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100jaar O.L.S . in Garmerwolde !
Onder ideale weersomstand ighe- Muziekvereniging ' Harmonie' uit
den werd op 3 september j.l, het Garmerwolde liep de feestmars
feit herdacht, dat de Openbare vlekkeloos door het dorp en arri-
lagere School z'n honderdste veerde plm. om 3 uur bij de
verjaardaq vierde. Een zeer hoge feesttent.
leeft ijd! Hier werden handen geschud en
Er was een commissie in het praatjes gemaakt waar de von-
leven geroepen die de taak op ken vanaf vlogen! Toen iedereen
zich had genomen het organisa- aanwezig was opende de heer
tiewerk te verrichten en voltooi- K.Groeneveld als voorzitter van
en. Een grote tent verscheen op de commissie als eerste de rij. Hij
het terrein van de heer H.Wigbol- heette iedereen van harte wel-
dus, midden in het dorp ! De kom en hoopte dat het een ge-
commissie zorgde er voor , dat zellige dag zou worden . 'Wie ver-
via nieuwsbladen, telefoon, brie- geefn stand en rang, kinder, en
ven etc.etc. zoveel mogelijk wie proat 'n gewoon plat van
oud·leerlingen op deze reunie doag ! Mörn ben wie onszulf
zouden verschijnen. Dat is bij- weer, moar op dizze dag ben w ie
zonder gelukt. stuk veur stuk leerling'n van
Ruim 500 mensen zaten in de schoul en op schoul deed'n wie
tent! Onder hen B & W der ook niks aans as boers proat 'n ,
gemeente Ten Boer, en de dus doun wie ' t nou ook' , aldus
inspecteur van het lager Onder- de heer K.Groeneveld. Hij be-
w ijs Groningen de heer Romkes. dankte de commissie 'O.l.S. 100
Vanaf half twee tot plm. half drie jaar' voor het vele werk en
werd de gelegenheid geboden de noemde in één adem daarbij ook
school te bezichtigen. Hier werd de oudercommissi e die bepaald
gretig gebruik van gemaakt. niet minder werk hadden verzet.
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Eigenlijk bedankte hij iedereen
die deze dag tot een succes
hadden gemaakt.
Daarna nam de heer H.Oosting
het woord als huig hoofd van de
school. Ook de heer Oosting be
groette iedereen en begon aan
z'n feestrede. Hij liet de hoofd
onderwijzers in volgorde van
opkomst de revue passeren: 'We
begonnen hier met Meester
Rijkens', aldus de heer Oosting .
'En van deze eerste officiële
'meester' zitten hier nog het na
leden uit het nageslacht. 'M aar
voor dat meester Rijkens hier on
derwijzer werd , was er ook al een
meester Hofma geweest, al voor
1877! Dit is ons ter ore gekomen
en we hebben het bewijs gekre
gen.' Daarna kwamen vervol
gens meester Hildebrand, mees
ter Winterwerp, meester Rein
ders en nu meester Oost ing.
Oud-leerlingen van dè heer Hil
debrand waren nog aanwezig
ook, n.1. Jantje Schipper (91) en
Klaas Bouw man (87), die resp. in
de bloemetjes en aan de drank
werden gezet.
Aan de school werd door een
oud-leerling een geschilderd por-
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tret van meester Hildebrand ge
schonken.

Hoe ging het eigenlijk met de
jeugd van toen? 't Wa ren
bepaald geen lieverdjes, hoor, die
altijd maar hevig in de rij zaten.
D' r liet iemand eens een koppel
jonge patrijzen in de klas rond
dwarrelen. 'Meester, dei stinkt
doar', moet een oud-leerling ge
zegd hebben. Meester d'r op af.
Wat bleek: de 'st inkert' had een
snoek onder de blouse.
Meester V.d.Veen, onderwijzer
ten tijde van meester Hildebrand
werden eens de poten onder z'n
stoel weggezaagd.
Meester Winterwerp stoof wel
eens achter een leerling aan op
de fiets en liet vervolgens een
leerling geruime tijd met z'n
hoof d tussen twee hekspijlen zit
ten omdat ie al vaak genoeg had
gewaarschuwd . Bovendien had
meester Winterwerp altijd dezelf
de takt iek bij het g-ymnastiek,
met het beruchte stokje op het
hokje!!
Meester Reinders gaf vaak slaq-

zie pag. 4



Uitslag verloting
O.L.S. Garmerwolde

2 brandstoft anks, inhoud 130 ltr,
Te bevragen bij :
K.Jansen, transportbedrijf,
Telefoon (050148 73 65.
Te koop:
voortent caravan. Afmetingen
plm. 280 x 1.80 mtr, incl. beves
tigingsstrip aan caravan.
T.b.b.: R.J .Ganze veld, Garmer
wolde.
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16.J .Térpstra, 5 st, 17,4 pt,
17. E.Terpstra, 7 st. 14,2 pt ,
18. A.Huisman, 5 st. 13,6 pt.
19. M.Blink, 6 st. 13,2 pt.
20. T.Terpstra, 3 st. 12,6 pt,
21. K.Sicama, 6 st. 12 pt.
22 P.Ganzeveld, 4 st. 9,2 pt .
23. R.Ridder, 3 st, 6,4 pt.
24. J. Oijkstra, 3 st, 5,6 pt,
J.Mollema, 1st, 5 punt,
26. mevr. Terpstra, 1st. 2,2 pt,
27. A.Ganzeveld, 1st. 2 pt, .
28. K.Lode, 1 st. 1,8 pt.

FOTO FILM

DOKA
PASFOTO 's

ipkes
POELESTRAAT 19

GRONI NGEN tel. 128684

FOTO
FILM

SPECIAALZAAK VOOR

STOOMFLUITJES

Er waren 40 deelnemers. Oe vis
wedstrijd werd 's avonds gehou
den ; hieronder volgen de uit
slagen:
1. en Kampioen, zw.gewicht,
1. J.S ickma, 22 st. 50,4 pt ,
2. en Kampioen grootste aantal:
2. F.Schol tens, 19 st, 41,8 pt ,
3. J. Knollema, 11 st, 33,6 pt,
4. N.Sicama, 14st. 31,8 pt ,
5. A.Kampen, 10 st. 31,4 pt.
6. A.d e Vries, 6 st, 30,4 pt.
7. J.Veenstra, 12st. 28,6 pt.
8. J.Slump, 9 st. 28,4 pt,
9. T.Veenstra, 11st, 26 pt,
10. Ham, 4 st. 23 pt,
11. M.Ridder, 10 st, 21 pt,
12. R.Lammerts, 6 st. 18,8pt,
13.J.Leugs, 9 st. 18,6 pt.
G.Boer, 6 st. 18,4pt
F.Koster, 3 st, 18 pt,

TE KOOP :
diverse bomen, w. o. eik, den,
lariks, lijsterbes, bremstruiken.
Zeer mooie hoogte voor o.a.
heide of bostu inen.
T.b.b.: R.J.Ganzeveld, Garmerw.

Viswedstrijd
Café Jägermeister
van woensdag 24 augustus

TE KOOP :

Prijzen diverse bloemen en
stukjes:
W it Sterretje';
1. C.Pops; 2. S.Bronwasser; 3.
H.Noordhof; 4. Y.v.Leggelo; 5.
A.van Dijk.
BI. Sterretje:
1. A.Havenga; 2. N.N.; 3. P.Luy
tink ; 4. J .Havenga; 5. A.Luyt ink.
Pijpje Lak:
1. B.Havenga-Schuitema; 2.
M.Jansen-Schaaphok ; 3. E.Bou
man-Kiel.
Fuchsia:
1. T.Ganzeveld-Oijkgat; 2 B.Ha
venga-Schuitema; 3. W .Ganze
veld.
Begonia:
1. Mevr.Pops-Kraaiema; 2. Mevr.
Iwema-Bouman; 3. mevr.Wolt
Kraaima.
Oroogstukjes:
1. mevr.Wolt-Kraaima; 2. mevr.
H.Havenga-Jager; 3. B.Havenga
Kraaima.
3. B.Havenga-Schuitema.
Bloemstukjes:
le prijs: mevr.J.Siepel, Oorpsw .
2e prijs: mevr.W .de Vries, O.w .
3e prijs: mevr.J.Siepel, Oorpsw .
4e prijs: mevr.J.Ganzeveld, O.w .
5e prijs: mevr.J.Ganzeveld, O.w .
6e prijs: mevr.H.Havenga, O.R.w
7e prijs: mevr.W.de Vries, O.w .
Oe prijzen zijn af te halen bij de
heer J.Mu nneke, Oorpsweg

65920
59720

238.480
98.780
92.710

Prijzen in volgorde vanaf 1e prijs:
782-806 -1586 - 1318- 1510
919-1271 -972-1599 -1280
665-610- 1418- 388-221
1562-1459-663 -759-192
499- 138- 1274- 538- 761
659- 1600- 789- 707- 545
1113-399-1312-1151 -1168
-234-1311-353-352-1005
-1349-267.
Inlichtingen: dhr. J.L.Munneke.

UITSLAG EN BAZAR-EV ENE
MENTEN O.L.S.Garmerwolde
Rollade gew icht: 1,9 kg (1900 gr)
H.J .Wigboldus (1880 gram).
Parfumeriemandje, winkel -
waarde f. 24,65.
K.Siepel f . 24,95.
Voetbalspe l: dhr. Van Loon .
Kikker was jarig op: 29 mei
(H.Veninga-Nieborg).
Schieten (na loting I):
l e prijs: H.J . Havenga, 35 pt,
2e prijs: J .Siccama 35 ot,
3e prijs: R.Stol35 pt,
Pot met bruine bonen, aantal:
21331
R.J.Ganzeveld 2158.
Flipperkast t/rn 13jaar:
Martin Wierenga
Rinus Bouman
Volwassenen :
J.Siccama
O.Mulder
J.Werkman

TRAN SPORTBEDRIJF
k.jansen

Geweideweg 11 . Garmerwolde.
Speciaal voo r vervoer van consumptie aardappelen en los gestor te granen

tel. 050 . 487365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te1.OSO.487S01



(ONDERLING PUZZELGENOTI

De nieuwe puzzel - doorlopertje

aktie Q.p. ~

LEZERS VAN DE

GARMER EN THESINGER:

KOOP BIJ ONZE

ADVERTEERDERS!!!

214 pt.
123 pt,
118 pt,
117 pt.
66pt.

WIST U DA T WIJ REGELMA TIG
KOUDE BUFFETS OF UW FEESTJE

THUIS VERZORGEN

Cafetaria 
Lunchroom

Start
Ten Boer, tel. 05902-1441
Tijdig bestellen gewenst

1. G.Boer. 58 st .
2. M .Blink. 36 st .
3. E.Terpstra,49 st .
4. A.Kampen. 45 st.
J .D.Slachter. 18 st.

HENGELCLUB
'DE GOEDE VANGST'
TE GA RMERWOLDE
Viswedstrijd in Ijlst,
gehouden op 7 augustus j.1.
1. G.Boer, 34 stuks 238 pt,
2. A .Kampen, 46 st. 195pt.
3. Mevr.Klinkhamer, 31 106 pt,
4. H.Zewuster. 14 st 101 pt .
5. S.v.Bruggen, 13 st. 90 pt .

W edstrijd in Sneek, d.d. 13 aug.:
Viswedstrijd Sneek. 13 aug.:
1. Tj.Arends, 103st. 237 pt .
2. S.v.Bruggen, 51 st. 155pt.
3. J.D.Slachter, 50 st. 126 pt.
4. A.de Vries. 43 st. 101 pt5. H.
Huit ing, 22 st. 92 pt ,

Wedstrijd omg.Groningen
op 28 augustus 19n :

Van links naa r rechts:
1. echo; 2. opdracht, nobel; 3.
plaats in Zeeland, ex-koningin,
vrouw.tite l; 4. projectieplaatje,
geloofsafvallige; 5. smaldeel,
noot; 6. kledingstuk, week, sap
pig; 7. deelteken, Ind.dakbedek
king; 8: dieregeluid, Oostzeeha
ven, een zekere; 9. vorstenzoon,
ongaarne; 10. noot, zwemvogel,
noot ; 11. t ijding, gebergte in Zd.
Amerika; 12. plaats in Overijsel,
akelig, benedenwindse zijde; 13.
militai r, Europeaan, vr.munt.

Van boven naar beneden:
1. gramschap, punt, nauw; 2. bij
woord, open strook in een bos,
vrolijk en bekoorlijk; 3. werk van
oud-IJslandse literatuur, ijlbode,
wate r in Friesland; 4. landbouw
werktuig, bergweide, plotseling;
5. Ind.oprolbaar zonnescherm,
iedere dag, diamant die een dub
belkristal is; 6. maart, vocht ig; 7.
Ind. gewoonterecht, knaagdier,
godin, spoedig; 8. Europees land,
gekheid; 9. sterke drank, dartel,
dun.
Veel succes!

Inzenden vóór 20 oktober a.s. bij :
R.J .Ganzeveld, Dorpsweg 56,
Garmerwolde.
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om modieus mooi te zlln
Stationsweg 25. Beourn
telefoon 05900'-2295

v/h ubels

Modehuis
v.d. Laan

SERV IC E VAN DORP TOT DORP

~KAPPER

· .. natuurlijk ook voor Uw

• toil etartikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten , siga ren en tabak

Kijkt U eens rond bij ons ,
terwijl U wacht.

S . VENINGA - GARMERWOLCE
W OSO - 487077

Zouden alle adverteerders voor ons nog even w illen
nachecken in hoeverre zij bij zijn met hun beta
lingen? We hebben n.1. wat achterstand bij de
drukker. Help ons, voordat hij boos wordt.

OPROEP

_ J



Hoera voor Jan Terpstra!

Rechts op de fo to: mevrouw Ebeling -Sch ipper te Garmerwolde.
Links op de foto: haar zuster, mevrouw J. Veldman-Schipper te
Harkstede; zij was de oudste van alle reünisten.

van een dansgroep uit Lopik
gedanst.
Het feest duurde tot in de kleine
uurtjes en bleef gezellig.
100 jaar O.L.S. in Garmerwo lde,
veel handen zijn geschud, veel
is er geprat , veel foto's
bekeken, veel banden zijn
gemaakt of vernieuwd , kortom
een prachtige reunie die goed
was georganiseerd en waaraan
honderden mensen nog lange
tijd herinneringen aan zullen
bewaren.

werd in ontvangst genomen (f
100,-). Nog meer geschenken
kwamen ter tatel! Van de
collega's van de Lagere scholen
gemeenschap Ten Boer ontv ing
men een juweel van een bloem
stuk.
Van de 'ju ff rouw's' waren ook
verschillende aanwezig, die ook
in deze feestvreugde niet verge
ten mogen worden. Nog recente
dames waren hiervan aanwezig,
maar ook oudere bleven niet
thuis. 's Avonds w erd op muziek

Boer kwam als vierde spreker
naar voren. Namens de Gemeen
te Ten Boer werden vier nieuwe
lindebomen aangeboden
(schoelpleinl, die er ook altijd
hebben gestaan, maar die vo.c!r
het maken van klompen zIJn
gekapt.
De Toro ler kapel van 'Harmonie
blies 's middags rustige deuntjes
en er werd steeds meer gepraat
over vroeger.
Onder de aanwezigen waren ook
nog de kinderen van meester
Winterwerp en Ds. Bakker, Ds.
Becks en A.Wieringa uit Garmer
wol de, ere-lid oudercommissie
van de O.L.S. Hij bekleedde
twintig jaar een functie in deze
commissie. Een enveloppe met
inhoud van de heer K.Reinders

bal achter de Hildebrandstraa t
waar nu het voetbalveld ligt .
Maar bij de drie-cijfersommen die
de mannelijke schooljeugd altijd
kreeg als de dames aan het
breien waren, moesten wel de
helft de sommen af hebben voar
een partij slagbal (als het mooi
weer was, keek hij ook wel eens
door de vingers!). Meester Oos
ting gaat altijd niet de .kinderen
op de fiets naar Ten Boél' 'over 't
sintelpad en daar heeft ook hij al
van alles beleefd.
Na de heer Oosting sprak de heer
Romkes van het lager onderwijs
en vermelde nog dat, sinds hij
inspecteur was, dit de eerste keer
was dat een school 100 jaar
bestond . Wethouder Schutter
(onderwijs) der Gemeente Ten

Afgelopen maandag overkwam
het dat Jan Terpstra uit Garmrt
w olde een spiegelkarper van
maar liefst 6 kilo aan de haak
kreeg.
Dat gebeurde na zo'n half uurtje
vissen. Hij schrok zich natuurlijk
rot , maar gelukkig kwam hulp in
de persoon van Jan Munnike en
een schepnet snel ter plaatse. De
enorme vis was zeker zo'n 70
cent imeter lang en werd door
verschillende vissers en passan
ten van de Dorpsweg uitvoerig
bekeken. Vooral de passerende
Jan Wigboldus was helemaal
overstuur bij het zien van zo een
monster .
Een omstander - een ervaren vis
serman - merkte op: 'Tja, zulke
lieten wij vroeger gewoon zwem
men, die zetten wij weer terug ...'
Jan Terpstra heeft deze enorme
buit in het Damsterdiep gevan
gen en hij zou hem, zo was hij
van plan - ook weer terugzetten.
Dus vissers van Garmerwolde :
als u sukses wilt hebben: grote
kans dat u een dikke spiegelkar
per vangt in het Damsterdiepl
Alleen ...... hij is nu wel 2e hands



Trainer Pannekoek, die nu het
zondagsteam traint, is pas her
steld van een (lichte I hartattack.
Gelukkig voetbalt hij al weer.
Kalmaan Peter!

neem ik maatregelen.
A ls het team goed draait, laat ik
de reserves ook niet invallen
omdat zij ook nog even wi llen
voetba llen. Ik verander een win
nend team uit principe niet. Sneu
voor de reserves, maar dat doe ik
niet.
Ik heb ook meteen gezegd, toen
ik hier kwam. dat ik geen in
spraak wil in de opstelling. Die
bepaal alleen ik. Suggesties zijn
altijd welkom, daar gaat het niet
om, maar ik ben de trainer en uit
eindelijk ben ik aan het eind van
het seizoen verantwoordelijk.
Maar het gaat best, tot nu toe.
Wat dat betreft zijn er totaal
geen problemen of misverstan 
den. Echt, het is plezierig werken
bij en met GEO..... ...'

Trainer Postma:

'Pas als het slechter
gaat met GEO kun je
zien hoe de mentaliteit. ,
IS •.•

Het gaat goed met het eerste za
terdagelftal van GEO. Na een
reeks van overwi nningen was het
GRC die via een gelijkspel een
einde maakte aan de uitsteken
de start van de GEO-equipe. Om
dat trainer Postma voor u een
onbekende is - althans voor de
meesten van u - zochten we hem
voor de maandagavond -training
op in de catacomb en van 'EI
Stadi o Del GEO' in Garmer
wolde.

Wat vindt u zo van uw start hier
in Garmerwolde?

'Ja, kijk eens, als je met louter
overwinningen begint, is het na
tuurlijk altijd plezierig. De sfeer is
goed, de mentaliteit is goed,
maar dat is altijd zo als je blijft
winnen. We staan nu bovenaan,
maar gezien het elft al, de kwali 
teit zal dat echt niet zo blijven.
Hoewel, voetbal blijft voetbal na
tuu rlijk. Maar op een gegeven
mom ent krijg je toch een terug 
val. Ik vergelijk dat met de s.art
van eredivisieclub NEC uit Nijme
gen. Die jongens stonden ook
geruime tijd bovenaan, maar op
een gegeven mo...ent moet je
toch afhaken.'

Maar u hebt toch wel kwaliteit in
de ploeg?

'Nou ja, het is geen gek materi
aal hoor, begrijp me goed, maar
over het algemeen moeten we
het toch van de kollektiviteit heb
ben. Er is één groot talent, Goos
Bos, maar dat weet iedereen. Ik

zeg wel eens, we hebben geen
'beste speler of slechtst e, we
knokken er allemaal voor, maar
Gaas Bos is een duidelijk talent.
Daarkun je niet omheen.
Maar als je nog even teruggaat
naar die mentalite it, dan moet ik
zeggen dat de opkomst van de
trainingen me hier wel eens te
genvalt. Ze zijn hier mij te gauw
afwezig. Of de moeder is jarig, of
de schoonzuster, noem maar op.
Ik zeg dan wel eens, ja jongens,
maar die is om f uur toch nog
wel jarig?Wat is dat nou?!
Trainingsbezoek kon beter. Dat
meen ik.

Waar bent u eerder trainer ge
weest en wat waren uw beste
resultaten?

Bij Omland ia en bij Gorecht en
met de laatste klub haalden we
drie rnaa' de tweede plaats.
Een kampioenschap voor GEO
zie ik niet 1- 2- 3 zitten . Als je
nu bedenkt dat het vorig seizoen
moeilij k was voor het elftal om
zich te handhaven, dan ben ik
erg blij met de punten die we nu
al gepakt hebben. Dat is mooi
meegenomen.
Maar ik zie ons uiteindelijk toch
in de middenmoot eindigen .

Bent u autoritair?

Dat zou ik zo niet will en zeggen.
Kijk, kankeraars wil ik niet in de
ploeg. Ik laat de sfeer niet be
derven door één of twee men
sen. Ik waarschuw in het veld
één keer in het algemeen, daarna

Ger Pot
meldt:
Uit de tweede jaargang, num
mer twee, februar i 1977 van de
Garmer- en Thesinger Express:
citaat: 'En nou is het woordaan
B&W.'
Waarschijn lijk kunt u zich nog
herinneren dat dit geschreven
werd naar aanleiding van een
vergadering van ' Dorpsbelangen'
op 31 januari in café 'd e Leeuw' .
Er was toen een plan voor de uit
breiding van de kleedgelegen
heid van GEO. De kosten werden
geraamd op 'rondom' twee ton.
Sinds die tijd is er weinig of niets
meer vernomen over deze zaak.
Vandaar dat ik u graag wil infor
meren over een aantal vragen
door mij gesteld namens de frak
tie van de P.v.d.A. in de gemeen
teraad van Ten Boer.
In de vergadering van 29 juni
zegt het Kollege van B & W het
volgende over Garmerwolde bij
de inleiding van de behandeling
van de sportnota en aanvullende
sportnota: citaat 'De zaak in Gar
merwolde ligt veel moeilijker . De
keus is hier: aanvullende kleed
gelegenheid of dorpshuis of in
geld uitgedrukt: (niet bindend,
maar ter Uwer oriëntatie een in
vestering van één ton of drie
ton) . De mogelijkheden die de
dorpsgemeenschap zelf heeft,
worden nog onderzocht. Naar
ons gevoelen op dat moment is
een uitg ave van drie ton niet rea
liseerbaar.'
Vraag naar aanleiding van bo
venstaande opmerk ing :
'Voor Garmerwolde betekent dat
een nieuw te bouwen kleinste
gymzaal met bijbehorende was
gelegenheid. Eventueel ook te
gebruiken als ruimte voor andere
doeleinden. Wi j zouden het
Kollege willen vragen ons op
korte termijn schriftel ijk verslag
te doen van de besprekingen
aangaande de situatie in Garmer
walde. Uw oprnerkinq één ton àf

drie ton heeft voor ons als niet
ingewijde weinig inhoud.'
Antwoord B & W-vergadering
d.d, 17 augustus:
'D e besprekingen met Garmer
walde zijn, om niet al te ver terug
te gaan, weer opgenomen met
een bezoek van Uw voorzitter en
de direkteur Gemeentewerken
aan een vergadering van de
dorpsvereniging Garmerwolde,
waar aan de hand van de binnen
gekomen offertes, enkele moge
lijkheden werden getoond en be
sproken. Staande die vergade
ring werd een verzoek ingediend
om met een eigen ontwerp' te
mogen komen .
De getoonde oplossing van
Jarino, liepen van circa
f 100.000,- all-in voor de eenvou
digste oplossing van de kleed
gelegenheidprob lemen tot circa
f 300.000, - voor een meervou 
dig te gebruiken ruimte, echter
ook nog van bescheiden afme
t ingen. Het heeft langer geduurd
dan wij verwa cht hadden voor
het eigen plan uit Garmerwolde,
met de bijbehorende cijfer s op
tafel lag. Waarschijnlijk mee door
het feit , dat het onze eis duide
lijk was: een eindbedrag, waar
bij wijze van spreken, de hand
voor in het vuur gestoken zou
kunnen worden. Aan de hand
van dit ontwerp, dat zeker niet
voordeliger was dan het meest
uitgebreide Jarino-model, heeft
weer een bespreking plaatsge
vonden met dorpskom missie,
waar een aantal technische detail
-opmerkingen over dit ontwerp
besproken zijn, maar waarvan
het belangrijkste resultaat was
dat de dorpskomm issie om zou
zien naar een kredietwaardige
partner voo r de eigen inbreng.
Konkreet werd gedacht aan het
Groene Kruis. Zo gauw de eigen.
mogelijkheden bekend zouden
zijn , zouden we opnieuw infor
merend met elkaar praten. 1lI1
moet op dit moment nog gebeu
ren en wij wachten met belang
stelling de berichten uit Garmer
walde af.

J



PRIMA FIETS AL VANAF F. 272.50

POP DIJKEMAWEG 6, GRONINGEN. TEL. 050-410275

Op 10 oktober a.s. is er 's
avonds om 8 uur een gemeente
avond.
De catechisat ies beginnen op
vrijdag 14 okto ber, om half acht
voor de 12- tot en met 15-jarigen,
om half negen voor 16 jaar en
ouder.

VOORG.: dr. KMWittev een
16 oktober - 10.00 uur:

dienst in Garmerwolde
voo rganger: dr.Leertouwer

23 oktober - 10.00 uu r:
dienst in Thesinge
Voorg.: ds.de Vr ies-Batenburg

1343 - 708 - 557 - 809 - 924 
982 - 793 - 1216- 589 . 285 - 331 
486 - 726 - 696 - 207 - 671 - 1042 
528 - 1093 - 1155 - 142 - 514 
1425- 1004, 1196, 590.
Prijzen af te halen bij :
H. van Dijken,
W .F.Hildebrandstr.31·Garm.w .
Uitslag tu in keuring:
Ie prijs - J.Wolt
2e prijs - Mevr.Pops-Kraaiema
3e prijs - E.Terpstra
4e prijs - W.Ganzeveld.

GEO 3, zaterdag:
Noordwolde .3- GEO 3 4-0;
GEO 3-Lycurgus 80-2; KRC 3
-GE031 -1.
De E-junio ren behaalden uit drie
wedstrijden vier punten , n.l. twee
gelijk (2-2) (2-21 en één in
winst omgezet (7- 1l.
De D-junioren speelden tegen
o.a. GVAV-Rapiditas met verlies:
5-0. GEO- Be Quick werd 1- 4.

TREKKING VERLOTING
BRANDWEERAUTOCLUB,
Garmerwold e.

Agenda
Herv.Gemeente
oktober 19n
2 oktob er, 10.00 uur:

dienst in Garmerwolde
voorgang er: cand. Jullens

9 oktober, 10.00 uu r:
dienst in Thesinoe.

De elftallen van GEO zijn wat on
gelijk van start gegaan. De begin
fase van de kompetit ie is voor
GEOdus wat verdeeld begonnen
Successen zijn nog niet overal te
vinden, maar de weg is nog
lang en w ie weet!
Hier even een overzicht van de
gespeelde wedstrijden in de
kompetitie 19n -1978:

GEO 1, zondag, le klasse GVB
Loppersum-GEO 5-1; Wagen
borgen-GEO 1-0; GEO-Drie
borg 2-2.
De dames, vorig jaar kampioen,
hebben nu heel wat meer tegen
stand; uitslagen:
GEO-Gorecht 0-3; CSB-GEO
2-1 ; Gorecht-GEO 7-2.
Uitslagen GEO 2, zondag :
GEO 2-'t Zandt 2 9-0; GEO 2
- Noordpool 5 9-0; Eenrum 3
- GE020 - 1.
Bij de A -jun io ren trok Eems
Boys zich terug. De andere twee
wedstr ijden werden met 10-2
en 0-8 van Siddeburen verloren
De B-adspiranten van GEO
hebben ook alle drie gespeelde
wedstrijden verloren, n.l, tegen
De Fivel, L.V.C. en Lopersum.

GEO 1, zaterdag, l e k I.GVB:
Potetos- GEO 0-1 ; GEO
Muntendam 4-1; Westerlee 
GEOO- l .
GEO 2, zaterdag:
GE0 2 - Veendam 18944 1-1 ;
W S 4-GEO 2 3-4; GEO
2-EEMS Boys3-3.

GEO start seizoen
19n-1978

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vr ijblijvend kijkje of advies - óók
over vloerbedekking en

gordijnen - bent u altijd van harte
welkom.

Slagter - Ten Boer
WONINGINRICHTING

STADSWEG 63 - TEL 05902-1383



Kort Nieuws
Sportvereniging
Thesinge e.o,
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Dorpsgenoot.

Ik denk b.v, aan bakkers. groen
temannen, melkboeren en al
zulks personeel wat bij den weg
den brode moet verdienen. En
wat dacht u van een dagje
fietsen op en neer naar Gronin
gen in striemende regen of ha
gelbuien? Nu kun je zeggen: pak
de auto of de bus. Dat kan mis
schien ook wel, maar als je uit
nood in de vus stapt. zie je vanuit
de bus altijd nog mensen fietsen
door dat noodweer!
Aardappel rooien uit het volks
tuintje kan bijzonder leuk zijn,
maar evenzo goed kan het ijs je
ook onder de nagels doorkras
sen.
Maar ja. veel zomer hebben we
niet gehad, pessimisten denken
altijd negatief (leven ook kort) en
op 21 december begint pas de
winter. Voordat het zo ver is, kan
er nog veel goeds gebeurenl
Zolang de verenigingen nog stra
len, komen wij de duisternis wel
door!

Nog maar enkele dagen en de
zomer is weer voorbij. Straks
weer gewone tijd, u weet wel van
dat uurtje en duisternis is t roef 's
avonds.
Met het invallen van deze duis
ternis stijgt weer aktivite it op alle
(verenigings-) fronten. Floralia's,
bazars, verlotinge n, toneel, mu
ziek, winter lof als u eerst nog
liever hoort) herfst- bijeenkom
sten zijn er in de toekomst weer
bij de vleet. Voor heel wat
mensen komt nu weer werk aan
de winkel. De tuinman word t
weer langzaam de verenigings
man. En voor diegene die
nergens aan mee doet. ligt het
spel kaarten weer klaar of het
ganzenbord. Of één kamertje
moet nog geverfd worden. Ook
hij {of zijl is dan maar zo weer
volop bezigl Met typische klus
jes, waar je in de zomertij d door
weer allerlei andere drukte en
rompslomp niet aan toe geko
men bent.
Voor een boel mensen komt ook
een wat minder mooie tijd aan
wat betreft de werkzaamheden.
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Wintertijd - Gezellige tijd

Het bestuur .

kleuters 15.45-16.30 uur
meisjes 6 t ot 9 j r 16.30-17.30 u
me isjes 9 t ot 12 jr 17.3O-1B.3O u
meisjes 12 tot 16 jr1B.3O-19.3O u
dames ouder 16 jr 19.30-20.30 u

Ter kennismaking kan men de
eerste maand gratis deelnemen.
Hierna zal kont ributie worden ge
vraagd en wel voor
leden tot 16 jr f 3,- p.mnd
leden 16jr en ouderf 6,- p.mnd
Opgave is mogelijk aan de gym
nastiekzaal te Thesinge.
W ij wensen alle leden en toe
komstige leden sportieve gymna
stiekavonden toe!

daarbij de Himalaya ook even
een bezoek. Over al deze beleve
nissen (hoe ver komen ze in een
VW-bus? ) krijgen we post en
tot's . U hoort van ons (hun) .

sportver. thesingen e.o.

Nu het schooljaar al enige weken
gestart is. wil het bestuur van de
gymnastiekvereniging weer de
aandacht vestigen op de moge
lijkheid voor meisjes en dames
om lid te worden van de vereni
ging .
De vereniging wordt al geruime
tijd geleid door de gymnastiek
lerares Wobby Slaghuis, die door
haar inzet en deskundigheid het
animo bij alle leden vergroot.
lil gymnastieklessen wo rden
gegeven op dinsdagmiddag en
-avond, waarbij de lessen als
volgt ingedeeld zijn:

Foto's en kleine
belevenissen op grote
reis!
Vijf mensen uit Thesinge maken
een reis naar Nepal. Ze brengen

\ 1.111E L E K T R O
STEREO HI-FI
TEI~EVISIE

E.HAVENGA
OUDE RI.JKSWEG 9
GARMERWOLDE

E. B. SMIT
Schildersbedrijf

gespecialiseerd in
onderhoudswerk !!!!!!!!!!
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050-487425 WOLDWEG 74, RUISCHERBRUG IGR.I , TELEFOON 05CH87148

Zoekt u het meest komplete assortiment in

uw direkte omgeving?
BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR UITSTEKENDE PRODUKTEN

OP,. GEBIED VAN GROENTE EN FRUIT

Breng dán 'n bezoek aan

STORTEBOOM 4 =IJ Uiteraard tegen de scherpst mogelijk e prijzen

En profiteer tevens van onze wekelijkse

folder met z'n scherpe prijzen I!!

GROENTE & FRUITHANDEL

H. KAPER
Rijkswe g 140Ruischerbrug (vlak bij de steplichtent - Tel. ~7480

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



KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS!
Dàt zet zoden aan de dijk!

Van der Molen levert niet
alleen zonneschermen . . .

Natuurlijk maken wij graag een scherpe offerte
voor u als ' t om een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt onze afdeling zeilmakerij
zich bezig met het opnieuw bekleden van

markiezen, of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden . verduisteringen. ro lluiken.
voorzetramen en konstruktiewerken.

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden
en prijzen.

Kantoor en we rkplaats:
Oude Rijksweg 12. Garmerwolde. tel. 050·487098.

Adviseuze voor Lewenborg:
mevr. H. Drew es. Mee rpaal 170. lel. 050-410531.

Ook in het komende seizoen helpen
wij u graag met uw tuinplannen en
levering van bomen, heesters en
planten.

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

- - - - - -

CAFE

JJtigermeigter
GARMERWOLDE

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarPi3n
voor 15 plussers:

10% premie

Rabobank f:'
GARMERWOLDE


