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VROUWElIRAAD

Deze keer heeft het redactie
team van de G & T Express
de 'Vrouwenraad' geïnter
viewd . Velen van u zullen
zich nu afvragen . . . Vrou
wenraad ?
.. . wat is dat? . . .
Zo verging het de redactie
eigenlijk ook toen zij van het
bestaan van deze vrouwen
raad in Garmerwolde en The
singe hoorde . Het leek ons
een goede reden voor een
praatje met de Vrouwen raad.
De Vrouwenraad van Gar
merwolde en Thesinge wordt
gevormd door , zoals de
naam al zegt, een aantal da
mes uit Thesinge en Garrner
wolde. De vrouwenraad is
een landelijke organisatie ,
opgedeeld in provinciale, ge
meentelijke en plaatselijke
organen. De raad is als
Vrouweli jke Hulpverlening
opgericht in 1947. Het doel
was en is, de positie van de
vrouw in de samenleving
duidel ijker tot uiting te laten
komen door actieve deel
name van de vrouw op al ler
lei terrein.
Zo hadden wij dus een
gesprek met enkele dames
van het bestuur van de vrou
wenraad van Garmerwolde
en Thesinge. In de raad heb
ben zitti ng:
Uit Thesinge; mevr.
J.Joling-Hessels
mevr. Van Hemmen -Jonker
mevr. Zalk
mevr. Ridder·Schaaphok

Uit Garmerwolde;
mevr. W. Munneke
mevr. Ellerie-Pekelder
mevr. E. Bouwman
mevr. B. Bus
mevr. T. Ganzeveld-Dijkgat
mevr. A. Ganzeveld
Woldendorp
Het merendeel van de activi
teiten van de vrouwenraad
gaat zitten in het onderhou-

den van sociale kontakten
met de oudere inwoners van
Garmerwolde en Thesinge.
De leden van de raad bezoe
ken hen op hun verjaar
dagen en vaak ook nog om
streeks de Kerst. Deze be
zoeken - zo bleek wel· wor
den zeer op prijs gesteld en
de algemene vraag is dan
ook: 'kom ook nog eens va
ker langs '. Soms leidt zo'n
bezoek tot leuke belevenis
sen zoals; 'Een tweetal da
mes, voorzien van een pre
sentje, komt bij een jarige en
belt aan. Hij doet de deur
open, zijn gezicht begint te
stralen, hij neemt de fel icita
ties en het presentje in ont
vangst , stamelt een bedank
je en doet pardoes de deur
weer dicht voor de neus van
de verbouwereerde raads
leden.
Naast deze op de persoon
gerichte activiteiten worden
voor de oude re bewoners
nog ta lrijke gezamelijke eve
nementen georganiseerd.
Om er nog enkele van te
noemen.

- de jaarlijkse
bejaardenavond

. een musical, opgevoerd
door leerlingen van de
Lagere School.

- een bijeenkomst in de
Martinihal voor de gehele
provinc ie. Hier treden dan
bekende art iesten op in
een dagvullend programma.

- het stimu leren van
onderlinge sociale
kontakten o.a. via de 'Soos'.

- het behartigen van de
belangen van de ouderen ,
zoals goede zitplaatsen bij
plaatse lijke activ iteiten.

In de toekomst wil de
vrouwenraad proberen ook
die mensen uit Thesinge en
Garmerwolde die in de 'Bloe
menhof' te Ten Boer wonen ,

regelmatig te gaan bezoeken
om het kontakt met de oude
woonplaats te onderhouden.
Ook is de vrouwenraad ak
tief bezig om in de gemeen·
te Ten Boer de maalt ijden
service 'Tafelt je dek je' op te
bouwen .
Naast deze, vooral op de
meer oudere bewo ners ge
richte activite iten, verzet de
vrouwenraad van Garmerwol
de en Thesinge ook veel
werk op het informatieve en
eductat ieve vlak. Samen met
o.a. de Plattelands Vrouwen
vereniging organiseren zij al
lerlei cursussen en of c lubs,
zoals: -zuinig met energie ,
naaicursus, tuincursus,
volksdansen en kinderkle
ding beurs in Ten Boer.
Deze beurs zal in de toe
komst voor de inwoners van
Garmerwolde en Thesinge
aantrekkel ijker worden ge
maakt door in het dorp een
centraal inzamelpunt te creë
ren.
Daarnaast zoeken de ge·
meentelijke of overheid
sins tanties vaak via de vrou
wenraad kontakt met be
paalde doelgroepen . O.a. bij
het landelijke 'baarmoeder
halskanker' onderzoek wordt
de plaatselijke vrouwenraad
ingeroepen om de drempel
vrees, die er vaak ten on
rechte nog bestaat, weg te
nemen. Evenzo wijzen zij be
paalde categorieen lanqdu
rig zieken of gehandicapten
op de mogelijkheden er
bestaan om toch eens op va
kanti e te gaan. Voor deze
mensen kan de vrouwenraad
alle informatie vergaren en
alle zaken regelen. In deze
laatste gevallen blijkt het
nut van een provinciale en
landel ijke organ isatie. O.a.
door een gezamelijke aan
pak van bepaalde problemen
en het verzorgen van druk
werk.
Op gemeentelijke niveau or
ganiseert de vrouwenraad

ook cursu ssen gericht op
meerdere bewustwording en
ontwikkell ing van de vrouw.
Zij hopen dit aspect van hun
werkzaamheden in de toe
komst nog uit te breiden .
Het vermelden waard is
waar schijn lijk ook, dat pro
vinciaal de vrouw van de
commissaris der koningin
veelal de voorzit ster is van
de vrouwenraad en dat dit
plaa tselijk meestal de burqe
meestersvrouw is.
Financieel moet de vrouwen
raad zichzelf bedru ipen. Dat
wil zeggen, dat zij moeten
zien rond te komen van de
opbrengst van de jaarlijkse
collecte. Alleen voor bepaal·
de gevallen, zoals de belaar
denavond vorig jaar, kon er
een beroep worden gedaan
op subsidie uit de bekende
'Schutterssticht1ng'.
In de week van 17 november
a.s. vindt de jaarlijkse collee
te weer plaats. Wij zijn ervan
overtuigd, dat de opbrengst
deze keer nog groter is dan
vorig jaar nu u weet HOE
GOED UW GELD BESTEED
WORDT!!!
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Wat 'n troep bie ons in Thai
sen nait? Overal
opgebrook'n weeg 'n en stro
at 'n. Aan de Möln'weg war 'n
ze ook aal zo aan 't vrout'n.
De eerste aanzett 'n tot de
bouw van de hoez'n ben al
geev'n. Je kenn 'n zain dat er
wat komt. Ik heb d'r ains
eem'h over noadocht moar
dommit krieg 'n wie d'r ook
weer 'n poar nije stroat'n
bie! 't zei mie aains benijd 'n
hou ze hait'n goan . Wat
doch je van Tiddo Schutter
stroat, of J.Jansen loan, of
Roeit Ridder plaintje!? (No-



ast Hendrik Ridder plain Is netuurlijk hartstikke goud Cabare••n tijd te weinig . Ook de socie-
den.)Messchain dat ain stro- da' we zo'n actieve dorpsbe- teit voor ouderen kan best

at wel gewoon Moeke Moe- lang'n verain'n hebb'n moar 7hes.nse een oppepper gebruiken in
ras komt te hai!'n. 't Is ne- den mout men ze wel de vorm van nieuwe leden.
tuurlijk oafwach 'n wat 't steun'n deur aan de activi- Om hier wat in te verande-
wordt en gemaainte zei zich tei!'n dol te nem'n nait. Zo is Op vrijdag 7 november komt ren, wordt gestart met een
d'r wel mit redd'n dunkt mie. d'r veur heur ook niks aan. cabaretier Thedo Keizer uit gezellige 'Bingo-middag'
Rokerswedstried van Dörps- Dus veur de volg 'nde keer: Ten Boer in café van der voor ouderen op 19 novern-
belang'n is 'n grode fiasco loat je gezicht aains zain. En Toorn, Samen met collega- ber a.s. van 2 - 5 uur in de
word'n. Baaide kraan'tn ok hol d'r eerst weer mit op, cabaretier Bart V.d. Harst en café De Leeuw (Oude Hijks-
waar'n verteg'nwoordigd, tot kiekes. pianiste Jenny Spijk brengt weg 6).
moar d'r kwam'n slechts Mol.

hij het programma: Harst en Tussentijds wordt er een uit-
twei deelnemers opdoag'n. 't Keizer - 'Een nalle droom'. voering volksdansen gege·

Daar het aantal plaatsen ven door volksdansgroep

Pla••e-
voor deze voorstelling beo van Garmerwolde , onder lei-
perkt is, is het wenselij k dat ding van mevr. Bijmolt. De

landsyrouwen u van tevoren plaatsen toegang is vrij, de consump-
koopt. ties voor eigen rekening.
Deze zijn vanaf 25 oktober Mocht u met vervoersproble-

Op woensdag 17 september 25 dames kwamen naar de verkrijgbaar à f 5,- bij café menozitten dan even een beo
hielden de Plattelansvrou - lezing over koelen en diep- van den Toorn. richt je aan mevr. Bus, Dorps-
wen van Garmerwolde de vriezen. Mevrouw Terpstra De kaarten zijn in de eerste weg 1; tel. 416228.
eerste bijeenkomst van het van het EGD vertelde over plaats bestemd voor leden We hopen dat u allen komt
seizoen. Het was een dis- allerlei soorten diepvriezers van onze Vereniging van om er zo gezamelijk een ge·
cussieavond o.l.v. mevrouw en koelkasten en toonde Dorpsbelangen, maar als er zell ige middag van te ma-
Sluiter uit Kropswolde . Het daarbij dia 's. Ook allerlei nog ruimte is, kunnen ook ken. Misschien dat er daarna
onderwerp was: ik en jij hoe praktische wenken, zoals mensen uit andere dorpen nog meer van deze' rnidda-
leven wij ? Kennelijk sprak over het invriezen van eieren, kaarten kopen. gen kunnen worden georga-
dit onderwerp de leden niet kwamen aan bod. Dus Thesingers: haast u! , niseerd.
bijzonder aan want er kwa- Op 19 november wordt er anders kunt weleens teleur-
men 33 dames opdagen. De· een VIDO·avond georgani· gesteld worden. Het bestuur van de bejaar-

zen hebben zich echter zó seerd: Vrouwen In De Over- De aanvang op 7 november densoos en de Vrouwenraad.

geamuseerd dat de rest gang. 'Neem gerust uw buur- is om 8 uur.
beslist iets gemist heeft. vrouw, vriendin enz. mee
Mevrouw Sluiter hield een in- want ook niet-Ieden zijn har- Hlayerjas-leiding, waarna we in 7 groe· telijk welkom. De bijeen- NoolIpen werden gedeeld. Allen komst wordt gehouden in club 'de
kregen een lijst met 10 vra- Café de Leeuw Garmerwol- resul.aa. SOOS'gen met het verzoek per de, aanvang 8 uur.
groep de meningen op pa- En tot slot: het is de bedoe-

De collecte voor de kanker-pier te zellen. Daarna wer- ling om in januari opnieuw Het einde van de competitie
den de antwoorden bespro- te starten met een yoga· bestrijding heeft in Garrner-

nadert weer. De einduitslag
ken door mevrouw Sluiter, cursus. Belangstellenden wolde f 610,85 opgebracht.

is zo op het eerste gezicht
hetgeen aanleiding gaf tot kunnen zich opgeven bij me· Een mooi resultaat, waar-

duidelijk maar dank zij een
veel gelach. vrouw Luijtink, Eemskanaal voor alle gevers en geefsters

speciale puntentelling blijft
Op 24 september werd een NZ 3, Garmerwolde, tel. harteli jk worden bedankt.

de spanning tot het laaatste
koff iemorgen georganiseerd. 416311. toe bewaard.

Bedankje
De winnaars van de laatste

Jossllns IV
part ij (4 okt.) waren:

Hiermee wil ik graag iede-
1 H.Oomkens 7604

AI maanden ben ik het van op dit moment eigenl ijk niet 2 H. Vliem 7441
plan, maar het komt er maar zo aan. Bij mij komen direkt reen bedanken, die met ons

steeds niet van: ik heb het gevoelens van 'steken in de heeft meegeleefd tijdens

dus over 'joggen '. zij ' naar boven, die naar een mijn verblijf in het zieken-

Waarom zou je eigenlijk lan- paar honderd meter rennen huis, hetzij door de beste ELEKTRO
ge afstanden hardlopen, beginnen. Maar dat zal on- wensen, kaarten, bloemen of

soms in je eentje en soms getwi jfeld aan mijn loopkon- fruit. STEREO
zelfs in het donker? dit ie liggen en van tijdelijke Bij thuiskomst leek onze ka-

HI-FIIk kan me wel enkele rede- aard zijn. mer een ware bloementu in.

nen voorstellen om het wél Mijn motivatie om te gaan Nogmaals hartelijk bedankt.
TELEVISIE

te doen; het opbouwen van lopen komt dus voort uit de Janna Star,
een goede konditie (voor een behoefte om buiten in de
bepaalde sport b.v.)en het 'natuur' te zijn. En toch heeft

~
'afvallen' lijken me meest het prachtige herfstweer at- Bejaarden-voor de hand liggen. gelopen weken me nog niet
Deze motieven gelden echter kunnen verleiden om de SOOSniet voor mij. Ik zie het meer stoute (trim) schoenen aan
als middel om buiten te zijn te trekken. De drempel om

E.OP momenten dat je écht te beginnen is toch vrij AAN ALLE GARMERWOL· Havenga
stilstaand vernikkelt van de hoog. Misschien komt het er DERS VAN 55 JAAR EN OU·
kou. Hiermee wordt het voor binnenkort toch van; miss- DER Oude Rijksweg 9
mij dus al winterse bezig- schien ook niet. Garmerwolde

heid. een (nog) niet jogger. Voor de ouderen in Garrner- 050-416425

Het lopen op zich trekt me wolde gebeurt er de laatste
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Vol spanning betrad ik vrij
dag 10 oktober cale van der
Toorn in Thesinge. Eindel ijk
zou het dan gaan gebeuren·
een slqaar- en pijp
rookwedstrijd.
Uit verhalen van oudere The
singers had ik begrepen dat
dit vroeger een hele gebeur·
ten is was, mensen aandach·
tig trekkend aan hun sigaar
of pijp, iedereen in volledige

konsentralie bezig om te
proberen de sigaar of de pijp
zo lang mogelijk aan te hou
den.
Gezien mijn verwachting
was de terleurstelling des te
groter toen ik in het zaaltje
alleen het bestuur ontdekte
op het toneel en in de zaal
een toeschouwer en een
deelnemer. Meer belangstel·
ling was er echt niet.
Dat is tevens de reden dat
mijn verhaal niet verlustigt
kan worden met een om
schrijving van de sleer zoals
die vroeger geweest moet
zijn. Het was nu een zielige
vertoning. Jammer voor
Dorpsbelangen, de toe
schouwer en de deelnemer.

de omgeving; de prachtige,
gerestaureerde Hervormde
Kerk in Thesinge is dan ook
een zeer geschikte plaats
om deze oude muziek tot le
ven te brengen.
Tijdens het optreden zullen
de muzikanten uitleg geven
over de achtergronden van
de muziek en het ontstaan
en gebruik van de instrumen
ten . Ook bestaat er de mo
gelijkheid om in de pauze en
na afloop van het optreden
de instrumenten (luit ,
raaspijp, cromhoorn, rebec,
cornamuse, e.d.) te bekijken.
Het concert begint om 21.00,
maar vanaf 20.30 is er al kot 
fie te verkrijgen. De toegang
is gratis; wel hopen we op
een vrijwillige geldelijke bi]
drage van de bezoekers in
verband met de dekking van
de onkosten.

\'Iees Ille"I·"II"~
I1 ,,'cct IIcst
"'UUI·..III.

Op vrijdag 31 oktober zal in
de Hervormde Kerk te The
singe door de friese muziek
groep 'Màlle Syme' middel 
eeuwse en renaissance mu
ziek ten gehore gebracht
worden. Dit is de eerste uit
een serie van drie aktivitei
ten georganiseerd door de
dorpcommissie van de Stich
ting Oude Groninger Kerken,
die in de vorige Garmer &
Thesinger Express al zijn
aangekondigd. Op gedeelte
lijk zelfgemaakte kopiën van
in die tijd gangbare instru
menten wordt hof -, kroeq- en
geesteli jke muziek gespeeld
en gezongen door dit gezel·
schap.
Het 5 personen tellende en
semble bestaat al enkele ja
ren en treedt regelmatig op
in het noorden van het land .
Het liefst doen ze dit in een
bij aard van muziek passen-

3 O.G. Groenhagen 7161
4 H. Kappetijn 7090
5 S. Veninga 6981
Hiermee is de cornpeti 
tiestand geworden:
1 H. Kappetijn 53986
2 H. Vliem 51643
3 H. Oosting 51075
4 R. Veenstra 49174
5 J.E. Star 48999
Een ieder die wel eens zin
heeft in een kaartje leggen
in een gezellige sfeer kan
langs komen. Elke eerste za
terdag van de maand in café
De Leeuw, aanvang 19.30
uur.

lied. Hery.
Kerk
djens~en

2 november: Garmerwol
de 10 uur ,
prof. dr . W.
Neyenhuis

9 november: Thesinge 14
uur , me 
vrouw de
Vrtes 
Batenburg

16 november: Garmerwol
de 10 uur ,
mevrouw de
Vries
Batenburg

23 november: Thesinge 10
uur, gezame
lijke dienst

30 november: Garmerwol·
de 10 me
vrouw de
vries
Batenburg
m.m.v . Kin
derkoor uit
Leek

,.RAIISPOR,.BEDRIJF
H. Jansen DE VRIJE POMP ...

Geweideweg I 1 - Garmerwolde.
Speciaal voor vervoe r van co nsumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. OSO· 416365



Blaaskapel
'De Alpen~a.ers'

Kaar.en en
s~oelen

V.v. GEO organiseert twee
kaart- en sjoelavonden voor
leden en donateurs. En wel
op vrijdag 14 november in
café v.d. Toorn in Thesinge,
en op vrijdag 19 december in
café de Leeuw in Garmer
wolde. Aanvang op beide
avonden : 8 uur. Uiterl ijk één
week van te voren opgeven
bij Henk Kappetijn, tel. 050
414401 ol bij K. Wieringa,
tel. 050-416551.

Voe."al
+yerkleden

Drie moment-opnemen van het
geko stumeerde voetbal in Tne
singe.

"'u~nkeu
r~n. aar
merwolde

1ste prijs met eervolle ver
melding : mevrouw Pops
Kraaima ,
1ste prijs : E. Terpstra ,
2de prijs : J. Wolt ,
2de prijs : W. Ganzeveld,
3de prijs : K. Pestman,
en tens lotte een eervolle ver
melding voor HA Kappet ijn.

Na een lange periode van
rust (vakantietijd) wordt het
weer t ijd om de inst rumen
ten weer eens voor de dag
te halen . Wat er in de vakan
tietij d aan de muziek gedaan
word t is met één woord
gauw te zeggen Nihil.
De eerste repetitie kom je
dan samen , maar weldra zit
de vlam in de pan. Ieder zon
der uitzondering weet dat er
weer hard aan get rokken
moet worden. 'De Alpenja 
ger' hebben zich weer aan
gemeld om deel te nemen
aan het concours voor
blaaskapellen te Muntendam
dat op zaterdag en zondag
20 en 21 sept. gehouden zal
worden. Dit jaar voor het
eerst onder auspiciên van de
'Algemene Unie Van Muziek
verenigingen (A.U.V.M.) De
ANVM is één van de landet li
ke muziek organ isaties die
zich ondermeer bezig nou
den met het samenstellen
van reglementen voor con
coursen en festivals.
We vervvachten dan ook een
zware beoordeling daar een
3 man tollende deskundige
jury is aanget rokken.
Uit een lijst van verplichte
keuze nummers heeft onze
muzikale leider Roelf Stol 2
prach t ige nummers ultqeko
zen n.1. 1 Leben heiszt Lie
ben 2 Absch iedswalzer elk
uurt je wat we konden benut
ten om het hele kapel bij el
kaar te krijgen wordt benut.
Denk nou maar niet dat dit
zo eenvoudig is, want onze
'harmonie' mag er niet onder

lijden die staat immers op
de eerste plan en daarna 'De
Alpenjagers'.
Het is dus kort dag om een
goed resultaat te behalen zo
gebeurt het dan dat je de
klanken van het kapel op
zondagmorgen of vriidaqa
vond hoort als je de dorps
weg langs komt.
Dan is het zover, zondaqrnor
gen 21 sept. ± 10.00 uur
vertrekken we naar Munten
dam. We zijn dan aan de
beurt 's middags om 15.30
uur. We zijn dus op tijd om
zoveel mogelijk van de ande
re kapellen te horen.
Een 3 kwart ier voor we moe
ten optreden nog even repe
teren. Roeit geeft nog wat
aanwijzingen, denk om de
tempo's , cresendo's en de
cresendo's , de piano's en de
lorte's. Ja we weten het alle 
maal we naderen al gauw
het uur van de waarheid. De
mannen van de platenmaat
schappij 'North Star' zijn bij
ieder kapel steeds in de
weer om de vele microfoons
in de juiste positie te plaats
ren.
Zenuwen, welnee, zenuwen
heb je alleen wanneer je
paardenvlees eet. Maar in
wendig gaat je rikketik toch
iets sneller slaan . Dan komt
een van de organ isatoren
vragen ol we nog wat extra
nummers willen spelen om
de ruimte wat op te vullen
daar een kapel verstek heeft
laten gaan. Dat doen we na
tuurl ijk maar al te graag. De
helft van de kapel moet dan

Van der Molen leyert nllet alleen
zonneschermen

lets te vieren?

Dan voor een Jekker stukje taart of gebak, even naar

BokkerU Stol
Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte voo r u als ' t om

een zonnescherm gaat.
Maar tev ens houdt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het

opnieuw bekleden van markiezen. of met het reparere n van
tenten,

O ns lever ingsprogramma om vat verder:
vouwwanden, verduisteringen, rolluiken, voorzetramen en

kostruktiewe rken.
Informeer vri jblijvend naar onze mogelijkheden en pri jzen.

Fa. M. Y.d. Molen & Co.

J.C. Kapleynlaan 18
9714 CP Groningen
Teleloon 050-730498

~
~
~

Oostemamriklu n 117
9115 PB Groningen

Tele foon ()5()n2552

Kantoor en .....eril.p!ans: Oude Rijksweg 12. Garmerwclce. tel. 0 50·4 16098

Adviseuze "'00f" Lewenborg mevr. H Drewes. Meerpaal 170. tel. 050-41053 1

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bellen naar R.K. Stol.
Dorp"weg 40, Garmerwold e, tel. 050-416292ol 730498



nog wel even gauw naar hun
auto's om de muziek tas met
muziekstukken op te halen.
Intussen is de temperatuur
in de bom volle zaal behoor
lij k gestegen bij een buiten 
temp eratuur van zeker 25° C
De temperatuur van 'De AI·
penjagers' is bijna niet te
meten onder de hoedjes kan
Roelf zijn broodjes bijna
gaan bakken.
Dan gaat het loos, we begin 
nen met een oefeningsnum·
mer. De tec hnisc hie van
North Star komen nog even
de microfoons afste llen. Dan
wordt het eerste keuze num
mer gespeeld , vervolgens
een vrij nummer en daarna
het tweede keuze nummer.
Het examenwe rk zit er op.
De Alpenjag ers spelen nog
een viertal nummers. Ja en
dan bij het tropische tempé
ratuurtje: wat smokt den dat
glas van dat licht broene
goud met schoem er op lek
ker.
Tegen ruim zeven uur 's
avonds komt de uits lag 'De
Alpenjagers' behaa lden in de
bergklasse met een gemid
delde van bijna 8 de tweede
plaats. De laagste ci j fer is
7 '12 . De inspanning was
weer eens niet voor niets ge
weest. Iets over de beoorde
ling wil ik toch nog even
kwij t. Er wordt gejureerd
over 6 rubieken. 3 juryleden
2 verplichte nummers wil
zeggen per rubriek 6 cij fers.
Een rubriek is speciaal voor
de muzika le leider. Hiervan
behaalde onze misikale lei
der Roelf Stol 2 keer een B
en 4 keer 8'12 .
Roeit prof ic iaat en ga zo
door met jouw 'Alpenjagers'.
Van dit blaaskapellen con-

cou rs komt weer een dubbel
LP uit.

A.M.

Alpen
jasers IIn
Enselbert
en Slochte
ren
Op zondagavond 28 septem
ber was het weer aantreden
voor de Alpenjagers, ditmaal
in Engelbert. In een drukbe
zocht e feesttent achter de
school werd medewerking
verleend aan de Flopralia.
Maandagavond 29 septem
ber was het naar Edsers
heerd aan de Sticht inglaan
in Slochteren, waar Jan
Terpstra officieel afsche id
nam van personee l en bewo
ners . Onder de klanken van
de Alpen jagers was de stem
ming daar gewe ldig. Op een
gegeven moment toen Jan
Terpstra binnenkwam,
schoot mij een brok in de
keel op wat voor manier Jan
daar enthousiast werd beo
groet en omhelsd door de
bewoners.
Aanvankelijk zouden wij
twee keer een half uurtj e op
treden maar dat lukte na
tuurlijk niet bij zulk een
dankbaar publiek. Ook van
onze kant vergleed deze
avond m~ zeer veel plezier
en wij wensen jou Jan veel
succes in je nieuwe werkk
ring.

Heeft u
nos hllsto
rllsche
foto's"
De redaktie van de 'Noorder
krant' verzocht ons om ook
in ons blad nog eens extra
uw aandacht te vest igen op
het plan, een 'historisch' to
toboek samen te stellen over
de dorpen in onze gemeente.
De in iti ati efnemers zijn beo
woners uit de gemeente, in
samenwerking met uitgeverij
'Profiel' in Bedum. Gedacht
wordt aan het tijdvak to t
1940.
De werkgroep doet daarvoor
een beroep op alle inwoners
van de gemeente, die nog to
to's in hun bezit hebben die
een aanwinst kunnen vor
men voor dil boek. Voor alle
duidelijkheid: in deze fase
van de werkzaam heden
hoeft niemand foto's af te
staan. De werkgroep maakt
namelijk eerst een inventari·
satie van het mat eriaal , dat
zoal beschikbaar is. Pas na
de defini t ieve selekt ie zal
worden gevraagd of u de fo
to 's voor een korte periode
wilt uitlenen. De foto's wor·
den dan in een klu is be
waard, zodat ieder zijn of
haar eigendom terugkrijgt!
U kunt zich wenden tot de
volgende kontaktpersone n:
voor Garmerwolde is dat H.
Oosting, Stadsweg 76, Ten
Boer (tel. 3019) en voor The
singe zorgt de Vereniging
van Dorpsbelangen Thesin
ge, via revr. R. Dijkema,
Schutterlaan 22, tel. 1305.

.6rps
toneel
'k Denk nog wel ais aan
vrouger ien 't ol loug
toneelspeul'n dee wie doar
ien kroug
't toneel dat stelde nait veul
veur
mor deur't zulf doun gaven
wie 't 'n beetje kleur
Schou lmeester was steevast
regisseu r
doar was hai nou ainmoal
meester veur
Hai wis van oetsproak 
stoere woorden - en zo wat
hen
Ons leden har'n vief zes leer
joaren - wat doch t ie den
toneelaanleg en 't plezair
was er doarom nait minder
om
Dei dat ont kennen wil is vol
gens mien oordail - dom
Zo'n repetitie veur 'n oetvoe
ring was 'n haile operoati e
en - dei zien rol nait kon,
lag vot bie meester oet de
groatie
Hai hil van rust en orde veur
en achter de kol iezdn
Alles had hai vanzulf toch
nait in de smiezen
Doar achter de koliezen was
wel ais wat gegiechel en ge
f1 uuster
Het was d'r moar 'n benauw
de beudel en... haalt duuster
Wie had'n d'r bie onze leden
'n mooie kurendriever bie
Hai docht: "n geintj e', dat is
wel wat veur mie
Hail st iekum gaf hai Hill egie
'n st ieve kniep ien bil
Dei gaf dou, aal of nait van
schr ik, 'n haarde gil
Dat kwam op 'n hail ver
keerd mome nt

Rabobank ~ Garmerwolde,
~~ tel. 050-416202
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'Door weer en wjnd,
elke das maar weert'

Want op 't toneel wer net 'n
moord aans lag bekend
De span ning was er om te
snieden
Mor meester wo l zo 'n onder
breking laang nait lieden
Mit 'n haarde kopstöt
kwwam hai oet zien veurzeq
hol
Rood van kwoadens raip hai:
" k bin gain olie sok'
't end van mien geduld is d 'r
nou heer
Ik goa noar hoes, mie zain ie
hier nait weer
Mita in stevende hai noar
deur
Mor onze veurzitter was hom
net even veur
Ha i zee: 'nou mout ie toch
ais even heuren
'n ongeluk kan overaal ge
beuren
Gain ain het dit mit opzet
doan
Mor kloa s ging hail per on
gelu k op Hillegie heur tonen
stoan
Wie goan dat aalmoal sl im
betreueren

en ik zeg joe , 't zei nait weer
gebeuren
Ol meester keek wat ond er
zuike nd rond
d'r kwam 'n begriepend lach
je om zien mond
Hai zee: " k ben aigliek te
goud van mien geleuf
Mor denk erom ik ben nait
zainde blind en doof
Veur dizze keer zei wie 't
moar wee r vergeten
'k heb mien drift en wel ais
meer verbeten
Elk zöch te opgelucht zien
ploats, en dee zien best
Mor 't het zeker nait het
leste geint je west
Nou zel 'n d'r mensen zeg'n
dat is toch ga in cul tuur
Ik zeg joe , en 'k verdedig dat
mit vuur
Toneel en zang dat mout ie
st imuleren
't Geft genougen, 't is leerzo
am, en doar mit ken je
misschain wat vernailzuch t
en geweld bezweren.

T. Schutt er

(vervolg)
Hier volgen nog een aantal
men ingen van middelbare
scho lieren die 5 keer per
week de fietstocht naar hun
school in de stad onderne
men.

David , 4e jaar Atheneum
Heymans college.
Vertrekt op versch illende tij·
den . Hangt van het les
rooster af. Fietst nu al 5 jaa r
en vindt het bij mooi weer
niet vervelend . Bij slech t
weer vind t hij er maar niets
aan . Of hij wel eens iets
meegemaakt had in al die
jaren? Nou nee, ik heb ei·
genlijk nooit iets gek s be
leefd. Ja, één keer vond ik zo
maar f 5,- en ik ben een
keer doo r een brom mer aan
gereden die gewoon door
reed. M'n vriend heeft een
brommer en die trekt me wel
eens . Dan ben ik natuurli jk
snel op school, dat is wel
fijn (foei, red.).

als je maar brutaal bent dan
drukken ze je niet aan de
kant, de auto 's stoppen wel
als je voor ze fietst. Met de
bus is het moeil ijk, daa r mijn
school niet aan de route ligt.
Bij een lekke band is het 10'
pen geblazen, maar ik heb
meestal geluk.

Cor, 2e jaar LTS J. v. d.
Laanschool
Cor vindt het f iesten wel
leuk en gaat meestal met
een groep. Vooral voor de
wind aan is erg fijn! De rou
te is afwisselend. Heb ook
wel eens een auto in de
sloot zien gaan en verder
vind ik dat brommers vaak
gevaar lijk langs komen.
Oosterhoogebrug is niet zo
gevaarlijk als je maar niet
do or een rood stoplicht
fietst. Heb al twee keer een
lekke band gehad en een·
maal 9 km moeten lopen
llet de fiet s aan de hand.
Vlet de bus vind ik niet s aan .
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Martin, LTS J. v. d. Laan
school 3e jaa r
Hij vindt fietsen niet erg als
het weer maar goed is.
Meestal f iets ik in een groep
mee. Het vervelendste stuk
vind ik tot Ruischerbrug. Be
leef je we l eens wat onder
weg ? Soms, b.V. als de
kle ins ten onder ons bij har
de wind van de fiets afwa ai·
en.
De ongelukken die ik in al
die jaren meegemaakt heb
zijn meestal met brommers.
Hoe vind je het verkeer? Oh,

Bemo, 2e jaar Lancée Mavo
Fietsen vind ik wel leuk.
Meestal ga ik met Arnold en
Renée. Het vervelendste stuk
vind ik van Garmerwolde
naar Ruischerbrug vooral als
het regent en waai t. Bij mooi
weer is het zelfs fijn , dan ge
niet je van de flu itende vo
gels en de natuur.
Ruischerbrug ervaart hij niet
als gevaar l ijk , je moet ge
woon een beet je 'kwaad'
zijn. Brommers rijden naar
zijn men ing te hard en belien

Bij ons vindt u een keur van kwa liteitsmeub elen.
Nier. alleen modem - maar ook klassieke w oonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijkje of advies - óók over
vloe rbed ekking en gordijnen - bent u altijd van harte

we lkom.

SlaSCer - 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 · Tel. 05902·1383

Calê v.d. Toom
Thesinge

(nadere reklame overbod ig)



K. SLAGER

De gemiddelde conclusie
van dit onderzoek is:

- Garmerwolde-
Ruischerbrug vervelend stuk

- Fietsen allemaal graag
bij mooi weer

- Brommers vinden ze bijna
allemaal gevaarlijk en hard
rijden

- Fietspad in Groningen
(Damsterdiep) slecht

- Verkeer in de stad druk
maar geen probleem.

Nog bedankt voor jull ie be
reidwilligheid.

Yer
êeer
ders

9797 PC Thesinge,
G.N. Schutt erlaan 28.
telefoon 0590 2-195 7

ver' . glas· behang ·

klompen · laarzen

SchildersbedrUf

H. Hofstede

tion. Ik vond het wel erg
druk, maar was niet bang.
Dit waren een aanta l impres
sies van willekeurig gekozen
scholie ren over hun dagelijk
se fietstocht naar een
school in Groningen. We
hadden nog veel meer scho
lieren kunnen interviewen,
maar die komen missc hien
ook nog wel eens aan de
beurt voor iets anders.

~~.o~·Hoop
~~-- ~ bil

onze
ad-

Brommers hoor je alti jd zo
slecht aankomen en dan
schri k je vaak. Ik woon
graag in Garmerwolde en
fiets dew afs tand graag naar
Groningen . Heb één keer
een lekke band gehad en
een kapotte ketting. Toen
heb ik bij een vriendinnetje
achterop gezeten en kom je
zodoende ook wel thuis.

Hendrikus , 1e klas MAVO
Lancée school
Fietst alti jd en vindt het
leuk. Als het regent dan is
het regenpak er altijd nog.
Hij vindt Garmerwolde
Ruischerbrug het rotste stuk
en Oosterhoogebrug niet
erg. Ik was de eerste keer
niet bang om naar de stad
te fietsen, had dit al vaker
gedaan als ik wel eens naar
mijn vader fietste die soms
bij de sluis Oosterhoogebrug
werkt. Laatst ben ik pas
echt door de stad gefietst
naar de PIT-boot bij het sta-

UTD

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer, Kunstmest, Vogelzaad, Waspoeder

THESINGE
Tel. 05902·1975

Marjan, 2e jaar Havo Hey
mans college
Fietst vaak met Arjan, Jeltje
of Klaas. Bij heel slecht
weer wordt ik wel eens weg
geyracht, want dan kan ik
niet tegen de wind in komen
en waai dan zowat de sloot
in. Het moeilijkste stuk vind
ik van Garmerwolde naar
Ruischerbrug. Oosterhooge
brug is wel smal maar niet
eng. Alleen als er vrachtwa
gens over gaan. Het moeilij 
ke kruispunt
DamsterdieplPetrus Camper
singe l ontwijk ik altij d, we
rijden dan altijd binnendoor.

nooit. Ook bij hen komt de
reeds door velen genoemde
racefietser luidkeels
schreeuwend door. Iedere
keer schrik je je weer wild.
Als ik op schoo l b.v. tussen
door 2 uur vrij heb fiets ik al
tijd naar huis, dat vind ik
prett iger dan in de stad
rondhangen.

"

Motor of
bromfiets

H O T O REN H A N D EL

Joop
lIoordho'

Bovag -lid

Lever-ing van all e soorten
rijwiel en. motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP . KREIDLER . G A REl Li

-VESPA TOMOS · YAMAHA
ft'\NT IC

• Alrt kleuren en modellen uol voorraad
e-etoor _ Vele Cl cceUOPres en onderdelen

• Pmn{l seN;<e en reporOfJe

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werk plu ts 's Mundal' de ge he le

dil g ges loten

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbo uwen
onderhou d , .

oude rijksweg I 'I
GA RMERWOLDE
te l. 050-4 1650 I



Puzzel

.'

Men is weer druk bezig een
clubblaadje uit te geven,
waarover de volgende keer
meer.
Bij het uit komen van dit
nummer van de G & T Ex
press, zou de eerste uitgave
van dat clubblaadje mis
sch ien al een feil kunnen
zijn.

· .. natuurlijk ook voor Uw

• toiletartikelen errscneerqera!
• parfums
• sigaretten. sigaren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons,
terwijl u wacht.

~ KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-4160n

Deze keer eens geen verhaal
maar een aantal foto's van
de junioren van v.v. GEO.
Op de foto's ziet u akties
van de A, C, D en E-luntoren.
Er wordt verwoed.qevochten
om de wedstr ijd te winnen.
De D- en E-junioren staan in
hun groepen bovenaan, en
de A· en C-junioren draaien
ook leuk mee in hun groep.

GEO aan de bal

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerw o lde
050-416389

Overschi ld
05966-374

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Horizontaal

1 jaarg etijde
5 houterige, stijve vrouw
7 reukwater

11 juwelenkistje
13 weef sel v. kunststof
15 klein vertrek
17 stemspleet
19 dwaas
21 inhoudsmaat
22 heks
23 belas ting op de

toegevoegde waarde
25 oude , vr. munt
26 ambtskieed
28 slot
29 wier
31 uitha ngbord
33 kru iderij
35 blad pap ier
36 hoofd v. e. moh. sekte
38 telw oord
40 53e kaart v. e. kaartspel
41 tafelfles
42 nieuw
44 zwerftocht
46 straalvliegtuig
48 voor een deel
51 verhindering
53 man
54 vat met hengsel
55 zijrivier v, d. Donau
57 reeds
58 boom
60 lokspijs
62 pers. v.n.w.
63 soort hert
65 naam v, één v. d. dagen
v. d. week
68 schel
69 visbeen
71 vriend (vr.)
73 geur
74 noot
75 soort wa lvissen

Garmerwolde
050-416051

Autobedrijl

Dikkema

Vertikaal

1 helder v. kleur
2 troefkaart
3 technische kommissie
4 bijgevolg
5 toegep. natuurwet.sch.

onderz .
6 voorzetsel
7 plaats in Overijssel
8 noot
9 enzovoort

10 afwisselende beweg ing
12 zijrivier v. d. Donau
14 sierheester
16 lofrede
18 taankleurig
20 muziekinstrument
22 hoo fddekse l
24 aarden muur
27 groot zeilsch ip
30 aard ig, mooi
32 gewri cht
34 planeet
35 meertje
36 vaartuig
37 aut. knipperinstallatie
39 energ ie
43 iemand v. adel
45 goed , mooi ; lekker

(Hebr.)
47 verdieping
49 economisch technolo

gisch inst ituut
50 zwart -bruine verf
51 braambes
52 waterplant
53 verscheidenheden
56 onderricht in het rij den
59 plaats in Noord-Hotland
61 opgeld
64 ik
66 Ned. Tel. Stichting
67 laagte tussen bergen
68 gymnastiekwerktuig
70 radio-omroep
72 Grieks (afk.)


