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CPB Nieuws

en toen
·was;t
september

reeds door de aanwezigheid en
het werk van de spreker belooft
het een leerzame en interessante
avond te worden. Nieuwe leden
van harte welkom; het bestuur is
er in geslaagd een afwisselend er
mooi programma samen te
stellen.

En dit is nou meester Van der
Veen ......

MAAK <AW .
.l:t KIND BL'J Msr'N

:}H.:'tl·GEN T -r- SHIRT!
. .tr '6 ZOl4 14 TROUWENS OOI( GoeD STAAN).

\

Onze eerste vergadering in het
nieuwe seizoen hopen we te
houden op dinsdag 23 september
a.s., in 'Ons Trefpunt'. Aanvang
half acht. Spreker op deze avond
is J.C. S.Friezema, arts te
Garmerwolde. Het onderwerp is
nog niet bekend, maar alleen

Onze dorpen hebben zich goed
geweerd. Maar wat nog belang
rijker is, er zijn kontakten
gemaakt, handen geschud en we
hebben elkaar allemaal wéér een
beetje beter leren kennen . Overi 
gens heeft de groeiende deel
name uit onze dorpen wel
bewezen dat er duidelijk
behoefte is aan een eigen
overdekte sportakkomodatie.
Dat die wens lééft, weten de be
t roffen instanties allang. Maar ' t
is toch plezierig dat ze het bij
deze sportmanifestaties weer
eens hebben kunnen zién !

Uw
advertentie in
dit blad wordt
niet gelezen ...
maar gespeld!

IN DIT NUMMER:

o Verenigingsnieuws
o Nieuws over de Sportweek
o G & T Viswedstrijd
o De redaktie en medewerkers

van de G &T Express
stellen zich voor.

o Maandelijkse puzzel.
o Plaatselijke Top-Tien.

o T-shirt aktie
o Veel foto's
o In het dorp zeggen ze . . .

Uaar is ' t september-nummer
al weer . Een edit ie, die toch wel
een beetje in het teken staat van
de Sportweek Ten Boer . Daar
kun je als redaktie ook eigenlijk
moeilijk om heen. Want er is op
diverse fronten door onze dorpen
met erg veel enthousiasme
gesport.

Zomaar ineens kwamen er uit
Garmerwolde bijvoorbeeld drie
Volleyball-teams van de grond,
die speelden alsof ze al jarenlang
geoefend hadden. Ook geslaagd
was ' t voetbaltoernooi, waar
dankzij het weer veel publiek
getuige is van geweest.



Visvvedstriid
voor de ieugd!
VISWEDSTR IJD v.d . J EUGD
op zat. 6 sept. a.s.

De Garmer en Thesinger Express
organiseert een viswedstrijd voor
de jeugd van 6 t/ rn 14 jaar; inleg f
1,- . Van deze opbre ngst
worden prijzen gekocht en
betaald.

1e prijs beker
2e prijs beker
3e prijs lint

Gevist worrit langs het Damster-

BEROEMDHEDEN UIT HET
VERLEDEN

Naar de twee mensen die U ziet
afgebeeld zijn in Garmerwolde
tw ee st raten genoemd .
Boven ziet U met baard (school) 
meester W .F.G.Hilderbrandts
die (uit goede bron vernomen)
verschr ikkelijk hard kon slaan als
het op straf aankwam.

Of U al kunt blazen o f
'alleen maar' muzikaal bent ...

Muziekvereniging 'De Harmonie'
uit Garmerw olde zoekt nieuwe
leden. Zij die reeds 'n instrument
bespelen zijn hartelijk we lkom.
Ook jonge mensen die graag een
instrumen t willen lèren bespelen
verwel komen w ij graag.
Komt U maar 'ns langs op één
van onze repet ities. Ervaar hoe
ontspannend zèlf muziekmaken
is .

diep aan de oude rijksweg op
aangegeven plaats . Iedere
maatvis telt voor 5 punten.
Gevangen vis wordt direkt weer
teruggeplaatst nadat is
gecontroleerd.
Prijsuitreiking bij Café Jäger
meister, Garmerwolde. Opgave
en inleggeld betalen bij :
R.J .Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde. Contro leurs
(helpers) opgave bij :
R.J . Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.

Naar hem genoemd is de
W. F.G. Hildebrandtsstraat.
Op de voo rpagina meester
V.d. Veen. Aan hem
heeft de L. v.d. Veenstraat zijn
naam te danken. Meest er Hilde
brandts was hoofd der schoo l,
meester van der Veen onder
wijzer (± 60 jaar terug ).

Muziekvereniging 'De Harmonie'
verleent haar medewerking aan
tal van fest iviteiten in en rond om
de dorpen Garmerwolde en
Thesinge .
Een vereniging die léétt.
Een verenigin g die enth ousiaste
mensen graag begroet.

Belangstellenden kunnen
kontakt opnemen met de heer
E.D.Post, tel. 050-487079.

\'Iees Ille"I-ttll"~
11 ,,'eet Iiesf
"';I;II-ttlll_
J. FEENSTRA

Rijksweg 145
Ru ischerbrug
Tel. 050 - 487413 •

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades, droge- en verse worst.

Iedere woensdag Gehaktdag
f 3,18 per 500 gram .

tuin- (. ~

plannen met uw tu in...?

• W ij leveren bomen, heesters en struiken van
topkwaliteit .

• Tegen zeer konkurrerende prijzen

• Met volledige garantie

Ook maken wij uw tuin-ontwerp op maat.
Vrij blijvend offerte, snelle leverti jd.

SCHOLTENS
A .SCHOLTENS, Woldweg 38a, Ruischerbrug
tel. 050 - 487497



Wilt U een mooletuln7

Koop dan kwaliteitsprodukten
van Turkenburgl

J. R. Ganzeveld, Oude Rijksweg
25, Garmerwolde.

Als u goed hebt ingevuld komt
bij 1 verticaal een naam v.e. land
tevoorschijn. Doe uw best.

Puzzel zeven 171

1 lichaamsdeel
2 plaats in Nederland
3 kleur
4 natuurprodukt
5 niet licht
6 stuk aarde
7 plaats in Nederland
8 slot
9 metaal

. Te bevragen:
T . Dijkema, Molenweg 7,
Thesinge.

,
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TE KOOP:

Zo goed als nieuwe voetbal
schoenen, maten: 6, 7 y", 8 en 9.

puzzel 6:

46 twee mogelijkheden R.V .S. of
R.v.D .

51 naar beneden stond niet ver
meid. Dit was een foutje van
de redaktie; moest zijn num
mer (afk.I.

Moeilijkheden in deze hoek wer
den goedg ekeurd en toegestaan
door redaktie.

Prijswinnares:

mej. A . Klei, Ouderijksweg,
Garmerwolde (Gr.)
melden bij R.J.Ganzeveld,

(ONDERLING PUZZELGENOT)

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat: Roei! Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstraat 3. Tel. 050 - 487631
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert v.d , Lalfto. Kapelstraat 9, Thesinge.
Tel. 05902- 1713.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

aktie O.p. ~

' T E KOOP:

Antieke handnaaimachine uit
oma's ti jd. Te bevragen:
R. Harms, W. F. Hädebrandtstr.
Garmerwolde, tel. 050-487004.

FEESTKNAPPER!
Doedelzakken-pakkie 
NicoHaak

Nico Haak

Het spreekt van zelf, dat van kin
deren die de zondagsschool
bezoeke n, verwacht wordt dat ze
regelmatig komen, zowel voor
als na de Kerst. Voor evt . nadere
inlichtingen kunt U zich wenden
tot de leidster van de zondags
school, mej. Hennie Oomkens,
Dorpsw eg 50, Garmerwolde .

Naar de zon?
Prettige
vakantie!

AGENDA NED. HERV. GEMEENTE
GARMERWOLDE/THESINGE september 1975

7 sept. 10 uur
dienst in Garme rwolde, voorgange r: drs. Sonnevelt

14 sept. 10 uu r
dienst in Th esinge, voorganger: ds. de Vri es-Batenburg

21 sept. 10 uur
dienst in Gatm erwelde. voorganger: mevr . Lap
9 uur zondagsschool voor de jongsten

10 uur zondagsschool voor de oudsten

28sept. 19 uur
Grunneger dainst in Thesinge, voorganger: ds. Struif .

TOP-TIEN JULI
1 The Elephant song - Kamah/
2 Aktion - The Sweet
3 One of these nights -

TheEagles
41f vou think you know how to

love me - Smoky
5 Roll over lav down - Status Quo
6 Revals - Steve Har/ey Cockney

Rebel
7 Sandv - Hol/ies
8 Maria - The Specials
9 Let th e sun shine in -

JoeyDaiser
10 Send in the clowns 

Judy Col/ins
ALARM KNAPPERI
lam sailing - Rad Stewart

De zondagssch ool beg int het
nieuwe seizoen op zondag 21
september . Alle kin deren vanaf
4 jaar zijn hartelij k w elkom en ze
komen in één gro ep met de kin
deren van klas 1,2 en 3. Deze
eerste groep komt eens in de 14
dagen bijeen van 9 tot 10 uur, de
oudste groepyan 10 tot 11 uur.

'MOTOROf BROMfiETS

GARELLI YAMAHA
• Prima service

VESPA FANTIC en reparatie
Rijksweg 15 GARMERWOLDE
Telefoon 05902-1624

Werkplu" .'. maanclap de · gehele deg geelaten

• Vele accessoires
en onderdelen

Bovag-lid

Alle kleuren en

• modellen uit
voorraad leverbae r

MOTORENHANDEL

JOOP NOORDHOf •
I

Levering van alle soorten
RIJWIELEN, MOTOREN,

, BROMFIETSEN

I ZUNDAPP

KREIDLER TOMOS

Rabobank ~
GARMERWOLDE

Denkt U nog even
om een
goede
vakantieverzekering?



onze moderne kleurenmengmachine

GARAGE DIKKEMA
- Gegarandeerde occasions
- vakkundig uitdeuken en spuitwerk
- deskundig onderhoud
- benzine en olie
- auto-accessoires
- betrouwbare en snelle service.
- billijke tarieven!

Garmerwolde

VERFen GLAS
Thermopane glas - Spiegels

Glazen tafelbladen - Ladders 
Trappen - Gereedschap 
Behang - Kurk - Linnen 
Structuurverf - Beitsen 

Carboleum - Koolteer, enz.enz. -
al/één bij:

JAN DUMMER
bij de Steentilbrug

Groningen
lezers G& T Express 10% korting

KortNieuws
Garmerwolde. Begonn en we rd
met de dam die ter plaatse van
het eind van de oude rijksweg
over het Damsterdiep zal komen
te liggen om verbinding te maken
met de zuiveringsinsta llatie die
aan de Grasdijkwe g zal verrijzen.
De oude rijksweg is voor door
gaand verkeer gestremd.

Thesinge/Garmerwolde. De
w oningen die in beide dorpen
w orden gebouwd, naderen hun
voltooiing . Men is bezig met de
afbouw, zodat deze herfst de
huizen gereed zullen zijn .
In Thesinge wordt gebouwd op
particuliere basis, in Garmerwol
de zijn het Gemeentewoninge n.

Thesinge. Begin augustus vol 
tooide men de we r\<zaamheden
aan de weg die vanaf de Schut
terlaan naar (het) 'Klunder' loopt.
Tot aan de boerderij van de heer
Dijk is deze nu geasfalteerd.

Garmerwolde. Begonnen is met
de we rkzaamheden aan de par
keerplaats voor dr. Vr iezema.
Ook bij de Rabo-bank zal een
dergelijke p.p . verschijnen.

BURGERLIJKE STAND
juli 1975

geboren:
Manuel Hendrik Martijn
zoon van C. v.d. Ende en
J .Klunder, Garmerwolde.

Inge Bernarda Alexandra
dochter van A. M. F.Guijaux en
B. B.Helmink , Garrnerwolde.

overleden:
L. Loonstra, wed. van
E. Burema , Garmerwolde.

roei'ganzeveld

aug . '75

Hitt egolfje . . . Voor de mensen
die in de eerste 2 of 3 weken van
augustus vakantie hebben gehad
is deze onvergetelijk geworden.
Ook de mensen die kwiek aan
den arbeid togen is het eveneens
onvergetelijk geweest. Lag de
eerste lekker in het gras te
doezelen, de andere doezelde als
een dwaas door ' t kantoor of
werkplaats vanwege de hitte die
bijna niet te verdragen was.
Tropen-werkt ijden werden inge
voerd en men reisde om 5 uur
's morgens doodgewoon naar

z'n werk om 's middags om 1 uur
terug te keren. Bier en
frisdranken-fabrieken
schreeuwden om lege f lessen en
ijsco-boeren beleefden gouden
dagen. Ook fabr ikanten van
huis-tu in- en keuken
zwembadjes hebben het
geweten. 's Avonds rinkelden
overal flessen in de tuinen want
binnen zitten kon je niet. Men
begon na 6 uur 's avonds een
beetje bij te komen en slapen
was er niet bij. Huisvrouwen
hebben nog nooit zo we inig
wasgoed gehad over zoveel
dagen, want het hele gezin liep
van 's morgens vroeg tot

's avonds laat (bijna) in z'n
blootje rond te dolen. Op een van
de eerste dagen vertelde een
dorpsgenoot me dat hij dit we l
zou w illen houden tot aan de
jaarwisseling. Dat leek hem
geweldigI In de laatste periode
van deze ongekende hitte dacht
je er toch iets anders overl Het
kon volgens hem toch maar
beter vriezen, zo vertelde hij me
want daar kon je je naar kleden.
'Nu', zo vervolgde hij 'heb ik
niets meer om uit te trekken en
het is nog smoorheet'. Misschien
denkt hij de komende winter nog
wel eens weer aan deze dagen ...



keuken.
inde

Over de toekomst zegt Geert : 'Er
is iets tot stand gekomen . Zolang
de krant aan een behoefte
voldoet, gaan we natuurli jk doo r.
En dat ligt uiteraard 66k aan de
mensen zelf . Voor ons is ' t een
aardighe idje. Twee avonden per
maand er even aan trekken, dat
is wel te doen. Maar we moeten
met beide benen op de grond
blijven staan. Ook al wordt de
Express gewaardeerd, de
mensen zullen er echt niet
wakker van liggen als-ie niet
verschijnt. Maar we hebben er
met z'n allen veel lol in. We
lachen heel wat af . Kijk en als je
dan van een volslagen vreemde
hoort, die toevallig bij de drukker
een Express onder ogen krijgt dat
het wel een gezellige gemeen
schap moet zijn, dat
Garmerwolde en Thes inge, dan
weet je dat je 't allemaal wél
pro-dec, maar toch niet voor niks
doet .... ..

TELEFOON OSO - ..87623

u~ 'M~ < t
~ pjN. ~ (1\\h~'

CAFE

j/ägermeigter
GARMERWOLDE

Garmerwolde voelt , is zo'n
medewerker die regelmat ig
inspringt. Stond voor een
interview bijvoorbeeld oog in oog
met Burgemeester Zandbergen.
Enverder natuurlijk de ' redakteur
uit Thesinge', Bert van der Laan,
die de berichtgeving uit Thesinge
verzorgt en de artikelen over het
klooster schrijft.
Roelf: 'J ll bent natuurlijk noo it
tevreden . Zo willen we
bijvoorbeeld wél wat meer kopij
van verschillende mensen
hebben. De rubriek 'de lezer aan
het woord' is eigenlijk nog niet
van de grond gekomen. En ik
vind, als de mensen zelf die krant
levend willen houden, dan is bij
uitstek dié rubr iek er geschikt
voor. Laat de onderlinge
diskussie maar eens hoog
oplaaien. [n 't fatsoen lijke dan.'

'Dorpsbelangen' . A ls
'Dorpsbelangen' zegt: ' Dàt of dat
moeten jull ie even onder de
aandacht brengen' , dan doen we
dat. De verenigingen kunnen bij
ons alles plaatsen wat ze maar
willen. En dat is nou zo fijn , elke
maand ligt er weer een stapel
kopi j in de bus !
Geert: 'Ze vragen wel eens: is het
geen opgave om elke maand
maar weer ...... ' Wat dat betreft
wisten we waar we aan
begonnen.
In 't begin kostte het inderdaad
vrij veel tijd . Nu hebben we
inmiddels een formu le gevonden
waardoor je ' t met heel veel
plezier doet. Elke 100van de
maand bekijken we de kopij
samen met onze fotograaf,
maken we een selektie voor de
foto 's, tikken de teksten uit en
schrijven het interview en andere
artikelen die van belang zijn.
Die kopij gaat, voorzien van zet
instrukties, naar de drukker,
waarna het zetwerk door ons
'geplakt' wordt. Waa rbij steeds
gestreefd wordt naar een zo fris
mogelijke opmaak. Dat lay-outen
is altijd passen en meten . Vaak
kan er gewoon niets meer bij en
dan is ' t vervelend te moeten
beslissen wat er wel of niet in
kan.
Natuurlijk is er ook wel krit iek.
Die leggen we niet naast ons
neer. Maar ik vind w el, áls er
kritiek is, dan moet die
weloverwogen zijn. Soms
verbaas je je er wel eens over dat
mensen zo negatief zijn
ingesteld . Er klopt inderdaad een
hoop niet in deze wereld, maar
laten we voora l niet vergeten wat
er wél allemaal klopt.
Positivisme, dat vind ik
essentiëel. Ik vind het namelijk
verdraaid leuk - wat wel gebeurd
is - als er iemand naar je
toekomt en zegt : ' Kan ik ook wat
voor die krant doen?' Ook al is 't
niet alt ijd nodig, doo r dergelijke
reakties weet je gewoon dat je
niet alleen stáát, Bob Vos - ook
een nieuweling in het dorp - die
zich overigens erg happy in

De Garmer & Thesinger Express wordt gretig gelezen. En al
kent iedereen in onze omgeving de Express, de vraag 'wie nou
eigenlijk die krant maken' wordt veel gehoord. Daarom deze
maand een kijkje in de keuken.

'Wie, waarom en hoe', een gesprekje met de kern die elke
maand paraat staat.

Roelf Ganzeveld is één van de
animators. Even terugblikkend
zegt hij : 'Vroeger was hier het
GEO-journaal. Dat werd ook veel
gelezen. Dat was gewoon een
gestencild boekje, maar dat was
toch ook leuk. Dat ging toen ter
ziele en er was niks meer,
behalve dan ' Het Fivel Nieuws',
dat destijds echter erg weinig
deed aan de berichtgeving uit de
' randdorpen'.

Tijdens een borreltje met Geert
Boschma, november vorig jaar,
werd eigenlijk voor de grap het
idee geopperd hier een krantje uit
te geven. Dan vraag je je
natuurlijk wel meteen af wat dat
kost, hoeveel tijd gaat erin zitten
en hoe zo'n krant eruit moet
gaan zien..
Waarbij het natuurlijk
prettig was dat Geert bij'n groot
reklamebureau werkt en het
klappen van de zweep wat dat
betreft wel kende.
Geert: 'Ja, we hebben ons van
tevoren terdege afgevraagd en
nóg 'ns afgevraagd waar we aan
begonnen. Je kunt natuurlijk
heel gemakkel ijk iets beginnen ,
maar je moet ' t volhouden, ook al
weet je van tevoren dat het wel
eens moeilijk zal worden. Die
voorbere idingsfase heeft dan
ook eigenlijk de meeste tijd
gekost. Nu wordt 't steeds meer
routine.
Roelf Ganzeveld: 'W e wilden
persé niet dat ' t een krantje werd
van twee of drie personen. De
dorpen moesten het doen, dus
een uitgave voor en van het
dorp. Zo was het héél begrijpeli jk
bijvoorbeeld dat Geert, die hier
uiteindelijk nog maar een jaar
woonde, zich zo veel mogelijk op
de achtergrond wilde houden.
De hamvraag was natuurlijk:
kunnen we het vereiste aantal
adverteerders kr ijgen én hoe zal
de belangstelling vanuit de
dorpen zijn?
Want je kunt natuu rlijk niet zelf
een krant vol schrijven. Dat is
niet leuk én het is de opzet ook
niet. Vandaar ook dat de krant
verschijnt in samenwerking met

I\ijkje



H.C. 'DE GOEDE VANGST, Garmerwolde.

-~~~-

WEDSTRIJDEN H.C. ' DE GOEDE VANGST', Garmerwolde

Je zondagwedstrijd op 3 aug. in Echten.
1. G. Boer, 93 st. 9900 gr. 291 pnt .
2. H. K. Kamphu is, 56 st. 6900gr. 194 pnt .
3. Tj. Arends, 41 st. 3850gr. 140 pnt.
4. J. D.Slachter , 24 st. 5300gr. 130 pnt.
5. T. Kalk, 41 st . 3850gr. 118 pnt.

2e zaterdagwedst rijd op 16 aug. in Goingahuizen.

1. G. Boer, 79 st . 7300 gr. 225 pnt.
2. M.Blink, 22 st . 7300gr. 168 pnt.
3. H.ten Cate, 33 st . 3600 gr. 105 pnt.
4. E.Terpstra, 22 st. 3850gr. 99 pnt.
5. H. Huiting, 18 st . 2425 gr. 67 pnt.

Volgend e wedstr ijden zijn: 21 sept. : omgeving; 27 se pt.: omgeving;
5 okt.: omgeving; sa menkoms t in Café Maat.

SPORTWEEK 75
gem. Ten Boer afd. voetbal.
Toernooi in Ten Post

deelnemers:
G.E.O.2 zond.
G.E.O.2 zat .
T.E.O.2
Omlandia2
eindrangschikking:
1T.E.O.2 6 pt. (6-1)
20mlandia 2 4 pt. (3-1)
3 G.E.O.2 zond. 1 pt. (4-7)
4 G.E.O.2 zat. 1 pt. (3- 7)

Toernooi in Garmerwolde

deelnemers:
G.E.O.1 zat.
G.E.O.1 zond.
T.E.O.1
Omlandia 1

eindrangschikking:
1 G.E.O.1 zond. 4 pt,
2 N.S. Omlandia 3 pt,
3 T.E.O. 3 pt,
4 G.E.O.1 zat. 2 pt,

MERCEDES

BENZ
Alle Typen

Nieuw te leveren tegen hoge kortingen

VAN GELDER's AUTOHANDEL B.V.
L. V.d . Veenstraat 11
Garmerwolde (Gr.1
Tel. 050 - 487239

<»: KAPPER
SERVICE VAN DORP TOT DORP

· _.natuurlijk ook voor Uw

• toiletartikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten , sigaren en tabak

Kijkt U eens rond bij ons ,
terw ijl U wacht.

S .VENINGA - GARMERWOLOE
W OSO - 487077

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

lEKTRICITE IT
tel.050_487425

E. ~VENGA
oude rijksweg 9

GARMERWOlDE
RADIO. TU.

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050.48 7501



Een verslag van de Badminton-wedstrijden voor de heren te
Woltersum op 11 en 18 augustus.

1IIItllllilltttlllll__tf.
(ingezondenI

rnoemqmqen van oe voorzitter
van de sportweek, de heer
S.Nieboer, werden de beker en
de medailles uitgereikt door de
kantinejuffrouw van de gymzaal
te W oltersum.

Herman Huiskes, de badminton
prof uit Garmerwolde,

neio en conome. zodat deze set
ook met 10- 8 aan Herman Huis
kes toekwam en daarmee het
Badminton-kamp ioenschap op
zijn naam bracht.
Na veel lovende woorden en aan-

l. v.d. Veenstraat te Garmer-
wol de, Herman Huiskes, spelend
en trainend op de Groninger
Badmintonclub, daarvoor bij 2
Grolsche Badmintonclubs en een
Eindhovense Badmintonclub en
heeft daar nogal wa t ervaring
opgedaan tij dens competities en
toernooien.
Toen dan ook de scheidsrech 
tersfluit de fina le startte was de
zaal in een enorme zwijgende
massa omgetoverd.
Na flitsende slagen en een enorm
uithoudingsvermogen won W im
Heemstra de eerste set met 10-3.
Een ieder haalde diep adem en
dacht: 'nu is het snel afgelopen',
maar Herman Huiskes zon op'
revanche, speelde in de 2e set,
tegen zijn zo sterke
tegenstan dar, met al zijn tech
nieken en het onderste uit zijn
trucdoos en won zo de tweede
set met 10- 8. Iedereen in de
zaal werd sprakeloos en durfde
nauwelijks meer adem te halen.
zo spannend was deze finale in
jaren niet geweest. Ook in de
derde set won de techniek en de
ervaring het van de reakt iesnel-

Op 11augustus trokken onge
veer 21 heren en 2 dames naar de
gymzaal te Woltersum met
enorme str ijdlus t. Na wa t inslaan
op het Badmin tonveld en niet
alles laten zien van wat je kunt
werden d.m.v. lot ing poules van
ongeveer 3 personen gevormd,
waaru it na veel en goede strijd 8
winnaars tevoorschijn kwamen
die in 2 poules van 4 spelers
werden verdeeld om zo 2
finalisten over te houden. Zo
kwam en op 18 aug. 2 f inalisten
tevoorschijn, n.l, Wim Heemstra
en Herman Huiskes. Na wat
beide spelers hadden laten zien
in de voorronden beloofde de
f inale spannend te worden, ook
al omdat alom werd geïnfor
meerd. Wim Heemstra was
gebrand op de wisselbeker daar
hij al2-voudig kampioen was n.1.
in 1973en 1974.Daarbij kwam
nog dat hij in een badmintonclub
te Bedum, aan voetbal en aan de
6-kamp training meedeed zodat
hij een onverwoestbare conditie
meebracht.
Aan de andere kant van het net:
de Badminton-fanaat uit de

KAMPEN KONSTRUKTIE B.V.
Nijverheidsweg 20 - Hoogezand

Las- en konstruktiewerken
gas, water en sanitair
aanleg van alle soorten pijpen lei d ingen Telefoon 05980 - 6006

Vmagvrijbmvendoffenei



Burg. Triezenbergstraat 31
Ten Boer. Te l. 05902 - 1497

INITIA TlEF VAN UW KRANT

t-shirt

Tevens leveren wij:
VOlJWWANDEN I VERDUISI'ERINGEN , ror.
ruIKEN , VCORZEI'RAMEN , KONSTRUKTIE
WERKEN.
OOK BEKLEDEN WIJ BFSI'AANDE MARKIEZEN.

onze adviseuze voor Lewenborg:
MEVR. H. DREWES.
meerpaal 170 - Tel . 050-487066.

FOoMovodoMolen &Co
kantoor & werkplaats GARMER WaLDE ( Gr.)

Oude Rijksweg J2
Tel. 05().487642

ZONNE
SCHERMEN111

In het augustus-nummer van de G & T Express werd een aktie gein
troduceerd: een T-Sh irt van eigen dorp I
Met voorop de tekst: 'Ik ben één van die aardige mensen ui t
Garmerwolde en Thesinge' en achterop de kop van de krant.
Sinds die aankondiging zijn er heel wa t mensen geweest die vroegen
of er ook kindermaatjes leverbaar zijn . Dat is inderdaad het geval,
maar door een abuisje is dat niet vermeld.
Er zijn ondertussen heel wat mensen geweest die mondeling een shirt
wilden bestellen. Maar in verband met de administratie moet u toch
echt even een bon invullen en inleveren, of opsturen.
In verband met de min imum afname van de fabriek moeten er 100
bonnen binnen zijn , w aarna de shirts gedru kt worden. A ls u dus
belangstelling voor zo'n shirt hebt , wacht dan niet , maar vul snel even
die bon inl Dit is echt een akt ie die w e met elkaar even moeten
realiseren . Wilt u de krant niet verknippen, maar d án even een br iefje .
En dan hopen we dat we in het volgende nummer kunnen mededelen
dat de eerste 100 exemplaren in produktie zijn I

De dames-volleybalploeg in afwachting.

zelf één keer, speelden 'n keer
gelijk en moesten twee keer een
nederlaag toestaan. Ook 'n
vierde plaats voor deze mannen
die zo moedig streden maar toch
ten onder gingen.
De dames deden het beter. Ze
versloegen TEO, Jansen & ce.,
de Recreanten, Hamwijk, maar
verloren helaas van de
professionals van DES, die onze
dames ook meteen vroegen lid te
worden. Een tweede plaats, dat
was het eervolle resultaat.
En volgens nog niet bevestigde
berichten lopen enkele dames
met lukratieve prof-kontrakten
opzak.
Het was een leuke happening,
daar in Ten Boer en voor
herhaling vatbaar I

M oraal: Hou dt U ook van room
boter en pindakaas? Adverteer
dan in het allergroots te blad van
Garmerwolde, Thesinge en om
strekent

adverteren. Plots kwamen de
mensen van heinde en verre naar
zijn winkel. Zijn omzet ging 10 x
over de kop. De pindakaas vloei 
de toen rijkelijk in dat gezinnetje.
En ze waren volmaakt gelukkig.

Twee heren en één damesteam
togen onder de bezielende
leiding van John Sammalo naar
Ten Boer, om daar mee te doen
aan de wedstrijden in het kader
van de Sportweek Ten Boer.
Na eerst twee avonden geoefend
te hebben, traden de herenteams
op woensdagavond 20 augustus
en het damesteam op
vrijdagavond 22 augustus in het
veld. De mannen van team A
verloren die avond zo'n beetje
alles, maar dat mocht de pret
helemaal niet drukken. De vierde
plaats werd begroet als was het
het winnen van de Cup zelf .
De mannen van team B wonnen

Er was eens ...

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =&
En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen II!

Er was eens een aardige zaken
man . Hij had een goede vrouw,
een leuke winkel en het ging best
aardig allemaal. Aardig, maar
meer ook niet. Want z'n omzet
zou best wat beter kunnen. Hij
zou best 'ns w at roomboter op
z'n brood willen hebb en. En als 't
kon lekkere pindakaas ertussen.
Toen, opeens kwam de aardige
man op het idee om in de Garmer
en Thesinger Express te gaan

Van onze geheime sport
medewerker.

VOLLEYBAL-TEAMS
UIT GARMERWOLDE
IN AKTIE IN TE N BO ER

GARMER & THESINGER EXPRESS

Redaktie en sekretariaat: Roei! Ganzeveld, Geert h Boschma.
Dorpsweg 56/v .d. Veenstraat 3. Tel. CS) - 487631 .
Plaatselijk nieuws Thesinge: Bert V.d. laan, Kapelstraat 9, Thesonge.
Tel. 05902 - 1713.
Banknr. Garmer & Thesinger Express:
3207.04.165

VOLLEY.


