Zomaar een
verhaaltje, of over je dorp, of over
school, of iets wat je erg leuk vond of
juist ontz ettend naar. Het kan ook een
gedichtje zijn dat je zelf hebt
geschreven. Om jullie een beetje op
weg te helpen, loof ik voor de leukste
inzending (en je moet zelf maar zien
wàt dat is) een prijs uit! Dat is dan een
boek, natu urlijk, wan t je hebt al wel
gemerkt dat boeken een grote rol
spelen in jullie eigen hoek. Deze keer is
dat 'De Boevenvan gers' door Leon ie
Kooiker (voor jongens en meisjes van 8
tot 12jaar) over twee vrienden, die in
de vakant ie in een zelfgebouwde hut
aan de rivier wonen. Zul je van
genieten!
o ja, je mag ook zelf weleens iets over
een boek schrijven, dat je erg goed of
juist erg slecht vindt.
Doe je best ! Ik ben benieuwd!
Inzendingen vóór 20 mei naar:
Annelies Heuvelmans,
Schutterlaan 29,
Thesinge

je het f ijn vind en dat die er ook in
voork omen! Dit boek won in 1973een
belangrijke prijs, de Gouden Griffel.
(Uitg . Ploegsma).

Voor jongens en meisjes van 8~0 jaar:
HET LICHT IN JE OGEN, door An
Rutgers van der Loeff. Door een
onvoorzichtig spel bij een kalkput
wordt Kees van de ene op de andere
dag bijna blind. Dan verandert zijn hele
leven. Gemakkelijk heeft Kees het niet.
Hij moet uit zijn dorp we g en naar een
blindeninstituut. Daar krijgt hij nieuwe
vrienden en het gaat steeds beter met
hem. Ondanks een heleboel verdrietig 
heid, valt er ook te lachen en Kees en
zijn vrienden beleven van alles, dat
kinderen die niet blind zijn ook kunnen
beleven.

Voor kinderen vanaf 12jaar:
BELLEDONNE KA M ER 16door Anke
de Vries. Robert vindt een dagboekje
uit het verzet en hij gaat naar Frankrijk,
om in een slaperig bergdo rpje achter
een geheim uit de tweede wereld
oor log te komen. Achterop het boek
staat : 'Wa t hij daar ontdekt is zo
spannend en ontroerend . .. Lees het
zelf maar ! En zo is het ! (Uitgeverij
Lemniscaat ).
Dat was dan het 'boekennieuws'

Deze hoek in de 'Garmer en Thesinger
Express' komt iedere maand terug .
Speciaal voor ju llie! Wa nt wij grote
mensen van de krant vind en dat er
voor jullie eigenlijk te weinig in onze
krant staat. Misschie n blader je hem
wel eens door , en dan we et je meteen
de programma 's voor Koninginnedag
en zo, maar nieuws voor jullie krijgt
van nu af aan zijn hele eigen speciale
hoek: de JEUGD EXPRESS. Stap
maar in en rijd maar mee!
Als je zelf nieuws hebt, of iets in de
krant wilt zeggen omda t je denkt dat
het voor andere kindere n óók leuk is
om te weten, moet je maar eens een
stukje schrijven. Die kopij (zoals dat
met grote mensen woorden heet) kun
je dan opsturen aan onderstaand
adres. Maar daarover st raks meer.
Iedere maand zal ik een paar boeken
bespreken, w aarvan ik haast wel zeker
weet dat ju llie ze leuk, spannend, eng,
avontu urlijk of geheimzi nnig of
verd rietig of noem -maar-o p zullen
vinden. Die boeken kun je in de
Bibliobus, die op donderdagmorgen
door onze dorpen komt, lenen of
bestellen. Daarom zijn het niet alt ijd
hele nieuwe boeken, want die heeft de
Bibliobus nog niet . Trouwens . ..
misschien is het ook wel eens leuk om
zo'n boek op een verlanglijstje te
zetten!

Prent en- en voorleesboeken voor de
kleintjes :
W IM IS W EG door A nnie M .G.
Schmidt , met gekleurde platen van
Rogier Boon. Dit boekje gaat over
Wim, een jongetje dat op zijn derde
verjaardag een rood f ietsje krijgt. Op
zijn nieuwe fiets gaat Wim op weg
naar Spanje! Zijn ouders zijn
versch rikkelijk ongerust. Gelukkig
wordt hij teruggevonden en in een
gràte auto thuisgebracht. Spannend
én leuk én er valt heel wat te kijken!
(Uitgeverij De Bezige Bij. 'Gouden
Boekje' ).
VOOR J OU VAN VROUWTJE
A PPELWANG door Ruth Ainswo rth,
met tekeningen van Shirley Hughes.
Hierin staan eer. heleboel verhalen
voor kleuters en verderop in het boek
voo r kinderen van ongeveer 8 jaar. Kun
je ze ook mooi aan je jongere broertje
of zusje voo rlezen! Alles draait om
Jasper , die allerlei dingen beleeft zoals
jij. in de tuin, onderweg als hij bood
schappen doet met zijn moede r, met
een buurmeisje. Jasper doet allerlei
spelletjes die je zelf ook leuk zult
vinde n. Als je van kabouters houdt, zul

DE JEUGD EXPRESS

open en een sloot dicht . Daarna zal het
gemeentebestuur een voorstel aan de
raad doen, die tenslotte moet
beslissen. De burgemeester vermeldde
nog de brief , die negent ien bewoners
van de Schutterlaan schreven aan het
Waterschap Hunsingo, Gedeputeerde
Staten van Groningen en de
gemeenteraad van Ten Boer. In die
brief spraken zij hun verontrusting uit
over de plannen rond de slote n: harder
rijden (gevaarlijk voor de kinderen).
verlies van de 'dorpse aanblik' en de
dure drainage die de sloten moet
vervangen, leken hun kw alijke
gevolgen van het eventuele dichten
van de sloten.

Een afvaardiging van het bestuur van
de vereniging voor dorpsbelangen
Thesinge is op 10apri l op bezoek
geweest bij het gemeentebestuur van
Ten Boer. ' Dorpsbelangen' was vooral
geïnteresseerd in de stand van zaken
wat betreft de aanleg van riolering aan
de Singel, de Dijk en de G.N. Sch utter
laan. Ook w ilde het bestu ur graag
weten wat de gevolgen van deze
riolering zullen zijn voor de sloten langs
de Schutterlaan.
Burgemeester Zandbergen verte lde
dat de Grontmij nog steeds aan het
rekenen is. Het gemeentebestuur zal
geïnformeerd word en over de kosten
van diverse moge lijkhede n: alle sloten
open, alle sloten dic ht of een sloot

maar nu in Lewenborg wo ont, een hele
serie pentekeningen in het dorp
gemaakt. Ook die tekeningen hangen
op de expositie .

THESINGER
fOTOWEDSTRIJD!

De entree bedraagt f 1,50, kinderen
hoeven niets te betale n. De openings 
uren zijn: do nderdag 4 mei van
's mo rgens tien tot 's avonds tien,
vrijdag 5 mei 's avonds van zeven tot
tien en zaterdag 6 mei van 's middags
twee tot 's avonds negen uur,
Gezien de vele interessante foto 's die
op de tento onstelling hangen houdt
het bestuur van Dorpsbelangen
rekening met een grote stroom
bezoekers.
De tentoonstelling is mogelijk
geworden door een subisidie van de
familie Schutter stichting.

Inwoners van Thesinge kunnen
binnenkort aan de slag voor een
Thesinger fotowedstrijd . Het
bestuur van de Vereniging voor
Dorpsbelangen heeft besloten de
mooiste foto 's die van de viering
van Koninginnedag in Thesinge
worden gemaakt, te bekronen. De
voorkeur gaat uit naar k leuren
foto 's, waarop du ideli jk te zien is
dat bepaalde feestelijkheden in
Thesinge plaats vonden.
De foto 's moeten, aan de
achterkant voorzien van naam en

.adres, v oor 1 juni worden
ingeleverd bij de sec retaris van de
Vereniging, Tony van der Meulen,
G.N . Schutterlaan 16. De prijzen
zij n 2~, 15 en 10 gulden.

De tento onstelling van fo to's van het
oude Thesinge gaat doo r. De
vereniging voor dorpsbelangen
Thesinge organiseert deze expositie op
donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag).
vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei in de
oude Hervormde kerk midden in het
dorp. Er komen zo'n 150 foto 's te
hangen die een beeld geven van het
leven en werken in Thesinge sinds het
begin van deze eeuw. Oude ansicht
kaarten met dorpsgezichten, school
fo to's, opnames van arbeiders op het
land, foto's van oude dorsmachines
maar ook een hele serie over het
verbouwen van tabak in de Tweede
W ereld oorlog of het grote dorpsfeest
in 1923 toen W ilhelmina 25 jaar
koningin was.

fEESTPROGRAMMA
KONINGINNEDAG
THESINGE

Vrijdag 12 mei
PRIJSKLAVERJASSEN, inleg f 3,
Zaterdag 13 mei: Bandje ' Blue
Heat'

All e foto's zijn royaal vergroot zodat
alles goed te zien is. De vergr oti ngen
kunnen worden gekocht en ook
worden nabesteld.
Maar er hangen volgende w eek niet
alleen veel oude foto's in de Thesinger
kapel. Ook schilderijen die Thesinge in
beeld brenqen zijn door vele inwoners
van Thesinge in bruikleen aan de
tento onstelling afgestaan.
En om ook eens op een speciale
manier te laten zien hoe Thesinge er nu
bij ligt heeft Dett e Bosch-van der
Mol en, die uit Thesinge afkomstig is

TENTOONSTELLING
OVEROUD
THESINGE ...

I

Programma voor
de maand mei
in Café v.d. Toorn

Maandag 1 mei zal ook in Thesinge het
Koninginnefeest worden gevierd .
's Ochtends zijn de schoolkinderen
weer verkleed en zij trekken in een
lange stoet het dorp door.
8.30 uur: Verzamelen van de kinderen
op het plein van de chris telijke schoo l.
Een deskundige jury zal de verklede
kinderen en versierde fietsen e.d. dan
beoordelen .
9.00 uu r: Optocht door het dorp met
de muziekverenigi ng 'Juliana' voo rop .
± 10.15 uur: Spellet jes voo r de
schooljeugd op het sportveld.

's Middags organiseert het Oranje
kommitee een hindernisloop en een
stoelendans op het sportveld voor de
rest van de bevo lking .
Uiteraard rekent men op een bijzonder
grote deelname .

's Avonds om kwa rt voor acht wordt in
'Ons Trefpunt' een toneeluitvoe ring
gegeven door de to neelvereniging
W .w.K.
Uitgevoerd zal worden het blijspel in 3
bedri jven: 'Het stee dat hom toukomt'



Café - Bar - Eetcounter
'LEWEMBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

• njeuwbouw
• verbouw

• onderhoud

•
tevens verhuur

van
AUTOBOXEli

•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerw.olde

Open van 10 uur v.m. tot 2 uur.
Maandag en donderdag tot 1 uur.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Bo vag-hd

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,

bromfietsen
ZÜNDAPP - KREIDl ER - GARE l U

.vESPA - TO MOS - YAMAHA
-f ANTIC

• AJIe kleuren en moddJen UIt 'tOOITOOd
leverbaar . Vele cccesso ees en onderdelen

• Primo service en reparatie

RIIKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Wer kpl aats ' 5 m aandags de gehele

dag ges loten

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien .
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wi j u graag zien.

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

Sla.ter - "en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. 05902-1 383

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 1I
GARMERWOLDE
tel. 050-487501

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Vork!

KOM EN BLIJF GEWOON
BIJ :

~
Hofstede in

.,hesin.e
Verf- Glas - Behang
- Klompen - Laarzen

Van der Molen
leyert nllet

alleen
zonneschermen
Natuurlijk m ak en wij graag een
scherpe offerte voor u als ' t om

een zonnescherm gaa t .
Haar tevens houdt onze afdeling

ze ilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden va n markiezen,
of m et het r epare re n van tenten.
Ons leve r ingsprogF'am ma omvat

verder:
vouwwanden, verduist e r ingen.

rolluiken. voorze tramen en
konstrukt iew e,.k en.

Infonneer vrijbli jvend naar on ze
mogel ijkheden e n p r ijzen.

Fa. It. v.d.
Itolen" Co•

Kantoor en werkplaats :
Oude Rijksweg 12. Garme rwolde .

tel. 050-487098 .

Adviseuze voor Lewenbcrg :
mevr. H . Drewes. Meerpaal 170.

tel. OSO-41OS31.

o

e

THESINGE
Telefoon 1262

Rund-
en Varkens

slagerl]

Bestellingen worden bezorgd:
vrijdagmo rgen te Thesinge

vrijdagmiddag te Garmerwolde

J.L. HAVINGA
Luddest raat 1

TEN BOER
05902-2946

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

Grote partijen perkplanten, zoals
TAGETES - SALVIA'S - AGERATUM

- GERANIUM - ENZ. ENZ.

Verder levering van alle soorten
bloemstukken , bruidsboeketten en

grafwerk

GARMERWOLDE
050-487280



de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

10% premie

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
k. iansen

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

Tel. 050-487365.

Rabobank ~
GARMERWO LDE

Dorpspraat

Flauw van 't geijkte uitgaansleven?
Ga dan eens naar de Molenweg 7!

Tot kijk bij Café van den Toorn , Thesinge!
(Wij verzorgen ook vergaderingen, recepties, e.d .)

Dealer van onderstaande merken:

• Fendt en Landini traktoren

• Hassia
• Krone
• Kuhn
• Kuilsnijders
• Mengele
• Vicon
• New Holland

• P.Z.
• Rumptstadt
• Schuitemaker
• Westfalia melkmachines en stallen

W ij houden ons gaarne aanbevolen voor levering en
reparatie van bovenstaande merken.

Verder houden wij ons aanbevolen voor levering van
nieuwe- en/of gebruikte auto 's.
Benzine - Doorsmeren en olieverversen - Uitdeuken 
Spuiten - Auto-accessoires.

oudman
thesinge b.'L

garage- en mechanisatiebedrijf
telefoon 05902-1 321 en I 536

' t Is zover. Na een modderige winter is
het voo rjaar gekomen met z'n
zomertijd, krant en nieuwe weg.
Tja, die weg , dat was me wat. Het
begon allemaal toen er naast de
boerd erij van Bus een stacaravan
geplaatst werd . Geruchten overal.
Slechts een enkeling wist 'Dat is voor
de weg' .
Begonnen ze me daar vlak voor de
winter de weg op te breken. Een troep
dat het w as. Klei, regen , sintel.
Gelukkig dat 's avonds alles opgeruimd
werd. Alleen 's morgens 'Filevorming'
te Garmerw olde. Wacht t ijden (soms)
tot een half uur. Geadviseerd wordt via
Thesinge te rijden.

Een feest werd het voor de brommer
crossers, toen het werk tussen Kerst
en Nieuwjaar werd stilgelegd. 'Bergie
op en Bergie af'.
Doordat de w eg, nadat hij geëgaliseerd
was, we rd gebruikt als racebaan, kon
het niet anders, dan bij regen de
Dorpsweg veranderde in een meren
gebied . Gelukkig is st raks al het leed
geleden en hebben we een mooi
verharde weg met parkeerstroken bij
de dokter, de bank, de kerk en de
boerderij van Stollinga.
Voor de voetg angers is er een voetpad
langs de Dorpsw eg, waar het veilig
toeven is, wanneer er toch nog een
snelheidsmaniak door het dorp raast .



'Van mijn reis naar Thailand nam ik deze olifant mee. Echt houtsnijwerk. De
slagtanden en de hoeven zijn van echt ivoor. Die tanden heb ik er voor de terugreis
uitgehaald, stel je voor dat ze zouden breken'.

Aan de praat met ...
JAN WIGBOLDUS

'Je kreeg door de lezingen die je hield
natuurlijk veel kontakt met de mensen
daar. Of viel dat wat tegen? '
'Beslist niet ! Een van de dingen die me
er opvielen was dat de Amerikanen zo
bijzonder gastvrij zijn. Kontakten heb
je er dan ook in een handomdraai.
Ook al doordat het daar de gewoonte
is dat je er als vreemdeli ng enorm veel
voor interviews wo rdt gevraagd - voo r
de kranten zowel als voor TV en radio .
Ik heb er dan ook heel wat interviews
weggegeven !'
En dan komen ook de fotoalbums met
'plaatjes' uit de USA tevoorschijn.
Maar niet alleen foto 's , ook krante 
knipsels, ansichten, brieven hebben in
die albums een plaats gevonden.
Ons oog valt onde r meer op een paar
bladzijden met foto's - alles in kleur
uiteraard - waar Jan gebukt met blote
voeten in het glasheldere water van
een beek met iets bezig is.

'J a, geloof het of niet, maar ik was
daar aan het goudzoeken! Nee,
serieus! Je wast het fijn e steengruis en
kijkt dan goed of je een gele metaal 
glans kunt ontdekken in wat er in je
zeef overblijft . Nee . .. 'k heb niets
gevonden, dat niet . Maar nog steeds
zijn er veel mensen daarmee bezig, in
de hoop een beetje geluk te mogen
hebben '.
'Ma ar als we het goed begrepen
hebben, was Amerika voor jou nog
maar het begin' achte raf gezien?'
'Ja, dat was eigenlijk wel het begin,
zoals ik al zei. Het jaar daarop, in '75
dus, werd ik weer uitgezonden, nu
naar Noorweg en. Dat was echter niet
zo'n lang verblijf. Het ging daarbij
vooral om diskussie-bijeenkomsten
over algemene onderwerpen, met
name over de Europese Economische
Gemeenschap.
Het jaar 1976sloeg ik over, maar
Nieuwjaarsdag '77 vertrok ik voor een
reis van zes weken. Ik ging toen naar
een w ereldconferentie van plattelands
jong eren in Nieuws-Zeeland. Op deze
reis zag ik dan ook in werkelijkheid de
ananassen groeien, want we deden
Hawaï nog even aan ook . Verder
hebben we toen nog even voet aan
gron d gezet op de Fiji-eilanden, ook in
de Stille Oceaan.
Na de conferent ie reisde ik af naar
Melbourne in Australië om er een oude **

'Het land heeft dus naar jouw gevoel
zijn rijkdom te danken aan zijn aard
olievond sten en aan niets anders.'
'Ja, maar je moet niet denken dat alle
inwoners van het land dan ook rijk zijn !
Integendeel I Je ziet er de schr ilste
tegenstellingen. Een sociale midden
klasse zoals we die hier kennen ,
bestaat daar eenvoudig niet . De
mensen zijn er ontzettend rijk 6f
ontzet tend arm, iets daartussen in vind
je er niet .'
'Door al die buitenlanders zal het land
toch wel veel invloed vanuit onze
streken ondergaan, dacht ik. Kun je
dat ook merken?'
'Ja , in Teheran w el, maar op het
platt eland merk je daar to taal niets
van. Daar is de bevolking ook
straatarm. Er wonen veel mensen in
hele kleine vertr ekken daar, de mensen
slapen er op de gro nd en veel mensen
zijn er ondervoed ook nog. Het voor
naamste voedsel daar is rijst. Nogal
eenzijdig dus. Er is een groot tekort
aan melk en melkprodukten en daarom
w orden er dan ook van die projekten
gestart waaraan ik meewerkte. Het lag
zo'n 20 kilometer buiten Teheran, maar
ik woonde wel in die stad, in een hotel
kamer . 't Was trouwens wel een hele
reis om bij het projekt te komen , je
deed er zo'n twee à twee-en-een-half
uur over want de wegen zijn er ook
bijzond er slecht.
Teheran zelf is trouwens een lelijke ,
rommelige stad. Je hebt er nog legio
open riolen, waar nota bene de
mensen ook hun was in doen . . .!
En dat in een stad met rond de drie-en
een-half miljoen inwoners ...
Nee, geen leuke stad om in te wonen.
Je moet er met die open riolen ook wel
erg op je gezondheid letten natuurliik .
Het drinkwater was er dan ook niet al
te veilig. Zelfs mijn tanden poetste ik
niet met wa ter maar met Saven-up . . .'
'Had je er veel kontakt met de
bevol king , Jan?'
'No u, dat was wel erg moeilijk hoor. J e
leeft er als we sterl ing geïsoleerd en dat
viel me w el tegen. Je weet natuurlijk
dat de Islamit ische godsdienst heel
wat feestdagen kent . Nou, op elke
godsdienstige feestdag ligt alles er st il.
Dan kun je vr ijwel niets beginnen. Je
staat er als buitenlander, als niet 
Islamiet, volledig buiten . En dan -Iaat
ik niet over het eten beginnen. Dat is
wel zo volkomen anders dan wat we
hier gewend zijn.
Maar 'k ben blij dat ik dat ook eens
beleefd heb. Als je jong bent , is het
goed , geloof ik, dergelijke toestanden
ook eens te bekijken . Je ziet dan van
alles veel meer de betrekkelijkheid in.
En je ervaart dat het op allerlei plaatsen
nog niet zo leuk is, ook al lijkt het aan
de buitenkant en op een afstand zo
best . Wat me van Amer ika
bijvoorbeeld ook is bijgebleven zijn de
toestanden daar wat betreft de tegen
stellingen die er bestaan tussen blank
en zw art .
Maar nee, die ti jd in Teheran . . . Kijk, ik
ben een doorbijter hè, er moet iets
gebeuren! En dat lukt daar ook zo
moeilijk. Hier in het dorp bemoei ik me
ook nogal veel met bepaalde
aktiviteiten. Er moeten dan wel eens
harde noten gekraakt worden, maar
dat kan nou eenmaal niet anders; ik
doe dat ook heus niet voor mijn eigen
plezier, al denken sommigen dat
misschien.'

Jan Wigboldus, zo langzamerhand een
bereisd man die al heel wat meer van
de wereld heeft gezien dan menigeen.
Een man die zich betrokken voelt bij
veel van wat er in zijn omg eving én
daarbuiten gebeurt.

overtu igd dat de hele Perzische
economie van deze mensen afhangt.
A ls die allemaal ineens het land uit
zouden gaan, zou de hele Perzische
economie naar mijn gevoel ineen
storten' .

'als iemand v err e reizen doet,
Dan ka n hij veel ve rhalen '.
Zo be gin t een oud li edje. De waarheid van deze regels heb ben A nnema ri e
Selles en Bob Vos ervaren t oe n ze voor een interview aanbelden bij de
familie W igboldus aan de Do rp sw eg t e Garmerwolde.

kennis op te zoeken. Ik was nou toch
eenmaal onderweg in die buurt. Daar
reisde ik naar toe via Rotuara met zijn
warmwaterfonteinen en Sydney.
Na Melbourne ging ik terug via de
Filippijnen, Hong Kong, Bangkok in
Thailan d, Dheli en Agra in India. Kijk ,
deze houten olifant nam ik mee uit
Bangkok. Vanuit Delhi vlogen we
verder naar Muskat in Arabië en naar
Djahda in Saoedi-A rabië. Over Londen
kwam ik toen in februari weer thuis .'
Degene die nauwkeurig alles over Jans
reizen bijhoudt. is zijn moeder .
Het jaar 1977 bleek internationaal
gezien voor Jan het drukste jaar te
wo rden tot nu toe. In februari van dat
jaar terug van zijn rondreis tot aan
Nieuw-Zeeland, vertrok hij in oktober
direkt daarop alweer naar Teheran, de
hoofdstad van Iran. Dit we rd voor hem
een vrij langd urige kennismaking met
de Arabische cultuur, w ant hij wer kte
er mee aan het op poten zetten van
een Iraans veeteeltprojekt.
'Hoe kwam je daar nou zo aan, Jan ?
Hoe komt iemand nou op het idee daar
zulk werk te gaan doen ?'
'Nou, in de zomer van '77 werd ik
gevraagd wat technisch vertaalwerk te
doen voor een aantal Nederlandse
boeren die naar Groot-Brittannië
verhuisden. Daardoor kreeg ik
bepaalde kontakten die ertoe leidden
dat ik in dat veeteeltp rojekt we rd
betrokken'.
'Hoc beviel je het Arabische leven?'
"t Is duidelijk een heel andere cultuur
daar, zo vo lkomen anders dan hier bij
ons, dat je er wel erg aan moet
wenne n'.
'De taal lijkt me ook wel een gro te
moeilijkheid, of viel dat mee?'
'Nou, meevallen deed het niet . Maar
om toch niet helemaal met de mond
vol tanden te staan had ik bij een
hoogleraar Arabische talen in Leiden
een spoedcursus Arabisch gevolgd.
Maar de taal is niet het enige. De
mensen daar hebben een heel andere
mentaliteit dan wi j, hè. Je moet daar
als westerling we l een enorm aan
passingsvermogen opbrengen om daar
je w erk te kunnen doen.
De allerbelangr ijkste inkomstenbron
van Iran is de aardolie. Om die
industrie daar goed op gang te houden
zijn er in dat land zo'n 90.000 buiten
landers aan het werk. Ik ben er wel van

Als we door mevrouw Wigboldus
gastvrij wo rden binnengelaten, blijkt
Jan - de oudste zoon , om wie het ons
begonnen is - nog niet thu is te zijn . Hij
is nog niet teru g van voetballen. Maar
erg is dat allerminst , wan t bij wijze van
inleid ing babbelen we gezellig over
koet jes en kalfjes - letterlijk dan. Niet
voor niets zijn we gastvrij ontvangen in
een agrarisch gezin.
Dan komt Jan binnen, keurig verzorgd
in 't nette pak .
Na een wat algemene babbe l met hem
willen we toch w el graag komen tot
het doel van ons bezoek: zijn buiten
landse reizen. Hoe is hij daar zo toe
gekomen?
'Wel, het begon met een half jaar
Amerika in 1974. Ik wer d daarheen
uitgezonden door de Plattelands
Jongeren-Organ isatie in Nederland ,
waarvan ik bestuurslid ben. Ook in
andere landen zijn er dergelijke
organisaties en internatio naal onder
houden we geregeld kontakten met
elkaar. Vanuit ons land werd ik in '74
met twee meisjes dus naar de
Verenigde Staten uitgezonden om er
in diverse plaatsen lezingen te
verzorgen over de Nederlandse
landbouw, de Nederlandse kultuur en
over de EEG'.
'Wa ren jullie daar met z'n dr ieën alleen
naar toe gezonden? Of waren er ook
nog mensen uit andere landen?Je had
het imme rs over internationale
kontakten'.
'0 ja! Erwaren nog zo'n veertig
afgevaard igden van zusterorganisaties
uit alle delen van de wereld '.
'Je zei dat je daar in de VS lezingen
ging houden. Dat kon je toch niet in je
moedertaa l doen , is het wel ?'
'Nee, onze voertaal wa s natuurlijk
Engels en dat leek me voor mijn vertre k
wel een heel avontuur. Op school
blonk ik eigenlijk noo it zo uit in talen .
Maar ik zorgde er wel voor mijn zaakjes
voor elkaar te hebben. Dat leek me de
veiligste weg . Nee, ik deed het echt
niet voor de vuist weg, 'k had alles
keurig op papier staan hoor'.
Na aankomst had de groep een week
de t ijd gekregen om te akklimat iseren.
Maar to en moest iedereen dan toch
we l 'los'.
De helft van de tijd die hij in de USA
doorbracht, drie maanden dus,
verbleef Jan in de staat Pennsylvania.
'Daarvan zul je dus ook wel de meeste
herinneringen hebben overge houden ,
nietwaar?' verond erstellen we.
'Ja , dat zou je wel zeggen . Maar toch
heeft vooral de staat California bij mij
wel de sterkste indru kken nagelaten.
Weet je, het is geloof ik een van de
moo iste staten van dat land , bijna
tropisch van klimaat.
Het wonderlijke is dat er letterlijk alles
best groeit , op één gewas na: de
ananas wil er niet lukken. Maar ook dat
heeft Amerika binnen zijn dome in,
namelijk op Hawaï. Anan as heb ik ook
zien groeien, maar dus niet in dit half 
jaar in Amerika'.
'Heb je als boerenzoon ook nog veel
contacten met Amerikaanse collega's
gehad?'
'Jazeker! Een maand lang heb ik
bijvoorbeeld doo rgebracht op een
grote veeboerder ij. een ranch in
California, dicht aan de grens met de
staat Nevada. Het echte ranchersw erk
heb ik daar ook geprobeerd: veel
paardrijden, 'k heb me geoefend in
lassowerpen ook nog . Ja - tot m'n
achterwerk er we rkelijk pijn van deed,
heb ik op de paarden gezeten.
Trouwens wat Nevada bet reft, wa ar
die ranch dus vlak bij ligt: wisten jullie
dat dit de enige staat in de USA is
waar gegokt mag wo rden? Dat is in
alle andere staten namelijk verboden,
maar Nevada heeft er dan ook zijn
belangrijkste bron van inkomsten
aan .. . Die ranch waar is was ligt
trouwens in een prachtige, ongerepte
streek. W ie de TV-serie 'Bonanza'
heeft gevolgd, weet aardig hoe het er
daar uitz iet, want die opnamen werden
gemaakt dicht in de buurt van de
plaats waar ik toen was.'



Op zaterdag 8 april had de prijsuitreik ing van de wedstrijden in de competitie
1977-'78 plaats. Tussen de diverse prijsuitr eikingen door werd er gezellig gekaart en
gesjoeld. Mede door de goede opkomst werd het als vanouds een gezellige avond .

H.C. .tOe Goede Vangst' 
Garmerwolde - u nog steeds in de directiekeet van

Heymans het plan voor de Dorpsweg
in Garmerwolde kunt bekijken?

- er in het Damsterdiep een paartje
Futen rondzwemt?

- deze vogels hun jongen soms op de
rug meedragen?

- na een uitgebreide enquête bleek dat
er nog een paar mensen zijn die
inderdaad weten dat je op de Dorps
weg maar 50 km per uur mag rijden?

- dat de regering dit jaar waarschijnlijk
geen Staatsleningen meer uitschrijft

-deregering - om toch aan de
benodigde geldmiddelen te komen 
overweegt wat vaker een snelheids
controle uit te voeren op de Dorps
weg in Garmerwolde?

- mevrouw v.d. Leen-Oosterheert,
jarenlang kleuterleidster in Thesinge,
kortgeleden moeder werd van een
flinke zoon?

- zelfs redaktielid Geert Boschma heeft
beloofd op de Dorpsweg slechts 50 te
rijden?

- Bob Vos zéér laat bij Jan Wigboldus
wegkwam?

- u zelf ook 'wist-u-dat ' gezegdes mag
insturen?

- en dat we mogen boffen als de beide
GEO's ook volgend jaar nog betaald
voetbal blijven spelen?

- Ernst Happel na lang beraad toch
maar niet naar GEOkomt?

- wij als redaktie uit principe niet naar
Argentinië zullen gaan?

- dat u nu weer helemaal 'bij' bent?

WIST U DAT ...

633 punten
622 punten
580 punten
577 punten
569 punten
561 punten
538 punten
535 punten

PUNTEN
856.3
658.1
390.7
363.1
316.8

5460 punten
5229 punten
5092 punten
5048 punte n
4846 punten
4770punten
4759 punten
4743 punten

Uitslag zondagcompetitie

KLASSE A - Algemeen kampioen: G. Boer

PRIJS AANTAL GRAMMEN
1G. Boer 234 31115
2 A. Kampen 211 22355
3 M. Blink 118 13635
4 A. Steenhuis 125 12155
5 D. v. Hoogen 121 9790

KLASSE B

1A. Huisman 247 14230 431.6
2 S. v . Bruggen 90 12090 332.8
3 H. Zewuster 80 12090 321 .8
4 H. ten Cate 102 10740 316.8
5 J. Klinkhamer 85 6200 209

Uitslag zaterdagcompetitie
Algemeen kampioen: Tj . Arends

1Tj. Arends 148 10385 355.7
2 S. v. Bruggen 77 7595 228.9
3 M. Blink 62 6200 186
4 H. Huiting 42 6570 167.4
5J .D. Slachter 62 5045 162.9

Kampioen zw. gew .: S. v. Bruggen
Kampioen gr. aant .: M . Blink
Verder wer den er nog bekers uitgereikt voor de zwaarste brasem en de zwaarste
voorn , namelijk als volgt :
zondagcompetit ie zwaarste brasem (990 gr.l G. Boer

zwaarste voorn (300qr.) B. Prins
zaterdagcompetit ie zwaarste brasem (850 gr. ) G. Boer

zwaarste voorn (240 gr.l M. Blink

Uitslag sjoelen
1 Mevr. v. Hoogen
2 A. Steenhuis
3 Mevr. Maat
4 Mevr . Lange
5 Mevr. Terpstra
6 Mevr. Steenhuis
7 Mevr . Bol
8 Mevr. Zewuster

Uitslag kaarten
1 E. Terpstra
2S . Veninga
3 H. ten Cate
4G. Boer
5 G. Klinkh amer
6 S. v. Bruggen Sr.
7 Mevr. Veninga
8 Mevr. Klinkhamer

TE KOOP: 1 brandstoftank, 1200liter
inhoud. K. Jansen, Transportbedrijf
Garmerwolde 050-487365

TE KOOP: Land-Rover Pick Up, typ e
10911. Laadverm. 1000kg.
K. Jansen, Transportbedrijf Garmer
wolde 050-487365

TE KOOP : Enkele schapen met
lammeren. Jo Blauw, Schutterla an 21,
Thesinge

TE KOOP: Zo goed als nieuwe rieten
hondemand , groot model. Prijs f 60,-.
P.J. van Zanten, Dorpsweg 31,
Garmerwolde

TE KOOP: Prima kampeertent
wagentje, met torsievering, uitneemb.
keukentje, met verw isselb. laad
vloertje. J . Noordhof, W.F.
Hildebrandstr. 33, Garmerwolde.

TE KOOP: Best houten ledikant , kleur
teak, met spiraal- en polyethermatras.
J . Noordhof, W.F. Hildebrandstr. 33,
Garmerwolde

TE KOOP: TV-tafeltje, draaibaar blad,
op zwenkwieltjes, op verchroomde
poot. J . Noordhof, W .F. Hildebrand
straat 33, Garmerwolde.

TE KOOP: Zo goed als nieuwe lucht
bedden : 1 tweepe rsoons en 2 één
persoons.
J . Noordhot. W .F. Hildebrandstraat 33,
Garmerwolde.

STOOMFLUITJES

Eengratis rubriek voor abonnees.
(Niet elke maand dezelfde e.u.b.}

PUZZEL

horizontaal
3 kortaf
8 w indhoos

10 groente
11 muzieknoot
12dier van de leesplank
14aanhef van een rondschrijven
15 lastdier
18streelt
20 oude lengte maat
21zonnegod
22 in de handel verboden gewicht
24 voertuig
26 deel v.e. trui
27 lidwoord
29 drank
31 echtgenoot
33 rust ig
35 jong dier
36 lokmiddel

verticaal
1 verdroogd
2 benzinemerk
3 hij staat voor .. .
4 meisjesnaam
5 spoorwegen
6 voornaam v.e. tennisspeler
7bezoeker
9dier

13tweetal
16wordt zeer zelden geboren,

maar wel in 1977
17oude lengtemaat
19kledingstuk
21 zonnegod
23 . .. journaal
24 zuivelprodukt
25 ziekte aan de ogen
27 . . . spektakel
28 landbouwwerktuig
30 staan verv.
32 jongensnaam
34 balkend geluid v.e. dier?


