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Nummer 24 is gekomen

Bestuur van de schietver. (foto: J. Jansen)

Dankzij het beleid van de
gemeente Ten Boer aan
gaande het "Buurhoes" is
Garmerwolde weer een ver
eniging rijker.Zo'n jaar of drie
geleden is er in Ten Boer een
Schietvereniging opgericht
door de heer E.de Jonge.
Hoe ging dat in z'n werk?
De heerde Jonge beoefent al
lange jaren de schietsport en
heeft er al vele prijzen mee
gewonnen. Doch het wed
strijd schieten werd op den
duur eenvrij kostbare aange
legenheid. AI pratende met
de beheerder van het "Buur
hoes" kwam hij op het idee
om een rekreatieve schiet
vereniging op te richten.
In het blaadje van Ten Boer
werd een oproep gedaan om
lid te worden, maar het eer
ste jaar reageerde niemand.
Toen er voor de tweede maal
weer een berichtje werd
geplaatst, meldden zich
achttien mensen. Het begin
was er.
Besloten werd om de grote
zaal van het "Buurhoes" te
gebruiken en de dinsdag
avond tot vaste clubavond te
maken. Dat gaf geen enkel
probleem.

Maar waarom dan naar Gar
merwolde verhuisd?

Vorig jaar is er samen met
wethouder Janssen en een
aantal verenigingen, zoals de
bridgeclub, de zangclub, de
vrouwenvereniging en de
schietclub een vergadering
geweest over de indeling van
de zaalruimtes. En het kwam
hierop neer, dat de grote zaal
gedeeld moest worden met
een ander. Op zich was dat
geen bezwaar, maar een
bridgeclub en een schietclub
in één zaal, ook al zit er een
schot tussen, is geen haal
bare kaart. De één wil stilte

en de ander heeft lawaai.
En een zangclub ernaast is
ook niet ideaal. Volgens
Janssen was de enige oplos
sing dat de schietvereniging
naar de woensdag verhuisde
en dat wilden ze niet. Dekans
was dan groot dat ze een
aantal leden zouden verlie
zen, b.v. voetballiefhebbers.
Er is toen besloten naar een
andere accornodat ie uit te
kijken en zodoende kwamen
ze in Garmerwolde terecht.
Het dorpshuis was nog vrij
op dinsdagavond, zij wilden

op dinsdagavond, dat pastte
dus precies.

Hoe staan de leden er
tegenover om naar Garmer
wolde te gaan?

Iedereen was er meteen
voor. Het is veel gezelliger
dan in Ten Boer. Daarwas de
schietbaan in de ene zaal en
de bar ergens anders. In "De
Leeuw" zitten we allemaal
gezellig bij elkaar, m.a.w. de
accomodatie is een stuk
beter.

Nu even over het schieten
zelf, hoe verloopt zo 'n
avond eigenlijk?

Het gaat vooral om de gezel
ligheid, het schieten is een
rekreatief gebeuren, waar
iedereen plezier aan beleeft.
Mornenteel hebben we twin
tig leden, we willen graag
meer hebben, waarvan een
aantal corvee hebben. Dit
houdt in dat de schietborden
klaargezet worden en na
afloop weer opgeruirnd.
De schietborden zijn borden

van ongeveer een meter in
het vierkant met in het mid
den een kogelvanger erop.
Hierin wordt een kaartje
gezet met 5 rozen en daar
moet op geschoten worden.
Er zijn schietbanen in 4 cate
goriën, te weten 8 meter A en
B en 10 meter A en B. Er
wordt geschoten met een
licht kaliber windbuks.

Is heteen gevaarlijke sport?

Absoluut niet, de toeschou
wers staan in eenapart vak te

kijken, zodat ze niet geraakt
kunnen worden. Bovendien
zijn de toeschouwers verze
kerd en elk individueel lid is
ook verzekerd.

Wie kunnen er lid worden?

Iedereenvanaf 16 jaar, zowel
dames als heren. Momenteel
hebben we twee damesle
den. Er is geen verschil tus
sen dames en heren schie
ten, alleen de windbuksen
van de dames zijn lichter.
Zijn er ook kontakten met

andere verenigingen?
Met schietverenigingen uit
omliggende dorpen, zoals
Loppersum, Appingedam
enz., die geen lid zijn van de
KNSA (Koninklijke Neder
landse Schutters Associatie)
worden onderlinge wedstrij
den gehouden. Dit is ook
weer een gezellig gebeuren
zonder baancommissaris of
jury. Het is echt voor het ple
zier. Natuurlijk speelt het
wedstrijdelement wel mee,
dat is bij onze onderlinge
competitie ook zo. Aan het



Herv. Gemeente
Garmerwolde.The.inge

7 augustus : Garmerwolde 9.30 uur
cand. B. Haanstra. Middelstum

14 augustus : Thesinge 9.30 uur ds.
C. de Vries-Bate nburg

21 augustus : Garmerwolde 9.30 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

28 augustus: Thesinge 9.30 uur ds.
P. Bons. Glimmen

Wilma Tammeling

Uitslag puzzelrit

Kerkdiensten

Hieronder de uitslag van de
door de Vereniging Dorpsbe
langen Thesinge georgani
seerde puzzelrit op 15 juli. 1.
Harry Blokzijl; 2. Piet Huis
man; 3. Jan Joling. Er deden
33 auto's mee. Tien auto's
reden de tocht niet uit.

Bugel; Mark Huiskes, Bari
ton.
Voor het B-diploma slaag
den: Ina Blink, Hoorn; Wilma
Tammeling, Hoorn.

Jongste groep. (foto: A. v.d . Meu

len)

Hier zit

muziek in

Zaterdag 25 juni ging een
aantal leerlingen en leden
van de muziekvereniging
Harmonie naar de muziek
school te Winschoten om
daar hun muziekexamen te
doen. Deexamencommissie,
bestaande uit dhr. v.d. Kolk
en Dhr. Feenstra, beoor
deelde de candidaten op een
zestal onderdelen, te weten:
zuiverheid/ klank, techniek,
ritmiek, muzikaliteit, prima
vista, spel en theorie. Aan de
hand van deze gegevens
werden de volgende resulta
ten bereikt:
Voor het A-diploma slaag
den: Matth ijs Welling, Alt
saxofoon; Rolf Jurjens, Alt
saxofoon; Peter Havenga,
Piston; Pieter Pestman,

Uitvoering gymclub Sportvereniging
Garmerwolde
De jaarlijkse uitvoering werd
voor de laatste keer gehou
den onder leiding van Jan
Peter Peterson. Deze verlaat
na 2 jaar Garmerwolde om
verder te gaan studeren aan
de HEAO.
Hij wordt opgevolgd door
Laurens Dreise. Laurens
heeft voor de vakantie een
aantal keren meegedraaid en
begint 5 september met de
nieuwe lessen. Jan Peter
bedankt ! En Laurens veel
succes!

Gerda Dikkema. (Ioto : D. v.d . Molen)

Een VW-geschenkbon.
Deze bon werd aangeboden
door Stichting streekzieken
huis Walcheren.Terug te ver
krijgen bij Gijs van Zalk,
Schutterlaan 37 Thesinqe,

Gevonden

Dat valt reuze mee. Het lid
maatschap kost f 10,- per
maand. Wat het meeste kost
is het geweer, haast alle
leden hebben hun eigen
geweer. Maar als iemand
belangstelling heeft, hoeft hij
niet direkt een eigen geweer
aan te schaffen. De vereni
ging bezit er ook een paar.
Leren schieten is niet moei
lijk. De eerste keer dat je er
bent, word je helemaal inge
wijd in de geheimen van de
schietkunst. Je begint met
vanaf 8 meter te schieten en
naar gelang je beter wordt,
klim je hogerop .
Ik kan demensen echt aanra
den om lid te worden, het zijn
hele gezellige avonden en
iedereen kan meedoen, mits
hij of zij 16 jaar is.
Waarkan men zich opgeven
als lid en wanneer beginnen
jullie weer?

We schieten elke dinsdag
avond van half acht tot tien
uur. Begin september starten
we weer en men kan zich
opgeven bij: E. de Jonge,
Rijksweg 71, Ten Boer. Tel.:
05902-1764.

eind van het jaar wordt er
gekeken wie er de meeste
punten geschoten heeft.
Is het een dure hobby?

En daarom is er altijd een
Rabobank
in uw buurt...

Rabobank ~
Altijd in de buurt.



Feestelijke ouderavond

Het voltallig verplegend per
soneel. (foto: O. v.d . Molen)

Detta v.d, Molen

De titei van de musical die
door groep 1,2, 3 opgevoerd
werd, had voor de vele aan
wezigen een zeer bekende
klank. Deze luidde nl.: "Zeg
'ns AA". Het stuk speelde
zich af in een ziekenhuis. De
juf was ziek en moest opge
nomen worden. De heren
doktoren kwamen, na een
grondig onderzoek, tot de
ontdekk ing dat haar aman
delen geknipt moesten wor
den.
Het stuk werd met veel ple
zier gespeeld en gezongen in
een prachtig uitgevoerd
decor, ontwo rpen door John
Nieken.

en passagiers."
(foto: J . Groenhagen)

AUTOBEDRIJF

diJ.ckczmaSaartje Schuling

Na de musical werd de tom
bola gehouden en daarna
speelde de Overblijf-Band
een paar liedjes. Tijdens de
braderie hadden ze dat ook
gedaan. Van het geld, dat ze
toen verdiend hadden, had
den ze kado's voor meneer
Mulder gekocht. Meneer
Mulder wist niet meer wat hij
moest zeggen. Iedereen in
de zaal lag slap van het
lachen om de afscheidsge
dich ten en het liedje, dat lek
ker lang doorging.
Na nog gezellig wat gepraat
te hebben ging ieder langza
merhand naar huis.

Alle passagiers werden vaar
wel gezwaaid door de kapi
tein en de douanebeambte.

Op 1 juli was de muzikale
ouderavond . De groepen 6, 7
en 8 voerden de musical
"Raadsels rond het ruime
sop" op. Het verhaal speelde
zich af aan boord van een
schip. Het schip bestond uit
twee bemanningsleden; een
kok en een kapitein, die Togy
en Yogi, chinese vechters, bij
zich had. De dames van de
echtparen leerden bij hen
zichzelf te verded igen. Een
heer vond dit niet zo leuk,
aangezien hem in z'n slaap
door z'n vrouw een blauw
oog werd geslagen.
Hendrik had zijn toekomstige
vrouw aan wal gelaten,
omdat hij nog even over het
huwelijk wilde nadenken. Dit
vond z'n vrouw echter niet zo
leuk, maar ze traden uitein
delijk toch nog in het huwe
lijksbootje.
Waar alles eigenlijk om
draaide was de smokke l van
diamanten . Jan Plezier
smokke lde samen met Nep
tunus diamanten in de stuk
ken zeep, die alle passagiers
gratis in het verrassingspak 
ket kregen. Hij hoefde dan
alleen nog maar dat stuk
zeep uit één van de hutten
van de reizigers te stelen.
Maar jammer voor hem had
Bep Steen hem in haar hut
gezien. De diamanten zaten
echter in de zeep van Mieke
de Boer, die reisde met haar
knappe dochter Constance
en echtg enoot Ko. Dit stuk
zeep had Jan Plezier zelf in
zee gegoo id, nadat hij het
had geleend van Mieke, toen
hij zijn eigen stuk vergeten
was.
Door goed speurwerk van
Jos de Jager kwam alles toch
nog goed en werden de
daders opgepakt. Natuur lijk
werden zij niet te zwaar
gestraft, omdat ze berouw
hadden getoond.
Jos de Jager trouwde met
Penny, de juffrouw van het
zwembad en de sauna. Zij
werd een beroemde zange
res, Penny de Jager. Con
stance trouwde met de kok.

GARMERWOLDE 050-416051

DROGISTERIJ .1'lUlFUMEIUE. REFQRM· SCBOON1IE1D6SALa\I

HETJUISTEADRESVOOR:

- onderhoud eri reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ieder merk auto

zowel nieuw als gebruikt
WIN K ELCENTR UM LEWEN BORG GRONINGEN TEL EFOON 050 -410508 .

Inruil en financiering mogelijk



Feestweek Garmerwolde
55+ middag.
De 55+ middag had dit jaar
geen klagen over de publieke
belangstelling. Ruim 60 men
sen kwamen kijken en iuiste
ren naar de volksdansgroep
"Klank en Beweg ing" o.l.v.
mevrouw Bijmolt en het
zangkoor van de Neder
landse Bond van Platte
landsvrouwen o.l.v.
mevrouw Hannie Havenga.
Muzikale begeleiding van
mevrouw Hetta Heeres.
Er werd een zeer afwisselend
programma gebracht met
zang, dans en voordrachten.
Oude kinderliedjes, Grunne
ger laidje e.a. gezongen door

het koor , werden soms uitge
beeld door leden van de
volksdansgroep. Mevrouw
Bijmo lt droeg bij het liedje
"De Oale Grieze" een ver
sierde hoed, met de Mart ini
toren en een hele veestapel
erop.
Devolksdansgroep heeft een
zeer uitgebreid repertoir met
dansen uit vele landen. Ook
werd er gedanst in Groninger
klederdracht. Hannie
Havenga praatte het pro
gramma aan elkaar met
voordrachten. Een gezell ige
en zeer geslaagde middag.

Janna Hazeveld

Er wordt flink aan getrokken .
(foto: A. v.d. Meulen)

De G&Twas ook present. (foto:

A. Reinders )

Braderie Garmerwolde

"Hoeveel zou de paling
wegen?" (foto: A. Heinders)

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)

L s.merij ter Veer

&VG~" OOOt .. ... O_d'

Goederen gebracht
in de L. v. d Veenstmat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens .'
Suéde-relfll9JfJ9.
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor uw goed

De taart van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrou
wen werd gewonnen door de
heer R. Dolfijn.
De boodschappenmand van
de Vrouwenraad werd
gewonnen door de heer Her
man Huiskes.
Vereniging van Dorpsbelan
gen.
Paling raden.
Gewicht palingen: 3280
gram
Aantal palingen: 109
Gewicht: 1e prijs mevrouw T.
Riddering, Garmerwolde
3300 gram; 2e prijs dhr. J. D.

Slachter, Tnesmqe 3310
gram; 3e prijs dhr. K. Ebeling,
Garmerwolde 3250 gram.
Aantal: (na loting) : 1e prijs
mevrouw W. Moedt, Ten
Boer 110 stuks ; 2e prijs dhr.
J. V.d. tuuk , Garmerwolde
110 stuks.
Poedelprijs gewicht: J. S.
Wieringa, Lageland 10.000
gram.
We willen de familie Ridde
ring nog eens heel hartelijk
bedanken voor hun muzikale
bijdrage aan de braderie.

De Braderiecommissie



Autotrek
Op 2 juli j.1. organiseerde de
P.J.G.G. autotrekwedstrij
den. Dit spektakel vond
plaats op het land van dhr.
Stollenga in Garmerwolde.
De P.J.G.G. werkte samen
met de K.P.J. te Hoogland,
die deze wedstrijden al3 jaar
organiseert.

Bij autotrek moet een auto
een sleepwagen voorttrek
ken waarvan de weerstand
steeds groter wordt. Dit
gebeurt door het verplaatsen
van een gewicht tijdens de
trekpoging. Het is de bedoe
ling een zo groot mogeli jke
afstand af te leggen. Wan
neer de hele baan (100
meter) word t afgelegd, spre
ken wij van een "full pull" en
geldt de t ijd. Autotrekwedstrijden. ûo to: A.

v.d . Meulen)

Joanne van der Meulen

WAARHEEN.DAARHEEN
Maori cultuur: t/rn 15 sept.
kunst en cultuur van de
Aborigines, oorspronke
lijke bewoners van Austra 
lië.
Korenmolen De Grijpvogel
in Grijpskerk, ma. t/m za.
10.00-12.00 uur en 13.30
15.30 uur t/rn lokt. "ijs en
weder dienende", schaat
stent.
Hortus Botanicus De Wolf ,
Kerklaan 30 Haren, ma. U
m zo. 10.00-16.45 uur t/rn
4 sept. , "Nederland
Natuur lijk", zomerwande
ling door wilde plantentuin
en expositie Groninger
Landschap.
Poppenatelier De Koof ,
Oude Middelhorst 45
Haren, za. 10.00-17.00 uur
en na afspraak fantasie
poppen en droomwezen
tjes.
Nationaal Ruituigmu
seum, landgoed Nienoord
Leek, t/m 30 sept. , dag.
9.00-17.00 uur "Neder
land Rijtuigland ".
Bezoekersc entrum,
Hoofdstraat 83 Pieterbu
ren, dag. 10.00-17.30 uur
t/rn sept., tentoonstelling
25 jaar wadlopen. Perma
nent, expositie over de
zeehond.
Noordelijk Busmuseum,
P. van Dijkstraat 5 Win
schoten, dL t/m vrij. 10.00
17.00 uur, za., zo. 13.00
17.00 uur t/rn 28 aug.
"Tien jaar Noordelijk Bus
museum".

In deze krant weer eens
enkele tips, voor het geval de
verveling in deze vakantie
toeslaat. Het weer zal daarbij
een belangrijke rol spelen.
Het troosteloze weer van de
afgelopen weken geeft mij in
ieder geval nog geen vakan
tiegevoel. Op een hitteg olf
zoals in Griekenland zit ik ook
niet te wachten , maar de zon
zou ik graag willen voelen .
Wanneer het pijpestelen
regent of je wordt bedwelmd
door de hitte , dan kunt U uw
toevlucht zoeken bij de vol
gende exposities:

Knipkunst Galerie De Hol
landse Hooiberg, Turfsin
gel 73/77a, di-za, 10.00
12.00 en 13.00-17.00 uur.
Natuurmuseum St. Wal
burgst raat 9, di.-vr. 10.00
17.00 uur, za., zo. 14.00
17.00 uur t/rn 27 aug.
"Groen Groningen", tent.
over het bestaande groen
in de straten en plantsoe
nen in de stad en over de
mogelijkheden om zelf, bij
uw huis, groen aan te leg
gen.
Scheepvaartmuseum
Brugstraat 24, di-za,
10.00-17.00 uur, zo.
13.00-17.00 t/rn 4 sept.
tent. over scheepsvlaggen
"Vlag en Wimpe l".
Volkenkund ig Museum,
Nw. Kijk in 't Jatstraat 104,
dL-vrij. 10.00- 16.00 uur,
za., zo. 13.00-16.00 uur U
m 28 aug. beelden van
Centraal Afrika; t/m 15
sept. fototent. over de

Ua Dijkema namens de P.J.G.G.

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

E. Havenga

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Met da nK aan onze spon sors : Haveoça's aan
nemersbedrijt Garmerwoice . Jansen trans
portbedriJfGarmerwolde. loonbedrijf Stevens
I,VildeNank. WlElfeoga kwekef Zandeweer.
loonbed rijf Wierenga b.v . Bedum. Onroerend
goed buro v.c. Veen Thes inge, SChoonheids
salon Anie Thes inge, Laoobocwmechamsane
bed rijf Oosteetrot b.v. Ten Pos t. Café J äge r·
meister Garme rwolde , Loon bednJ' Mebo
Bedum. Landbouwmechanisalîebedrijf Ouo
man 1hesinge. Elleweetra bromfiet sen w etter
sumoK.. 1.organisat ie GroningenlNoord-Oren
Ie, Joop Noord hof Garrrerw oloe . Sloperij Ven
huizen Wlrdum, G. H. Knoop banden - en wie
Ienspecialis i Groninge n. l.andbOuwmechani
satiebedrijf Agra·Techniek Holwierde . Aut oSkr
perij Klaas Rogg en WlI"dum. Groentehal Vegter
Ten Boer, Schi ldersbedrijf H. Hofstede Thesin
ge . Niestijl Machinehandel Harkstede. loonbe
drijf Buitenkamp Winneweer. Aceco Gronin
gen . Rabcoa nk Ten Boer.
Zonder hen konden weeen dergel ijk festijn niet
organiseren!

tie, dat hij met meer gewicht
ook nog "full pull" kon trek
ken.

Om kwart voor elf was de
prijsuitreiking in Dorpshuis
De Leeuw, met muzikale
omlijsting van het trio Albe
klass.

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KAEIDLEA-GAAEW
VESPA- TOMOS-YAMAHA

FANTlC

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

o All!> '"~ er"I molj>f.lEon IJlt KJUTda(J

~,O ~~en~~

o P.1fl1iJ 5E"'W'E' Mff'PiTi/.' oe

Bovag- lid

De Ford Gringo van D. KoeIe
wijn gaf nog een demonstra-

W eri<plaats 's maondags de gehele
dag gesIohon.

Om 18.00 uur begonnen de
autotrekw edstrijde n, nadat
de auto's gewogen waren en
een proefritje hadden
gemaakt. De opkomst was
vrij groot, ondanks de regen.
Er waren circa 600 toesc hou
wers. Er werd getrokken in 4
klassen. De winnaars van
elke klasse waren:

1. Standaard klasse licht: 1.
M. Mensink; 2. J. Jansen ; 3.
A.Arkema.
2. Standaard klasse zwaar:
1. K. Snakenburg; 2. J. J. Tui
nier Hofman ; 3. R. Bloem.
3. Specials: 1. D. Koelewijn;
2. G. van Dijk; 3. G. van
Beers.
4. Special 4-wielaandrij
ving: 1. P. Stollenga.



Eén uit de vele...
De P.J.G.G. is wellicht de
meest bekende vereniging
uit Garmerwolde. Ieder van
ons heeft wel eens de
hanegevechten bijge-
woond, of misschien
vorige maand gekeken
naar de autotrekwedstrijd,
maar waar die 4 letters pre
cies voor staan, weet U
dat? Om dat en nog een
heleboel andere zaken te
weten te komen had ik een
gesprek met het huidige
bestuur bij Lia Dijkerna
thuis in Thesinge.

Bestuur:

Het voltallige bestuur bestaat
thans uit 6 personen (er
mogen maximaal 7 bestuurs
leden en minimaal 4 zijn) te
weten:
Voorzitter: Tiemen Dolfijn,
Garmerwolde.
Secretaresse: Ua Dijkema,
Thesinge.
Penningmeester: Jacob Jan
Tuinier Hofman, Garrels
weer.
Bestuursleden: Simon Span
ninga, Garrelsweer; Dirk-Jan
Jensema, Stedum; Klaas
Wassenaar, Lellens.

Wanneer opgericht?

De Plattelands Jongeren
Gemeenschap Garmerwolde
werd in het voorjaar van '59
opgericht door een groep
jongeren uit Garmerwolde,
waartoe o.a, de vader van de
huidige voorzitter, Roelf 001
fijn, z'n buurmeisje Dineke

van Huis en hun beider over
buurjongen Joop van der
Wege behoorden . In die tijd
waren er voor jongeren niet
veel verenigingen, alleen bij
de rederijkers kon je terecht.
Daar lette men eerder op rijk
dan op rederijk, dus kwam
niet ieder daarvoor in aan
merking.

Vergaderingen

Het bestuur zelf vergadert
maandelijks bij één van de
bestuursleden thuis. Verder
is er 1x per jaar een alge
mene ledenvergadering en
1x per jaar een zogenaamde
jaarvergadering. De eigen
lijke vergaderingen worden
nu aktiv iteiten genoemd en
vallen in de winterperiode
meestal zo gemiddeld 1x per
maand. De aktiviteiten die
o.a. plaatsv inden zijn: een

Het bestuur. tto to . Alke Heinoers

jaarlijkse tonee/avond in "De
Leeuw", het traditionele
notenschieten op Goede
Vrijdag voor leden en dona
teurs, kegelen of bowlen
voor leden, een jaarlijkse
dropp ing in november, uit
wisseling met de Landju
gendgruppe Flintbek uit
Duitsland (om en om in Flint
bek en Garmerwolde). Ver
der Sinterklaasavond, sport
avond, barbecue , lezing in
café Jägermeister (o.a. over
ontwikkelingsproblematiek,
Amnesty International, Rus
land, Cambodja) en binnen
kort een tuinfeest respect ie
velijk schuurfeest op 27
augustus met de IFY (inter
nationale jeugd) bij Kees
Jansen (die officiee l nog van
niks weet, dus bij dezen: mag
dat Pa?).

Wie kan lid worden?

Er zijn momenteel 73 leden,
waarvan de helft afkomstig is
uit Garmerwolde en Thesin-

ge. De andere helft komt o.a,
uit Garrelsweer, Haren, Gro
ningen. Zij zijn er bijgekomen
via vrienden of bekenden .
Iedereen van 16 tot 35 jaar
kan lid worden . De gemid
delde leeftijd is thans plm. 20
jaar. Het is een gevarieerde
groep qua beroep, dus niet
alleen maar boerenzoons of 
dochters. Ter vergadering
komt een vaste kern van plm.
30 mensen.
Het lidmaatschapgeld
bedraagt f 25,- per jaar.
Oud- leden worden vaak
donateur à f 5,- per jaar. Er
zijn nu 109 donateurs (uit de
beide dorpen). Zowel nieuwe
leden als nieuwe donateurs
zijn welkom (opgave bij Ua
Dijkema). Donateurs hebben
vaak korting op toegangs
prijzen van de verschillende
aktiviteiten. De vereniging
ontvangt geen subsidie.

Leuke ervaringen

Ik vroeg de P.J.G.G.
bestuursleden naar hun leuk
ste belevenissen bij de ver
eniging.
Simon (5 jaar lid) bewaart de
beste herinneringen aan de
uitwisselingsbezoeken aan
Duitsland: "Je bent een heel
weekend weg, ontmoet aller
lei nieuwe mensen en vooral
de feesten daar zijn gran
dioos ". Ook Klaas (2 jaar lid)
vindt het heerlijk een week
end weg te zijn en Sleeswijk/
Holstein en alle nieuwe
indrukken en contacten daar
vindt hij zeer de moeite
waard. Lia (5 jaar lid) vond de
toneeluitvoering dit jaar een
leuke ervaring. "Ik houd erg
van toneel en de zenuwach 
tige spanning eromheen.

GEZIEN ...

Dal u voor een des ku nd ig
advies oo k biJ een
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Dorpshuis"de Leeuw"

VOOf uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen
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* Ruime sortering
• Goede service
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HOUTMARKT
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Woldweg 6-8 • Ruischerbrug •

Telefoon 050-416135
Gratis op maat



Uitslag touwtrekwedstrijd
Dorpsbelangen Thesinge

Ken je je rol goed of ga je in
de fout en hoe red je je daar
dan uit. Juist de fouten zijn bij
toneel zo leuk". .
Tiemen (4 jaar lid) vond de
organisatie van de autotrek
zeer enerverend. "Span
nend, hoe de baan zich zou
houden met die regen. Endat
het zo succesvol was
ondanks de regen. We had
den ruim 600 betalende
bezoekers".
Jacob Jan (1 1/2 jaar lid) kijkt
met veel plezier terug op de
laatste dropping in Dolder
sum bij Appelscha. "De
opkomst was veel groter dan
anders en omdat de bus
zolang op zich liet liet wach
ten werd het feest erna zeer
geslaagd".

Slechte ervaringen

Die zijn er natuurlijk ook wel:
de toneelavonden trekken
soms te weinig publ iek en
vergen veel t ijd en energie
aan voorbereiding. Als er dan
ook nog een band betaald
moet worden loopt het
geheel op een financiële
strop uit. Soms valt het ook
tegen dat de gewone leden
te weinig hun diensten aan
bieden bijvoorbeeld bij de

organisatie van de hansqs
vechten. En dat het weer: de
laatste 5 jaar altijd slecht bij
de hanegevechten/autotrek.

Toekomstplannen

Devereniging zit in de lift. We
wensen dat dat zo blijft .
Graag nieuwe ideeën vanuit
de leden. Zo is de toneel
avond nieuw leven ingebla
zen door in het Gronings te
spelen. Nieuwe leden blijven
gewenst!

Autotrek

Er zit toekomst in de auto
trek: de k.p.j. Hoogland is
bezig om een landelijke orga
nisatie op poten te zetten op
plm. 8 plaatsen in Nederland.
Garmerwolde wordt dan vol
gend jaar vermoedelijk de
plaats waar dan de nationale
kampioenschappen worden
gehouden. Bij dezen roept
het bestuur U nu al op om
specials te bouwen voor de
wedstrijden van 1989. Acht
tienjarigen die van sleutelen
houden, grijp je kans! (an
dere leeftijden natuurlijk
ook).

Tineke Werkman

Dames (4 ploegen): 1. Kerk
straat; 2. Molenweg; 3.
Schutterlaan.

Heren (7 ploe
gen): 1. Kerkstraat; 2. De
Dijk/Singel; 3. Molenweg.

"Het winnende damesteam"
(foto: A. v.d. Me ulen)

Sportrecreade Ten Boer Volleybaltournooi 1988
Opnieuw ging Thesinge met
een aantal enthousiaste vol
leyballers naar Ten Boer om
de wisselbeker te verdedi
gen. De eerste wedstrijden in
de poule werden allemaal
gewonnen. De ene wedstr ijd
gemakkelijker dan de ande
re, maar zie daar: we zijn
alvast winnaar van de poule!
Nu op naar de Kievietstraat

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schuttertaan 28 .
telefoon 05902-1957

alwaar de kruisfinales en de
finale worden gespeeld. De
kruisfinale wordt natuurlijk
ook gewonnen en we kunnen
een poosje uitrusten om, al
bijna stijf van het zitten, de
finale te spelen. Deeerste set
wordt gewonnen met 9-6 .
De volgende set gaat iets
moeizamer. Op een gegeven
moment staan we nota bene

Vooraardappelen,
groenten, fruit. exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen

achter met 8-1! Er moet even
weer rust in de groep komen.
Peter begrijpt op een gege
ven moment de scheidsrech
ter niet helemaal en vangt de
bal zonder verder te spelen.
De laatste set wordt uiteinde
lijk toch nog gewonnen met
12-1 1! Wederom is Thesinge
kampioen van de volleybal
tournooi. Vanaf 1981 is nu

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen enuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H.Oudman
Thesinge
Tel. 05902-1 321.Thesinge

voor de vierde keer de wis
selbeker gewonnen.

De enthousiaste spelers
waren: Haye v.d , Oever,
Hans v.d. Berg, Wim Ritse
ma, Ad van Zalk, Hennie
Reinders, Peter Heidema en
Stoffer Havinga.

Hans v.d, Berg

Installatiebeäijf

fa. W . KOOI & Zn.

MIDOELBERT
000416263

ENGElBERT
050-416217

GAS-WATER
ELECTRA



Bejaardenreis Thesinge REDAKTIE
ADRESSEN

Nummerv.d. prijs Lotnummer Naamwinnaar

O.H.S. Garmerwolde

Roelie Dijkema

Trekkingslijst

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken,
L. V.d. Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redakt ie Thesinge:
Chrétien Schouteten, Lageweg 26,
tel. 05902-2 086 .

ReindersOomkes
SchuurhuislWoltersum
LodewijkslDorpsweg 6
Ebeling/O.Rijksweg 29
Mandema
LeonieSchuur
de Vries-Batenburg
A. ten Cate/Engelbert
WieringaiHildebrandstr.
Vliem
Dominee
H. Veninga
Ganseveld
H. HavingaiGrasdijkweg
Woldendorp/Ruischerbrug
Rutgers
Ophuis

Lay-out: Gonn ie Pater

Tekeningen: Ad van Zalk

Administrat ie: Peta Juriens,
L. v.d . Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwo lde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, ban k 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór de
15e van de maand.

Redakt ie Thesinge:
Andries V.d. Meulen (totoqraaf),
Joanne v.d, Meulen,
Truus Top, Joep de Bree,
Chrétien Scho uteten.

Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Detl a v.d , Molen ,
Janet Jansen (totoç raaf), Tineke
Werkman.

1275
1260
1677
1945
1479
0516
1175
1586
0949
1683
0651
1358
1949
0633
1687
0930
0820

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Grote Verloting

gen we door de bossen rich
ting Zuidlaren, waar in de
Sprookjeshof de laatste stop
was. Hier kregen we volop de
gelegenheid om wat te eten
en te drinken. Zo'n laatste
afzetten is altijd gezellig. Om
8 uur zette de vrouwelijke
chauffeur ons weer af in Gar
merwolde en Thesinge.
Een gezellige dag was ten
einde. Alles was prima verlo
pen en het bestuur van de
bejaardensoos, die deze reis
geregeld had, komt dan ook
alle lof toe.

worden.
Ook had men tijd om het
stadje te bekijken. Een mooi
plaatsje met kleine oude
huisjes en nauwe straatjes.
Om kwart voor 2 werd weer
verder gereden en nu ging
het richting Oranjewoud. Het
was pracht ig reisweer. Niet
te warm en op eenpaar drup
pen na bleef het droog. De
liefhebbers van bos hadden
pech, want je zag anders niet
dan groen land en water. Je
kon heel ver kijken en het is
een pracht ig gezicht, om in
de verte de kerktorentjes
boven de dorpen uit te zien
steken. En ook de vele boten
op het water was een mooi
gezicht. Dat vond ik tenmin
ste, maar één van de dames
merkte op, dat ze nu langza
merhand koeien genoeg had
gezien voor die dag. Op weg
naar Oranjewoud, kwamen
we door Haulerwijk, waar
een oud-Thesingse woont nl.
Anna Ridder.
Moeder Trui had het zo druk
met ons te wijzen waar de
groentewinkel van Anna
stond, dat ze haar dochter
helemaal niet zag iopen.
Toen wij zeiden: "Daar loopt
Anna" wou ze het bijna niet
geloven. De stemming in de
bus was opperbest. De oude
liedjes werden uit volle borst
meegezongen en de reislei
der Dhr. V.d.Velde vertelde af
en toe een bakje. Soms was
het aan de schuine kant,
maar het bleef gezellig. In
Oranjewoud werd gestopt
om de dorstige kelen te sme
ren. Het zonnetje brak door ,
zodat we heerlijk buiten kon
den zitten. Na deze stop gin-

De bejaarden van Thesinge,
aangevuld met ss-pussers,
hadden op 29 juni weer hun
jaarlijkse uitstapje. Daar dit
jaar de bus niet vol te krijgen
was, gingen er 16 personen
uit Garmerwolde mee. Ook
zij konden geen bus vol krij
gen. Een goede samenwer
king tussen de beide dorpen
dus. Om 8 uur werd er
gestart en waar de reis heen
ging wist , buiten de chauf
feuse en het bestuur, nie
mand. In Groningen bleek,
dat we naar Friesland gin
gen.
Daar je regelmatig op de bor
den Amsterdam zag staan,
werd er in de bus gezegd, dat
we naar de hoofdstad gin
gen. Dit bleek niet het geval.
Tot Joure werd de snelweg
genomen en toen ging het
over binnenwegen naarMak
kum, waar de koffie met
gebak voor ons klaarstond.
Omdat we een aardewerkfa
briek zouden bezicht igen,
hadden we maar een half
uurtje koffiepauze. Te voet
werd de fabriek opgezocht,
waar we een rondleiding kre
gen. Dit was beslist een kijkje
waard. Alles werd met de
hand gemaakt en geschil
derd. In de winkel stonden
prachtige dingen uitgestald,
van tegeltjes tot grote vazen
en borden. Maar wat was
alles duur. De prijzen varieer
den van f 20,- tot f 2400 ,-.
Een souverniertje kopen,
deden de meesten dan ook
niet. Het was echter mooi om
dit eens te zien. Hierna werd
de bus weer opgezocht en
ging het naar Hindelopen,
waar de lunch gebruikt kon

showroom:
Rode W ee shuisst raat 8-1
(naast Vendorama)

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN

openingstijden:
ma. tJm vr . van 13 .00- 18 .00 uur
donderdags van 10 .00-21.00 uur
zat erdags van 10 .00- 17 .00 uur
werkplaats: Grasdijkweg 8

Garmerwolde
050-417517

Specialist in ladenkasten, keuze uit ± 300!!standaardma
ten
Verder:bedden,hoogslapers,stapelbedden,buro's, hang
en legkasten,
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-combinatiesysteem.

EIGEN WERKPLAATS DOETKWALITEIT EN
BETAALBAARHEiD SAMENGAAN!

w inkelcentrum ..Iewenborgh

lel 414719
lI,onini/en

I
I


