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'Als de kinderen met plezier naar school gaan, leren ze beter.'

Aan de praat met een
kersverse Garmerwolder:
Dick P. Groenhagen

Hoewel· het les geven aan drie
klassen in één lokaa l is toch wel
iets waar je aan moet wennen,
dat moet ik toegeven.
Kleine schol en hebben naar mijn
idee echter beslist voordelen.

DE 'JODI'S'
Vlak naast ons zien we een fijne
stereo-set staan . Er wordt een
bandje ingestopt met liedjes die
gezongen worden door een koor
van de P.A., waar de heer
Groenhagen in mee zong. Liedjes
in het Groninger dialect.
Zingen deed en doet hij graag,
vertelt hij.
'Mijn vrouwen ik hebben zelfs
een tijdlang een duo gevormd.
Zongen we, toen we nog verloofd
waren, liedjes voor jeugdsoosen
en bejaardenavond en.
Tweestemmig, met
gitaarbegeleiding van mijzelf.
Leuk man! Ja, een naam hadden
we ook: het Jodi-duo, gewoon
van Joke en Dick. De mensen

LIEFHEBBERIJEN
'Mijn hobbies? Nou, één ervan
zie je daar staan: mijn aquari um.
Hij is nog niet helemaal weer in
orde sinds de verhuizing, nog wat
kaal in de plantengroe i en zo.
De laat ste weken in Appingedam
heb ik er ook niet zoveel meer
aan gedaan, omdat de bak
immers toch leeg moest.
't Is niet zo dat ik er al mijn vrije
tijd in zet, hoor, zo'n man ben ik
nou ook weer niet. Maar 'k vind
het gewoon mooi , die vissen en
zo.
En dan: voetballen, hè. Ik ben al
GEO-lid, zelfs al tot jeugdleider
gebombardeerd. Na de
winterstop ga ik met Goos Bus
de E-junioren leiden. Leuk, man!
Nee, akt ief voetballen doe ik niet
meer, hoe jammer ik het ook
vind. Sinds mijn MAVO·tijd al
niet meer, trouwens. 'k Heb toen
door de voetballerij eens een
gescheurd kuitbeen gehad. Met
het been moest ik toen in de
paraffinebaden en zo, een hele
toestand. En 'k had nog eens een
andere blessure ook, die ook niet
zo voorzichtig was.
Daardoor ben ik eigenlijk een
beetje bang in het veld
geworden, denk ik.'

Onder 'I genol van een koel pifsje uil
de diepe kelder .
Henk Vliem in gesprek met de heer
Groenhagen.

LIEVER EEN KLEINE SCHOOL
'Garmerwolde trok me wel, want
we hebben hier een kleine
school , hè. Daar voel ik me meer
op mijn gemak dan op een grote
schoo l. Een kleine school vind ik
gewoon fijner; je hebt daar veel
meer kontakt met alle leerlingen
dan op een grote. En dat vind ik
belangrijk . Want als het kontakt
tussen de leerkracht en de
leerlingen goed is, gaan de
kinderen met meer plezier naar
school. En dan leren ze beter,
omdat het met plezier gaat.
Een goed kontakt met de
kinderen vind ik echt belangrijk,
weet je. Daarom zijn we ook op
een zaterdag verhuisd. Officieel
kun je daar een dag vrij voor
krijgen, maar dat wou ik toch
liever niet. Dan had er iemand
anders die dag voor de klas
moeten staan . Niet dat ik dat
niet vertrouw, hoor. Maar de
aanpak is anders, hè.
Je bent ze even kwijt en ik vind
dat je dat toch wel kunt merken
als je ze weer overneemt.
In Appingedam heb ik dat ook
wel gehad. Ik was daar namelijk
plaat svervangend hoofd en het
hoofd daar heeft een tijd lang
nogal te kampen gehad met
ziekte.
Dus moest ik hem vaak
vervangen.
Omdat het daar een grote school
was, had het hoofd er een halve
dag in de week vrij voor aller lei
zaken die moesten worden
afgehande ld. Dat nam ik dan dus
ook over. Gesprekken met ouders
van gastarbeiderski nderen
bijvoorbeeld. Daar hadden we er
namelijk toch nog zo'n dertig van
op school. Maar dan stond er
dus zolang iemand anders voor
mijn kinderen. Kwam ik dan de
volgende dag terug, dan
gebeurde het vaak dat ze zeiden:
'Ja, maar van de juf moesten we
dat niet zus doen, maar zó.
Zulke dingen krijg je dan, hè. En
dat vind ik niet erg prettig. De ~

kinderen weten op een kleine
school naar mijn idee beter waar
ze aan toe zijn. Hebben ook meer
kans op voldoende aandacht
voor zichzei f.

Later werd dat de vierde en toen
de vijfde . En in het laatste jaar
daar had ik er nog een stuk of
zes kinderen uit de zesde bij.
'Zes jaar ben ik in Appingedam
geweest , ja inderdaad . Van
september '72 tot zeg maar
september '79.
Die schoo l groeide geweld ig en
er kwam zelfs op het laatst een
dependance bij in een ander
gebouw. Dat gedeelte werd op
den duur een zelfstandige school
en één van mijn collega's aan de
school daar werd er hoofd . De
Klaas de Vriesschool werd dus
weer kleiner en het
leerlingenaantal liep ook wat
terug. Daarom besloot ik maar te
soll ici teren.

APPINGEDAM
'In septemb er '72 kwam ik weer
de dienst uit en ik kon meteen
aan de-slag in Appingedam, aan
de Klaas de Vriesschool. We
woonden er, tot voor kort dus, in
Opwierde.
Dat is van oorsprong een klein
oud dorpje dat dicht bij
Appingedam lag. Maar 't is er nu
door nieuwbouw helemaal aan
vastgegroeid .
'k Begon er in de derde klas.

ons het een en ander uit zijn
levensloop en zijn loopbaan bij
het onderwijs.

VAN MAVO TOT DIENSTIIJD
'Ik ben geboren en getogen in
Woldendorp, een dorp dat zo'n
kilometer of twee, drie ten zuiden
van Termunten ligt. Nou, daar
ben ik ook naar de MAVO
geweest en nadat ik dat diploma
had gehaald, ging ik naar de PA
in Appingedam .
Elke dag van Woldendorp naar
Appingedam, ja.
In 1970 slaagde ik daar voor mijn
akte. Natuurlij k wilde ik wel
graag direkt aan de slag , maar of
dat zou lukken was de vraag.
Want in mei '71 moest ik in
dienst.
Via een goede kennis kreeg ik
een tip dat er een ti jdeli jke plaats
voor me zou kunnen zijn in
Aalsmeer, aan een MAVO-school.
Nou was dat niet direkt iets wat
ik zocht, want voor dat onderwijs
was ik niet bevoegd. En ik had
immers nog helemaal geen
ervaring ook in zulk onderwijs.
Maar ja . . .
Wat die bevoegdheid betreft , dat
was niet zo moeilijk. Ik gaf er
met dispensatie les in
aardrij kskunde en geschiedenis.
Maar leuk was dat toch niet ,
want ik had alleen leerlingen die
deze vakken toch niet op het
examen kregen. Dus . . . je
begrijpt dat ze er maar wat met
de pet naar gooiden omdat het
immers toch niet belangrijk was
voor het examen. Er kwam niets
van terecht , jammer genoeg.
Nee, in '71 ging ik dus wel de
dienst in. Eerst naar Amersfoort.
'k Was ingedeeld bij de Huzaren
van Boreel. Later ging ik naar de
parate troepen in 't Harde. Een
opleiding tot onderofficier of zo
heb ik geweigerd, dat wou ik niet
worden. Want dan had ik immers
twee maanden langer moeten
dienen. En daar had ik geen zin
in.
" k Was BOS-boer, ik moest dus
zorgen voor Benzine, Olie en
Smeermiddelen. Die haalde ik
dagelijks op met een drietonner
vrachtwagen.
'k Was dus gewoon chauffeur op
een auto. Nee, geen
tankchauffeur. Wel ben ik 'ns in
zo'n ding meegereden, maar dat
is gewoon geen doen, zoals die
dingen in het terrein tekeer
gaan.'

gebeuren. Nieuw behang en nog
wat andere dingen. Maar
achteraf hadden we in de kamer
beter effen behang kunnen
kiezen dan dit (met grote,
sierlijke bloemmotieven), want er
schijn t in dit huis geen muur
recht te zijn . Erg is dat niet, hoor.
't Is 'n fijn , degelijk huis, echt
zo'n oude meesterswoning, hè.
Een~ijn ding is ook die kelder
hier. Lekker diep, je kunt er veel
in kwijt'.

Hij is een vlotte , vrolijke prater,
die nieuwe hoeder van onze
schoo ljeugd. Zichtbaar een
blijmoedig mens, iemand die het
leven zonnig inziet en met
kennelijk plezier de wereld inkijkt.
Op een vlotte manier vertelt hij

NOG EVEN WENNEN
Het behang in de kamer is
duidelijk splinternieuw. Ze wonen
nu zo'n week of twee in het dorp,
de Groenhagens . Eindelijk dan!
Vanaf de grote vakantie was het 
althans voor de heer Groenhagen
zelf - met de auto heen en weer
tussen Appingedam en
Garmerwolde, vijf dagen per
week. En zijn dochter Henriêt
reed met hem mee, die ging
meteen na de grote vakantie
naar de eerste klas van Pappa's
nieuwe school.
'Ja, we zijn nog wel een klein
beetje bij onszelf op visite, maar
't went al lekker, hoor. 't Heeft
even geduurd voor we hier in
konden, want er moest wel het
een en ander aan het huis

'Kom d'r in, mensen . De jassen hier maar op, dacht ik.
Als ze d'r nog bij kunnen, tenminste. Kapstokken zijn
meestal te klein, hè. Vooral met dit weer.'
Onze gastheer doelt op de herfstregen die deze
woensdag avond stevig naar beneden komt. Met een vlot
en gastvrij gebaar nodigt hij ons de kamer binnen, waar
hij en zijn gezin zelf nog maar nauwelijks gewend zijn.
Daar zit zijn vrouw , die ons met een even hartelijke
handdruk begroet. De TV die aanstaat, wordt
uitgeschakeld.
Voor de lie fhebbers jammer van de voetbalwedstrijd· en
onze gastheer blijkt in de loop van de avond inderdaad
een liefhebber te zijn . ..



vonden het prachtig en we
werden steeds weer gevraagd.
'Dei jongeluu dei kinn'n dat ja zo
best en hai flu it d'r ja zo aordig
bie', vonden de mensen.
Wat voor liedjes? Nou, die zijn nu
al lang weer ouderwets , hoor.
Dingetjes van Gert Timmerman
en zo; dat soort , weet je wel.
'Nee, ik heb mijn vrouw niet op
de P.A. Ieren kennen. Ze is niet
bij het onderwijs geweest.
Misschien is dat wel goed ook,
want anders heb je al gauw dat
er ook thuis over niets anders
dan het onderwijs wordt gepraat.
Er zij n nog zoveel andere zaken
ook, nietwaar.
Ja, ik hou van muziek, maar ik
heb één handicap: ik zie geen
kans noten te lezen. 't Wou maar
niet lukken en dat vind ik
jammer.
Maar ja . .. 't Is zo droog , hè, die
noten. En 'k heb ze trouwens niet
zo erg nodig, want als ik een
liedje één of twee keer hoor, ken
ik het. Dan speel ik het zo na op
de mondharmonica of op de
blokflui t.
Wat me trouwens leuk lijkt, is
eens een keer te beginnen met
zangles op school met de gitaar
erbij. Maar dat komt nog wel.

HOOFD BERICHTENDIENST
'En dan heb ik nóg een soort
hobby: ik ben instrukteur bij de
BB, bij de Bescherming
Bevolking in Appingedam.
Tja, hoe komt dat nou, hè.
Daar ben ik min of meer bij
toeval in gerold .
Vroeger, als het stormde, was ik
steevast op de dijk bij Termunten
te vinden. Vond ik alt ijd prachtig.
Beperkte en uitgebre ide
dijkbewaking en zo. Toen ik daar
eens over vertelde in
Appingedam, heeft iemand me
ertoe overgehaald bij de BB te
gaan. Die is bij hoog water langs
de zeedijk ook in aktie . Maar ik
zit dan niet meer op de dijk,
maar in een bunker om de
verbind ingen tussen de
burgemeesters van de
dijkgemeenten goed te laten
verlopen. Met radio en speciale
te lefoonlijnen en zo. Da's leuk
werk. 'k Heb een ti jdje geleden
een cursus van veertien dagen
gehad, in Putten , daar ben ik
voor de BB opgeleid tot hoofd
berichtencentrum. Nu moet ik
dus een bepaalde periode in het
jaar zestien avonden achtereen
naar Appingedam, om anderen
ook te leren omgaan met walkt e
ta lkies, veldtelefoons en
mobilofoons en zo. Da's best
leuk om te doen.'
In twee weken opgeleid tot hoofd
berich tendienst? vragen we.
Wijzelf hadden daar in de
militai re dienst een opleiding van
twee maanden voor, zo vertellen
we.
'Ja, dat is zo, daar hadden ze die
dingen ook. Maar dat was ook
nog wel even wat anders, denk
ik.
Trouwens , over dienst gesproken:
'k ben nog eens voor herhaling

meegeweest op die grote
oefening vorig jaar in Duitsland;
Saxon Drive heette die. Nou, dat
was me wat , hoor. Alleen leven
van gevechts rantsoenen. En daar
zat je dan, 's avonds midden in
de bossen, met nergens een
pilsje in de buurt ... Met een
paar anderen ben ik toen nog
zogenaamd krijgsgevangen
gemaakt door de Amerikanen . En
toen we weer vrij mochten,
konden we nergens ons eigen
onderdeel terugvinden . . .

GEEN CV
Als het gesprek even
onderbro ken wordt omdat er na
de koffie wat anders op tafel zal
worden gezet, babbelen we even
verder met mevrouw Groenhagen,
die rustig luisterend het gesprek
tot nog toe heeft gevolgd .
'Wat ik vooral de eerste dagen
heb gemist, is de centrale
verwarming. Die hadden we in
Appingedam wel. Hier is het in
de slaapkamer boven ijskoud en
dat viel me wel even bar tegen,
hoor ! Dat is echt wel even
wennen. Maar verder· 't bevalt
ons hier best, hoor.
Echt waar.

DE ONTVANGST HIER
'Hoe ik de komst hier in het dorp
heb ervaren? Nou, wat zal ik
daarvan zeggen. Ik ben meteen al
bij allerlei dingen betrokken en
dat is leuk. Je moet uitkijken,
anders krijg je zoveel dat je het
niet meer aankunt. Iemand belde
me op om me te vragen, zitting
te nemen in het Oranjecommité.
Nou, daar heb ik natuurli jk ja op
gezegd. En dat jeugdleiderschap
van GEO lijkt me erg fij n.
Maar er zijn wel meer mensen
die op me af komen. Pia Pops
bijvoorbeeld vond dat ik ook best
lid kon worden van de
toneelvereniging. Niet dat ik dat
niet zou willen, maar je moet het
allemaal wel even waar kunnen
maken. Als je ergens aan begint ,
moet je het ook beslist kunnen
doen. Nou, dan sta je toch wel
voor een keus.
Maar 't is fij n dat de mensen je
willen hebben, nietwaar!
Ja, nog wat leuks. In de vakant ie,
zo tegen het eind, was ik hier
eens bij school en toen waren er
op het plein een paar jongens die
net van schoo l waren. Berno
Pestman en nog iemand. 'k Heb
wat met ze gepraat en later
hoorde ik dat ze hadden verteld
dat ze de nieuwe meester
gesproken hadden 'en 't leek
heur beslist 'n schiere kereltou'.
Kijk, dat vond ik leuk om te
horen, hè, zo'n ontvangst.

Voor we def initie f opstappen- zo
vroeg in de avond is het nu al
niet meer- gaan we nog eerst
even het huis door. De douche is
nu betegeld , alles is opnieuw
gesch ilderd, de keuken is
veranderd. Boven slapen de
kinderen . De kleine Jan merkt
niets als we ons even over zijn
bedje buigen. Maar bij Henrl ët is

DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAA TS STIJL
. . . UW STIJL . ..!

de deur dicht. Die wordt heel
gauw wakker. Niet storen dus . ..

Dick Groenhagen, zoon van een
aannemer uit het Groning se
Woldendorp, zelf enig kind , 31
jaar, echtgenoot van een
sympathieke vrouwen vader van
dochter Henrl ët van zes en zoon

Dörpsproat
Dinsdagoav'nd, eefkes veur haalf
aacht.
Kinder binn 'n op baank veur
televizie kroop'm.
't Wordt spann 'nd!
Veurige moal binn 'n ze opholl 'n
op 'n oog'nblik dat 't d'r
gloep 'ndst tekeer ging ; moar dat
is nait ongewoon , dat IIi kk'n ze
joe op televizie aal klap scheet
weer. Zukse truukjes holl'n de
kieksievers hoog, mout je moar
denk'n.
Ie verneem'n 't aal wel· kinder
binn 'n d' ainlgsten nait dei veur
de buis zitt'n , pa zulf wil 't ook
nait miss 'n, dat stuk op dinsdag .
De mooie noatuur woar 't verhoal
zuk oafspeult dut 66k wat , dat
mout 'k d'r wel bie zegg'n. Moar
dat verhoal is toch wel 't
veumoamste.
D'r zit aign lieks moar ain
speulder in dei bekènd is, aale
aandem binn'n noar ons idee
nei'n.
Moar dei aine speulder, 'n
bekende dei aal veul voaker op
televizie te zain west is, dei vaalt
joe dubbe lop as je hom, zoas
verschaald'n luu in ons dörp ,
leev'md en wel veur joe stoan
zain hebb'm. Gewoon in Café 'De
Unie', bie Karel en Jannie in 't
zoal te zegg'n. Wel 'n hail aander
tiep as in dat televiziestuk 'Duel
in de diepte', moar toch duud' lijk
te zain dat EI Loco in dat stuk en
dei laidjeszanger dei
zundagmörg'n in 'De Unie'
aalba id'n ain persoon waar 'n:

TWAALF NOVEMBER WAS DE
DAG . . .

Weet je het nog, de vrolijke
verwarring die er dit jaar
ontstond rond ju llie eigen St.
Maarten·feest? !
Het 'Nieuwsblad van het
Noorden' meldde een paar dagen
voor de 11de november dat de
grote mensen dit jaar wel drie
dagen lang St. Maartenskinderen
konden verwachten aan de deur,
zingend en een beloninkje
verwachtend . . . Of we allemaal
maar extra veel snoep in huis
wilden halen.
Want St. Maarten viel op zondag,
en dat is volgens de traditie een
rustdag , dus zouden in veel
gemeentes de kinderen ook
'rustig aan' moeten doen en
beslist niet met lampionnetjes

Jan van twee-en-een·half.
Kortgeleden zijn ze met z'n allen
dan na drie maanden wachten
inwoners van Garmerwolde
geworden. We hebben de indruk
dat ze er geen moeite mee zullen
hebben, binnen korte ti jd ook
echt: Garmerw61ders te worden.

Peter Faber.
'n Bekende noam zo
langzoamerhand.
Binn 'n ie d'r ook bie west? Ik
main: as figurant, zoas dat hait.
Jan Wolt ree zundagmörg'n om
'n uur of haalf twaalf in
VanderVeenstroat en keek
achterom noar aal dei drökte.
"t Mag hier nou wel Holywood
hait 'n', von'e. Nou da's misschien
wel wat veul in ain keer, moar 't
is toch moar eefkes was, luu.
Zain wie straks in bioscoop op
dat grode douk wat bekende
gezicht'n oet aig'n omgeev'm.
't Uekt mie hail oardl g tou .. .1
'k zag Kees Klaai as
keuterboertje op raand van
biljarttoavel zitt'n, nog zwoarder
in de vaart as in 'n toneelstuk
van 'Wester'. En aal dei aandern
deed'n nait veur hom onder:
Karel Hazeveld en zien vraauw,
Dienco Bolhoes , jong van
Veen'ngoa, Oetham,
Wigbo ldus .. .
'n Poar gezicht 'n dei mie zo
eefkes in 't zin schalt'n, moar d'r
waar 'n noatuurlijk nog veul meer.
Aalmoal bekende luu veur ons,
Gaarmwolders en Thais'ners.
Moar as zai boet 'n dizze aig'n
omgeev'm net zo'n bekend
smoelwaark krieg'n will'n as dei
Peter Faber, din rnout'n ze nog
hail wat voaker op televizie of 't
grode douk komm'n, ducht mie.
'k Hoop dat wie dát nog ains
beleev'm!

lopen ! We hoorden berichten dat
het daar op zaterdag werd
gevierd, ergens anders weer op
zondag .. . AI gauw werd
duidelijk dat Thesinge en
Garmerwolde, eensgezind , op
maandag in het teken zou staan
van deze kindervriend (wel bijna
net zo'n aardige ouwe bisschop
als Sinterklaas, die nu ook weer
staat te popelen van ongeduld
om jull ie veel plezier te brengen).
De bewuste maandag , 12
november, begon 's ochtends
goed: harde wind en regen, echt
St. Maartensweer zou je bijna
zeggen.
Gelukkig werd het 's middags
wat beter en de meeste 'lutje
lanteerns' brandden dan ook
heus stralend in de duisternis,
toen jull ie eenmaal erop uit
trokken .

Ca" - Bar - Ee&_un&er
'LEWEM.ORG9

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

• n~euwbouw

• yerbouw
• onderhoud

•
teyens yerhuur

yan
AU"O.OXE.

•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGEL.
TeIefoon 4 16389

Garmerwolde

SchiJdersbedrüf

H. Hofstede

verf-glas-behang-klompen-laarzen

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

spaarvorm
•voor JOngeren

van 11~ 14 jaar

s" EXTltA I'ItEMIE

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl.: P.J . v, Zanten
Tel. 050-41609 1b.g.g. 050-416328

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



Vergadering Oranjecomite

Aan de plasti c tassen te zien,
viel de oogst ook weer dik mee.
En de meeste kinderen hadden
zich aan de gelegenheid
aangepast: die zongen braaf van
'Twáálf november is de dag '
alsof de elfde november nooit
bestaan had . . .
Wisten jullie trouwens, dat er een
vogel bij St. Maarten hoort, zoals
er bij Sinterklaas een sch imm el
hoort? Die voge l is de gans, in de
fo lklore (de volkse vertell ingen)
dan ook 'de Sint Maartensvogel'
genoemd. Er zijn nog altijd
plaatsen in Nederland , zoals
Coevorden en Deventer, waar
rond 11 november
ganzenma rkten worden
gehouden.
Heel vroeger was het zel fs
dood gewoo n dat zo'n beet je heel
Nederland op 11 november gans
at!

OVER ZEEHONDJES EN
GELD ...

We gaan nog verder terug in de
tij d: de herfstvakantie. Dat lijkt
echt alweer máánden geleden,
hè? Twee jongens in
Garmerwo lde herinneren zich hun
aktiv ite iten in die herfs tvakantie
nog als de dag van giste ren.
(Informatie voor dit stukje kwam
bij mij terecht via 'oom' Henk,
ook medewerker aan de G. & T.
Express).
Wat gebeurde er? Op een keer
zag Edwin van der Ende een
televisie-programma over het
zeehondencentrum van mevrouw
Lenie 't Hart in Pieterburen. Zieke
zeehonden worden daar
opgenomen en liefderijk verzorgd.
Edwin vond het fantastisch, en
hij wilde eigenlijk best iets doen
om aan dat goede doel mee te
helpen. Zijn vriend Bob Vos liep
ook meteen warm voor het idee.
Het ondernemend tweetal
besloot een collecte te gaan

_.houden.
Dus trokken ze langs de huizen
en legden de mensen uit ,
waarvoor ze het geld nodig
hadden. (Nu moet en we even
gaan zeuren: het is namelijk zo,
dat iedereen die een collecte
houdt eigenlijk daarvoor
toestemming moet gaan vragen
bij de gemeente. In hun
entho usiasme hadden Edwin en
Bob daar natuurlijk helem aal niet
aan gedacht, wat kon hun dat
schelen , het ging ze gewoon om
die zeehondjes . ..) Toch waren
er wel mensen die de jongens
wezen op het fei t dat ze nu
eigenlijk geen 'echte' co llecte
mochten houden. Maar dat was
meer een goed·bedoe lde ti p van
die mensen , die gewoon niet
wilden dat de jongens
moeilijkheden zouden krij gen.
Anderen echter - gelukkig niet
zoveel - werden noga l boos toen
de jongens aanklopten: ze
vonden het maar 'geschooi'. Die
reaktie was nat uurli jk niet zo
leuk, en Edwin en Bob vonden
het ook maar flauw : ze liepen
toch niet voor zichzèlf ? Maar ze

lieten zich daa rdoor niet
weerhouden, want de meeste
mensen vonden de zeehondjes in
Pieterburen net zo belan grijk als
zijzel f en die gaven dan ook echt
wel iets.
Zo zijn ze een paar dagen
doorgegaan.
Tenslotte hadden ze het mooie
bedrag van maar lief st f 170,
bij elkaar.
Met hun ouders werd besloten
dat zij di t bedrag op zondag 21
oktober zelf zouden gaan
overhandigen aan de Lenie 't
Hart St icht ing .
Een prima uitstap werd dat
trouwens, want bezoekers
kunnen op zondag en zaterdag
(voor iedereen vrij toegankeli jk)
het zeehonde n'ziekenhuis'
bezichtigen. (OOk echt
interessant voor andere
belangstellenden, vinden de
jongens: het is maar dat jullie
het weten.) Overigen s werden ze,
met hun mooie bedrag, wel
ietwat speciaal behandeld - zij
mochten ook binnen een kijkj e
nemen . Ze waren erg onder de
indruk van de zeehondjes, die
all emaal ziek zijn geworden
omda t nog zoveel mensen hun
rotzooi maar zorgeloos
achterlaten in de vrije natuu r
(stom van die mensen hè).
Ze zagen zelf s zeehondjes die
onder een hoogtezon beter
moesten worden.
Helaas worden niet meer àlle
zeehonden beter: sommigen
moeten hun levenlang in de
Lenie 't Hart Sticht ing blijve n.
Het is maar goed dat die
Stichting best aat . . . en het is
maar goed, dat er mensen
bestaan - en kinderen als Bob en
Erwin - die zich zoveel
aantrekken van het lot van deze
beestjes.
Op de foto zie je Bob (de
'donkere') en Edwin (de 'blonde')
bij een beeldje van een zeehond
in Pieterburen. Een beet je trots
en een beetje blij, en van ons
m6gen ze!

'Bob en Edwin hebben hun doel bereikt . . . '

BALLONNETJES . . .

NOg verder terug in de tijd: de
kleurige, fleurige
ballonnenwedstri jd die de
middenstand van Thesinge aan
alle kinderen aanbo od ter

gelegenheid van de onvolprezen
en onvergete lijke Muziek
feestweek. De ballon van Mart in
Munstra was het verst gekomen;
als nummer 2 eindigde Arend
Hoeks tra. en de ballon van Erik
Zijlema werd derde. Alle
ballonnen kwamen in Duitsland
terecht (tenminste, bijna
allemaal) en dan in zulke kle ine
plaatsjes, dat het een hele
uitzoekerij is geweest. Tweejarige
Mart in Munstra sleepte de
hoofdprijs in de wacht, namelijk f
30,- waarvoor mama Christ ien
dan maar een leuk cadeaut je
gaat kopen , want van geld snapt
zo'n puk natuu rlijk nog niet veel.

SLOTENPRET . ..

Over de avonturen van onze
jongste Thesinge rs gesproken:
tweejarige Matthijs Pot wilde die
sloten aan de Schutt erlaan, waar
zoveel over werd gesproken,
weleens van dich terbij bekijken.
Hij nam - per ongeluk '.een duik
en werd, tierend en nat van top
tot teen, door zijn moeder Koba
(die hem onmiddell ijk weer aan
wal viste) naar huis afgevoerd.

TENSLOTTE VOOR DE
OUDEREN .

Wie heeft er niet van Reinaert de
Vos en zijn streken gehoord ? Van
dit beroemde middeleeuwse
verhaal bestaan meerdere
bewerkingen.
Toen tekenaar Bert Bouman een
van die versies weer eens onder
ogen kwam , werd hij er zo doo r
geboeid dat hij het tekenen
eenvoudig niet kon laten. Hij is
er anderhalf jaar mee bezig
geweest ; het was het laatste
grote werk dat hij voor zijn dood
heeft kunnen voltooien .
Dichter-tekstschrijver Ernst van
Altena heeft naar aanleiding van
die ill ust rat ies het
oorspronkelijke , twaalfde-eeuwse
manuscri pt vakkundig vertaald.
Zowel tekst· volled ig op rijm en

niet 'verwijwate rd' - als
tekeningen zijn gericht op een zo
groo t moge lijke toegankelijkheid,
zonder afb reuk te doen aan
inhoud en kwaliteit. Schrijver en
tekenaar hebben beiden met een
scherpe pen de schelmsheid van

de vos (voor wie het recht van de
slimste geldt) en de naïviteit van
de andere dieren raak getypeerd.
De karakters blijken niet aan
aktual iteit te hebben ingeboet. In
de hedendaagse journalist iek en
kun st fungeren karikatuur en
parodie ook als spiegel van het
polit ieke en maatschappelijke
gebeuren . De oudste versie van
de Reinaert, waarop deze uitgave
is gebaseerd, kent in dit opzicht
zijn weerga niet. In de
schitterend getroff en uitvoering
van Bert Bouman en Erns t van
Alt ena herleeft deze volkse
vertelling, oorspronkelijk bedoeld
tot lering en vermaak , als een
van de meest meesle pende
verhalen uit de Nederlandse
literatuur.
- Waarom dit boek in de Jeugd
Express ?
Voor 'kleinen' is het immers nog
te moeili jk. Nou, simpel: laatst

GEHOUDEN OP 25 OKTOBER
J .L IN CAFÉ DE UNIE

Aanwezig 13 person en.

1e. Er was een kas te kort van f
179,95.
Besloten is het kas te kort op de
volgende ma nier aan te vullen:
De oude rcommissie en de
Vereniging van Dorpsbelangen
dragen elk een bedrag van f
100,- bij .
2e. Volgend jaar zal er een
optocht gehouden worden op 5
mei. Om de vij f jaar zal zich dit
feest herhalen.
3e. In verband met de optocht zal
er eind januari , begin februari
1980 met een lijst gelo pen
worden .
4e. De volg ende perso nen

Concours
Harmonie

Op zondag 4 november was er in
Muntendam het jaarlijkse
concours van de K.N.F.
(Koninkli jke Nederlandse
Federatie).

Muziekverenig ing Harmonie had
het stuk 'de Boismortier Suite'
ingestudeerd. Iedereen was voor
de aanvang van de wedstrijd erg
zenuwachtig. De belan gstelling
van het publiek was groot.

De uitslag was erg goed, met 135
punten behaalden ze een goede
2de prijs.

Dit moest natuurlijk worden
gevierd, tesamen ging men naar
de Chinees om er een hapje te
eten.

Een gezelli ge dag met een goed
resultaat.

v.s. H.

kreeg ik de klacht dat de oudere
jeugd in deze rubriek nooit aan
bod kom t. Toen ik zelf nog
'oudere jeugd' was (héèél lang
geleden) moest ik op scho ol
teksten over Reinaert
doorworstele n, waarbij het
leesplezier ver te zoeken was.
Nog altijd speelt Reinaert zijn
sluwe rol in literatuurlessen op
de scholen, (een pracht-aanwinst
voor de gevreesde 'lijst ') en déze
uit gave is zo'n verademing, dat ik
deze ti p wel op zijn plaats vond
in de Jeugd-Express. Grote
mensen zulle n er ook van
genieten; en natuurli jk doen ze in
dit boek voldoende inspiratie op,
om in eenvoudiger taa l verhale n
over Reinaert aan hun kinderen
te vertellen.
Dat was het dan : over en slu iten,
en tot de maand december - met
volop feestel ijkheden voor de
kinderen!

vormen de commiss ie van het
Oranjecomité:
Mevrouw Hazeveld·Maar, voorzitter

Mevrouw van za nten-Luit,
secretaresse
De heer Groenhagen,
penningmeester
De heer K. Jansen
De heer Jac. van Leggelo.
00. De heer Groenhagen zal
gevraagd worden de kas van de
heer Oosting over te nemen. Na
telefonisch contact met
desbetre ffende persoon, was
deze gaarne bereid hieraan
gehoor te geven.
6e. Mochten er, nadat men met
een lijst gelopen heeft, toch nog
niet geld genoeg zijn , dan zal er
één of andere akt ie gehouden
worden . Vera van Zanten

Nat. kollekte
geestelijk
gehandicapten
De opbrengst was f 282,50
Iedereen hartelijk dank. Voora l de
ko llektanten die er weer op uit
moesten (en het was ook echt
koud die week) om het geld
binnen te krijgen.
Hieronder een paar punten waar
het geld zoal naar toe gaat :
- vormingswerk
- vakant ies
- vrije tijdsbested ing
- avondverzorg ing
- sport

Kerstnummer
In december gaat alti jd alles
anders: ook bij de G. & T. Express.
Wilt u daarom zorgen dat uw
kopij (ook 'stoomfluit jes') voor
ons kers tnummer vóór 7
december bij de redaktie
adressen binnen is?!

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050- 416425

E. Havenga

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

'EKKO-5PAARPLAN'
JEUGDSPAARKLUB
t .b.v . 6- tl rn IO-jarigen
MET 5% PREMIE
'7,

• AAItkleurenen modeIJetI UIl \lOOl'T'OOd
~. Velie iX(elSIJlmI M onderdeJerJ

• Pnma ser-lC e M ~Dl!'

RIJKSWEG 15
GAI{MERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Werkplu.ts 's mund~gs de ge hele

dal ges~ten

Levering van alle soorten
r ijwielen. motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP . KREIDl ER . GAREU I

·\lESPA - TOMOS · YAMAHA
.FANTIC

Motor of
bromfiets

BOYOIog-l,d

110TORENHANDEL

Joop
Moordhol

Oostorllarn1klaan 117
9715 PB Gron ingen
Telefoon 050-772552

Bakker!j Stol

~
~
~

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 05().730498

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R,K. Stol ,
Dorpsweg 40, Garmerwolde, tel . 05lH16292 of 730498



Aktie Peter Stutvoet

Sinterkla as komt op 5 december
1979 's morgens om 9.30 uur op
school.
Alle peut ers, die geen St.
Nicolaasfeest ergens anders
vieren, mogen om 9.15 met
ouders op school komen.

Sint
Nicolaa5fee5t
0.1.5.
Garmerwolde

Op zaterdag 1 dec. a.s , kom en
Sint en Piet in de bakkerswinkel
van R. Stol aan de
Oosterhamriklaan in Gron ingen.
All e kinderen die Sint en Piet
wi llen begroete n zij n daar van
harte we lkom tussen 2 en 3 uur .

Bakker Stol

Sint en Piet bij
bakker Stol in
Groningen

Kleine betaalde advertenties voor de
handel en voor niet -abonnees.
Tarief: f 0,25 per woord of afkorting.

TE KOOP:
Consumptie-aardappelen,
Eigenheimers, Irene. Bestel nu
reeds uw winte rops lag bij K.
Jansen , Geweideweg 1\
Garmerwolde, te l. 050-416265.

Itoomflultjel
TE KOOP: 1 ijzeren
kruiwagenwiel, bruine
rioler ingsbuizen 1 meter lang , en
een droogkap. J. Westerhof
Niemeijer, Kerkstraat 10,
Thesinge, te l. 05902-2936.

21 dec. - Kerst -Inn
1 jan. - Neyjoarsborre l
25 jan . - lezinglf ilm
22 feb. - Kegelen
21 mrt. - Jaarvergadering
4 apr il - Notenschieten
25 apr il - to neelavond
25/26 mei - Uitw isseling
buitenland
me i - Excurs ie veredelings bedrijf
Mansholt + l auwersmeergebied
ju ni - fietstocht + midgetgolf

pannet je te sudderen en kon het
feest beginne n. De gourmet was
verzorgd door de fam. Feenstra.
Het was een gezellige doe-avond
en erg leuk om het te herhalen.
De st emm ing was uitstekend.
Om elf uur speelden we nog een
paar spelletjes bingo en daarna
had iedereen nog tijd om iets te
drinken en wat te praten. Een
zeer geslaagde contactavond.

v.s. H.

lijk t gou rmet u ook iets neem
dan contact op met Jan
Feenstra.

Hier volgt nog even het
programma van '791'80, voor
zover u het nog niet weet :

(wij zigingen voorb ehouden)

Wij hopen dat dit weer een even
goed jaar word als vorig jaa r.

een P.J.G.-Iid

P.J.G.
Jaar·
programma

Zaterdag 10 november stroomden
bij café 'de Unie' de mensen van
Harmonie binnen.
leden plus aanhang verheugden
zich op wat voor velen nog iet s
onbekends was, nl. de
gourmetavond.
Dit is het zelf bakken en braden
van voorgesneden lapjes vlees ,
lever, kip e .d, in een klein
pannetje op een spiritu sbrander.
Je eet het op met een lekker
sausje , iets zuurs of een stuk
stokbrood, dit all es te r keuze. Er
werd rosé bij geservee rd.
Om half negen sto nd ieder

Ook na het jubileumsfeest van 12
mei zit de P.J.G. niet stil , zo
hielden we 20 oktober j l. een
dropping .
Om 19.00 uur waren er ± 30
pers. aanwezig in ca fé de Unie.
Hier werd gewacht op een bus ,
die helaas niet kwam opdagen,
zodat we met eigen vervoer naar
Anloo vertrokken.
Hier aangekom en kon groep I
di rekt vertrekken en de andere 5
groepen volgden. Er was een
rout e uitgezet, met enkele
'moeilij ke' vragen .
Tegen ± 11.00 uur waren alle
groepen weer binnen in de
kanti ne van camping 'Anloo'.
Hier werden we verrast met een
kop snert en een broodje.
Daarna werden de prijzen
uitg ereikt en kon ieder nog iets
drink en.
We kond en terug kijken op een
gesl aagd e avond.

P.J.G.
Dropping

Kontaktavond
muziekvereniging Harmoniehandtekeningen moe ten

verkreg en worden U kunt daar bij
helpen. Ja, U, die toevall ig geen
bloedziekte heeft , wan t niet
alleen de patiênten van nu zijn
de dupe, maar ook die van de
toekomst en daar kunt U bij
horen.!
Dus verzamel zoveel mogelijk
handtekeningen in Uw
wo onplaats, bij Uw fami lie, op
Uw werk , of, maak geld over op :
GIRO 4149313
T.n.v. Vereniging 'Stutvoet'
Rottevalle
Doe iets! Er moet binnen de
kortst mogelijke tijd een
menswaardige oplossing
gevonden worden.
Inl ichtingen en
handtekeningl ijsten:
Mevr. A. Pestman
Pall as 25, Hoogezand
Tel. 05980-20943
of (alleen lijsten):
Marleen Hazeveld
W.F. Hildebrandst raal 35
Garmerwolde
Tel. 050-414777.

· . . 'Juliana' op zaterdag 17
november, met fier nieuw
vaandel, de mistige Thes inger
ochtend opvrol ijkte?
· . . uw G. & T. Express voor het
kerstnummer een toepasselijke
verrassing voorbereidt?
· .. dat dhr. Pestman op de
contactavond van 'Harmonie' op
tijd aanwezig was!
· .. dat Jan Feenstra een heel
gezellige en heerlijke
gou rmetavond kan verzorgen?
· . . dat op dezelfde
gourmetavond van 'Harmonie'
Karel Hazeveld aan een schort is
blijven hangen?
· .. dat Harmonie met oudjaar
ook weer oliebollen gaat bakken?

Maandag 19 november: 7 bussen
met ongeveer 350 mensen
vertrekken uit het noorden naar
Den Haag waar 500.000(1)
handtekeningen zullen worden
aangeboden aan minister Pais
van Onderwi js en
Wetensc happen.
Het doe l is de 60 gesloten
bedden op de afdeling
Bloedziekten (Acad . ziekenhuis)
weer open te krijgen. Maar Pais
laat de woorden 'gesloten
bedden ' niet eens vallen en
probee rt ons met een kluitje in
het riet te st uren . Hij draait om
het probl eem heen en komt met
slec hte op lossingen. De
handtekeningen zijn hier duidelijk
niet op de goede plaats en
worden weer meegenomen.
Enigzins te leurgesteld door de
reac tie van min ister Pais, maar
blij dat we bereikt hebben dat
het probleem in de Tweede
Kamer besproken zal worden,
keren we terug naar Groni ngen.
Maar de Stutvoet aktie wordt niet
stopgezet , in tegendeel, hij gaat
door feller dan ooit. Nog meer

· . . de Thesinger 'Scheuvel ' op 27
novemb er j .1. de goed - en
graag bezochte jaarvergadering
hield?
· . . w ij het verslag daarvan
volgende maa nd brengen ?
· . . to neelverenig ing 'VIOD' een
definitieve keuze heeft gemaakt
voor het jaa rlijkse toneelstuk?
· . . het om het stuk 'Soort bie
soo rt' gaat ? Afwacht en voor ons!
Repeteren voor de spelers!
· . . onze dansende dorpsgenoten
zoveel plezie r hebben in de
lessen in Café en Trefpunt , dat
wij daar deze winter nog eens
een artikel aan wi lle n wijden?

O)fiJIOlt dal..

GARMER & THESINGER EXPRESS
Redaktie-adres: Vera van Zanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoon: 050·416091
Copy inleveren: steeds vóór de 15e van de maand
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AANNEMERSBEDRIJF Trakteren 4{).150 PK
Persen 37().376-386
Cirk elmaai ers, sc hudder s en
strooiers
Op raap snij-doseerwagens
Mestverspreiders. Kippers,
vacuum tank en Mestwagen
Vacuumtanks en Kipwagen s
Pootma chines 2-4-6 rij
Oli ebad zaaimac hines
Zware cultivato ren (VibfOfle xj
2.25-6,25 mtr. Hogedrukreiniger.
Hete lucht kac he l
Bletenrooier
c veto maaters . stroo iers en
schudders
Ku ilsn ijd ers
Ploegen. Frezen , culti vatoren
Gron d bewer king
Gron dbewerkingswerktu igen en
wiedmachines
Wiedmach ines voo r opbo uw
Transport eur s
Melkleid ing-Visgraatstal ,
CarousseJ stallen
Weid etankjes
Motor zeisen

Krone
5ehuitemake r

Veenhu is
Hass la
Hassl.
Kongskilde

WIJ LEVEREN U GRAAG :

Flat
New· Ho l land
Vicon

Sparo
Xenoah

Schmotzer
Sentees
WestfaU a

Vraag t vrijbl ijvend inl ichti ngen:

Bedel ih
PZ

Mu llos
Rumpstadl
Raben werk
Rau-Combi

Rund-
en Varkens

slagerij

Bestellingen worden
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vrijdagmiddag te Garmerwolde

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddest raat I Telefoon 1262

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Van der Rolen
leyerC: njeC:

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij graag een
scherpe offerte voor u als Ot om

een zonnesc,",erm gut.
Maar tevens houdt onze a.fdeling
zeilmakerij zich bezig met het

opnieuw bekleden van markiezen,
of met het repareren van tenten.
Ons lever ingsprogramma omvat

verder:
vouwwanden, verduisteringen,

rollu iken, voorzetramen en
konst rukt ie we rke n.

Informeer vrijblijvend naar onze
mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. w.d.
Molen &. Co.

Kamoor en werkpb:wr
Oude Rllksweg 12. G~nnerwolde .

tel OSO-'U6098

A dvlseuze "'00f" Lewenbo.-g

me... r H . Drewes. Meerpul 170.
tel. OSO--4 10S)1.

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarpt3n
voor 15 plussers:

10% premie

Rabobank f:'
GARME RWOLDE

CA FE

Jfägermeigter
GARMERWOLDE

TELEFOON 050-4 16062


