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DE HEER BOUWMAN .. •

AAN DE PRAAT MET
Op de Schutterlaan in Thesinge wordt
hard gereden. Té hard en roekeloos,
niet alleen door automobilisten maar
ook door bereiders van brommers en
motoren. Er zijn de laatste tijd weer
heel wat slachtoffers gevallen onder
honden en katten, die niet tijdig de
berm konden bereiken . . .
Verontruste bewoners willen via deze
krant degenen die zich aan deze 'race'·
aktiviteiten schuldig maken, met
nadruk vragen, meer rekening te
houden met de veiligheid van kinderen,
voetgangers, fietsers en huisd ieren. Er
wónen hier nu eenmaal mensen en een
ongeluk zit in een klein hoekje . . . Ook
's avonds laat!!
Dit probleem gaat in wezen het hele
dorp aan. Bewoners van de Molenweg
en andere 'toevoerwegen' (denk aan de
Dorpsstraat in Garmerwolde !) klagen
eveneens over de snelheidsman iakken.
Daarom heeft men de Vereniging van
Dorpsbelangen Thesinge gevraagd, dit
punt ter sprake te brengen op de
eerstvolgende ledenvergadering.
~I "" ""jrC' ~c;'ic"t-'1 h ien:wor voloe'1.
In de tussentijd vertrouwen we erop,
dat álle dorpsgenoten vanaf nu mee
willen werken aan de actie : DOE KALM
AAN OP DE LAAN! Voor uw eigen
veiligheid én die van anderen .. . Het is
toch zo'n kleine moeite.

DOE KALM AAN
OP DE SCHUTIERLAAN . . •!

• Er ergens tussen kwekerij Feenstra
en de in aanbouw zijnde rioolwater·
zuiveringsinstallatie nog een niet
ontplofte bom In de Garmerwolde
bodem zit?

• Deze bom echter geen gevaar meer
oplevert, omdat deze 'blindganger'
inmiddels naar schatting zo'n 5 à 6
meter diep is weggezakt?

• Er langs de 'oude' Rijksweg (langs
het Damsterdiep) nog altijd 80 km
per uur gereden mag worden?

• Dit, naast een uiterst onbegrijpelijke
en belachelijke zaak· toch vooral
ook een zéér gevaarlijke situatie is?

• De vroegere O.L.S. in Thesinge nu
Groene Kruis gebouw is geworden?

• En dat mensen uit Garmerwolde nu
naar Thesinge moeten, inplaats van
andersom zoals het jarenlang was?

Te koop aangeboden:
1 paar Noren, merk Glilberg maat 42.
Prijs f 35,-. L. vld Veenstraat 15,
Garmerwolde, tel. 050-487094.

Te koop aangeboden:
Aquarium 80 x 40 x 40, volglas met tafel
en toebehoren (verwarmingselement, 2
Ekeimpompen en luchtpomp). Huiskes,
L vld Veenstraat 5, Garmerwolde. Tel.
050-487121 .

Te koop gevraagd:
Een linnenrek. Heeft u eentje over?!
Mevr. Luijtink, Geweideweg 5,
Garmerwolde. Tel. 050-487311.
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Hij vertelde ons, dat dit moment nog
moest komen, n.l. als hij straks aan de
ene kant van het vuile water zijn
installatie ziet binnenkomen en aan de
andere kant het schone eruit. Ach en
verder is het natuurlijk helemaal erg
interessant, omdat je op een positieve
wijze bijdraagt aan een zaak die ons
allemaal aanspreekt en bezighoudt: het
milieu .
Tot slot willen wij de heer en mevrouw
Bouwman van harte bedanken voor dit
interview en de hartelijke ontvangst in
huize Bouwman.

Henk Klunder, Boukje Tuin.

Te koop aangeboden:
1 gasolietank 1200 1., 1 paar
voetbalschoenen maat 39. Tel. 050
414424, Gerststraat 5, Ruischerbrug.

Te koop aangeboden:
Een 3 mnd. oude Vaillant badgeyser
(vanwege aanleg e.V.-installatie).
Vraagprijs f 325,.. B. Heukelom,
Molenweg 28, Thesinge. Tel. 05902·
1767.

In april 1976 werd begonnen met de bouw van de 'rioolwater
zuiveringsinstallatie' (kortweg r.z.i.) voor de agglomeratie
Groningen. Deze agglomeratie bestaat uit de gemeente
G·-- - · r. " ..I " 9.....-0 . _ . - •__..- - -- .-. _ :,. "_n _·,· ...'v,·-ter eedc.......•"',UII :J1Il;;i'., "'~ •.., ,oQI .."" • a_a , _ . w_ ':J ~ _ .

van Haren, de wijken Lewenborg, Beijum, onze dorpen
Garmerwolde en Thesinge, alsmede Stedum, Ten Boer,
Westeremden, Garsthuizen, Ten Post, Woltersum en
Loppersum. Later nog Hoogkerk met een eigen installatie.
De bouw moet tegen de 'bouwvak 1979' gereed zijn. AI deze
plaatsen zullen dan via de nu overal aangelegde pers
leidingen op de r.z.i. gaan lozen.
Alle bewoners van onze dorpen weten van die bouwen van
het feit dat het hier gaat om de aanvoer van vuil water en de
afvoer van schoon water. Maar hoe werkt zoiets nu?
Reden genoeg om eens te gaan praten met de heer
Bouwman, hoofdopzichter, die mede de leiding heeft over dit
gigantische project dat de Grontmij, een ingenieursbureau,
ontwierp in opdracht van de provincie Groningen.

aan de r.z.i.?'
- Nee, maar de gehele installat ie
beslaat ca. 12 ha en er moest dus wel
grond voor worden aangekocht.
'Als goede Groningers willen wij
natuurlijk ook graag weten wat een
dergelijke r.z.i. gaat kosten . . .'
. Inclusief de nog te bouwen r.z.i, te
Hoogkerk kost het geheel ongeveer 80
miljoen gulden. De LZ.i. te Garrner
wolde alléén kost ca. 45 miljoen en de
persleidingen en zuiveringsgemalen
zo'n 20 à 25 miljoen gulden.
'Betekent de r.z.i. straks nog iets voor
de werkgelegenheid in onze contreien?
. Er zullen ongeveer 11 mensen in vaste
dienst komen te werken. Zij worden
aangesteld door de provincie
Groningen en komen uit de rijen van
land- en scheepswerktuigkundigen
alsmede electriciêns.
Over een eventuele feestelijke opening
kon meneer Bouwman op dit moment
nog niets zeggen, maar het leek hem
en ons toch wel waarschijnlijk dat een
dergelijk gebeuren niet zonder enig
officieel en feestelijk vertoon voorbij
kan gaan.
Er restte ons toen eigenlijk nog alleen
de vraag wat voor meneer Bouwman nu
het meest enerverende moment was
geweest.

'Waarom was die r.z.i. nu eigenli jk
nodig?'
. Sinds 1928 wordt het afvalwater van
de gemeente Groningen door een pers
leiding op de Eems geperst. Maar er is
nu een wettelijke bepaling, dat er niet
langer op het oppervlaktewater mag
worden geloosd. De capaciteit van de
huidige leiding is bovendien te klein
met het gevaar van te kunnen barsten.
Zo'n r.z.i. zorgt voor nóg schoner
oppervlaktewater, niet alleen voor de
Eems, maar voor alle wateren in en
rond de genoemde agglomeratie.
'Waarom moest die r.z.i. nu speciaal in
Garmerwolde komen?'
. Na uitvoerig onderzoek door de
betrokken instanties bleek dat gewoon
de meest gunstige bouwplaats. In de
gemeente Groningen bleek onvol
doende ruimte voor een dergelijk
groots project terwijl ook de
kostenfactor een belangrijke rol
speelde.
'Welke instanties zijn er nu zoals
betrokken bij dit plan?'
- Op bestuurlijk niveau zijn dit de
provincie Groningen, de gemeente
Groningen, verschillende hoofden van
dienst, zoals b.v. dienst publieke
werken, terwijl op het technische vlak
er een samenspel was van de provin
ciale waterstaat, RIZA (Rijks-Insti tuut
Zuivering Afvalwater) en de Grontmij.
De Grontmij-inqenieurs hebben de
installatie in samenwerking met de
RIZA en provinciale waterstaat
ontworpen.
'Hoe werkt een zuiveringsinstallatie?'
- Om dat goed uit te leggen zou ik de
hele G & T nodig hebben. Laat ik
volstaan met te zeggen, dat via allerlei
bassins het afvalwater, bestaande uit
213 huishoudelijk en 1/3 industrieel
afvalwater, ontdaan wordt van alle
ongerechtigheden zoals zand, slibs e.d.,
terwijl er via beluchtingsbassins
zuurstof aan wordt toegevoegd. Dit
laatste is zeer kritisch. Door teveel of
te weinig zuurstof verloopt de zuivering
niet goed. Er moet n.l. een bepaald
biologisch evenwicht zijn. Aan het eind
houden we zuiver afvalwater en act ief
slib over. Het water wordt afgevoerd
naar het Eemskanaal en het slib wordt
o.a. gebruikt voor de eigen energie
voorziening. Er wordt gas uit gewonnen
waarmee de r.z.i. voor ongeveer 60 à
70% in eigen energiebehoefte kan
voorzien. (De heer Bouwman liet
duideli jk merken, dat men daar bij de
Grontm ij wel erg trots op was, hetgeen
ons eigenl ijk ook wel gepast lijkt.)
'Hoe schoon is nu het gezuiverde afval
water?'
- Als het water binnenkomt, is het
100% vuil; als het de r.z.i. verlaat nog
maar 5%. Deze 5% wordt in het Eems
kanaal op natuurlijke wijze verwerkt.
Daar hoeft geen vis een slapeloze
nacht van over te houden!
'En het slib, wat doet men daar uit
eindelijk mee?'
• Dit slib, maximaal ongeveer 80 ton
per dag, wordt per vrachtwagen atçe
voerd. Een juiste bestemming ervoor is
er nog niet, maar die zal zeker komen,
omdat het b.v, een goede afdekk ing is
voor terreinen.
'Zijn er nog boerenbedrijven opgeofferd



Dorpspraat
's Zomers de tuin , 's winters visite ol
vergadering. Zo is het voor de meeste
mensen in onze dorpen. Jammer
alleen, dat iedereen de hele zomer
bezig is om een fleurige en kleurige
tuin te krijgen terw ijl deze pracht 's
winters verdwijnt.
AI en toe zie je nog een groene
conileer, maar verder zijn de tuinen
grauwen grijs.
Daarom deze tip voor iedereen die
meer kleur in z'n tuin wil!
Plant in de tuin (ol bloembakken, dan
hoeven die niet in huis) allerlei
vetplanten zoals huislook, vetkruid in
allerlei soorten en siergrassen als

schapegras (Festuca orina) en sier
haver. Aantrekkelijk is ook de kleurige
winterharde sierkool.
De besdragende heesters (Gantther ia
procumbers en Pemettya mucronatie)
zijn gesch ikte, laagb lijvende stru ikjes.
Heide moet een vocht ige humus
houdende grond hebben; de winter
bloeiende soort is erg geschikt voor de
bloembak.
En natuurlijk kunt u nu bloembollen
planten! Er zijn speciale geprepareerde
bollen die vroeg bloeien (kerstmis,
januari) en die nog tot november
geplant kunnen worden. Beslist niet
later, omdat de wortels zich nog
moeten vormen! Veel succes!

FLORALIA 1978

Op zaterdagochtend 16 september
werden door kinderen en ouderen de
plantjes, bloemstukken en droog
boeketten ingeleverd, die de heer
Veenstra keurde:
1ste prijs schoolbloem - Bemo
Pestman;
1ste prijs bloemstukjes schoolkinderen 
Monique Stepel;

1ste prijs droogbloemen - mw. De
Vries-van Sloten ;
1ste prijs bloemstukjes algemeen - mw.
Wolt-Kraa ima.
De bazar ging 's middags om hall drie
open. De animo voor de diverse spelle
tjes was groot, en de sleer was erg
gezellig.
De uitslag van de tu inkeur ingen: de
1ste prijs ging naar Wouter Ganzeveld.
Vervolgens werd de 'prijzenslag' van de
grote verlot ing bekend gemaakt, waar
Marjan Havenga als eerste eindigde en
de grill in de wacht sleepte!

NIEUWS RUISCHERBRUG

Ruischerbrug en Garmerwolde krijgen
volgend jaar nieuwe teleloonnummers.
Dan kan men ook nieuwe toestellen
nemen, de zgn. 'tiptoets'-toestellen
waarbij nummers niet meer gedraaid
worden maar ingedrukt (zoals op een
typemachine). Onlangs werd door
Eemskanaal en Damsterdiep de nieuwe
teleloonkabel gelegd, door twee
hiervoor speciaal ingerichte boten van
de P.T.T. Deze schepen waren de
grootste, die ooit door het Damsterdiep
zijn gevaren. Voor deze operatie was
het waterpeil dan ook verhoogd. De
oude centrale in Ruischerbrug zal
vervallen bij de aansluiting op
Lewenborg.
Voorts is men begonnen de persleiding
van Lewenborg en Ruischerbrug te
leggen naar de rioolwaterzuiverings
installatie in Garnerwolde. Zo wordt het
Eemskanaal eindelijk verlost van de
'troep' uit Lewenborg en Ruischerbrug!

HERVORMDE GEMEENTE
GARMERWOLDEITHESINGE
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1 okt. Theslnge 10 uur prol. K1i jn
8 okt. Gannerwolde 14 uur ds.
Oortg iesen
15 okt. Theslnge 10 uur cand.
Witteveen
22 okt. Gannerwolde 10 uur ds.
Broersen-van der Veen en cand.
Witteveen (doopdienst)
29 okt. Thesinge 10 uur ds. Hengeveld

Degenen, die catechisatie willen gaan
volgen zijn hartelijk welkom op de
pastorie op vrijdag 13 oktober, 's
avonds om half acht , voor een eerste
bespreklnç.

TELEfOON 050 - 187623

CAFE

}ägermeigter
GARMERWOLDE

De S.V. Thesinge begint met ingang
van woensdag 27 september met een
herengroep. Tot de kerstvakantie zullen
we onder leiding van de heer Joop
Reeken (werkzaam bij de provinciale
sportraad in Groningen) volleyba llen.
Bij voldoende belangstelling gaan we
na de kerstvakantielhiermee door , ol
kiezen eventueel een andere sport .
Dus: woensdagavond van 19.15-20.45
uur volleybal. Het lidmaatschap van de
S.V. Thesinge bedraagt I 6,. per maand.
De gymnastieklessen van het vorige
cursusjaar worden gewoon voortgezet.
Dat gebeurt op de dinsdagen:
15.45-16.30 uur kleuters van 4 tot 6 jr.
16.30-17.30 uur jeugd van 6 tot 9 jr.
17.30-18.30 uur jeugd van 9 tot 12 jr.
18.30-19.30 uur meisjes 12 tot 16 jr.
19.30-20.30 uur dames ouder dan 16 jr.
Iedereen is natuurlijk weer van harte
welkom , 66k mensen uit
Garmerwolde! !

Het bestuur

ACTIVITEITEN VAN DE S.V. THESINGE
e.o.

PROGRAMMA-OVERZICHT VAN DE
C.P.B. AFD. THESINGE VOOR HET
SEIZOEN 197811979

19 september:
Luisteren naar de .. . 'Ander.'
Lezing door Ds. Hardeman uit
Thesinge.

11 oktober:
Deze avond zijn wij uigenodigd door de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen uit
Garmerwolde.
De heer W. Dussel uit Groningen komt
ons dan iets vertellen over zijn
lietstocht door Amerika .

21 november:
Mevr. W. van Eisenga-Vissers uit Haren
Binnenhuisarchitecte.

19 december:
Kerstavond.

16 Januari:
Jaarvergadering.

20 februari:
'Het veranderde gezin.'
Lezing door drs. Rietberg uit Emmen.

20 maart:
Kinderen in het ziekenhu is.
Lezing door mevr. Koopman uit
Groningen.

24 april:
Alles over Heineken bier, chinese en
indische gerechten met proeven en
proberen enz.
Verzorgd door Conimex en Heineken.
Gasten zijn van harte welkom.



••de JEUGD Express._FIJNE AVOND
PLATIELANDSVROUWEN

Op woensdag 13 september kwam in
café Maat de afd . Garmerwolde bijeen,
voor de eerste keer in het nieuwe
seizoen. Er was een tentoonstelling
ingericht van diverse handwerken, die
de dames van de handwerkclub
gemaa kt hadden o.l.v. mevrouw Van
Kampen. Er waren ook enke le
Hindelocper- en boeren sch ilderwerkjes
en een paar zelfgemaakte poppen.
Mevr. Luijt ink vertelde over macramé,
liet verschillende voorwerpen zien en
onder haar leiding werd ons de eerste
beginselen van het knopen bijgebracht.
Mede dankzij de trouwe opkomst van
de leden was het een geslaagde
avond !

oe opbrengst van de kollekte 'Koningin
Wilhelmina Fonds ' ten bate van de
Kankerbestrijding is geweest: Thesinge
f 842,67; Garmerwolde f 643 ,95.

HENGELCLUB 'DE GOEDE VANGST'

Op zaterdag 9 sept. j .1. hielden wij een
wedstr ijd te Franeker.
oe uitslag was als volgt:
1. G. Boer, 23 stuks, 3150 gram , 86
punten
2. K. Terpstra, 29 stuks, 2480 gram , 78,6
punten
3. F. Suurhoff , 30 stuks, 2070 gram ,
71,4 punten

De eerstvolgende thuiswedstrijd is op 7
oktober.

DE HARMONIE BLIJFT ACTIEF!

oe muziekvereniging 'Harmonie' is de
laatste tijd weer erg act ief geweest.
Vele marsen werden gelopen en ook
concoursen werden bezocht. Tevens
waren ze van de part ij tijdens de
sportweek in Ten Boer.
De Tiroler kapel: 'De Alpenjagers' heeft
o.a. meegedaan aan het blaaskapellen
festival in Muntendam. Dit was een
groot succes. Er waren in totaal 14
boeren- en blaaskapellen en er werd
gestreden om 4 bekers.
'De Alpenjagers' veroverden de
Wethouder A. Oesebure beker '. Iedere
kape l voerde 4 vrije nummers op. Gelet
werd o.a. op zuiverheid-ritmiek
presentatie-tempo-totale indruk. Zij
behaalden hiermee 33 x punten.
In het volgende nummer stellen we 'oe
Alpenjagers' aan u voor!

In oktober kom t er een dubbel LP. uit
van dit blaaskapellenfest ival. Lief
hebbers van deze muziek kunnen zich
reeds nu opgeven b ij dhr. A. Mulder,
W.F. Hildebrandstraat 17,9798 PH
Garmerwolde, tel. 050-487117. Prijs van
deze dubbel·L.P.: f 19,50.
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Alleen boeken deze keer: het is echt
najaar geworden, de blaadjes vallen en
je speelt minder buiten. Lekker met een
boek in de warme kamer , ja, gezellig!

Voor de kleintjes zijn er een massa
prachtige prenteboeken verschenen bij
uitgeverij Lemniscaat in Rotterdam,
zoals :
DE HEKSENTUIN , verteld en getekend
door Lidia Post ma (die met haar eerste
prentenboek, 'De gestolen spiegel' dat
even sprookjesachtig moo i is, een
Gouden Penseel won). In het dorp
woont een oude eenzame vrouw , net
een heks ... maar als de kinderen
dapper haar tuin binnendringen , komen
ze geen heksen tegen , maar ze beleven
wel een onvergetel ijke middag !
PIETJE PLUIS VALT UIT HET NEST,
verte ld door Robert Fisker en getekend
door Svend Otto. Pietje Pluis is een
jonge mus, die samen met zijn broer
tjes in een nest je onder het rieten dak
van een boerderij woon t. Daar is het
knus en veil ig , maar niet lang, want als
Pietje Pluis uit het nest valt , moet hij
zichzelf zien te redden . . . Met
prac htig-gesch ilderde kleurenplaten,
die niet té moe il ijk zijn.
DE ARK VAN NOACH door Peter Spie r
beschrijft in tekeningen het verhaal van
de zondvloed. Dit is zo boeiend gedaan,
dat de ontbrekende tekst niet gemist
wordt. Een kijkboek dat eigen lijk
geschikt is voor àll e leefti jden , maar
ook de kleinere kinderen zullen ervan
genieten wanneer ze een beetje
'geholpen' worden door ouderen .

Vanaf 6 jaar: VRIJDAG KOMT MIKWEL,
door Dolf de Vries (ui tgeverij Leopold,
Den Haag). De kinderen Grimpen zijn
door het dolle heen: ze krijgen er
zomaar een broer bij ! Geen baby , maar
eentje van vijf jaar, uit Colombia - een
heel ver land. Dit is een boek over
adoptie, en de problemen die daarbij
horen , een niet zó bekend onderwerp in
de jeugdliteratuur. Toch is het een zaak
waar ook de kinderen veel mee te
maken hebben. De reakt ies, blijdschap
en teleurstellingen van een kind zijn
hierin dan ook uitstekend weergegeve n
op een manier die door soberheid en
begri jpelijkheid erg aanspreekt.

Vanaf 12 jaar: VALS SPEL, door Frits
Bromberg (uitgeverij Van Holkema &
Warendorf, Unieboek, Bussum). Gerr it
heelt twee grote hobbies: voetballen en
viool -spelen. Dat laatste sinds Gerr it
zijn vriendinnetje Marieke heelt horen
spelen: geen tiereliereliere op een stuk
jammerhout, maar gewoonweg móói.
Gerrit begint zijn vioollessen dan ook
met groot enthousiasme, maar dan
blijkt dat niet het st uderen noch zijn
huiswerk of de wedstrijd om het
kampioenschap voetballen, maar een
hooi ander gebeuren het valse spel is
waarmee Gerrit te kampen heelt . . .

Alle bovenstaande boeken zijn voor
meisjes én jongens. Veel plezier ermee!

Annelies (Schutterlaan 29, Thesinge).
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Flauw van 't geijkte uitgaansleven?
Ga dan eens naar de Molenweg 7!

Tot kijk bij Café van den Toorn, Thesinge!
(Wij verzorgen ook vergaderingen, recepties, e.d.l

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

Iedere woensdag Gehaktdag

Rabobank ~
GARMERWOLOE

de
Zilvervloot
Ideaal SpaarpI3n
voor 15 plussers:

10% premie

VOLLEYBAL-5PORTWEEK·TEN BOER

Donderdag 17 augustus trokken zes
enthousiaste dames uit Garmerwolde
in een volgepropte Renault 4 naar Ten
Boer.
Na eerst nog wat naar andere teams
gekeken te hebben , konden ze eindelijk
de strijd aanbinden.
De eerste wedstrijd werd gelijk
verloren. Maar ja de dames waren
totaal niet op elkaar ingespeeld, dus
dat was geen wonder. De volgende drie
wedstrijden verliepen al stukken beter,
mede dankzij de goede opslag van
Annegreet Boschma. Ze werden alle
gewonnen en zo kwamen ze in de
finale terecht. Daar eindigden ze
tenslotte op de vierde plaats!
Het team bestond uit: Annegreet
Boschma, Erna Guyeaux, Grieta
Jorritsma, Frouwke Schuur, Jeannet
Haenen en Petra Jurjens. Vol
verwachting en spanning wordt er al
weer uitgekeken naar het kerst
volleybal tournooi.

Rijksweg 145
Ru ischerb ru g
Tel 050 ·487413 •

J. FEENSTRA
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Café· Bar· Eetcounter
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Open van 10 uur v.rn, tot 2 uur.
Maandag en donderdag to t I uur.

Boeren-Burgers-Buitenlu i!

Voor het uitvoeren van werkzaamheden van velerlei aard
staat het loonbedrijf 'Stowezo ' dag en nacht voor u
paraat.

Wat wij zoa l voor u kunnen doen?
Frezen - zaaien • persen • maaidorsen - bietenrooien •
sproeien - het maken van rijkuilen • grond- en graafwerk
- enz ., enz.

Voor inlichtingen bellen naar:
P.J. v. Zanten. tel. 4B7091. b.g.g. 4B7328.

Loonbedrijf Stoweza Garmerwolde

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol , Dorpsweg 40,
Gannerwolde, tel. 050-487292 of 127435

Ooslerf1amrlklaan 117
9715 PB Gronin gen
Telefoon 050-772552

J.C. Kapteynlaan 18
9714CP Groningen
Telefoon 050-1 27435

Bakkerij Stol

• Alle kleuren en modellen Uit voorraad
fe~rboor • Vele accessoires en Olldercklen

• Pnmo seosce en reparatie

Motor of
bromfiets

Levering va n a lle soorten
r ijwielen, motoren,

bromfie tsen
ZÜN DAPP . KREIDl ER • GA RElli

·VESPA · TOMOS · YAMAHA
.FANTIC

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
We F'kpl u u 's maand~gs d e gehel e

dag gesloten

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhol•

Cewens werhuur
wan

AU,.OBOXEN

•

• nlleuwbouw
• werbouw

• onderhoud

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Te lefoon 487389

Garm erwolde

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New York!

KOM EN BLIJF GEWO ON
BIJ:

rg;;

Ho's.ede II1n
'l'hesll1nse

Verf· Glas - Behang
Klompen - Laarzen

Van der Molen
leyen n~ee

alleen
zonneschermen
Na tuurli jk make n w ij graag een
sch erpe offerte voor u als ' t o m

ee n zonnesc tterm gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling
zeilmakerij zich be zig m e t het

opn ieuw bekleden va n markiezen.
of met het re parere n van tenten.
O ns leveringsprognmma omva t

verder:
vouww anden. verduiste rin gen,

rolluiken. voorzetramen en
konstruktiewerken.

Informeer vrijblijven d naar onze
mogeli jkheden en prijzen .

Fa. M. w.d.
Molen Ir. Co.

Kantoor en werkplaats:
O ude Rijksweg 12. Garmerwolde.

te l. OS0-4 8 7098.

Adv lseuze voo r lewenborg:
mevr. H . Drewes. Meerpul 170.

tel. 050-410S3 1.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

Grote parti jen perkplanten, zoals
TAGETES - SALVIA'S • AGERATUM

• GERANIUM · ENZ. ENZ.

GARMERWOLDE
05~87280

o

TEN BOER
05902·2946

ELEKTRO
STEREO
Hl-Fl
TELEVISIE

E.HAVENGA DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAATS STIJL.
. . . UW STIJL . . •!

Verder levering van olie soorten
b1oemswkken. bruidsboeketten en

grofwerk

OUCE RI.JKSVVEG S
GARMERVVCLCE
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