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Ook voor de ieugd leeft de Harmonie van Garmerwolde

Het was een warm e ju ni
avond toen de drumband
van de harmon ie het mar
cheren aan het oefenen
was op de dorpsweg. Dit
gaf inspi ratie om een aantal
jeugdleden van de harmo
nie eens iets te laten ver
tellen over hun hobby 'Het
spelen van muziek in een
harmonie" .
Het is opval lend dat de
leden niet allee n uit Gar
merw olde komen maar
zelf s uit EngeJbert 
Ruischerbrug - Gronin gen
etc. Dit geeft du idelij k aan
dat de Harmon ie hoog

' . staat aangeschreven.
De harmonie bestaat uit
twee groepen nl. de mu
ziekafdeling en de dru m
band . De heer Bontsema is
de d ir igent van de harm o
nie en doet dit al 10 jaar.
Hij is de persoo n die achter
de jeugd staat en kan dan
ook geweld ig met hen
overweg.
De heer Bontsem a is hoofd
van de school in Sch ildwol 
de. Men kan wel stellen dat
in die afgelopen 10 jaar de

I jeugd bij hem goede muzi-
I kanten zijn geworden, waar

de harmonie trots op kan
zijn want: van de jeugd
moet je het hebben!

De drumband wordt geleid
door de heer Hoekstra uit
Gron ing en, ook hij kan
zeer goed met de jeugd

. overweg. Dat bli jkt wel ui t
het gro te aantal jeugd lede n
dat de drumband vor mt.

Tij dens de 'mars' heeft de
heer Feenstra (b ij velen
beter bekend als slage r) de
'bezielende' leid ing over de
drumba nd als tamb oer
maitre. Hij lo opt trots als
een pauw voor de
drumba nd uit en alle trom 
melaars en lira spele r(s ters)
volgen nauwlettend zij n te
kens op ti jdens de mars.

Dit ter inleid ing en nu en
kele impressies hoe de
jeugd het muz iek maken in
zo'n 'dorpsharmonie' be
leefd.

Arjan Hazeveld , 14 jaar:
speelt in de drumband. Hij
meldde zich als 10-jarige
aan bij de harmonie. Vader
en zus Wilma speelden
toen reeds hun part ij in de
harm onie en dat trok ook
Arjan aan. Hij kon geen in
strument bespelen met z'n
mond daar hij toen nog een
beug el voo r z'n tanden had.
Daarom werd hij tromme
laar in de drumband , wat
hij snel ond er de kn ie had.
Ina Blink heeft het hem bij
gebrac ht en nu de heer
Ho ekst ra.
Z 'n eerste oefeningen deed
hij door op een tafel te
slaan met de stokken. Het
was voor hem een enorme
beleveni s toen hij voor het
eerst een echte t rommel
kreeg en met de 'groteren'
mee mocht slaan en mar-

cheren , nadat Ina dat hem
hem goed had ingestu
deerd . Het un iform: oh , dat
hoort erb ij , maar ik zou lie
ver in een sp ijkerbroek
meelopen. Onder m'n uni 
formbroek doe ik vaak een
pya mabroek aan ande rs
schuurt het zo!
Of ik leuk e dingen meege
maakt heb? Ja, bijvoor
beeld tro mmelstok verl ie
zen dat geeft altijd conster
nat ie tijdens een mars .
Spannend was ook toen de
tamboer mait re bijna z'n
stok liet valle n bij 't opgooi
en, dan loopt hij van voren
naar achteren te rennen.

Hij vind t het een echt dorps
gebeu ren en oo k vindt hij
het bijzond er leuk hoe het
do rp altijd meeleeft. De re
petit ies zijn ook altijd erg
gezellig en traditie is als er
iemand jar ig is wordt er ge
trakteerd.

Klaas Post, 15 jaar:

is reeds 5 jaar lid van de
harmonie. Als instrument
bespeelt hi j de Bugel (een
soort trompet) , Oo k hij
heeft het niet van een
vreemde, want b ijna de he- :
Ie fam ili e is lid van de har
monie, beha lve moede r, die
speelt 'tamboer mai tre'
thuis . Zij zorgt ervoor dat
onder andere de uniformen
er goed uitzien .
't Beg in was niet gemakke
lijk. Eerst goed noten leren
lezen (daar wist hij niets
van ) en goed je inst rument
beheersen, voordat je mee
op mars mocht. Maar de
heer Bon tsema heeft me
dat allemaal prima geleerd.
Het un iform vindt ik wel
leuk . Het is een fij n gevoel.
Show daar hou ik wel van!
Grappige dingen gebeuren
er ook wel , bijvoorbeeld
tijdens de Kerstnachtdienst
heb ik m'n pyamabroek
onder m'n uniformbroek
aangetrokken omdat dat
oo k iets zach ter zit op de
houten banken.
Tijdens het bidd en zat ik
aan de moertjes van m'n
standaard te draaien en dat
mocht nat uurlijk niet met
het gevo lg dat ik een schop
onder m'n 'achterste' kreeg
van de heer Pestman.
Met mijn stud ie kan ik het
goed com bineren , bij an
deren geeft dat wel eens
problemen maar ik heb er
(nog) geen last van.

Ria Post, 10 jaar:
is sinds kort lid van de har
mon ie. Speelt op de Bugel
net als haar broer. Werd
aangemoedigd door haar
vader en is toen gelijk met
Carina lid geworden.
Eerst wilde ze bij de drum
band, maar ze heeft geen
spijt dat ze nu bij de har
monie een instrument be
spee ld. Not en kon ze al
lezen , dat had ze geleerd
op blokflu itles. Ze oefent



praktisch iedere dag en het
gaat al behoorlijk. Kleine
marsjes kan ze al spelen.
Het lijkt haar leuk om met
uniform voor het eerst in
het corps mee te mogen
lopen.
Grote problemen had ze
met de mars 'Gelukkig is
het land', ze had het hele

.maal verkee rd geleerd,
maar nu kan ze het! Ze
hoopt dat er nog meer
meisjes mee gaan doen ,
want het is heel leuk .

Marion Gaasendam, 16
jaar:
is een van de oudere
jeugdleden, ze is al 6 jaar
lid ! Hoe ben je lid gewor
den? De Harmonie kwam
voor een ledenwerving
langs de deur en dat was
voor mij aanle iding .
Toen ze begon zat ze nog
in een rolstoe l en kwam zo
doende in de harmonie te
recht , doordat ze moe ilijk
een trommel kon hanteren
in de rolstoel. Ze is toen op
de 'Piston ' 'zo'n klein
dinkie' gaan spelen. Noten
kon ze reeds lezen via
blokflu illes.
Na een halfjaar kwam ze uit
de rolstoel en mocht toen
mee gaan lopen in marsen.
Het is een gezellige sfeer.
Oefenen is niet alt ijd even
leuk, dat kost soms moeite.
Ze speelt nu voor de veran
dering in de drumband op
de 'scherpe' trommel. Het
uniform vindt ze eigenlijk
niet zo fijn, het hoort er nu
eenmaal bij en dat
accepteert ze ook !

lets leuks: Ja, het petje van
Wilma werd door Feenstra
afgeslagen en vervolgens
door haar eigen vader
(Heer Hazeveld met de
'dikke' trom) vertrapt! Mee
op concours gaan is ook
erg geze llig .

Zu sje Jolanda, 12 jaar, is
ook bij de drumband, aan
gespoord door zus. Ze is
nu een half jaar lid en kan
al goed trommelen en heeft
reeds 3 x in marsen meege
lopen. 't Uniform vindt ze
leuk en niet vervelend .
Thu is wordt veel geoefend
voor de les 1 x per week .
De 2 zusjes komen ook uit
een muz ikale fami lie want
vader spee lt een goede
part ij op de accordeon.

Reinette, 12 jaar en Tetdy
Stol , 10 jaar:
zijn beiden tot lid van de

harmonie aangespoord
door vader Stol, die de sti
mulerende kracht achter
z'n dochters is, want hij
spee lt zelf in de harmonie
het euphon ium (grote
toeter) en blaast mee in de
Alpenjage rs. Ze zijn beide 5
maanden lid en moeten het
uniform nog verd ienen .
Reinette speelt bariton en
Tetdy de Bugel. Maar Tetdy
kri jgt binnenkort een ander
instrument nl. een sopraan
saxofoon want de grote sa
xofoon is te groot voor mij .
Tetdy kon reeds noten le
zen via blokfluitles en Rei
nette heeft het zelf geleerd.
Tetdy en Reinette zijn ver
deeld van men ing wat het
oefenen betreft. Als het
maar leuke wij sjes zijn . Ze
oefenen praktisch iedere
dag en vader overhoord ze
wel eens en speelt ook wel
eens met hen samen. Tetdy
is vrolijk en verteld dat ze
een keer op de repe titie de
toonladder van C de hoge
maat niet kon halen en
mislukte waarop de dirigent
Bontsema zei: 'Het is toch
niet de 'scheel' van je va
der? (foei ) of 'sta niet te
bellen blazen ' en 'ontwater
je trompetje eens'.

Car ina Pops, 9 jaar de ben
jami n: is ± een halfjaar l id
en bespeelt de alt. (Dit is
een blaasinstrument , grote
toeter) . Oefe nt veel thuis
en vindt het erg leuk. Ze
heeft eerst blokf luitles ge
had en kon zodoende al
noten lezen . Het lijkt me
mooi om in uniform mee te

mogen marcheren en erg
spannend . Ze is de eerste
in de familie die een instru
ment bespeeld .
lets leuks: mijn slipper viel
tijdens het oef enen in een
lu ik van het lokaal, van de
heer Brontsema mochten
we het er nie t uithalen ,
want, zei hij. er zit een
waakhond in die al 3 meis
jes heeft opgegeten .

Albert Havinga , 15 jaar :
speelt sinds 1976 bij de
harmonie. Hij heeft het ook
niet van een vreemde. Zo
wel vader als broer Jan
spelen ook bij de harmon ie
en de AIpenjagers.
Albert speelt op een Tuba.
Ik heb eerst op een Bugel
gespeeld, maar vond het
mondstuk te klein . Hij vindt
het leuk om te doen . Mijn
studie (MAVO) loopt me
wel eens voor de voete n
maar met voetballen is het
goed te kombineren . Loopt
graag mee in marsen als
het maar niet te lang is,
want een Tuba is nogal
zwaar. Het un iform? Hoort
erbij. Hij vond het een aan
tal jaren geleden leuker
dan nu. Op een gegeven
moment groei je uit zo'n
un iform, broek te kort etc.
Noten lezen? Hij weet niet
hoe ze heten, maar begrijpt
ze wel. Als hij tijdens de
mars iets verkeerd speel t
vragen 'wat heb jij voor
muziek opstaan ' Albert ant
woordt dan spon taan: 'K
wait nait! Zuikt moar oet!
De heren Stol en Mulder
verbeteren het dan wel.

Yvonne v. Leggelo, 13 jaar:
speelt in de drumband. Is
door vriend innetje enthou
siast gemaakt en wilde al
op 9 jarige leeftijd lid wor
den. Ze kreeg te horen dat
ze nog maar een jaartje
moest wach ten . Toen ze
echter li d werd paste de
trommel niet goed omdat
ze nog te klein was, de
trommel hing zowat op d'r
knieën .
Ze had liever op de mu
ziekafdeling gewild , maar
door de pech dat ze een
voortand was kwijtgeraakt
was het moe ilijk een blaas
instrument te bespelen!
Ze gaat graag naar de re
petities en kan het goed
kombineren met school.
Uniform vindt ze wel mooi ;
vooral show. Majorettes bij
voorbeeld lijkt me wel wat!
Oefe nen doe n we meest al
op de weg of op 't voetbal
veld, met 'kruislopen' of
'tempowissel ingen'.
Wil ma Hazeveld heeft me
het trommelen geleerd en
hoe de stokken goed vast
te houden.
Met het marsoefenen kan je
vaak lachen. Laatst bijvoor
beeld met de huppelpasjes
viel de hele groep uit
elkaa r de een bleef achter
en de ander was al ver
voor! Dat werkt op je lach
spie ren .

Dit ware n een aanta l in
drukken van enke le van de
vele jeugd/eden, die de
Harmonie telt . Vele andere
jongens en meisje s die ent
housiast hun partij meebla
zen of trommelen hebben



Expressjeswe niet kunnen vragen hoe
zij alles beleven. Maar uit
de gesprekken die we met
bovengenoemde jongens
en meisj es mochten heb
ben , kwam du idelijk naar
voren, dat het één vrien
denclub is. Gezell igh eid en
goede mu ziek staan hoog
in het vaandel van de Har
monie te Garmerwolde! De
Harmon ie is niet weg te
denken in ons dor p. Het
geeft toch een heerl ij k
sfeertje voo ral op een zo
merse avon d, dan kl inkt het
allemaal erg romantisch!
Dat was ook de aanlei di ng
zoa ls we d it verhaal begon
nen zijn!

Bovo

Geld gevonden bij café
Jägermeister op de 2e
pinksterdag .

Arjan Hazeveld
W.F. Hi ldeb randstraat 35
Garmerwolde
tel. 050-414777

Gevraagd:
Gedragen kinderkleding
voor Ethiopië heel en
schoon voor kinderen van
o tlm 12 jaa r.

Wobby Hardeman
Molenweg 22 - Thesinge

Gevraagd:
Vakantiewerk zoals baby
sitten (ook hele dagen).
boodschappen doen, hu is
houden, etc .
In l ichtingen:
Marion Gaasendam
L. v.d. Veenstraat 16
Garmerwolde
050-4160 58

P.J.G.-Garmerwolde
"uitwisseling Duitsland

In het Pinksterw eekend
was Garmerwolde weer het
middelpunt van aktiviteiten
van Internationa le aard . De
Duitse vr ienden van land
jugend Gruppe Flintbeck
waren tra ditiegetrouw weer
te gast bij P.J.G.-Garmer
wolde.
's Zaterdagsm iddags kwa
men 26 Duitsers aan bij
café de Uni e. Waar hen een
broodmaalt ijd wachtte en
ze ingedeeld werden bi j de
gastgezinn en.
's Avonds kon men nade r
kenn ismaken ond er het ge
not van een drankje en een
dansje. De door de Duit
sers meegebrachte boom
werd deze avond geplant.
Zondagsmorgens stond
Frühschappen op het pro 
gramma hier werd de
kenn ismaking van de

vorige dag nog even voort
gezet.
's Midd ags is er met een
groep van 60 personen een
rondvaart gemaakt op het
Zuidlaardermeer.
's Avonds om 8 uur moes 
ten we allen pr esent zijn in
café Jägermeister, van
waar ui t een speurtocht
was uitgezet in en rond
Garmerwolde.
De kondit ie van lichaam en
geest werd hier op de proef
gesteld . (Ja, want wie weet
er nu, wie de verkoop acht
erom heeft en hoe de boer
derij van de fam. de Jong
heet ???) Maar na al dit ge
zwoeg kon men bij de fam.
Havenga bijkomen bij het
kampvuur.
De laatste dag werd er nog
gevoetbald, de heren
verloren (zoals gewoonli jk) ,

maar de dames redden de
eer en wo nnen met 4-0.
's Middags namen de
P.J .G.-ers ontroerend af
scheid van hun Duitse
vrienden, maar één troost ,
zij zien ze volge nd jaar
weer in Duitsland.

Bestuur P.J.G.G.

Verkiezingen
o.l.s. Gar
merwolde
op dinsdag
26 mei i.l.
Naar aan leid ing van de
Tweede Kamer verkiezing
en werden er op school
ook verkiezingen gehou
den. In de klassen 4, 5 en 6
waren 5 partijen gevormd.
Elke part ij had een lijsttrek
ker en een aantal kand ida
ten , di e samen een

part ij programma moesten
samenstellen.
Er werd erg veel werk doo r
de groepen verricht. Affi
ches werd en in de school
opge hangen, er werd een
stemcommis sie benoemd ,
oproepingskaarten werden
geschreven en aan alle
leerlingen van de school
uitgereikt.
Op de middag van de ver
kiezingen, kwamen alle
leer lingen in één lokaai sa
men. Hier kregen alle l ij st
trekkers ongeveer 10 minu
ten de tij d om hun pro
gramma uit te leggen èn
om alle kiezers duidelijk te
maken , waarom er nu het
best op zijn/ haar pro
gramma kon wo rden ge
stemd. Hierna gingen de
leerlingen naar het stembu
ro (ingericht in het handen
arbeidlokaal) om hun keuze
te maken.
Ze kon den kiezen uit de
volgende par ijen:
l ijst 1: W.M.D.V.Z .EW .
(Weg met doden van zee
honden en walvissen)

Garmerwolde,

\~~ tel. 050-41 ~202
~ ~1n98.

c..:.,~ ~~ I"~·.-~ f • 'C!
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Rabobank ~
geld en goede raad



Vier Thesingers aan het druivenplukken

\'Iees Ille\'I·"II"~
1I ,,'eet lIest
"';I;lI·UIII.

tegen doden van beesten,
vooral wanneer het gaat
voor make-up e.d. Green
peace moet doorgaan en
meer financ ieel gesteund
worden.
lij st 2: MV.'81 (Mei sjes ver
bond 1981) Meer winkels in
Garmerwolde - tegen ver
nielingen - tegen luchtver
vu il ing .
li jst 3: N.J.V. (Nieuw jeugd
vermaak) meer vermaak
voor de jeugd - lagere
klassen ook 2 x per week
naar de gymnastiek - gym 
lokaal noodzakel ijk .
lij st 4: W.S.V.A. (Wij str ij
den voor amusement) Meer
sporten in Garmerwolde 
dorpswinkelt je - to neelver.
voor kinderen - betere bus
verb indingen.
lijst 5: M.S.R.G. (Meer
sportru imte voor Garmer
wolde) meisj esvoetbal moet
er komen - vrij mogen spe
len op het voetbalveld 
kant ine bij G.E.O. - gymlo
kaal noodzakel ij k.
Na een enthousiaste stem
ming , kwam de volgende
uitslag uit de bus :
1. M.S.A.G .- 25 stemmen
2. N.J .V.-8 stemmen
3. W.M.D.V.Z.E.W.- 5 stem 
men
4. W.S.V.A.-4 stemmen
5. M.V. '81-2 stemmen

Vor ig jaar november druk
ten wij het boe iende relaas
af van vier druIvenplukken
de Theslngers, met de be
lofte daar nog op terug te
komen. Nu starten wij dan
ook een ser ie afleve ringen
over de Interessante were ld
van de wijnmakers. Deze
maand: de Inleidi ng tot het
verhaal , mèt de wIjnkalen 
der. WIJ bevelen U van
harte aan die kalender te
bewaren, zodat U hem ook
bij het vervolg op dit ver
haal kunt geb ru iken.
... Op Uw gezond held l

Sno eien in janua ri

Van St. Maarten wordt ver
teld, dat hij ontdekt e dat je
w ijnstokken beter niet in
het wilde weg kunt laten
g roei en. Hij inspekteerd e
op een mooie dag in de
vierde eeuw de wijngaar
den van de abdij van Tours,
toen zijn ezel losbrak en

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordhof

gezellig aan de loten van
de dru iveplanten begon te
knabbelen . Maa rten (hi j
werd later pas heilig ver
klaard) wo est natuurlijk op
het arm e beest dat het ook
niet kon helpen, de ezel
pijn in zijn achterwerk, de
wijnstok kaal. Maar het jaar
daarop was het toevalli g
wèl die stok die de beste
druiven droeg ! U begrijpt
het al: de ezel van St.
Maart en was de eerste
wijnstokkensnoeier; sinds
d ien worden jaarl ijks alle
wijnstokken gesnoeid. (1)
Met deze grappige anek
dote willen we het vervolg
verhaal beginnen . Eigenlijk
om aan te geven, dat een
wij nboer meer te doen
heeft dan alleen plu kken,
pers en en de wijn in fles 
sen do en. Om U globaal
een idee te geven wat een
wijnboer zo het hele jaar
uitspookt is h ier de w ijnka
lende r die grotendeels is

overgenomen uit de wijnat
las van Hugh Johnson.

Dit overzic ht betreft groten
deels de rod e wijn, terwij l
de Sanc erre juist bekend is
(of word t!) om zijn witte ,
licht, droge wijn.
Elk jaar maa r weer hopen
dat de oogst goed wo rdt:
geen nac htvors t in 't voor
jaar , geen hagel , zon op z'n
t ijd , warmte, maar ook re
gen , kortom voo r de boer
een gewas om buikpijn van
te kr ij gen! Des te beg rijpe
Iij ker is zijn vreugde en zijn
voldoening als in oktober
de bu it weer binn en is.
Als je een stukje over de
w ijnbereid ing wilt schrijven.
on tkom je er niet aan om
wat informatie te zoeken en
enige boekjes te raadple
gen. Nu is het hier niet on
ze bedo eling om er alles
over te ver tellen , dat is ook
niet mogelijk. Wi jnen ver
schillen nu eenmaal sterk

H et ad res voo r al uw vl ee s e n fijn e vl eeswaren
Spe c ia lis t in rolla des . dro g e - en ve rs e w or st

Ied er e w o ensdag Ge ha k tdag

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

Fa. J . en J. van
Leggelo

Garmerwolde
050-416389

O versc h i ld
05966-374

oude rijk sweg I I
GARMERWOLDE
te l. 050 ·41650 I

~~.J. FEENSTRA
. ~_ ':._ :..._ ~ _.: _ :.__~ RIJkswe g 145

~ ~. Ru isc h erbru g
~ edelslager ~/~- Te l 050 · 487413 .

H.J.

Leveri ng van alle soorten
rijwielen, motore n,

bromfie tse n
ZUND APP . KRElDlER - GARELlI

.VESPA - l O MOS · YAMAHA
·f t. N TIC

AANNEMERSBEDRIJF

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

RIJKSW EG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
We,.kpluts ' s m&ancb,~ de Jehele

d.al ,uloten

• "" .Ie .kl,,~ en~ ".t -oorroocl
~ • V~ OCCtuOt'ft til~

. PrtmlJ Jet'o'l(e M~lJtOp vrij dag 22 mei j.1. werd
in café de Leeuw de jaar
lij kse feestel ij ke ouder
avond van de openbare
lagere school Garmerwolde
gehouden.
Tevens waren deze avond
de bejaarden uit Garmer
wold e uitgenodigd . Voor
een goed gevulde zaal wer
den deze avond door de
leerlingen twee musicals
opgevoerd en wel 'Tem de
Speelman' door de klassen
1,2 en 3 en 'De To venaar
van Alkmaa r' doo r de klas
sen 4, 5 en 6.
Dankzij de wekenlange
voorbereiding en werd dit
een groot succes en kon er
wo rden geconstateerd dat
er nog veel toneellalent in
Garmerwolde rondloopt.
De avond werd besloten
met een tombola ten bate
van de kas, waarvoor ook
dit keer weer vele prijzen
beschikbaar waren gesteld .
De school kan terugzien op
een zeer geslaagde avond.

Feesteliike
Ouderavond
O.L.S. Gar
merwolde



van elkaar en eveneens de
bereiding ervan. Wij beper
ken ons gemakshalve tot

de Sancerrewijn , liever nog
tot die van 'onze' wijnboer.

Wordt vervolgd! De kale nd e r vande wUnboe r

lets te vieren?

Dan voor een lekker stukje laarlol gebak, even naar

Van der Molen leyert njet alleen
zonneschermen

Bakkerü Stol

J.C. Kapleyn laan 18
9714 CP Groningen
Tele foon 05().730498

Oostertlamriklaan 117
9715PB Groningen
Telefoon050-772552

N atuurli jk maken w ij graag een scherp e offerte voor u als ' t om
een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmaker ij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen, of met het repareren van

tenten.
O ns leveringsprogramma omvat verder:

vouwwanden . verduisteringen, rolluiken, voo rze tramen en
kostruktiewerk en,

Informeer vrij blijvend naar onze mogelijkheden en prijzen.

Fa..... v.d. "'olen &. Co.
Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stol ,

Dorpsweg 40, Garmerwolde, 'el. 050-416292 ol 130498

Kantoo r en werkplaats: O ude Rijks~g 12. Garmerw cld e. tel . 050·4 1609 8

Adviseuze voor l ewenborg: mevr. H. Drew es. Meerpaal 170, tel. 050-4105] I .



Programma Feestweek Garmerwolde 15 • 18 iuli 1981
15 juli Viswedstrijd
Onde r auspiciën van de
visclub 'De goede vangst'
wo rdt er een viswedstrijd
georganiseerd .
Inschrijving vanaf 18.00 uur
in café Jägermeister, al
waar de pri jsu itreiking
plaats zal vinden. Inleg
f. 3,50.
Aanvang van de wedstrijd
19.00 uur. Einde 22.00 uur.
Er wordt gevist langs het
Damsterdiep en het Eems
kanaal.
ZON DER VERVOER!
De deelnemers moete n:
le inwoner zijn van Gar-

merwolde of
2e lid of donateur van een

veren iging in Garmer
wolde. eventueel lid
maatschapskaart mee
nemen!

Tot 16 jaar vrij vissen, daar 
boven is een visakte ver
plich t.
Er wordt gevist volge ns de
reglementen van het Gro
ning er Pachtfonds.

<;»: KAPPER
SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· . . na tûûrli jk oo k voor Uw

• toiletart ikelen en scheergerei
• parfums
• sigaretten, sigaren en tabak

Kijkt u eens rond bij ons,
te rwij l u wach t.

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 05().416077

16 ju li Spo rtdag
SPELLETJ ES voor de
jeugd van 4-12 jaar . Levend
Ganzebord door het dorp
en gekostumeerd voetbal
op het sportveld . Aanvang
14.00 uur.
Kinderen uit Garmerwolde,
die niet op de openbare
school zijn kunnen ook
meedoen. Ze moeten zic h
dan voor 16 juli opgeven bi j
meester D. Groenhagen.
Dit geldt ook voor de kleu
ters . De deelnemers moe
ten zich om 13.30 uur op
het sportveld verzamelen.

Rondgang door het dorp
van onze 'HARMONIE'.
Aanvang 19.00 uur.

Volleybal
Opgave voor het volieybal
t.m . 15 juli voor 20.00 uur
bij : Café 'de Unie', tel. 050
415841. Dhr. B. Buringa,
L.v.d.Veenstraa t 24, te l.
050-416049. Dhr. S. Dijke-

Calé v.d. Toom
The singe

(nadere reklame overbodig)

ma, G.N. Sch utterlaan 22,
Thes inge , tel. 05902-1305 .
Deelna me vanaf 12 jaar (na
de lagere school) . De
teams worden door loting
samengesteld. Er wordt ge
speeld op het terrein van
dhr. J. Wigboldus aan de
Dorpsweg. Aanva ng 19.30
uur. Prijsu itreik ing na af
loop in café 'de Unie'.
ook hier geldt weer: Wi l
men meedoen, dan moet
men inw oner of lid of dona
teur van een vereniging in
Garmerwolde zijn . Even
tueel lidmaatschapskaart
meenemen!

Bij slecht weer Bingo in
café 'de Unie'.
Aanvang: 20.00 uur

17 juli Ballonnenwedstrijd
Alle kinderen t .m. de lagere
school leeftijd krijgen grat is
één ballon . Kindere n die
niet in Garmerwolde wone n
maar waar de ouders lid
zijn van een verenig ing in
Garmerwolde krijgen ook
één ballon . Een tweede,
derde enz. ballon moet
worden gekocht. Iedereen
boven de aangegeven leef
tijd mag meedoen , maar
moet de ballon kopen .
De deelnemers worden ver
zocht om ± 17.30 uur aan
wezig te zijn op de hoek
van de L. v.d . Veenstraat 
Dorpsweg.
De ballonnen zullen wor
den opgelaten bij de ope
ning van de Braderie om
ong eveer 18.00 uur.

BRADER IE
De brade rie wordt gehou 
den in de L. V.d. Veenstraat
en de W.F. Hildebrand
straat van ± 18.00 uur tot
± 21.00 uur.

Een 40 tal standhouders
maken hier hu n opwach
ting . Ook zullen er verschil
lende oud e ambachten
worden gedemonstreerd
door de:
'FOLKLORISTISCHE EVE
NEME NTE NGROEP WES
TERBORK '
De Verenigi ng van Dorps
belangen komt met een
speciale attractie . De tir o
lerkapel 'De Alpenjagers'
zorgt voo r de muzikale
noot.
Om ± 22.00 uur is er trek
king van de grote verloting
in café 'de Unie '.
Parkeergelegenheid op het
land van dhr. Uitham, naast
de kerk en op het land van
dhr. J. Wigboldus bij de
Rabobank.

18 juli HANEGEVECHTEN
EN BADKUIPGLIJBAAN
ZWEEFWEDSTRIJD
Inschrijving hanegevec hten
op 18 ju li tu ssen 16.00 uur
en 17.30 uur , bij café
'Jägermeister' .
Inschrijving voo r de bad
kuipglijbaanzweefwedst rijd
voor 17 juli bij Jan Havenga
(tel. 050-4162 15)
Inschrij fgeld voo r beide
evenementen f. 2,50 per ev.
Prijsuitreiking na afloop in
café 'de Leeuw '.

In de pauze is er een de
monstratie parachutespring
en waar bij 4 leden van
het demonstratieteam Para
Centrum Noord uit Hooge
veen zullen proberen een
perfec te land ing uit te
voere n. Eén In het Dam
sterdiep, de dr ie andere op
een stuk land aan het Dam
sterdiep, besch ikbaar ge
steld door dhr. J.P. van
Zanten.

SchildersbedrUf

H. Hofstede

verf· glas· behang ·

klompen · laa rzen

9797 PC Thesinge .
G.N. Schutterlaan 28.
te lefoo n 05902· 1957

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

,.RAMSPOR,.BEDRIJF
K. Jansen

Geweideweg I I - Garmerwolde
Speciaal voor vervoe r van consumptie aardappe len en los gestorte granen .

Tel. 050· 416365



E-Junioren Kampioen !!
Eindel ijk was het dan zo
ver. G EO had weer een
kampioenselftal in zijn ge
lederen . En nog wel van de
all erjo ngste garde !
Waar eerder in de week de
D-junioren op zéér onfor
tuinlijke (on sportieve?) wij
ze het kampioenschap
werd onthouden , hadd en
de E-junioren meer succes.
Gedurend e -de hele kompe
tit ie was het eig enl ijk al wel
duidelijk, dit elftal (zeg
maar l iever negentie ntal)
was de sterkste in hun af
deling ...... maar de bal is
rond en de rest kunt U zelf
wel inv ullen.
Goed , afgelo pen zaterdag
30 mei moest het dan waar
gemaakt worden op eigen
terrein tegen GRC . Ond er
ideale weersomstandighe
den en op het hoofdterrein
nam en de GEO'ers dir ect
het in it iat ief in handen (of
voeten ?) . De - gelukk ig nu
eens vele - aanwezigen za
gen een prachtige en oo k
enerverende wedstri jd . Via
twee prach tige doelpunten
van Fokko Doo rn (een
groot tale nt) en één van Je
roen Oost erhof met daar
naast een wat ongelukkige
tegentr eff er, we rd er een
ruststand bereikt van 3-1.
Toen wed erom Jeroen er
di rect na de limonadepauze
4-1 van wist te maken
dac hten we allemaal al op
rozen te zitten , maar niets
was mind er waar!
De vermoeidheid en waar
schijn lijk ook de spann ing
begon een rol mee te spe
len en GRC kwam terug tot
4-2 en zel fs tot 4-3 . Ja ..
toen werd het eig enli j k een
westr ijd voo r de leiders en
ouders/supporters . Hoe die
brulden en hun pupillen

aanmoed igd en , ong elo fe
lij k. De spann ing was bijna
ond raagli jk en de zenuwen
gierden je door de keel.
Een gel ijk spel was ook we l
voldoende geweest , maar
een kampioenschap be
hoort natuurli jk gevierd te
worden met een overwi n
ni ng . En ja hoor! Toen de
uitstekend leidende en zeer
sporti eve sche idsrechter,
Mart in Wieringa, deze wed
st rijd de histo rie infloot had
men de overw inning en het
kampioenschap!
Voll edig verdie nd, want de
inzet en het enthou sias me
van alle spelertjes was ge
du rend e de gehel e kompe
tit ie meer dan voortreffelijk.
Pracht ig om te zien , een
voor beeld voo r velen .
Jamm er toc h, dat zo weinig
mensen en vooral de
ouders van de spelers dit
niet meemaken. Voetbal in
nog de meest pure vorm!
Enf in , het kampioens chap.
Daar waren de bloem en en
het ijsje voor alle spelers
en er werden do or veel
fotografen veel plaa tjes ge
sch oten. Een groot feest !
Vanaf deze plaats nog hul
de aan de le iding en alle E
junioren voor di t fantas
t ische result aat!
GEFELICITEERD!!!

Een ouder/supporter

Bij ons vindt u een keur van kwa hteitsrneubelen.
N iet alleen modern - maar ook klassieke woonvorm en

laten wi j u graag zien .

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

welkom .

Slallter - 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 . Tel. 05902 · 138 3
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