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Te voet de wereld rond
Deze maand komt het interview te vervallen. De Garmer &
Thesinger is er trots op, dat wij inplaats daarvan een
eerste aflevering kunnen brengen uit de reeks artikelen die
RUDYen RENEE BREMER schrijven over hun wereldreis.
Voor bekenden van de Bremers: ze zijn nog steeds in
Mexico, o.a, door ziekte van Renee, die overigens weer
langzaam opknapt. Post blijft welkom: op het moment is
hun adres: Primer Block 1, Colonia Pueblo Nuevo, MATIAS
ROMERO (Oax.) Mexico.

De dikke Statenbijbel , waar
Thesinger dominees zo'n 300 jaar
boven hebben staan preken, is
nog steeds niet terug op zijn
oude vertrouwde plaatsje: de
kansel van de Hervormde Kapel.
Het boek, dat in 1665 gedrukt is
door Jacob Braat in zijn fabriekje
De Werckende Hoop in
Dordrecht , zag er een paar jaar
geleden net zo haveloos uit als
de kapel zelf. Allerle i bladen
waren kapot, van de zijkanten,
die vermoedelijk wat rafelig
waren geworden, had iemand
hele repen afgesneden; complete
pagina's waren ook verdwenen.
In 1974 is de bijbel tegelijk met
de kapel gerestaureerd ; het ziet
er nu weer fraai uit, maar daar ,
genieten maar weinig mensen',
van. Want het boek ligt al weer
een hele tijd in het kantoor van
de Stichting Oude Groninger
Kerken. Deze Stichting durft de
grote bijbel eigenlijk niet meer in
de kapel op de kansel te leggen,
want er wordt in kerken heel wat
gejat vandaag de dag. Uit de
oude kerk van Saaxumhu izen is
in een nacht het complete
snijwer k van een herenbank
verdwenen, orgelpijpen worden
meegenomen en ook worden
pagina's uit oude statenbijbels
gesneden. En zo ligt de nieuwe
lederen band van de Thesinger
bijbel eenzaam en alleen te
glimmen in een kast aan de
Groninger Praediniussingel.
Op zich jammer, want hij is erg
mooi geworden. Het restaureren
van een bijbel wordt gedaan dOOI
nonnen in het Norbertinessen
klooster Sint Catharinadel in
Oosterhout. Met engelengeduld
vullen zij alle gaten in de
pagina's weer op met een soort
papierpap die na het drogen een
geheel vormt met de
oorspronkelijke pagina. De
pagina is zo weer heel wat het
papier betreft; de verdwenen
tekst wordt niet gerestaureerd.
Wie in de Thesinger bijbel het
boek Jesaja wil lezen moet er
wel een zakbijbeltje bij hebben,
want hele stukken ontbreken en
daarvoor in de plaats is nu blank
papier gekomen. Jesaja is zo
beschadigd omdat hij precies
midden in de statenbijbel zit
waardoor het boek op de kansel
alt ijd bij Jesaja openligt.
Eeuwenlang hebben Thesinger
dominees met hun ellebogen op
Jesaja geleund: het heeft de
oude profeet nogal verminkt.

De Thesinger
Bijbel
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Garmerwolde
heeft een
nieuwe meester

Meester Groenhagen is benoemd
tot hoofd van de openbare lagere
school te Garmerwolde. In tot aal
waren er 24 gegadigden voor
deze functie.
Meester Groenhagen (30 jaar)
woont nu nog met vrouwen twee
kinderen (een meisje van zes en
een jongen van twee jaar) in
Appingedam.
Met ingang van het nieuwe
schooljaar hoopt hij de
'meesterswoning' in
Garmerwolde betrokken te
hebben. In een volgend nummer
hopen wij hem nog eens te
interviewen.

Op zondag 10 juni had 'Wester '
een fietstocht voor haar leden
georganiseerd.
Kees en Meenje Jansen hadden,
evenals het vorig jaar , een tocht
van ongeveer 45 km uitgezet.
Om 10 uur gingen we met 23
personen in Zuidlaren van start.
We reden langs Schuilingsoord,
Anloo, Eext, Gasselterbossen,
Papenvoort, Borgerbossen,
Anderen, Gasteren, Schcpborg,
Zuidlaren, waar we om ongeveer
5 uur terug waren.
AI was het weer minder zonnig
dan het vorig jaar, het was toch
weer een zeer geslaagde dag. De
meeste deelnemers gingen met
zadelpijn naar huis, maar zijn
vast van plan het volgend jaar
weer mee te gaan.

Fietstocht
Rederijkers
kamer 'Wester'

Bovenstaand bericht was een
publicatie van B & W der
gemeente Groningen.

Wij feliciteren het aktiecomité
voor het behoud van de
kleuterschool te Ruischerbrug
met het behaalde succes!

Klaain Grut wordt
dependance van De

Swoaistee
De openbare kleuterschool Klaaln Grut aan de Wol dweg In
Rulscherbrug, waarvan Is gemeld dat de school zou worden
opgeheven. met Ingang van 1 augustus 1979een dependance
van de school De Swoalstee k .o. en I.o. in Lewenborg.

Volgende maand: Het leven in
Mazatlán.

zwemmen - legen een zeer
woeste, zeer sterke branding in,
en dus met al je kracht , dat wel 
om 'buitengaats' een heel
gesprek te kunnen houden met
een oestervisser, die daar in ruim
vier meter water, gewoon in zijn
zwembroekje, de oesters een
voor een ophaalt en in zijn van
onderen met een netje
dichtgemaakte, opgeblazen auto
binnenband deponeert.
De man was goedlachs , en wilde
ons graag zijn oestermes lenen
voor een duikje - maar hij wilde
niet zeggen hoeveel hij
verdiende. Gezien een lichte
oorontste king en onze
onbekendheid met wat er op de
bodem van de Stille Oceaan
ronddoolt, leek het ons niet dat
we daar beneden veel konden
uitrichten. Wat zijn verdiensten
betreft : de man was duideli jk niet
rijk , maar hij haalde ook
prachtige schelpen op die hij als
souvenir aan rijke Amerikanen
kon verkopen, dus hij zal all icht
een beter inkomen hebben gehad
dan de bevolking van de arme
bergdorpjes van het Noorden
waar we doorheengetrokken
waren. Maar het leven aan de
kust is dan ook beduidend
duurder: in de bergen van Sonora
konden we, dankzij de
goedgeefsheid van de bevolking,
met z'n tweeën leven van f 6,
per dag, in de bergen van
Chihuahua van f 9,- per dag, en
in de steden van minder dan
f 15,- per dag (behalve natuurlijk
in Los Mochis, waar we een
hotel betaalden); in Mazatlán was
f 15,- alleen voldoende als we
de zee en de toeristen de rug
toekeerden en gingen eten in de
st ille, armoedige straatjes achter
het centrum , waar een maaltje
gebakken vis met tortillas
(maispannekoekjes) en frijoles
(bruine bonen) nog alti jd maar
f 2,50 per persoon kost. Dat
deden wij dan ook. Want wie wil
er nu voor veel geld in een
helverlichte toeristentent zitten ,
als het èchte Mexico twee
straten verderop ligt?

harteli jk dat vrijwel elke auto
stopt. Als we gewild hadden,
waren we in een dag en een
nacht helemaal tot in
Guadalajara gekomen, in de
cabine van een ontzagwekkende
wegreus die van Los Angeles in
de Verenigde Staten met een
constante snelheid van ruim 110
km per uur naar Guadalajara
raasde· maar die toch wel
degelijk voor ons gestopt had.
Maar dat wilden we niet: na vele
uren denderen- en na een
heerlijke lunch van
garnalencocktail en geroosterde
kip (want zolang ze op de weg
zitten hebben Mexicaanse
chauffeurs nergens t ijd voor,
maar als ze even stoppen hebben
ze tijd voor alles; en ze laten hun
'gasten' waarachtig niet betalen)
-kwamen we in de buurt van de
beroemde badplaats Mazatlán,
de enige plaats waar de
hoofdweg binnen loopafstand
van de kust loopt , en daar zijn
we uitgestapt.
Mazatlán is terecht beroemd: het
plaatsje is verrukkelij k. We
vonden een kampeerplaats onder
wuivende kokospalmen, op zo'n
100 meter afstand van de
bruisende oceaan, die hier
waarachtig tussen de rotsen van
de diepe baai een aantal echte,
brede zandstrandjes gevormd
heeft. Ons kampeerplaatsje
deelden we met een aantal
Amerikanen en een veel groter
aantal muskieten en ander
zoemend gespuis , maar och,
zowel aan Amerikanen als aan
muggen en steekvliegen raak je
aan deze kust wel gewend. Het
uitzicht op het strand wordt
bedorven door de vele grote
hotels die pal aan zee gebouwd
zijn, maar daar staat tegenover
dat de zonsondergang achter de
grote rotsen, die tot ver in de
oceaan liggen, onvergetelijk is,
en dat de halve cirkel van
duizenden lichtjes van het
eigenlijke stadje Mazatlán elke
avond weer een toverachtig
schouwspe l biedt. En het is toch
steeds weer wonderl ijk om in het
centrum van een stad pelikanen
op het strand te zien landen, of
om tussen de kokospalmen door
omhoog te kijken en in plaats
van zeemeeuwen grote
fregatvogels boven je hoofd te
zien zeilen; zoals het ook
wonderlijk is om maar
tweehonderd meter te hoeven

De kust van de Stille Oceaan
Dwars door Noord-, Midden· en
Zuid·Amerika, over de hele lengte
van de Nieuwe Wereld, loopt de
Panamerican Highway, de grote
autoweg die Canada en de
Verenigde Staten verbindt met
Brazilië en Argentinië. In Mexico
is het een tweebaans-autoweg,
die van Nogales naar het Zuiden
loopt, evenwijdig aan de kust van
de Stille Oceaan maar gemiddeld
wel 50 km verder landinwaarts.
ueze weg IS een van Mexico 's
twee hoofdwegen en dus zeer
druk; het is bepaald geen lolletje
om erlangs te wandelen, en erop
wandelen is levensgevaarlijk.
Bovendien loopt de weg
honderden ki lometers lang door
de kustvlakte. De hitte is
tropisch , en overal zie je
kokospalmen , bananenplantages,
rieten hutten en stalletjes met
ananas, mango's of avocado's,
terwijl zich heel in de verte de
uit lopers van de Sierra Madre
van Durango tegen de horizon
aftekenen. Maar het regent hier
veel, en er zijn dus veel sloten en
plassen, omzoomd met hoog riet
en een soort wilgen; het
landschap is vlak, de lucht vaak
bewolkt, het land dichtbevol kt en
hitte en geboomte mogen dan
tropisch aandoen, maar het
totaalbeeld is toch niet zo erg
verschillend van een wandeltocht
langs een tweebaansweg in
Nederland. En dat is, zoals
gezegd, geen lolletje.
Helaas bleek er, hoe we ook
speurden, geen andere
mogeli jkheid te zijn om van Los
Mochis uit door de staat Sinaloa
te trekken: een echte kustweg is
er niet. Er zijn wel talloze
zijwegen naar de kust, maar die
zijn onderling zelden of nooit
verbonden, zodat je steeds weer
naar die hoofdweg terugmoet; en
de elf rivieren die Sinaloa rijk is,
zijn te groot , te diep en te sterk
om te doorwaden , en zijn alleen
langs de Panamerican Highway
overbrugd - meestal met
tolbruggen . We hadden geen lier
om aan de wilgen te hangen, dus
hingen we onze wandelstokken
maar aan de palmen en
degradeerden we onszelf
noodgedwongen van wilde
trekkers door de bergen tot
doodgewone lifters langs de
hoofdweg.
Voor lifters is Mexico een waar
paradijs: de Mexicanen zijn zo



'Swemmen ien Thaisen' (1930) Schoolreisje: openbare lagere
school . Garmerwolde

9797 PC Thesinge.
G.N. SchutterIaan 28,
telefoon 05902-1957

Café e n cafetaria v.d . Toorn
Molenweg 7

Thesinge

verf-glas-behang-klcrroen-laarzen

CAFÉ 'DE UNIE'
Do rpsweg 65, Garmerwolde

Telefoon 050-4 16253

Garmerwolde
Tel. 050-416280

Voor uw bruiloften, feesten,
part ijen, recepties,
vergaderingen en

bijeenkomsten

SchiJdersbedrüf
H. Hofstede

Sneeuwen ijz.e l zijn gegaan
Café v.d, Toorn blijft bestaan
En mocht u het m isschien niet

weten
U kunt hie r nu ook blijve n

e ten.
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Bied! een volledig ossortimen! voor
kamer en tuin.

Binnenkort ook borderplonten. o.o.
salvia 's, tagetus enz.

Ten Boer
Tel. 05902-2946

Firma
R. Veenstra
BLOEMKWEKERIJ

Ons schoolreisje
Om half negen kwam de bus bij
school. Iedereen was klaar voor
de schoolreis.
Met vroli jke gezichten stapten wij
de bus in. We gingen richting
Leek en Appelscha.
AI gauw kwamen we in Leek aan
snel stapten we uit de bus.
Iedereen had z'n groepje op
gezocht.
De hele morgen hadden we
gespeeld In Leek. Juf flu itte op
haar flu itje en iedereen ging weer
naar de bus.
Maar nu kwam het mooiste, we
gingen naar Appelscha. Na een
poosje rijden kwamen we bij
Appelscha. We gingen eerst naar
het bos, daar deden we allemaal
spelletjes. Maar toen gingen we
Appelscha binnen. Dat was een
pret, want we kregen bij de
ingang een feestneus. We gingen
het eerst in het Spookhu is, dat
was een gegler. Daarna gingen
we in de ca lypso dat ging leuk.
Toen gingen we in een bootje, de
deur ging dicht en het lamp ging
ook uit, dat was een
geschommel en gehobbel in dat
bootje. Daarna gingen we in een
draaimolen die schuin omhoog
ging, dat ging leuk.
Hel was een fijne dag geweest,
vooral in de speeltu in.
Thuisgekomen stonden de
moeders al bij school. We
vertelden , dat we veel pret
hadden gehad.
Na het eten gingen we moe naar
bed. Het was echt een leuke dag
geweest.

Yvon van Leggelo.

maar die gaat niet erg snel. Hij
rijdt wel helemaal om de
speeltuin toe.
Als we weer naar de bus lopen,
merkt Meester dat er een te mln
is. We moeten allemaal op een rij
staan. En toen bleek dat Relnt
Hoving weg was. Hij werd via
een luidspreker omgeroepen, en
zo kwam Reint weer terecht. We
slappen weer in de bus, en gaan
richting Apeldoorn. Daar eenmaal
aangekomen moesten we onze
bedden klaar maken . Er kwamen
ook Belgen bij ons op de kamer.
's Nachts was het op de
slaapkamer erg rumoerig. Ook
hebben de Belgen onze
zaklampen afgenomen, omdat we
er steeds mee schenen.
De volgende morgen waren we
om 6 uur al weer uit de veren.
We kregen onze lampen toen ook
weer. Na het ontbijt maakten we
een lunchpaket. Daarna gingen
we naar de Hoge Veluwe daar
was het erg mooi. Om ± half 8
reden we weer Garmerwolde
binnen. Toen we bij het
schoolplein kwamen was er
niemand te zien, maar we zijn
een rondje gereden en toen we
t6én weer bij het schoolplein
aankwamen stond het er weer
evenvol als de eerste dag.

Ons schoolreisje
Het is ± 8 uur. Er staan veel
mensen voor het schoolplein. Er
staat ook een bus.
In de kofferruimte worden koffers
en tassen ingeladen. We gaan op
schoolreisje. De bus stroomt vol.
We gaan eerst naar het Flevohof.
Onderweg Is er veel te zien.
We rijden Flevohof binnen , ook
daar is veel te zien. Er is ook een
gebouw waar van alles is te
doen.
Dan gaan we naar een hele grote
speeltuin, er is ook een treintje,

De leerlingen van de drie hoogste
en de drie laagste klassen
hebben van hun schoolreisjes
een opstel gemaakt.
De redact ie van de Garmer en
Thesinger Express heeft daar de
volgende drie opstellen uit
gekozen.

Ons schoolreisje
Om ± 8 uur vertrok de bus uit
garmerwolde. We reden over de
grote weg naar assen. Even
verder als assen gingen wij van
de grote weg af over dw ingelo
naar giethoorn. We zijn door
giethoorn gewandeld. We gingen
weer verder op weg naar
f1evohof. We waren om half één
in f1evohof. We mochten 2 uur
vrij rondlopen. We gingen weer
verder langs het veluwemeer tot
harderwijk. Toen gingen we over
de veluwe naar apeldoorn. Daar
hebben we overnacht in de
jeugderberg de Grote Beer.
's avonds na het eten hebben we
een wande ling gemaakt. We zijn
ook langs het grote dierenpark
Bergh en Bos gekomen . Daar zijn

.we bij het gaas langsgelopen. En
meester dacht dat we verdwaald
waren. Maar toen reed er een
auto op de weg waar wei liepen.
De man zei dat we op de goede
weg waren, maar het duurde nog
erg lang dat we weer terug
waren. Direct toen we terug
waren zijn we bijna allemaal naar
bed gegaan. behalve anold is
nog een t ijdje opgebleven. Toen
we in bed lagen merkten we
belgen op onze kamer. We
maakten veel lawaai. Dat vonden
de belgen niet mooi.
De volgende dag was arjan jarig .
Het duurde niet lang meer want
het was kwart voor twaalf. Toen
ben ik gaan slapen . Heelveel
kinderen zelden: st reint slaapt.
Maar ik sliep niet vast: De
volgende morgen om tien uur
kwam de bus. het was een
andere bus als gisteren . We
gingen naar de hoge veluwe.
Daar was het erg moo i. We
hebben er een ijsje gehad . We
kwamen steeds dichter bij huis .
In Weste rbork hebben we pattat
gehad. Het was nu niet ver meer.
Maar we gingen een omweg
maken. Om ± half acht waren we
terug . Ik was erg moe want ik
heb slechte voeten. Ik vond Het
toch wel mooi.

Tiddo Schutter.

Predikbeurten

Moar d' aspirant zat dou al onder
woater
Jans trok het touw dou 'n beetje
op
en Barreld kwam noar boven mit
kreus en hoeskeslak op kop
Hai spaide woater en andere
ballast oet
en was glad doodsbenauwd ien
hoed
De jongens hil 'n om vaast aan
touw
Loat mie d'r oet raip Barreld .. .
gauw
Jans lait hom dou nog efkes
zakken
en Kobus ston aal kloar om
Barreld aan te pakken
Moar wat dou oet het woater
kwam
Dat maik zien leden gladweg lam
Men had hom nait len 't
schoonste woater loat'n zakken
Want blauwe klal en prut was
aan hom bliev 'n plakken
Dou hai bie waal op kroop was
dat 'n lesluk gezich t
En Wimmeg ien kneep baide ogen
dicht
Heur directwoar dei waarkte as
'n zeef
Zodat er ballast en de prut van
achtren ien de rondte dreef
Het was werachtig 'n haile
pongel
En bie 't lopen werd dat 'n vremd
geknongel
Jans onnairde: 'het was een
achterwoartse swangerschap
Moar Wimmegien gaf hom mitain
'n klap
Tegen Barreld foeterde ze: 'doe
haals van 'n vent'
Dat has doe toch wel wait'n kent
Ze hemmen die gaans en aal
verla id
En ik heb 't waark dervan doe
stuk verdrait
Barreld kwam ientussen weer 'n
beetje op verhoal
En zee: 'moak doe moar nait
zoveul kaboal
Doe has doch haildaal gain
beswoar
en gaf 's mie dien aig 'mose
directwoar
De club gaf aan dei oelleg aale
lof
En dronken het misverstand mit
Barreld ien't krougje oaf .

1 juli
Molenaar 2 uur Garmerwolde
8 juli
Ds. de Vries-Batenburq 10 uur
Thesinge
15 juli
Molenaar 2 uur Garmerwolde
22 juli
Dr. P.J. van Leeuwen 10 uur
Thesinge
29 juli
JA Koppers 10 uur Garmerwolde
(e/gem. kerkewerk)

Het is al laang verleden tied 
Moar ik denk nog voak aan
Jaans en Piet
Jans was dou zo gezegd mien
moat
en met Piet wer voak bie 'n zeker
echtpoar proat.
Van 't proatn kwam 't ook wel
ais tot zing 'n
En verder deden wie aan sport en
spring'n
Ook hemmen wie ais 'n keer aan
't swemmen west
Persoon liek bevol mie dat nou
juust nait best
De kwestie was . .. ik had gain
swemmen leert
en volgens Jans en Piet waren
zukke lu gain mieter weerd .
Dat ondervond op 'n keer ook 'n
zekere Barreld
Hal is ien 't woater van
Schipsloot zoo'n beetje marreld
Hom leek dat poltern ook wel
mooi
As 'k kon jongs zé hai . gaf 'k joe
elk 'n fooi.
Dou kwam doar onze gastvrou w
hail vilain noar veuren
En zee: 'Wat mout ik doar van
heuren. Wols doe groag
swemmen Barreld jong?'
'Joa,' zee hal, 'aldernoaste
geern:
Want 'k bin noa 't waark zo
peeklig as 'n heern
Krèk zee vrouw dinges ,
swemmen is ja glad 'n zegen
As mien man swommen het is 't
net 'n zun noa 'n dikke regen
Vroag Jans en Piet er ook moar
noa
Bevalt heur ook glad wonderboar
Nou konnen dei jongs die best
wat trainen
Want anders krigs t doe slag
noo it goud ien bainen
Van alle kanten leek ons dat
meroakel
Moar . . . zee Barreld , nou is d'r
nog 'n moal opstoakel
'k Heb dit aal wel ais voaker
overdocht
Moar ... e 'n badpak heb mie
nog nait kocht
Intussen bleef Wimmegien zien
vrouw d'r ook bie stoan
en zee op slag . . . nou mos doe
vot noar hoes tou goan
op bedsplaank ligt nog 'n rose
directwoar
trek dei moar aan en bis veur 't
swemmen kloar
Zo as zai zegt had wer 't ook
doan
en Barreld was aal gauw weer
ien de boan
De directwoar was wel wat roem
Mor ien 't woater stekt dat nait
op drei of vaier doem
Guoe road wer dou pas duur
En Barreld wer aal 'n beetje
overstuur
Ein laang end touw wer bonnen
om zien lief
En Jans en Kobus trokken stief
Ons Barreld zette zich nog eerst
wat schrap
Moar jongens raip 'n het is moar
'n grap
Sloag oet dien vlerken
donnerkoater

spaarvorm.
voorJOngeren
van 11 Vm 14 jaar
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J. Y. LEGGELO
Telefoon 416389
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Motor of
bromfiets
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Levering van a lle soorten
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Veuraal noar de Duutse kaant.
Kabaret dat was ook in en wie
speulden met veul zin .
Bie Stof en Tut en in 'n 'Daarn',
Veur goede eer en naam.
Moar bie aal dit goue te
overdenken
Mout ik ook aandacht aanwat
droevigs schen ken
Nou was de haile c lub in raauw
'n verkeerss lach to ffe r: Ina wie
verge!'n die nait gaauw.
Maar het leven dat gait deur
En muziek en dans gaven
vergoaderns fleur.
En vroag ie mie nou weer, wat
deen je nog meer?
AI is het 15 [oar leden,
Walt ik nog veul meer wat wie
deden;
Moar dat is zo'n laank verhoal ,
Dat ik din de kla ine uurtjes haal.
Daarom vertelde ik jou dit kört
bestek
Want de rest van dizze oav 'nd is
ook lang nait gek.
Doarom goa ik dit verhoal
besloeten,
Din kinnen ie weer wat aans
begroeten.
Dat de club nog laang mag
leven,
Dat was inderti ed ook oons
streven .
En wil ik de hoop oetspreken,
Over 25 joar binnen ie oons toch
nog nai t vergeten?

S. Hofstede
(oud-voorzitt er).

11 juli '59 ging de club veur 't
eerst aan rit
Waarn gezell ig moar hier wit
Hoagelstainen as doeveaaier
veulen hier dou
In Meppel kwam het bericht al
noar ons tou
Joop V.d. Wege was onze eerste
staa rke man
Tjonge, jonge, dij kon er wat van
'n ainakterwedstried wer op touw
zet
En wer d'r veural op joen
Nederlands let.
Noa 'n poar joar kwam de
veurzittersstoul vrij
En wer Ko vld Wege veurzitter nr.
tw ij
De eerste leden verdwenen en
neien verschenen.
Nog aalt ied oet 'n
veuraanstaande staand,
Gewone mensen stonden nog
aan kaant.
Nog alti jd ston 'n spreker veurop ,
En brochten ainakterwedstried
en busrais gezell igheidstop.
Dij sprekers brachten ons veul
neie dingen,
Zodat wie anders over Oafrlkoa
en sex denken gingen.
Dij sprekers trokken heloas gain
volle zoalen.
Zodat de animo ging doalen.
Een nei bestuur kwam , dij dou
het besluut nam.
Ander luu binnen ook luu,
Aal zeg ik het wel wat cru .
Elke plattelandsjongere mos lid
worden kinnen
Zo wollen zat weer leden winn en
En dat lukte ook zo woar _
AI was hier ook een spreker gain
bezwoar.
Doch wer der ook volksdanst en
natuurlijk sjanst.
De B.P.J.G. wer in Veendam
opr icht,
En 't lidmoatschap een dure
plich t!
Moar het gaf ook 'n bult meer
meuglikheden
Kiek op aander zien gebruuk en
zeden.
Gaf oetwisseln noar boetenland,

(nog ter ere van het

20·jarig ju bi leum)

Noa 20 joar doar stoa je din
Mit gries hoar en 'n onderkin
Nou zo slim is het ook nog nalt
Mor zo piep bin'n we ook nait
En dat dut wel verdrait.
En vraçtrnen jou din hou
Ging darer bie joe tou
Din stoa je daar mi t hand 'n in 't
hoar
Neie besturen binnen wel
verschenen
Maar 't olie notulenbouk
verdwenen
Dus dou ik het moar oet mien
geheugen
Aal zei alles wel nait deugen
De oafdeling van de Plattelands
jong 'n Garm'wol
Kwam in '59 van de grond
Het begun was nait dol
Vergoaderns kwamen mainstied
mi t sprekers rond
Din kwam daar nog 'n vroagen
uurtje achteraan
En doarmit was het dan wel
daan

om mensen naar hun mening te
vragen . . .

Vervolg
Natuurlijk zullen we u via de
Express op de hoogte houde n
van de verdere ontwikkelingen.
Voorlopig komt er een
oriênterend gesprek met B. & W.
over ons bezwaarschrift, en
daarna nog een hoorzitting. Zoals
een van de ondertekenaars van
de brief aan Waterschap en B. &
W. opmerkte: 'Ik zie niet in
waarom die sloot dichtmoet, en
ik zal het nooit inzien.' Een
kwesti e van geld? Dat is, op dit
gigantische bedrag voor de
rio lering , nog maar zeer de vraag.
Dáárom hebben wij opn ieuw aan
de bel getrokken.

P.J .G.
Garmerwolde

Meerderheid
Vanwege de beperkte ruimte in
deze Express, moeten we dit
verslag beknopt houden . Wel
wi llen we nog even opmerken,
dat het hier echt gaat om een
meerderheid van bewoners die de
sloten liever open dan dicht zien.
Van 'tegenstanders' hoor je
nogal vaak, dat het maar om een
klein groepje mensen gaat , die
dwarsliggen. Dat is toch ècht
niet waar. Dat bleek ook wel, bij
onze laatste huis-aan-huis aktie

AROB
Bij deze instantie kan men
bezwaren indienen, wanneer men
vindt rechtstreeks in zijn belang
te worden geschaad door een
beslissing van de overheid (de
'Wet·AROB ' is een afkort ing voor:
de Wet administratieve recht
spraak overheidsbeschikkingen).
Het is een interessante regeling,
die een bepaalde burger of , zoals
in d it geval, een groep burgers de
mogelijkheid verschaft om in
beroep te gaan tegen bepaalde
beslissingen. Wij hebben dat
gedaan , omdat we menen dat we
zeker rechts treeks schade li jden
(een schade die niet in geld is uit
te drukken) wanneer de sloot
gedempt wordt.
Welke schade dan wel? De

Schutterlaan-aktie voor open sloten
I Begin mei werden bewone rs van argumenten zijn zo langzamer-

de G.N. Schutt erlaan opgeschrikt hand overbekend. De huizen en
doo r een verslag in 'de tu inen ligge n vaak zo laag ten
Noorderkrant ' van de raads- opzichte van de weg, dat er zeker
vergadering te Ten Boer, waarin waterschade kan opt reden. Er
het besluit was genomen om de moet dan een dure nieuwe
sloot aan de kant met oneven drainage komen, t~rwijl de sloot
huisnummers te dempen ten de best denkbare drainering
behoeve van rio lering . Op die biedt. Verder is de Schutterlaan
raadsvergadering werd gezegd, een doorgangsweg, waar helaas
dat er niets bekend was van veel te hard wordt gereden . AI
weerstanden tegen dit ettelij ke malen hebben we ook
demp ingsplan . . . via de Express een beroep
Tja, toen was de boot natuurlijk gedaan op onze dorpsgenoten
aan. Want al een jaar daarvoo r om 'gas terug te nemen ' . . .
had de meerderheid van G.N. zonder veel gevolg. Wanneer er
Schutterlaan-bewoners een een trottoir komt, zal er zeker
protestbr ief gestuu rd naar B. & nóg roekelozer worden gereden .
W. van Ten Boer, Gedeputeerde Denk maar eens aan de
Staten van Gron ingen en het Dorpsweg in Garmerwolde!
waterschap Hunsingo. We Bovendien . . . dit voorjaar ook
mochten dus veronderstellen dat weer zie je, hoe fraai de laan
het geacht college wel degelijk eruit ziet met de groene ,
op de hoogt e was van onze bloeiende bermen aan
weerstand tegen dat weerskanten. Wij willen dat
dempingsplan! We beslo ten dus landschappelijke aanzicht
maar om opn ieuw in de pen te houden. Wij geloven namelijk,
klimmen: er werden brieven dat wanneer die riolering er wél
opgesteld voor het Wate rschaps- komt, maar dan zonder demping ,
bestu ur, en voor de gemeentelijke de sloten schoon zullen worden.
AROB-commiss ie. Dan kunnen we overleggen over

begroeiing , over uitd iepen
misschien, terwi j l nu heersende
bezwaren als 'st inkerij'
verdwijnen. Dit zou niet uniek zijn
voor Thesinge: het is elders in de
provincie öók zo gegaan.
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Slaster - Ten Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. OS902·1383

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

welkom.

Bij ons vindt u een keur van kwal itei tsmeubeien.
Niet alleen modem - maar ook klassieke woonvormen

laten wi j u graag zien.

oude r ijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050 -41650 I

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

H.J.

CaU • Bar • Ee ecou neer
' LEWEMBORG'
Win kelcentrum Lewenborg

Groningen

Open van 10 uur v.rn. tot 2 uur .
Maandag en donderdag tot I uur .

'EKKO·SPA A RPLAN'
JEUGDSPAARKLUB
t .b.v, 6- üm IO-jarigen
MET S% PREMIE

~

Van der lIolen
le"erC n~eC

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij grug een
scherpe offerte voor u ah: 't om

een zonnescherm gaat.
Haar tevens houd t onze afdeling

zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw be kled en van markiezen,
of met het repareee n van tenten.
O ns leveringsprogramma om va t

ve rder:
vouwwanden, verduisteringen.

r olluiken, voorze t ram en en
ko nstruktiewencen.

Info rmee r vrijblijvend naar onze
m ogelijkheden en prijzen.

Fa. M. ".d.
Molen Ir. Co.

K.antoor en wmptuu:
Oude Rllksweg 12. GarTnef'WoIde.

tel. OSO'" I6098

~e !foor Le-enborg:
mevr . H . Drewei, Meerpui 170 .

tel OSO-' IOSl !.



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

Tel. 050- 416365

,.RAMSPOR,.BEDRIJF
K. Jansen

Met Pinksteren heeft weer de
jaarli jkse uitwisseling plaats
gevonden tussen Garmerwolde
en het Duitse Kiel.
Dit jaar zijn de Duitsers hier
gewees t.
za terdagmiddag zijn ze
aangekomen waarna ze welkom
werden geheten door de
voorzits ter en het programma
verder in het Gron ings werd
verte ld door de vice-voorzitter,
zodat de Duitsers zich ook
éénmaal (wal de taal betrefl) zich
moesten aanpassen aan de
Nederlanders.
's Avonds was er een kwi s en
werden nog enige stukles en
liedjes opgevoerd van het 2D-jarig
jubileum. Ook de Duitsers
hebben enige liedjes gezongen
voor ons . Vervolgens was er
gelegenheid tot dansen.
Zondagmorgen kon men gaan
Frühshoppen bij Willem maar
ook kon je je gasI iets laten zien
van de omg eving waarin je
woont.
's Middags werd er een puzzel·
tocht op de fiets naar Zeegse
georganiseerd. 's Avonds was er
disco bij de Jägermeister en to t
ieders verrassing werd er om 12
uur een kampvuur gehouden bij
Jansen achter het huis.
Maandagmorgen was iedereen
weer op het sportveld, want voor
de heren was er het trad itionele
voet bal. Dil is al jaren een grole
st rijd. De stand eindigde echter
gel ijk. Verder was er gemengd
touwtrekken. Dit werd door de
Nederlanders gewonnen.
's Middags werd er afscheid
genomen en om ± 5 uur zijn de
Duitsers na een, ook dankzij het
prach tige weer , geslaagd
weekend weer vertrokken.

Het bestuur.

P.J.G.
Garmerwolde

Wie wil voor ons de tuin
onderhouden deze zomer?
J. v. Zwol , G.N. Schutterlaan 6,
Thesinge.

Nieuwe burgemeester
gem. Ten Boer
Wanneer u dil berichtje leest , is
missch ien al officieel bekend
gemaakt hoe onze nieuwe
burgemeester heet. De G. & T.
Express kan zic h erop beroemen
de eerste kranl Ie zijn, die weel
dal het de heer Bultena betreft.
Wij vernamen dit uit zéér
betrouwbare bron.
De heer Bullena, C.D.A., is
momenteel nog burgemeester
van Baflo. In volgende G. & T.'s
zullen wij hier ongetwijfeld meer
aandacht aan schenken.

TE KOOP z.g.a.n. herenrijwiel
Gazelle met versnelling en
terugtraprem.
Dorpsweg 59, Garmerwolde.

stoomf uitjqs

Oörpsproat
Hier is den 'n verhoaltj e over
watter zoal in Tha is 'n rondgaait.
Zo aans joe misschain al wel
wait 'n is Thais'n weer twei
midd'nstanders aarmer. Luut
Oomkes en Piet van zant'n
binn 'n der mit opholl'n. Deurdat
ze allerlei mode rne verandering'n
in heur bedrie f moss'n toupass'n
zaag'n ze 't nait meer zo zitt'n.
Dus gain mölner en gain vervoer
bedr ief meer ien d örp.
Dat 't d örp op sömmige gebied 'n
loch nog wel vrij ainsgezind is,
bliekt wel. De muziekverain 'n was
oetnöd igd deur 'n Duuts d örp om
doar te komm'n speu l'n. Nou
doa r had 'n ze wel oor'n noar ,
zodat op Hemelvoartsdag zo'n
dikke honderd man noar
Duutsl and ging 'n. De react ies dij
'k heurd heb waar'n aalmoal
positief. Met aandere ding'n
komt die ain sgezindhaid ook
boov 'n woater. Dit joar bestalt de
muziekc lub 'Juliana' viefti g joar.
Op 1 september en nog 'n poar
doag 'n wordt dit viert met 'n
grootscheepse optocht. Elk en
ain Is nou bezig om 'n woag 'n of
ander vehikel Ie vers ier'n. Drokte
genog in d örp dus .
'I Is trouwens nail aalmoal mooi
watte r in d örp gebourd. Sömm ige
jongens denk'n dat ze 't
autoried'n al kenn 'n, moar ain
noa d'aan der kriegt 'n ongeluk.
Of ze schait'n in sloot, of ze
ried'n teg 'n aanhangwoag'n aan.
Wil ik groag sluut'n met 'n
proatje over vekaansie. De
schoulkiender benn'n al zo'n
beelje in vekaansieslemming. De
older 'n meschain nog nait
hai ldaa l. Toch wens ik joe
aalrnoal 'n prettige vekaansie
lou!

OJI;td/o// dat..

Annelies.

• de fam ilie Maal inmiddels
Garmerwolde heeft verlaten en
nu in Zuidlaren woonl?
• onze zéér efficiênle bezorger,
Wim Hut , geslaagd is voor zijn
MAVO-diploma?
• onze redactie-medewerksler,
Annemarie Selles, nu mevrouw
Sibon heel?
• in veel landen de 'regen' een
zegen wordt genoemd?
• wij daar langzamerhand wat
genuanceerder over gaan
denken?
• er in de L. V.d. Veenst raal in
Garmerwolde ook nog huizen zijn
waar niel aan verbouwd wordt?

Mijn hartelijke groeIen lerug,
Janna en clubgenolen ! Ook de
andere trouwe lezertj es wens ik
veel plezier in de vakantie, en lol
ziens !

Spreekbuis
Dal waren dan de boeke n. En je
weet hel hè, als jullie ook eens
zèlf Iets willen zeggen, dan kun
je deze rubr iek gebru iken als je
'spreekbuis'.
Hier komt een goed voorbeeld:
een reaktie van een groep
kinderen, die vorige maand de
Jeugd·Express over 'Hel Jaar van
het Kind ' lazen. Lees maar:
Beste mevrouw,
u hebt een stukje in de
Jeugdexpress geschreven.
Ik heet Janna.
Ik zit op club.
We gaan altijd eerst zingen, dan
uit de bijbel lezen, en dan
knuts elen.
Onze club heeft ook een kind
geadopteerd.
Hij heet Kinan Kumar.
We hebben ook al een keer een
brief geschreven.
En we hebben ook al een keer
een tekening teruggekregen en
dat was fijn.
Hartelijk groetende,
Kleine Club.

meenten hun klachten en
wensen vertellen en met z'n allen
zoud en hun toekomsI, hun
were ld bespreken. Maar ja ... de
grote mensen kunnen het weer
niet laten om zic h ermee Ie gaan
bemoei en. Mogen die kinderen
alsjeblieft zél f eens wal zeggen!?
Een schitterend boek (ook voor je
ouders !!) . In t ien spannende
verhalen lees je hoe kinderen in
andere landen leven. Negenti en
bekende en mi nder bekende
nederl andse schrijvers en
lekenaars maakten van dil boek
een waar juweeltje .. .

Vanaf 10 jaar:
'ALS WIJ OOK EENS WAT
MOGEN ZEGGEN', uitg.
Ploegsma, uitgebracht ter
gelegenheid van het Jaar van het
Kind:
Kinderen uit alle landen van de
wereld zijn in een grool
tentenkamp in de Flevopolder bij
elkaar gebracht. Daar houden ze
een kindercon ferent ie, die een
daverend succes belooft Ie
worden . Het was allemaal
begonnen met drie nederlandse
scholieren, die een PARTIJ VAN
HET KIND wilden oprichlen: dan
konden alle kinderen prate n over
hun landen en de versch illende
man ieren van leven. De kinderen

Meisjes en j ongens ran 7·10 jaar
PUDDING·TARZAN van a le Lund
Kirkegaard, uitg. Kosmos,
vertaald door Niels Brouwer.
Misschien ben j ij zelf wel heel
stoer en fli nk , maar je kent vast
we l (op school, of als buurkind)
een jongen of meisje die door
iedereen 'slome' wordt genoem d.
Iwan Olsen is ook zo'n 'sl ome ':
want Iwan kan helemaal niks,
gewoon niks . Op school word t hij
dan ook vreselijk gepest door
grotere, ste rkere jongens die 'm
water in zijn broek gooien en
hem in de w.c. opsluiten. Zijn
vader probeert hem op te ruien
met Tarzan-boeken: zo'n flinkerd
moet Iwan ook maar worden .
Iwan kan zich gelukkig wreken
door een toverdrankje van een
heks, dat maar één dag werkt, en
daarna is hij weer gewoon
Puddlnq-Tarzan .. .
Vrese lijk leuk , met grappige
teken ingetjes: een lesje voor die
stoere pestkoppen, en een
steunt je in de rug voor de
'slomerikken'.

JeUGD

Voor de kleintjes
Bij uitg. Ploegsma te Amsterdam
verscheen de herdruk van 'HET
GELE HUIS', door G.J. Hertz.
Wanneer je dit boek opendoet,
zie je zes voordeuren. Twee op
elke verdieping. Bij het openen
van de deurtjes blijken die de
eerste bladzijden van een boekje
te zijn , dat in eenvoudige
woordje s en leuke kleuren
prent jes laat zien wel ke mensen
en dieren er achter dat deurtje
wonen.
Dit is een heerlijk boek voor
kinderen die net leren lezen, want
ze kunnen zelf steeds uitzoeken
bij welk van de zes verhaaltjes ze
beginnen. Bovendien gebeurt er
in elk huis wel iets . Zo
ontmoeten ze allerlei mensen:
mensen die het erg druk hebben
of juist veel vrije t ijd , mensen die
boos zijn, of blije mensen.
Iemand met veel huisdieren, of
kinderen die een verjaardag
vieren. Allemaal zijn ze anders ·
en iedereen leeft op zijn eigen
manier.

EXPRESS
Vorige maand hebben we het
uit gebreid met elkaar gehad over
het 'Jaar van het Kind'. Bij de
boekenti ps van déze keer kom ik
daar nog even op terug .
Je ziet het goed : véél boekent ips.
Wan t , bofferds die jull ie zijn, er
ligt een zee van vrije t ijd voor je:
de Grote Vakantie. Als jull ie nog
weg gaan , logeren of kamperen
of naar een huisje in de bossen
of aan zee, zul je toch zeker niet
àl die heerlijke vrije weken
wegblijven. Voor een boek is er
altijd wel tij d, lekker thuis op een
regenachtige middag, of liggend
in het zonnetje, of 's avonds . . .
Gewoon wanneer je zin hebt!

lets te vieren?

Dan voor een lekker stusie taart of gebak. even naar

BokkerU Stol

\'Iees Ille\'I·.'U"~
1I ,,'eet Iiest
,,';1;11·••111. Vacature-bank

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bell en naar R.K. Stol ,
Dorpsweg 4ll. Garmerwolde, l el. 050-416292of 730498

J.c. Kaple ynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

~
~
~

Ooslerhamrlklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

H et ad res voor a l u w vlees en f ij n e vleeswaren
Speci al ist in ro llades . droge- en verse w orst

Iedere woen sdag Geha ktdag

;I,: .. , fit· ..... ",' -~: J . FEENSTRA
. ~:. ~ ;. - .,

- ~. ..~=-:__, ~_ " - ,~' Rijksweg 145- ~ ,-,m~- R u isch erbru g
. _ ~. edelslager ~-, .0 "-_.. - T el 050 · 487413 •

Door het vertrek van de heer
Oosting komt zijn bestuurs
funktie als vertegenwoordiger
van Garmerwolde vrij bij hel
GROENE KRUIS.
Kandidaten voor deze funktie in
hel dageli jks bestuur kunnen
zich melden bij de heer Oosting
of rechtst reeks bij het GROENE
KRUIS!!


