
I GARMER & TBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken

3e JA ARGArIoG JANUARI 1981

Aan de praaê meê
Wim Cornells
Voor het eerste interview van dit jaar gingen we naar wethou
der Wim Cornelis van de gemeente Ten Boer. Ruim een jaar
(sinds november '79) is hij de man van Onderwijs, Welzijn, Cul·
tuur, Sociale zaken en sportaangelegenheden. Om het maar
populair uit te drukken: de scholen, de verenig ingen, proble
men van en rond jeugd en bejaarden zijn het 'pakkie-art' van
deze wethouder. In betrekkelijke korte tijd heeft Wim Comelis
het een en ander van de grond laten komen, dat zonder meer
gevolgen heeft in het dorpsleven in Garmerwolde en Thesinge.
Reden om samen met de wethouder terug én vooruit te kijken .

LEVENSLOOP

Burgemeester en wethou
ders. Het is een bekende
kreet, maar wat houdt zoiets
in? Over burgemeesterschap
was vorig jaar in deze krant
de heer Bultena - toen
gloedni euw burgervader van
Ten Boer - aan het woord.
Dit keer klom zijn jongste
wethouder uit voerig in de
praatstoel.
In het kort (maar uitgebrei
der dan wi j het hier kunnen
weergeven) vertelt hij over
zijn levensloo p: 'Ik werd in
'49 geboren in Groninge n.
Na mijn schoolop leiding
koos ik voor de kweek
school, al had ik ook nogal
wat andere interesses. Dat
was in de jaren zestig, toen
overal de democrat isering
op gang kwam. Die sfeer
van maatschappel ijke veran
dering trok me aan, zodat ik
daar stevig aan deelnam. En

natuurli jk maakt ook onder
wijs deel uit van het maat
schappelijk gebeuren. Op de
kweekschoo l nog stak ik on
der andere veel tijd en ener
gie in de aktiegroep Spel·
lingsvereenvoudig ing, omdat
ik vind dat een onnodig inge
wikkelde taa l bepaalde men
sen kansen ontn eemt die ze
in andere omstandigheden,
wél zouden krijgen. Enfin, de
dag na mijn eindexamen
stond ik al voor de klas op
een lagere school. In die tijd
werd ik ook wat akt iever in
de groninger afdeling van de
PvdA, maar dat alles werd
onderbroken toen ik voor
mijn vervangende dienst
pli cht naar Beesterzwaag
ging'.
Het werd een ingrijpende tijd
in het daar gelegen
revalidatie-oord voor gehan
dicapte kinderen: Ik was
daar 1y, jaar groepsleider,
verpleger, verzorger, en

noem maar op. Je werkte in
groepsverband . Je deed daar
alles, dweilen en bedden op
maken, eten voeren, bi l len
schoonvegen en je on
dersteund e therap ieën. Ik

heb daar heel wat levenset
varing opgedaan , omdat je
natuurl ijk heel dich t bij leven
en dood staat. Daardoor leer
je ook het betrekkelijke van
de dingen inzien.
Na die tijd besloot hij zich
een poos helemaal aan zijn
vak te wijden, het onderwijs.
Hij werd adjunct-directeur
van de ivo-mavo in de stad
Groningen: 'De Individ uele
ontplooiin g van de leerlingen
sprak me erg aan en het so-
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ciale karakter daarvan. 'Vier boog weleens even ontspan- fonds van de overheid om de merwolde. Kijk, een school
jaar lang combineerde hij nen, door middel van een werkgelegenhe id en het hele is van levensbelang voor ie-
dat adjunctschap met zijn grapje, een melige bui. Niet sociaal-economische beeld der dorp. Wanneer een
mentorschap (het begeleiden over, of ten koste van, ande- in het noorden wat op te school vast wil houden aan
van een groep leerlingen) en re mensen hoor. Ik moet zeq- peppen). We zijn nog wel een bepaalde signatuu r, of
het lesgeven. Maar daaraan gen dat colteça-wethouder niet zo ver, maar wilden toch die nu openbaar is of
kwam een eind toen hij ook Jansen daar ook wel voor is. op die mogelijkhe id lnsprin - christelijk, hopen wij als ge-
wethouder werd van Ten Men is bereid naar elkaar te gen omdat er een probleem meente dat ouders in bl]-
Boer: nu is hij 'gewoon' ge- luisteren, argumenten tegen onts taat rond de zogenaam- voorbeeld Thesinge hun kin-
schiedenisleraar, en sinds elkaar af te wegen. In de de 'ongeorganiseerde jeugd' deren naar Garmerwolde
augustus 1980 werkt hij drie raad is die bereidheid er - die zich bijvoorbeeld niet sturen als openbaar onder-
dagen in de week op school minder, maar het is natuur- thuis voelen bij sportvereni· wi js dich ter bij hun ideeën
in Groningen, twee dagen op lijk wél zo dat je aan mij n gingen. Zo'n jeugdwerker staat , en ouders in Garrner-
het gemeentehuis in Ten kant van de tafel niet meer kan dan activiteiten en wolde die prijs stellen op
Boer. Daarnaast is hij zeker uits luitend kan vechten voor ideeën ontplooien voor vrij· een bijzondere signatuur hun
zo'n drie avonden per week de belangen van mijn part ij.' willigers in het jeugdwerk, kinderen naar Thesinge.
op stap voor zijn wethou- ondersteuning dus voor Want het is natuurlijk niet
derssch ap. bestaande groepen en nieuw de bedoeling dat er in de

HET WERK leven inblazen voor nieuwe dorpen twee scholen komen
groeperingen waaraan een die inhoudelij k hetzelfde zijn ,

RAADSLID 'Mijn voordeel is dat ik zelf behoefte is. We kunnen dan half bijzonder-hal! openbaar.
in het onderwijs werkzaam een dag in de week over die Niet eens zo zeer omdat de

Hoe wordt iemand nou wet· ben. Mensen zullen herken- persoon beschikken. Op die gemeente geen samenwet-
houder? nen dat ik weet waarover ze manier hebben we ookohet kingsschool wil , maar men
'in Groningen was ik secre- praten. Als je zelf de ellende bejaardenwerk aangepakt , heeft zélf die discussie atqe-
tarls van de onderwijswerk· hebt meegemaakt van met hetgeen bijvoorbeeld resul· kapt. Overigens worden deze
groep van de PvdA. Naast een stel leerlingen naar een teerde in rnaattlidvoorzlenln- zaken heus nog wel in goed
onderwijs hield ik me in dat zwembad te moeten fietsen, gen voor bejaarden van de overleg geregeld' .
afdel ingsbestuur onder an- besef je eerder dat goed ge- gemeente Ten Boer'.
dere ook bezig met Vrede en regeld vervoer in zo'n geval Staan al die verenigingen en
Veil igheid. Vier jaar geleden nodig is dan wanneer je groepen nu te trappelen? GYMLOKAAL
kwamen we uit Lewenborg daar ver vanaf staat. Maar 'Nee, men heeft voorheen al·
naar Sint Annen. De PvdA- verder is het een kwestie tijd zichzelf gered. Dat ging In Garmerwolde zal ruimte
afdeling van Ten Boer trok van oog en begrip hebben wel goed, men denkt nu mis- geschapen moeten worden
me aan, het was hier gemoe- voor wat er gaande is. schien dat de zelfstandig· voor kleuters. In Thesinge is
delijker en er kwamen veel Neem de welzijnsgelden. Je heid eraan gaat wanneer de die situat ie al gunst ig, om-
meer verschillende soorten moet zien dat àllen gebruik overheid subsid ieert. Dat is dat de twee gebouwen dicht
mensen dan in de stad. Ik maken van de inspraakreqe- natuurlijk helemaal niet de bij elkaar liggen.
kwam op de groslijst, Iing. Missch ien wacht en bedoeling. We willen de din- 'Dat moet of in het bestaan-
waarop vóór verkiezingen al- mensen toch nog weleens gen beter op elkaar alstem- de gebouw, maar als het
Ie kandidaten worden ver- teveel af; dat is jammer, men en daar, waar behoef- leerlingenaantal in Garrner-
meld, omdat men ook graag maar dan moeten wij nóg tes liggen, als overheid een wolde blijft stijgen kun je
uit Sint Annen iemand wilde meer informatie verschaffen , handje helpen. Maar dan ook denken aan extra ult-
hebben. Daarna moest ik me lijkt me. Vandaar dat we er moet je eerst een gedegen bouw én een driemans-
nog bereid verklaren, maar ik fanatiek tegen aan gingen overzicht hebben van act ivi- school. Om een extra leer-
zei: wél op de lijst, niet op en door middel van een teiten én wensen in de ge- kracht hebben we een ver-
een verkiesbare plaats. Toch werkgroep een inventarisa- meente'. zoek laten uitgaan naar het
kwam ik erin als onderw ijs· tienota opstelden, dat je min isterie ! Ik ben blij dat het
man, omdat een ander moet zien als een begin. De zo goed gaat met de school
opstapte. Bij de verkiezingen volgende stap is: hoe wil je ONDERWIJS in Garmerwolde, en die mo-
werd ik op de vierde plaats 't hebben? Daarna kun je gelijke uitbouw is natuurlijk
gezet, en werd toen gekozen gaan zeggen wat het belan- In Garmerwolde moet een een kroon op het werk van
als raadslid . Vervolgens grijkste is en hoe je je geld openbare basisschool lnclu-
werd Gor Uitham wethouder, gaat verdelen. Zolang de sief openbare kleuterschool
en door allerlei omstandig' werkgroep aan het werk is, komen, in Thesinge een ba-

ELEKTROheden werd ik toen frakt ie- verhogen we de subsidies sisschool met kleuters van
voorzitte r. Toen Uitham niet, al zijn daar natuurlijk bijzondere signatuur, zo stelt

STEREOtenslotte vertrok, werd ik ge· uitzonderingen op - atwi]- de Onderwijsnota.
kozen. Eigenli jk had ik nog kingen op de regel moeten 'Dat ligt ook voor de hand. HI-FIwel langer als raadslid wil- mogelijk zijn '. Thesinge heeft al een
len aanblijven, aan de ande- christelijke school, Garmer- TELEVISIEre kant zit je als raadslid wolde een openbare. De
niet zo dicht bij het maken JEUGDVERKEER nieuwe wet op het onderwijs
van het beleid, zodat je bij stelt dat iedere lagere

~
uitspraken rekening moet 'Belangrijk zijn bijvoorbeeld school pas basisschool is
houden met die andere twee onze contacten - die al lan- als hij ook een afdeling
die er soms weleens anders ger lopen - met de school heeft voor kleuters. Goed,
over denken dan jij.' voor Handenarbeid. Voor de om het eenvoudig te hou-

jeugd is er weinig op den: de kleuterschool in The-
sociaa l-cultureel gebied, met singe, een zogenaamde E. Havenga

GRAPJE name de experssie. Verder 'compromis'kleuterschool,
dan sport enomuziek kwa- moet zich opsplitsen in een Oude Rijksweg 9

Maar dat gaat goed, met die men we nog neit. Die jeugd· dépendance voor de schoo l Garmerwolde
collega 's? 'Ja, Na zo'n uur of werker konden we krijgen via in Thesinge en een dépen- 050-416425
twee vergaderen moet je de de ISP-gelden (speciaal dance voor de schoo l in Gar-
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Kaartclub 'De Soos'

Toen deze heren hun prijs in ontvangst hadden genomen,
werd de uitslag over het hele jaar bekend gemaakt. Deze
'aov' nd wonn 'n we aalmaol', ech ter wel met versc hil van
pun ten, een pri js.
De klaverja sser van het jaar werd H. Kappe t ijn. Hij mocht
als trofee een mooie beker in ontvangst nemmen. Onze
hulde!

Op 6 december j .1. was de laatste klaver jasavond van 'De
Soos' in het jaar 1980. Het was erg jammer, dat er van de
21 leden, maar 16 aanwezig wa ren. Te meer omdat deze
avond een beetje feestel ij k zou worden gehouden. Dat
neemt echte r niet weg, dat de wel-aanwez ige n van deze
slo tavond er een erg geze llige en ook nog spa nnende
wedst ri jd van heb ben gem aakt. Tussen het spe len door
werde n lek kere hapjes gepresenteerd, wat de moed er bi j
sommigen, die mind er succes hadden, wat inhie ld .

leder mocht in volgorde één van de leuke prijsjes uitzoe
ken, die voor deze gelegenheid waren gekocht.
Dit was dus het eindresult aat over het jaar 1980. De vol

gende avond is op 31 janu ari 1981. Nieuwe leden zijn nog
steeds van hart e welkom !

De avonduitslag werd tenslott e:

1. E. Terpstra
2. J. Havenga
3. S. Veninga
4.A. Hui sman
5. H. Oomkens

De co mpet itie uit sl ag werd:

1. H. Kappetij n

6964 pnt.
6725 pnt.
6583 pnt.
6532 pnt.
6512 pnt.

53986 pnt.

2. E. Terpst ra
3. S. Venin ga
4. A. Huisman
5. H. Oomkens
6. H. Oost ing
7. H. Vliem
8. J. Havenga
9. R. Veenstra

10. J. E. Star
11. D.G.Groenhagen
12. K. Wierenga
13. Mv. W. Tamme ling
14. J. Reinders
15. Mv. J. Vliem
16. A. Mu lder
17. J. P. van Zanten
18. Mv. A. Reinders
19. K. Heemstra
20. A. Buringa
21. K. H. Gaasendam

53100 pnt.
52414 pnt.
51829 pnt.
51774 pnt.
51695 pnt.
51643 pnt.
51241 pnt.
49377 pnt.
49364 pnt.
49024 pnt.
48813 pnt.
48432 pnt.
48369 pnt.
48285 pnt.
48230 pnt.
47994 pnt.
47181 pnt.
46747 pnt.
46609 pnt.
44368 pnt.

(uit 7 wedstrijden)

Uityoerins
Rederijkerskamer
'Wester'
Op 4 april a.s. zal Rederij
kerskamer 'Wester' haar
jaarlij kse uitvoering geven in
Café 'de Unie'. Opgevoerd
zal worden 'Ach vader lieg
nier meer', een klucht in 3
bedri jven.
De spelers zijn: Kees Jan
sen, Jantje Terpst ra, Frouw
ke Schuur, Aaltj e Dreise,
Henk Veenstra, Piet van Zan
ten, Katr ien Veenstra, Cees
Klei en Roelf Ganzeveld. De

regie is weer in handen van
Jan Veenstra.
Het wordt een do lle avond.
Noteer dus 4 april alvast in
uw agenda.
Verder is men bezig een ge
schikt kindertoneelst uk uit
te zoeken voor 30 april a.s.
Binnenkort wordt er begon
nen met het aanleggen van
een podium en decor voor
het openluchtspel.

Jossins VII

Eén van de grote voorde len
van het lopen als lichamelij
ke bezigheid is het feit dat
je het bijna overal en op
ieder moment kunt doen.
Om te lopen heb je geen
gymzaal, zwembad, fiets of
tennisve ld nodig. De straten
in een stad bij het licht van
straat lantaarns 's nachts om
twaal f uur, bospaden bij een
lichte ochtend regen of een
weggetje door het platte land
op een stra lende dag, het
maakt niet uit: het is alle-

maal goed voor iemand die
wi l lopen.
Volgens vele lopers is er
geen betere ondergrond om
op te lopen dan gras. Het is
zacht , geeft mee en dempt
het neerkomen van de voet
op natuurlijke wijze. Maar
grasvelden zijn schaars in
het groninger land en daar
naast kunnen ze verraderlijk
zijn. Verborgen geulen en ga
ten kunnen onaangename
verrassi ngen betekenen voor
een jogger. Verder kunnen
voeten en benen overbelast
worden en geblesseerd ra
ken, als de grond onder het
gras te zacht is (dit geldt bij-

Rabobaok ~
geld en goede raad



Redaktioneel

het personeel daar dat goe
de initiat ieven ontwikkelt.
Bovendien moet dat gymlo
kaal er komen . Het moet
dan door meerdere groepe
ringen gebruikt kunnen wor·
den. Bijvoorbeeld de sportve
reniging van Garmerwolde,
of voor sociaal-culturele akti 
viteiten zoals bij het eerder
genoemde jeugdwerk'.
Aan het slot zegt Wim Cor-

Vera van Zanten en Dienco
Bolhuis, respectievelijk onze
Hoofdredaktrice en onze re
daktiemedewerker uit Rui·
seherbrug zagen zich ge
noodzaakt hun werkzaarnhe
den voor de Garmer en The
singer Express te stoppen.
Wij willen hierbij onze grote
waarder ing uit spreken over
het vele werk dat zij de atqe
lopen jaren voor de krant
verzet hebben. Dank, dank,
dank.
De vacatures in het redaktie
team zijn inmiddels vervuld
door Henk van Weeghel en
Dick Groenhagen. Hierb ij
hartelijk welkom bij de Gar
mer en Thes inger Express,
hiep hoi , hiep ho i, hiep hoi.

Deze wisseli ng is een mooie
gelegenheid om aan U,
geachte abonnee, in het kort
te vertellen hoe de redaktie
van de G & T Express pre
cies in elkaar zit.
Zoals U ongetwijfeld nog
weet stond op de voorpag ina
van het allereerste nummer
een foto waarop bijna het
gehele redaktieteam te zien
was. Sinds die tijd , al weer
drie jaar geleden , hebben er

nelis : 'Jull ie hebben me
eigen lijk niet gevraagd of
dat nou leuk is, dat wethou
derschap. Ja, dat vind ik wel.
Je kunt echt iets voor de
mensen doén. En natuurlijk
is dat leuk '.
Zijn enthousiastme blijkt wel
uit de veelheid van dingen
die de afgelopen periode ,
sinds hij wethouder is , van
start zijn gegaa n.

enige wisselingen plaatspe
vonden, maar het aantal re
daktieleden is gelijk geble
ven. Op dit moment zijn het:
Annelies Heuvelmans , Ger
Pot, Siebolt Dijkema, Kees
Faber voor Thesinge en Piet
Juriens , Annemarie Sibon,
de hr. en mevr. Star, Bob
Vos, Carel Hazeveld, Henk
Klunder, Henk van Weeghel,
Dick Groenhagen en Henk
Vliem voor Garmerwolde.
Dit 14·koppige team zorgt
(samen met de drukker) dat
U elke maand een krant in
de bus vindt. De diverse kar
weitjes die hiervoor gedaan
moeten worden zijn over één
of meerdere personen ver
deeld. Zo zijn een paar re
daktieleden belast met het
verzorgen van een maande
Iijks hoofdart ikel, een twee
de stel is belast met de re
quisitie van advertenties en
weer anderen verzorgen de
administratie, het uiterlijk
van de krant (welk
artikellfoto, waar geplaatst
wordt ), de distributie, enzo
voort . Aan het begin van el·
ke maand is er een redaktie
vergadering . Hier in wordt in
grote lijnen vastgesteld wat

er in de krant, die aan het
eind van elke maand ver
schijnt, zal komen te staan.
Tevens wordt in deze verqa
derigg de laatst uitgekomen
krant besproken. Meestal beo
treft het prob lemen met niet
geplaatste artikeltjes of zet
C.q. taalfouten. (Sit laatste,
de fouten , hopen wij, als re·
daktie, te verhelpen door een
betere eindcontröle toe te
passen). Zo'n redakt ieverqa
dering wordt de ene maand
in Garmerwolde (Café de
Unie) en de volgende maand
in Thesinge (Café van de
Toorn) gehouden.
Doordat we met 14
manlvrouw sterk zijn hoeft U,
als abonnee, niet bang te
zijn dat de krant een maand
niet zal verschijnen omdat er
iemand ziek is geworden.
Wij als redakt ieleden hebben
om dezelfde reden de rnoqe
lijkheid om eens een maand
te luieren.

In grote lijnen is dit zo'n
beetje hetgeen de redaktie
doet. Als U over het één of
ander meer wilt weten, stelt
U gerust vragen.
Een volgende keer hopen wij
U eens te vertellen hoe zo'n
krant nu precies bij de druk
ker gemaakt wordt.

H.V.

seoom'luie;e
GEZOCHT
overdekte caravan-stall ing .
Door H. Klunder, L. v.d,
Veenstraat 9, Garmerwolde,
tel. 050-416254.

Uiêslas
december
puzzle

Afg aand e op het aantal ln
zenders is de december
puzzle van de G & T Ex·
press een groo t succes ge·
weest.
Er waren maar li efst 17
goede oplossingen.
Naa r deze 'goede' puzze
laars gaan onze compli 
menten! Omda t er s lechts
3 prijzen te verdelen waren
moest het lot de gelukki·
gen aanwijzen.
Deze gelukkigen zijn:

1e prijs; een etent je bu i
ten shuis voo r twee perse
nen
Mevr. J.S. Terpstra·Alles
W. F. Hil debrandst raat 13,
Garmerwo lde.

2e prijs ; een ge lukkig
'avondje uit' naar de bios
coop voor twee personen
Mevr. D. E. Koster·Sm it
Rijk sw eg 142, Hulscher
brug .

3e prijs; een 'prettig'
lui st ergenot met een LP vol
Groninger vol ks liedjes ge
zongen door Liane Abeln
De Heer K. Zuidema
Thesi ngerweg 10, Thesinge.

Met de pr i jswinnaa rs zal
contact opgenomen wor·
den!

DE VRIJE POMP .. .

Cr\ FE

j/iÏgcrmcüHcr
GARl'vlERWOLDE

TELEFOON 050-4 16062



Pla••elandsyrouwen
Garmerwolde

voorbeeld ook voor het lopen
op zandstranden).
Een fietspad, een gel ijk en
hard aangestampt aarden
pad of voetpad vormen een
bijna ideale onderg rond om
op te lopen; als er maa r
geen stenen op liggen,
waaraan je je voeten kunt
bezeren; ook schelpenpaden
zijn prima. Let wel: grin t is
altijd beter dan asfalt en as
fait is weer beter dan klin 
kers of tegels.
De meest e mensen lopen op
wegen of paden van asfalt
of tege ls, omdat ze gemak ·
kelijk bereikbaar zijn. In te
genstell ing tot diegenen , die
gras of een gri ntpad gebrui
ken, word en de mensen die
op de weg lopen vaak ge·
plaagd door pijntjes, die het
gevo lg zijn van het lopen op
een te harde ondergrond.
Toch zijn er weinig aanw ij
zingen - zeker als je goede
schoenen gebru ikt - dat

het lopen op wegen to t meer
hinderli jke blessures leidt,
dan het lopen op een andere
ondergrond. Bovendien hoe
ven mensen , die op de weg
lopen zich nauwel ijks zorgen
te maken over verborgen qa
ten, want een ondergrond
van asfalt is gewoonlijk heel
vlak. De meest e mensen zijn
het erover eens, dat de voor
delen van het lopen op as
fa it groter zijn dan de nade
len. Let er echte r op dat je
niet te grote afstanden be
gint te lopen als je een har
de ondergrond niet gewend
bent! Bouw het weer lanq 
zaam op. In onze omgeving
zijn dus de wegen en
fietspaden uitstekend ge
schikt om op te lopen; het is
wel verstandig om 's avonds
de fietspaden te mijden: ook
klein e kuiltjes kunnen in het
donker een verst uikt e enkel
veroorzaken!

Op 10 januari hielden de
Platt elanäsvrou wen Nei] 
oarsverzide. Er waren be
halve de leden met echtge
noten ook tal van
bestuursleden van de vere
nig ing en in Garmerwolde.
Het Brandweercabaret uit
Garmerwolde verzorgde de
avond met liedjes en voor
drachten.
Han ny Havenga, Vera van
Zanten , Kat rien Veenstra
brachten de li edj es,
meester Groenhagen zorp
de voor de bege leiding op
de gitaar en het geh eel
werd aan elkaar gep raa t
doo r Kees Jansen als Moe
ke! en Piet van Zant en als
zoo n.
Het fe it dat de Plattelands
vrouwen een excurs ie lJe-

maakt hadden naar het K.I.·
stat ion in Noorddijk wa s
voor het cabaret een dank
baar onderwerp.
In de pauze werden loten
verkocht voor de tombola.
De ta art ging naar H.J. Ha
venga en de rollade werd
gewonnen door J. Noord
hof.
Het geluk lach te de heer
Noordho f helemaal toe de
ze avond, hij ging met
meerdere pr ij zen naar hu is .
De muz iek werd verzorgd
door het duo Bon ito en na
afl oop van het cabaret
werd tot in de kl eine uur t
jes gezongen en gedanst.
De 114 aanwezigen kunnen
op een geze llige avond te
rug zien .

Fo.o, '1I11m en dll1ayoors.ellll1ns
5 mell1-Yll1erll1ns
Het Oranje-com ité te Gar
merwolde organiseert op 27
februari a.s. een grote FO
TO, FILM en DIA voorste lli ng
van de festi viteiten rondom
de 5 mei-viering van het vo
rig jaar.
U weet wel . . . de grote op
tocht met de vele prachtige
versierde wagens met daar 
op de veelal schitterende uit
gedoste deelnemers en deel
neemsters . De bedoel ing is,
dat de foto 's uitges tald gaan
worden, terwijl er een perma-

nente dia-show wordt gege
ven. 's Avonds zal er een
voors telling gegeven worden
van de binnengeko men film
mont ages.
Dit gebeuren vindt plaats in
Café 'de Unie' in Garmerwol·
de, als er althans voldoende
inzendingen binnen komen .
Het Oranje-comité doet daar
om een dringend beroep op
alle amateur-fot ogra fen en
fil mers, zowel uit Garmer
wolde als Thesinge om hun
foto's, dia 's en fi lms op deze

dag gemaakt zo spoedig rno
gel ijk in te leveren bij
J. Noordhof , W.F. Hilde·
brandstraa t 33 te Garmer
wolde. De foto's en dia's
moeten voorzien zijn van de
naam van de eigenaar of
eigenaresse. Alle inzendi n
gen zullen ongeschonden
geretourneerd worden.
Ziet men op deze show een
foto of dia die men graag wil
hebben, dan kan men con
tact opnemen met de eiqe
naar daarvan.

Voor alle bezoekers is er te
vens de mogelijkheid om
aan een leuke puzzle mee te
doen met héél bijzonde re
prijzen.
De uiterste inleveringsdatum
voor foto 's, dia 's en films is
31 januari aanstaande.
Wij hopen dat een groot
aantal mensen hieraan mee
gaat doen om deze z éér
geslaagde 5-mei viering nog
eens te kunnen beleven.

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoo n 1262

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeIen.
N iet alleen modern · maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

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

welkom.

Slaseer - 'l'en Boer
WO NIN GINRICHTING

Sudsweg 63 - Tel 05902-1J83

Rund·
en Varkens~

slagerij

f~' .." .< " .
.~

...- ,-".-' .----
Bestellingen worden

bezorgd:
vrijdagmorgen te Thesinge

vrijdagmiddag te Garm erwolde



De seschjedenjs wan de
dorpskerk te 'Ihesjnse

Kerkdjensten
Zondag 1 februar i: 10.00 uur, Ds. C. de Vries-Batenbu rg
in Garmerwolde
Zondag 8 februar i: 14.00 uur, Os, A. Sevenster (Noorddi jk)
in Thesinge
Zondag 15 februari: 10.00 uur, Ds. F.A.J. Klijn
in Garmerwolde
Zondag 22 februari: 10.00 uur, Ds. C. de Vries-Batenburq
in Thesinge

Zondag 1 maart: 10.00 uur, Ds. C de Vries-Batenburg
in Garmerwolde (gezamenlijke dienst hervormd-gereformeerd)
Zondag 8 maart : 10.00 uur, Ds. C. de Vries-Batenburg
in Thesinge
Zondag 15 maart: 10.00 uur, Ds. C. de Vries-Batenburg
in Garmerwolde
Zondag 22 maart : 19.00 uur, Ds. Struif en Wilma Bulthu is
in Thesinge (Grunneger dainst)
Zondag 29 maart : 10.00 uur, Ds. J.D.A. Zuiderveld
in Thesing e

I

We rekenen daarom op een
volle kerk!

Comité Hathebrand

iedereen uit Thesinge en
naaste omg eving zal worden.

de provincie te kunnen ver
klaren, zal nadrukkelijk inge
gaan worden op de plaats
van de godsdienst in de mid
deleeuwse samenleving.
Na de pauze gaat het over de
dorpskerk zelf. Dhr. Raangs
zal proberen de ontw ikkeling
van het klooster uit de 13e
eeuw tot de dorpskerk van
nu, voor U te schetsen. Hij
zal daarbij gebruik maken
van een serie dia's, die één
en ander kunnen verduidelij
ken. Tekeningen van het ge
bouw in oude en 'nieuwe'
staat kunnen in de pauze be
keken worden. Dhr. Raangs
is graag bereid vragen hier
over te beantwoorden.
Dit is nog niet alles voor de
ze avond; waarschijnli jk zul
len onze dorpsgenoten Ber
tus Kol en Gor van zanten
deze avond rnuzjkaal on
dersteunen. Bij het binnenko
men van de kerk en in de
pauze van het programma,
hopen we U te kunnen laten
genieten van het orgel- en
cornet-spel, dat door deze
beide amateur-muzikanten
ten gehore zal worden ge
bracht.
Om 19.30 uur is de kerk
open en kan er een kopje
koffie gedronken worden ;
om 20.00 uur begint dhr.
Raangs met zijn lezing en
dia 's. De toegang is grat is,
maar we hopen evenals de
vorige keer op een vrijwi l lige
bijd rage van de bezoekers in
verband met de dekking van
de onkosten.
We denken dat dit een erg
interessante avond voor

Zoals U in het december
nummer van de Garmer &
Thesinger Express hebt kun
nen lezen, organiseert het co
mité Hathebrand op vrijdag
13 februari haar tweede voor
stelling in de N.H, Kerk te
Thesinge.
Was het in oktober een muzi
kaal gebeuren met het suc
cesvolle optreden van de
groep 'Mälle Syme', deze
keer staat de dorpskerk zelf
centraal.
In zijn oorspronkelijke funktie
was het de kloosterkerk van
de Benedictonessenabdij
Germania, die aan het eind
van de 13e eeuw door Sint
Hathebrand werd gesticht.
Ondanks de vele veranderin
gen die het gebouw in de
loop der tij d heeft ondergaan ,
blijft het een indrukwekkend
restant van het vroegere,
grootse klooster. In 1973 en
1974 werd het kerkgebouw,
dat thans eigendom is van
de Stichting Oude Groninger
kerken, gerestaureerd.
Dhr. Raangs, die deze avond
voor ons zal verzorgen, was
als architekt nauw betrokken
bij de restauratie en heeft
zich in verband daarmee ver
diept in de historie van het
gebouwen zijn omgeving.
Voor de pauze zal hij iets ver
tellen over de periode waaruit
het oorspronkelijke klooster
stamt. We kunnen dan iets te
weten komen over hoe toen
dertijd de mensen in de stad,
de dorpen en op het platte
land van Groningen leefden.
Om het ontstaan en de bete
kenis van de vele kloosters in

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje taart of gebak . even naar

Van der "olen le"ert nllet alleen
zonneschermen

BokkerU Stol

J.C. Kapteynl aan 18
9714 CP Groningen
Teretoon 050-730498

~
~
~

Oost erhamrik l••n 117
9715 PB Groningen
Teletoon 050-n2552

Natuurl ijk maken wi j graag een scherp e offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens ho udt deze afdeling ze ilmakerij zich be zig me t het
opn ieuw bekleden van markiezen, of met het repareren van

tenten .
O ns leveringsprogramma omvat verder :

vouwwanden, ver duisteringen. ro lluiken, voorzetramen en
ko struk tiewerken .

Info rmeer vrijblijvend naa r onze mogelijkheden e n prijzen.

Fa. It. w.d. Itolen &. Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol ,

llo<psweg 40. Garmorwolde, ter. 050-416292 01730498
Kantoo r en werkplaatS: Oude RIjksweg 12. Garmerwolde. tel. 050-4 16098.

Adviseuze voor Leweoborg: mevr. H. Drewes. Meerpaal 170. tel. 050-4 10531.



K. SLAGER

opknapt. Nei behang d'r in
en 'n bar met moo ie laarnp
kes d'r boom 'n .
Hemm'n ie in ons veurig
kraant je leez'n over Alko
Mulder zien hobby?
D'r benn 'n vast wel meer
mens 'n dei ain of aandere
hobby hemm'n. Ken je ons
doar nait ains over
schriem'n? 't Liekt ons wel
interessa nt tau.
En den nog wat. Hemm'n ie
ook bezunegt op gas en
licht 't ófgeloop'n jaar?
Nou as daank d'r veur
magg 'n wie nou dalt ig tot
zest ig guld'n meer betoal 'n.
D'r wör zegt dat de electrl 
ci te itsbedriem 'n met 'n
overschot bleem 'n zltt 'n en
nou magg'n wie de bewaar
kost 'n betoal'n. Je zoll 'n ze
toch. Hardstikke gek
benn'n wie as we doar nog
wat veur doun. Laat de kro
an'n moar stroom'n en gas·
f1aamkes maar braand'n.
Betoal'n mout 'n wie toch.
In veurige kraant stonn'n 'n
poar recept 'n. Benn 'n d'r
nog mens 'n dei ze oetpe
baiert hemm'n? Wat ' t er in
dei aine ston was zo guteg.
D'r ston dat je een reep
met twe i eetl epels wólter
moss'n breek'n.
Ik ben ja nait neisg ier ig
maar ik wo l wel als walt'n
of dat lukt is. 't Liekt me 'n
staa rk stukje.
'k Loat mie van verveel 'ns
nog ais lankoet in stoul
zakk'n want boe!'n ken je
nait weez'n. D'r lig nog snei
en 't reeg'nt as de mieter.
As 't ons beurt weer is veur
de d örpsproat hoop Ik dat
't aander weer is.

ver! - glas - behang·
klompen - laarzen

9797 PC Thesinge.
G.N . Schuttertaan 28.
telefoon 05902-19 57

Schildersbedrüf

H. Hofstede

De Harmonie geft vattien
februoari 'n oetvoe r'n.
Oörpsbelang'n is met
d'aandere verainens bezig
wat te Organ iseer 'n rond
de hoanegevecht'n. Zo as
elk wel zo'n beetje wait ,
benn 'n de vakans ies van 't
joar verschoom'n en beo
gunn'n pas haalt juli. 't Is
de bedoul 'n dat de hoane
gevecht 'n veur dei t ied plo
ats vind'n. Ie heur'n .d 'r nog
wel meer van.
In februoari zei d'r ook 'n
tentoonstell 'n weez'n van
foto's, fil ms en dia 's dei
maakt benn 'n met 't feest
van vief mai. Alles mout no
ar Jan Noordhof stuurt
worr' n. 't Is te hoop 'n dat er
'n boel binn 'n komt, want
as ze in Ten Boer zo'n ten
loonstell 'n kenn'n orqanl
seer'n , mout dat hier toch
ook kenn'n.
Café 'de Unie' is weer
oop 'n. Van dizze kraant
hemm 'n wie d'r al 'n keer
vergoaderd. Boudel is wat

Wai!'n ie dat ons kapper
tuss'n aale bedr iem'n deur
zien viev'n tw int igjoarig
trauw'n viert hèt?
't Verainensleev'n draa it
nou op volle toer'n. Pladde 
landsvrauw'n hemm'n heur
neijoarsverzide had. Ooar
speulde 't cabaret van de

. brandweervrauw'n.
Hanny Hoav'nga en Vera
van Zant'n en Katr ien en
Coby van Veenstró 's [on
gens zong'n verskes en
deed 'n stukjes. Ons
meester speu lde d'r bie op
gitaar en om wies aan te
geem'n. 't Ging wel ais 'n
keer wat minder zuver maar
't was de premjère en den
mout je nait zo nauw
kiek'n. Piet van Zant'n met
zien poot in 't gips was
zeun en Kees Jans 'n speur
de moeke . Dei baid 'n
prou!'n boudel anmekoar.
't Was 'n hail gezellige
oam 'nd met 'n mooi stukje
meziek. D'r waar 'n zulms
over de honde rd mens 'n.

UTD
THESINGE

Tel. 05902·1975

Dörpsproae

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:

Hondevoer, Kunstmest, Vogelzaad, Waspoeder

Zie zo de dure feestmaand
met Suntnikloas , kerst
doag 'n en neijjoar is weer
veurbie. Wat is d'r óljoarso
am'nd weer veur 'n boel
geld verknapbusd.
's Mörg 'ns om zeum'n uur
kna lde 't nog.
't Neie jaar is begonn'n en
wie mou!'n eem'n geduld
hemm 'n veurdat er weer
paar vrije doag 'n inzilt 'n.
Haar 'n ie aalmaa l ook góie
veurneem'ns of begun je
doarmoarnaitaan, 't
wordt toch niks. En al
benn 'n de aktivitei !'n in
toen eerst tot rust komm'n,
neie zoadbouk 'n laag 'n al
weer in braiv'nbus. 't Liekt
aalmoal zo moo i, je zoll 'n
d'r zo van al les oet
bestell'n .
Deur weersornstandlp
heed'n is d'r bie t ied 'n op 't
voetbalveld ook nait veul te
doun.

Motor of
bromfiets

110TORENHANDEL

Joop
lIoordhol

Levering va n alle soorten
r ijwi e le n, motoren.

bromfietsen
ZUN DAPP . <:REIDlER . GAREl ll

.VESP" • TOMQ S · YAMAHA
·FAN TlC

• Alle /dell~n en modd~ lil! woorrood
1l!\O'tfboor . Velt OCCt SSOll"eS en onderd~

• Pnmoserece en ~af1t'

RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE

TELEFOON 05902·1624
Werkplaats " rnundar de phele

d"'l ,nloten

AAN NEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050 -41650 I



Drjedaass Zomer'es~jJn

donderdag: spo rtmiddag voor de jeugd
sportavond voor de ouderen (voetbalvelden)

vrijdag : ballonwedstrijd voor de jeugd
braderie (v.d. Veenst raat , Hi ldebrandstraat)
feest?

zaterdag: hanegevechten (Damsterdiep)
feest

Fees~

'Harmonje'
Muziekfeest 1981 van Har
monie is dit jaar op zater
dag 14 februarI.
Het grootse gebeuren zal
plaatsvinden in Café de
Leeuw, aanvang 19.30 uur.
U kunt volop genieten van
de klanken van korps,
drumband en Tiroter-kapel.
Daarnaast is er nog een
extra muzikale verra ssing
en natuurlijk is er na die
t ijd ruimte en stemmingmu·
ziek om nog gezellig even
te blijven 'plakken' en een
dansje te maken.
Het belooft een gezellige
avond te worden. Mogen
we U tegemoet zien?

Bestuur 'Harmonie'

Zoals vorige maand reeds
gemeld , waren er plannen
om de 'Hanegevechten' uit
te bre iden tot een groter
(dorps)feest . wel , die plan 
nen worden werkelijkheid .
Op de vergadering van de
gezamenlijke veren igingen
in Garmerwolde, onder
auspic iën van de 'Vereni-

P.S. Inl ichtingen over deel·
name aan de brader ie kun t
U krijgen bi j Mevr. Haze-

ging van Dorpsbelangen',
die jl. 19 januari in Café de
Leeuw is gehouden, werd
unaniem besloten dat het
op donderdag 16, vrijdag 17
en zaterdag 18 j uli feest zal
zijn in Garmerwolde. Het
(voorlopige) programma ziet
er als volgt uit:

veld, W.F. Hildebrandstraat
35, Garmerwo lde, tel. 050
414777.

"

O"ebollenac~je .0.0
. .

Op dinsdag ·30 december
ging ol iebollenactie 1980
van.start. In de schuur van
Roeit Sto l. 's Morgens werd
door enke le .reden alles
start-klaar gezet , d.w .z. de
bak ken werde n met olie ge·
vuld , branders en gaspot·
ten aangesloten en de sor
tee rtafel werd opgesteld .
Verder werden ta fe ls , ste l·
l ingen en gaspitten op hun
plaatsen gezet.
Voor de eerste bakploeg
om 1.00 uur kwam had
Roelf Stol het deeg klaar
en men kon beginnen te
bakken. In de loop van de
middag nam Jan Havenga
het belangri jke werk 
'mengen - van Roeit over .
Dit verl iep uitstekend .
Er was di t jaar veel hulp,
ook van niet·leden di t wordt
door de vereniging bijzon
der op prijs gesteld!
Rond de klok van zeven
werd de eerste ploeg ver
vangen door de tweede
bakploeg . Er was zoveel
hulp voor het bakken dat
men besloot met een aan
tal men sen aan het venten
te gaan. 's Avonds zijn er al
veel warme oliebollen ver
kocht , wat ons .veel werk
bespaarde voor de volpen
de dag.
Omstreeks 22.00 uur kwam
het gedenkwaardige rno
ment dat H. Wigboldus de
allerlaatste oliebol uit de
bak schepte. Op de vraag
wat hij er mee ging doen

reageerde hij als volgt : 'wat
dacht je , opeten natuurlijk !'
Er kwam een f1cnke port ie
poedersuiker over en . .. de
laatste o liebo l was weg .
Aan het eind van de avond
te lde Anco Terps tra plm.
2500 zakken oliebollen.
Nadat alle troep was opqe
ru imd ging iedereen tevre
den over het vlotte verloop
van de act ie naar hu is .
De volgende ochtend 9.00
uur stonden autobezitters
en venters klaar om de
resterende hoeveelheid
oliebollen te verkopen. En·
kele plaatsen waar werd
gevent waren: Thesinge,
Ten Boer , Wo ltersum 
waar we alt ijd bijzonder
veel afname hebben - en
natuurli jk Garmerwolde.
Het was erg fijn dat er dit
jaar zoveel mensen met au
to ons zijn komen helpen,
ook vele nie t-leden , heel
hartelijk bedankt! En ook
natuurlij k alle venters!
Het bestuur zegt een ieder
die heeft meegewerkt aan
het doen slagen van deze
act ie heel veel dank !!!

Namens het bestuur
van Harmon ie

v.s Hennie

"'oneel
awond
De Vrouwenraad van de ge
meente Ten Boer organi·
seert op donderdag 19 te-

bruar i voor de 65·plussers
uit de gemeente Ten Boer
een toneelavond in 'In 't
Hol t', B. Kuiperweg , Ten
Post , aanvang 19.30 uur.
Door de toneelveren iging
'Vesta' uit Ten Post zal
voor U een Gron inge r to 
nee lstu k in dr ie bedr ijven
worden opg evoerd , get iteld:
'Heur tw ijde moe ke'.
Kosten: f 2,- p.p. Vervoer:
grat is .
U kunt zich opgeven bij:
(voor 12 februari)
Thesinge: Mevr. van Hem
men , Schutterlaan 7a, tel.
1365.
Garmerwolde: Mevr. Haven
ga, Rijksweg 9, tel. 416425
en Mevr. Bus, Dorpsweg 1,
tel . 416228.

/\~ BLOEM·

~4: KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwo lde 050-416280
Ten Boer 05902·2946

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J. en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

Ove rschi ld
05966·374

Boeren-Burgers
. Buitenlui!

Voor het uitvoeren van
we rkzaamheden van velerlei

aard.
Staat het loonbedrijf 'Stoweza'

dag en nacht voor u paraat.

~/e

~~~
Inl.: P.J. v. Zanten

Te l. 050-4 16091 b.g.g. 050 .416328


