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Luchthelden Op de grond

Vliegersport in Garmerwolde. Harm Winters met twee exemplaren. iFo!o Henk Bemene)

Wie heeft in zijn of haar
vakantie niet met verba
zing staan kijken naar flit
sende vliegers die met
grote snelheid en vaak veel
lawaai hun weg door de
lucht zochten?
Verbazing over grote kerels
die met vliegers aan het
spelen gaan? 'Da's toch
kinderspul' zou de arge
loze toeschouwer kunnen
denken, maar niets is min
der waar.
Het vliegeren met bestuur
bare vliegers heeft zich in
de laatste jaren ontwikkeld
tot een volwassen spor t
waar groot en k lein, ieder
op zijn niveau zich kan me
ten met de wind. Ook The 
singe en Garmerwolde
kennen een steeds groter
wordende groep beoefe
naars d ie elkaar, steeds als
er een " lekker w indje"
staat, weten te vinden.
In Thesinge sprak Ton Wer
dekker met Mark Elzer en
in Garmerwolde met Harm
Winters en Arnoud Juriens,
drie redelijk fanatieke
vliegeraars.

Aan vliegeren verslingerd

Terw ijl Mark Elzer een aantal
jaren geleden samen met zijn
vader een Peter Powel vlieger
kocht (dit is een bestuurbare
vlieger in de vorm van een
zoute drop), is Harm enthou
siast geraakt op een vlieger
feest in Emmen. Zijn broer
had ook een stuntvlieger en
na het voor de eerste keer ge
probeerd te hebben was hij
verkocht. Beide heren bou
wen nu zelf hun vliegers. Ter
wij l Harm zich, dankzij de
handige handen van zijn
echtgenote, nu nog toelegt
op het bouwen van Speed
wings (een kleine sterke
stuntdelta van ongeveer 110

cm spanw ijdte) die hij dan
achter elkaar koppelt om zo
doende meer trekkracht te
krijgen , bouwt Mark meer de
wat grotere vliegers met als
topper een Hawaian met een
spanwijdte van meer dan drie
meter. Arnoud Jur iens kreeg
het te pakken toen hij in Gar
merwol de enkele vliegeraars
bezig zag en na het eens zelf
geprobeerd te hebben zich
een Delta aanschafte waar
mee hij aan de kust na het
bo llenpellen zich uit kon le
ven met zijn nieuwe aan
winst.

Een dure sport?

Eenieder is het erover eens
dat wanneer je voor het eerst
een vliegerwinkel binnen
stapt, je even schrikt van de
prijzen. Een eenvoudige
vlieger kost kaal toch al gauw
een kleine honderd gulden

en daar komen dan nog de lij
nen bij die ook in vele prijs
klassen te krijgen zijn.
Zo word je al gauw op het
spoor gezet van de zelfbouw.
leder die een tekening kan le
zen en een beetje met een
naaimachine overweg kan, is
in staat om een moderne
eenvoudige supervlieger in
elkaar te zetten.
En mocht je er niet helemaal
uitkomen dan kun je hetzij bij
een vliegerwinkel of bij een
mede-vliegeraar informatie
en tips krijgen.
Blijft natuurlijk de vraag wat
nu een geschikte vlieger is.AI
pratende met Mark, Harm en
Arnoud hoor ik namen van
vliegers even talrijk als hun
uitvoeringen. In het alge
meen kun je zeggen dat voor
de beginner een gematigde,
sterke vlieger met niet al te
veel trekkracht en die het bij
weinig wind ook prima doet,

het meest geschikt is.
Later wanneer men wat meer
vaardigheid heeft gekregen
in het besturen van deze
snelle apparaten verlegt men
vaak zijn grenzen.

Het leuke aan vliegeren

Alle drie de heren zijn het er
over eens dat het spelen met
de wind en de krachtmeting
tussen vliegeraar enerzijds
en wind en vlieger anderzijd s
de prikkel is om te gaan
vliegeren. Net als met het sur
fen heb je, als de wind stevig
blaast, al je vaardigheid en
reactievermogen nod ig om,
sorns fett erl j k, op de been te
blijven.
Een en ander is natuur lijk wel
afhankelijk van de trekkracht
van de vlieger. Het mooiste is
om door je vlieger over het
veld voort getrokk en te wor
den. Men praat dan wel over



Deze tekening is bij de eindredaktie verkrijgbaa r.

Kinderdisco
in Thesinge

Ton Werdekker

wende vliegeraar.

45 kinderen! Hiphop, rap,
mooi man muziek, chips,
cola en flitsende disco lam
pen. Zonder sponsors was
het hun niet gelukt. Langs
deze weg wil len zij Johan
Mollema, Aly Pepping, Harm
Hofstede, Fa. Oudman, de
Culturele Vereniging nog
eens bedanken. Voor 't voor
jaar hebben zij opnieuw een
afspraak met de fam. Huis
man in 't Trefpunt. Dus nog
even geduld.

komen dan kunt u met uw
vragen altijd terecht bij of een
vliegerwinkel of een zelfbou -

Alle maten zijn zonder zoom of naad (1 cm)
2 vleugelstokken 0 6 mm 85 cm
1 staander 0 6 mm 83 cm
1 spanner 0 6 mm 82'12 cm

Steven van den Oever, Klaas
Mollema en Robin de Vries
zijn niet alleen echte disco
fans. maar nemen vol en
thousiasme initiat ief. Een ini
t iatief dat door de jeugd en
ouders in Thesinge en Gar
merwolde bijzonder gewaar
deerd wordt.
Op zaterdag 10oktober orga
niseerden zij een heerlijke en
succesvolle kinderd isco in
't Trefpunt. Veel tijd ging zit
ten in de voorbereid ingen,
maar het werd een feest voor

Afhankelijk van de windrich
ting zoek je meestal een stuk
land waar je geen last hebt
van bomen, huizen en derge
lijke obstakels en tevens op
plaatsen waar je andere men
sen niet irriteert met het
soms harde geluid wat zo'n
vlieger kan maken. Arnoud
vliegert het meest op velden
hetzij in Garmerwolde hetzij
in Thesinge. Mark is veelal in
de buurt van Thesinge te vin
den en Harm vaak bij Gar
merwo lde, terwijl de laatsten
soms ook de vrije ruimte bij
de Hoornseplas of de Eerns
haven opzoeken om daar
met andere enthous iaste
vliegeraars ideeën en tips uit
te wisselen en om natuurlijk
elkaars vliegers en kunsten
te bewonderen.
Terwijl vroeger vaders of
grootvaders en hun
(klein)kinderen hun zelfge
maakte vliegers oplieten en
daar uren lang plezier aan be
leefden, heeft ook het vliege
ren met de eeridraads vlieger
ongekende mogel ijkheden
gekregen door gebruik te
maken van moderne materia
len. Vliegende objecten in de
vormen van haaien, auto 's,
koeien e.d. zijn momenteel in
de vliegerwinkels te koop .
Op vliegerdemonstraties zijn
vaak hele mooie vliegende
objecten te bewonderen.

Hebt u zin om in de komende
wintermaanden zelf aan de
slag te gaan om in het voor
jaar uw eigengebouwde
vlieger zijn luchtdoop te ge
ven dan vindt u hier een teke
ning van een redelijk eenvou
dig te bouwen Dart of Delta
vlieger welke voor niet teveel
geld te maken is. Mocht u
niet helemaal uit de tekening

Vliegeren gevaarlijk?

trekkracht van soms hon
derd kilo en meer.

Geen bomen, huizen of ob 
stakels

Tegen een stootje kunnen

Door het gebruik van mo
derne materialen zoals spina
kerdoek en koolstof buizen
zijn de vliegers niet alleen
veel lichte r maar ook veel
sterker geworden .
Als de buizen goed in hun
houders zitten kan er niet
veel verkeerd gaan. Als de
vlieger met een beste klap op
de grond komt, wil het wel
eens voorkomen dat er een
buis breekt of dat er een
gaatje in het doek komt.
Maar dergelijke ongelukjes
zijn voor weinig geld weer te
herstellen.

Volgens Mark moet je natuur
lijk wel uitkijken met zo'n
snelle vlieger waarvan som
mige snelheden van ver bo
ven de honderd kilometer per
uur kunnen halen. Niet alleen
voor de omgeving maar ook
voor jezelf kan het soms ver
keerd aflopen, getuige een
paar gescheurde enkelban
den opgelopen tijdens een
wild gevecht met een vlieger.
In het algemeen kan je stellen
dat zo'n vlieger de ruimte no
dig heeft. Maar als vliegeraar
en toeschouwer samen op
letten , kan er heel weinig ver
keerd gaan. Door zijn hoge
snelheid kan zo'n vlieger met
een behoorlijke klap op de
grond terecht komen en het
is daarom raadzaam buiten
het bereik van zo'n vlieger te
blijven.

L s.merii ter Veer

&VGoe d 000- " ", Goed'

Goederen gebracht
in de L. v. d Veenstraat 3
Gsrmewoloe:
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebrachl

Tevens .
Soéce-remqm;
stoppage en
kledJi'greparalie.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bcveq- fid

Levering van alle soorten
rijwie len. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER - GAREW
VESPA- TOMOS - YAMAHA

FANTlC

o Alle /(1eu1f!11en f'!lOdf:.>/lM or sooreea
~ 0 Vele eccessoees en onderdelen

o PrH1liJ sevce en roparalJe

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

OROGISTER1J·I'I'\IlFUKEIUE- REFORM-9CHOONHEIIlSSJl

Goed voor uw goed w ool<plaots 's rnaandogs do goheIe
dag gosIotlln .

WINKELCENTRUM l EWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608.



Kinderbingo. (Foto: Marr y Braker)

Floralia op De Til

Greyhound Blues
band op
14 november in
Garmerwolde

Op zaterdag 14 november is
in Garmerwolde een blues
avond (aanvang 22.00 uur in
Dorpshu is De Leeuw) geor
ganiseerd door B. Buringa,
G. Schoon beek en E. Wel
ling, in samenwerking met de
Culturele Commissie van Ten
Boer. Die avond treedt de
Greyhound Bluesband op,
een vijfmans formatie uit As
sen en omgev ing. De roots
van de band liggen voorna
melijk in de Chicago- en Te
xasblues .
Bij de oprichting van de band
werd plezier in het spelen van
blues als uitgangspunt geko
zen, gecombineerd met een
streven naar perfectie. Het
repertoi re omvat zowel
nieuwe als oude bluesnum
mers, die op zo origeneel mo
gelijke wijze worden ge
bracht. De band bestaat uit
een aantal ervaren bluesmu
sici die onder andere eerder
in de Juke Joint Bluesband ,
Neighbourhood Bluesband
en de South Side Bluesband
hebben gespeeld . Naast re
guliere opt redens verzorgt
de band regelmatig de bege
leiding van internationale
bluesartiesten. Zo bege
leidde de band o.a. Rosa
King, Robert Lee Burnside,
Son McGauley, James
'Blues' Campbell en Hans
Duifer.
Bezett ing: Noes Risimasse
(zang en harp), Mart in Hart
steen (gitaar), Rudy Lumales
sil (gitaar), Martin van der
Velde (bass) en Harrij Kruijer
(drums).

Feest·
driedaagse 1993
Garmerwolde

In 1993 ligt het in de bedoe
ling opnieuw de traditionele
feestdr iedaagse te organise
ren. Voor de organ isatie hier
van worden alle verenigingen
opgeroepen hieraan mee te
werken. Ook personen die
leuke ideeën hebben , wor
den van harte uitgenodigd de
eerste vergadering van de
Commissie Feestdriedaagse
te bezoeken. Deze vergade
ring wordt gehouden op
maandag 30 november om
20.00 uur in Dorpshuis De
Leeuw.
De mensen die de Comm is
sie Feestdriedaagse hebben
verlaten, worden nogmaals
van harte bedankt voor hun
inzet en inbreng.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het se
cretariaat van de Commissie
Feestdriedaagse: mevr. P.
Pops-Sm ittenberg, W. F. Hil
debrandstraat 37 in garmer
wolde, tel. 050-4t6587.

Stoomfluitje :

Te huur gevraagd:
Stalling voor Ford Transit Cam
per (5 m.), 050-419942.

Bedankt

Hierbij wil ik graag iedereen
hartel ijk bedanken voor de
vele kaarten, bezoeken en
bloemen die ik in het zieken
huis en thuis mocht ontvan
gen.
Met vriendelijke groeten,
Bouwina Post

Basisschool de Til organi
seerde op 2 oktober haar
jaarlijkse 'Floralia'.
De naam Floralia duid t op het
fleurige aspect van planten
en bloemen. De kinderen van
de school gingen eerst crea
tief bezig met dit onderwerp
d.m.V. kleien, kleuren, vou
wen etc. Daarna werden de
bekende en onbekende flora
liaspelletjes gespeeld, zoals
b.V. sjoelen en ballen goo ien.
Aan het eind van de middag
was er de kinderbingo, met
leuke prijzen en de trekk ing

Jan is een kaltekop.
Dat vind ik heel stom.
Hou nou op janker.
Jan is een kattekop.
Dan ga ik hem uitlachen.
Maar ik ga het wel zeggen.
Jan is een kattekop.
Dat vind ik heel stom.

Gerhardus.

van de loterij.
Mede door de inzet van de
Ouderwerkgroep en het per
soneel van de Til was de Flo
ralia ook dit jaar een succes.
De opbrengst van de verlo
ting en de spelletjes bedroeg
ruim f. 500,- en word t be
steed voor de aanschaf van
boeken. Deze boeken zijn be
doeld voor het dokumenta
tiecentrum, om 'up to date '
te blijven en voor eigent ijdse
leesboeken in de klassen.

Marry Braker

Schoolzwemmen is zo koud.
Want we moeten baantjes zwem
men.
Ik voel me koud.
Schoolzwemmen is zo koud.
Ik zet gewoon door.
En laat het niet merken.
Schoolzwemmen is zo koud.
Want je moet je baantjes zwem
men.

Sanne.

WIl'- Slager ~ .

J. FEENSTRA
((RIIIJRTHERm

- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
on de markt in Ten Boer

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 413232

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen



Fam. H. Havenga als gastgezin
voor Tsjechische muzikanten

De Tsjechische gasten met hun Nederlandse begeleiders op
Schiermonnikoog. (Folo: Kees van der Woude. Sappemeer)

Zoals u in de vorige krant
heeft kunnen lezen brach
ten Tsjechische muz ikan
ten een bezoek aan Gar
merwolde. De gasten we r
den ondergebracht bij le
den van de "Harm onie" .
Eén van de gastgezinnen,
de familie H. Havenga uit
Fledderbosch, vertelt ons
hun erva ringen.

Praten met handen en voe
ten

"Het begon al goed. Ik moest
onze gasten (twee jongens
van 19 en 22 jaar) ophalen bij
"de Leeuw". Op mijn vraag of
ze Engels of Duits spraken
kreeg ik geen enkele reactie.
Dat beloofde niet veel
goeds!... Wij kennen geen
Tsjechisch! Thuisgekomen
bleek gelukkig dat een van
de twee (Alev) een beetje En
gels en een paar woorden
Duits kende; de ander (Milos)
kende alleen Tsjechisch en
Russisch. Met behulp van
een Tsjechisch woorden 
boekje en wat handen- en
voetenwerk hebben we ons
best gered! Vooral het ge
bru ik van een soort spiek
briefje is uitste kend bevallen.
Met de jongere kinderen wa
ren minder taalproblemen: zij
leren tegenwoordig (net als
bij ons) Engels op school.
Het waren heel beleefde, be
scheiden jongens; ze waren
gauw tevreden. Milos (22
jaar) is marktkoopman en ver
dient 32.000 kronen (d.i.
2000 gulden) per jaar. Hij had

verschillende . door zijn zus
ter gemaakte, sieraden mee
genomen om in Nederland te
verkopen ! Alev (19 jaar) leert
voor ingenieur en komt dui
delijk uit een "rijker" milieu.

Eten en drinken

In Tsjecho-Slowakije kost
een pak koff ie maar liefst f.
30 ,-! Een koffiezetapparaat
of een koffiekan kennen ze
niet: ze malen de bonen heel
fijn - doen een paar schepjes
in een kopje - warm water
erop - even laten trekken
en... drinken maar (net als
poederkoff ie bij ons). Ook
cola is er ontzette nd duur:
dat we hier zulke grote glazen
vol schenken vinden ze maar
raar!
Van ons Hollands eten heb
ben ze gesmuld bv. patat met
frikadel (op Schiermonni
koog), pannenkoeken met
jam plus bruine suiker en
brood met o.a. sandwich
spread plus zout en ei. Tot
onze verbazing deden ze op
elk half plakje brood ander
beleg. Ons brood (wit of
bruin) vonden ze veel lekker
der dan hun eigen donder
bruine brood (een soort
Kuch); van roggebrood
moesten ze echter niets heb
ben. Ze hadden hun eigen
PIVO (bier met slechts 2,6%
alcohol) meegenomen en
dronken er ook een potje van
bij het eten; ons bier lustten
ze niet. Ook gavenze de voor
keur aan hun eigen sigaret-

ten (met mondstuk en van
lichter tabak). Naar onze be
grippen wordt er in Tsjecho
Slowakije maar heel weinig
groente gegeten ."

De zee: onbekend verschijn
sel

Ze vonden'het maar vreemd
dat Betsy, een boer in nota
bene, geen klompen aan
had. Hollanders lopen toch
allemaal op klompen? Tot
hun vreugde droeg Henny ze
wel; zelf wilden ze echter
geen klompen proberen!
Henny: "De Tsjechen kennen
geen groot water. Op Schier
monnikoog reden we met
een bolderwagen over het
strand: toen we afstapten
trokken onze gasten meteen
hun kousen en schoenen uit

en liepen de zee in! We kwa
men aan met vloed, maar
toen we teruggingen was het
eb. Ze konden maar niet be
grijpen waar dat water was
gebleven!"

Muzikale talenten

"Onze gasten zijn ontzettend
muzikaal en altijd bezig met
muziek; ze konden maar niet
genoeg krijgen van onze mu
ziekwinkels ! Dinsdagavond
hebben ze opgetreden in
Bakkeveen en woensdag
morgen zaten ze al vroeg
naar de opname te luisteren
(om te horen of er nog fouten
waren gemaakt!). Ook het
concert in Garmerwolde was
prachtig : " t ging je deur
maarg en bainl Ze speulden
gain noot verkeerd! Der war
ren nait veul Gaarmwo lders
dij oavend mor t mag heur
muiten dat ze der nait wèst
binnen: z' hebben wat mist!"
Ook prominente figuren lie
ten helaas verstek gaan. Er
hing een heel gezellige sfeer!

Voor goede service en voorl ichting

SOUND VIDEO SHOP
KLEURENTELEVISIE VIDEO HIFI AUDIO

Begin Damsterdiep
Bij Oostersluis

- Wij leveren snel

- installeren bij u thuis

.. eigen technische dienst

Florakade 82
050-127546

Perfektie in h aannode

Wi gboldst rut6, 979 I CR Ten Boe ..
Te lefoon (OS902)2 1 51

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

Woldweg 6-8. 9734 ACGromngen-RUIscher
brugrewijk Lewenbcrç

Tel. 050-416135 Fat:050-415751

HOUTMARKT

NIJDAM

~~
HOUTMARkT NIJDAMkEUkENS kASTEN OHI-CENTRUM



A. J. Groothoff-v.d. Velde

mogen dansen. De zaal was
met 86 bejaarden goed ge
vuld. Hieruit kunnen we op
maken dat ons optreden voor
herhaling vatbaar is.
Onze groep heeft nog de vol
gende optredens voor de
boeg:
- "Selwerd" te Appingedam
- "Blauwbörgje" te Gronin-
gen
- "Het Tehuis" te Groningen
- "Trefcentrum" te Bedum
Zo hopen we nog veel te mo
gen dansen en gezellige op
tredens te verzorgen.

Volksdansgroep bezoekt
Bloemhof
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Nu u eindelijk het ideale huis
hebt gevonden, wilt u natuurlijk ook

een ideale hypotheek .

Touwtrekken in Thesinge. De dames van Achterthesinge-Mo 
lenweg in aktie . (Foto: Marry Braker)

De volksdansgroep " De
Meulndaansers" uit The
singe beleeft niet alleen
plezier in haar wekelijkse
oefenavonden. De jaar
lijkse optredens in bejaar
den/verpleeghuizen in de
omgeving verzorgen zij
met veel genoegen.
Op dinsd agavond 29 sep
tember j.1. waren we (redak
tie) te gast in het bejaardente
huis "Bloemhof" te Ten Boer,
waar we een gezellig optre
den hebben verzorgd . Dit op
treden stond onder leiding
van mevrouw Bijmolt.
Het deed ons goed voor be
jaarden in eigen gemeente te

Hillie Ramaker-Tepper

Kees van der Woude uit Sap
pemeer heeft ze als aanden
ken een plakboek met wel
150 foto's meegegeven (dat
heeft hij vrijdagnacht nog
klaargemaakt!) Sommige
gasten huilden bij het af
scheid: zo leuk hebben ze het
in Nederland gevonden! Ook
wij vonden het een hartstikke
gezellige week en we zijn
weer een ervaring rijker!"

• SANITAIR en
CV HANDEL

En verder?

speciale Damsterdiep festi
val-aktiviteiten en evene
menten opgenomenworden.

Waarom een zomeragenda?

Marry Braker

De initiatiefnemers hopen ge
zamenlijk met de onderne
mers, de ANWB, de VVV's en
allerlei verenigingen het ge
bied rondom het Damster
diep aantrekkelijk te maken,
voor toeristen, maar zeker
ook voor de bewoners in de
omtrek.
Het thema voor het Damster
diep fest ival 1993 zal waar
schijnlijk 'water en natuur'
worden.

Het blijft even afwachten hoe
de plannen zich gaan ontwik
kelen en hoeveel animo er
voor bestaat. Wij houden u
op de hoogte.

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

Fotoboek als afscheids
kado

Reinet Stol zong zelfs nog sa
men met het Tsjechische
meisje Radka "Tulpen uit Am
sterdam".
Omdat sommige graag
nieuwe mondstukken wilden
kopen is Roelof Stol zater
dagmorgen nog met een
groepje naar Heerenveen ge
weest. Daar hebben ze letter
lijk alle muziekinstrument en
geprobeerd!

Damsterdiep Festival

oor voetanamnese
massage

reflexzöne-
therapie

- Wat is het Damsterdiep
fest ival?

Enkele maanden geleden
namen vier gemeenten, te
weten Appingedam, Ten
Boer, Delfzijl en Lopper
sum het initiatief tot de or
ganisatie van een 'Dam
sterdiep festival 1993'.
Op 21 september jl. is een
workshop gehouden met
diverse organisaties en ver
enigingen om dit evene
ment een gezicht te geven.

Misschien is festival een mis
leidende naamgeving. De be
doeling is nl. om een promo
tieplan op te zetten voor het
Damsterdiepgebied, welke
moet resulteren in een zo
meragenda 1993. In deze
agenda wordt de eigen be
volking en de toeristen infor
matie aangeboden over akti
viteiten van de sport ieve-,
culturele- en recreatieve ver
enigingen van de betreffende
gemeenten. Verder zullen

Rabobank, Aangenaam.

A.BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049
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toto: zondagteam GEO. Staandv. l.n.r.: mevr. M. v. 't Riet. M. Wieringa, J . Holkamp, B. Pierie, G. Paps, H. ten
Cate, J . v.d. Tuuk, B. Harms, K. BeukemaenR. Veldman.
Gehurkt: F. v. 't Riet,R.Bouwman,A. Hendriks,R.deBoer,E. Terpstra, H.Kappetijn,D. SwintenA. Steenhuis.
Opde foto ontbreekt F. Veldman. (tot o: Bert t toTop )

"De Groene Weg"
sponsort GEO

CVgTB

Op zondag 8 november or
ganiseert de Stichting OSA in
samenwerking met de Cultu
rele Vereniging gemeente
Ten Boer een najaarsconcert
door het Ensemble Ayu in de
Kloosterkerk van Thesinge .
Dit internationaal samenge
stelde trio bestaat uit: Anto
nio José Ribeiro Carrilho (re
naissance-sopraanblokfluit.
altblokfluit en voice f1ute),
YayoiIsaacson (viola da gam
ba) en Gea Hoven (klavecim
bel).
Hun repertoire reikt van de
vroege renaissance tot onze
eigen tijd en strekt zich uit
van Italië tot Japan. "Ayu" is
Japans voor "forel" en de le
den van Ayu, die op dit mo
ment alle drie in Nederland
wonen. voelen zich in deze
muziek van alle tijden dan
ook als een vis in het water.
Als bl ijk van hun veelzijdig 
heid spelen ze op dit najaars
concert onder meer muziek
uit de Italiaanse renaissance
(bijv. Fontana), uit de Duitse
barok (bijv. Telemann) en uit
het Japan van de 20e eeuw
(Hirose).
Het concert in de Thesinger
Kloosterkerk begint om
15.00 uur. Het duurt onge
veer anderhalf uur inclusief
de pauze. Vooraf in de pauze
en na afloop van het concert
is er koffie en thee verkrijg
baar. De toegangsprijs
f.2,50.

t
Ensemble Ayu
in Thesinge

Bestuur VVoGEO

team-begeleiders en 8 kan
t ine-mensen , en nog vele an
dere vrijwi lligers (35 in to
taal).
Wij allen hopen dan ook dat
vele mensen uit de dorpen
Garmerwolde. Thesinge en
Ruischerbrug de vereniging
op diverse wijzen zullen blij
ven steunen.
Iedereen blijft van harte wel
kom op de speeldagen, za
terdag ochtend voor de
jeugd . 's middags de senio
ren en zondagochtend het
zondag team. Ook staat ons
clubhuis dan voor u open .

te houden met alleen de in
komsten van leden en dona
teurs. Gelukkig mogen we
dan ook zijn met de vele klei
nere geldverschaffers zoals
adverteerders en bordspon
soren. We blijven natuurlijk
hopen dat er meerdere bijko 
men om de vereniging nóg
gezonder te maken en die
dingen te kunnen doen om
m.n. de jeugd aan ons te bin
den. Wist u trouwens dat we
bij de jeugd een B- en C-elftal
hebben alsmede 2 0 teams,
een E team en 2 F teams?
Vele "grote" clubs kunnen
ons dat niet nadoen. We zijn
daar best een beetje trots op,
evenals op onze 6 trainers, 13

Zondag 13 september was
een goede dag voor het zon
dag team van de vv GEO.
Vóór hun wedstrijd tegen Ac
tief Groningen (die met 7-4
werd gewonne n) werden de
spelers in een nieuw tenue
gestoken door hun nieuwe
sponsor: Biologisch-Dyna
mische Slagerij "De Groene
Weg" aan het Boterd iep te
Groningen. Bij velen al be
kend want de baas, Flip van
't Riet woont in Garmerwol
de.
De vereniging is buitenge
woon blij met dergelijke
sponsoren , want het is te
genwoordig niet meer moge
lijk een vereniging draaiende

(dos zonder conlant geld I

I
' WSI-'

• ol/um TIIII<Md,

• .T_, i.NJI.,E"""",· ..,- ijl..!:
Onze IrltlI -,a.·.VruQ--

-- ,-

Dag èn nacht tanken
met de Tankpas ...

."kan voortaan in Ten Boer !
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KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor al uw
KOEIEN EN SCHAPEN

behandeling rotkreupel
horenszagen
stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Neer Wan t doo r hel uniek,.. leerveet-proc edè van Allround Leoe-servic e is hun banks tel
weer als nieuw.
Duur? Nee . zeker niet In verhOudIng m ei de aanscnafprqs . Bel voor meer mtoemane:
050-424205

~llD

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde



Politiek café te Thesinge

De PvdA-fraktie was op 15
oktober in café Molenzicht
om van gedachten te wis
selen me t inwoners van
Thesinge. Ko ntakt met de
kiezers en zich informeren
over zaken die in het dorp
spelen was de doelstelling
van de frakt ie. Met de he
ren Boekhoudt, Dieters,
van Dijken en diens opvol
ger Jurjens bespraken 12
bezoekers de volgende on
derwerpen.

Woningbouw

Het dorp vroeg zich af of er
vanuit de gemee nte vol
doende aktie wordt onderno
men om woningbouw in The
singe te realiseren . De onder
hande lingen zijn nog gaande
wat bet reft de lokatie achter
de Molenweg. Wat bet reft de
tweede optie, het verlengde
van de Bakkerstraat, is er
nog geen duidelijkheid. De
provincie moet voor dit ge
bied een verandering in het
bestemmingsplan goedkeu
ren. De mogelijkheden bin
nen de sociale won ingbouw
zijn niet groot. Voor bouwen
in de vrije sektor is veel be
langstelling en dit zou een
goed e doorstroming kunnen
geven vanuit de bestaa nde
huurwon ingen. De irritatie
werd uitgesproken over het
feit dat gegadigden voor
woonru imte in Thesinge
geattendeerd worden op mo
gelijkheden in Ten Boer.
Boekhoudt keurde dit sterk
af en zal hier aktie op onde r
nemen.

Installatiebemjf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
<J5O.41 621 7

GAS-WATER
ELECTRA

Bouwvergunn ing

Per 1 oktober is er niet meer
voor elk bouwplan een bouw
vergunning nodig. In de
nieuwe Woningwet wordt on
derscheid gemaakt tussen
vergunningvrije, meldings
plichtige en vergunn ings
plich tige bouwwerken. In het
Bouwbesluit zijn bouwkun
dige eisen vastge legd waar
aan bouwplannen minimaal
moeten vo ldoen. Dit geldt
landel ijk zodat er geen ver
schil meer bestaat per ge
meente . In de vergad ering
werd het nut van de Wel
standskommissie besproken
en de vertragende werking
ervan op de verstrekking van
een bouwvergunning. In de
nieuwe wetg eving moet bin
nen 3 maanden door de ge
meente beslist worden in
zake een aanvraag.

Drempels

De drempels in de Schutt er
Iaan komen in het midden
omhoog. Er is een auto ge
signaleerd die voor iedere
drempel stopte, twee passa
giers loosde, de drempe l
nam waarna er weer inge
stapt werd en men de weg
vervolgde. Ook zijn er auto
mobil isten die de drempels
ontwijken via het voetpad.
De PvdA-frakt ie wil zich be
zinnen over mogelijke veran
dering aan de drempels en
daarbij het verkeersrem
mend effek t niet uit het oog
verliezen.

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797PCThesinge,
G. N. SchuIlerlaan 28,
telefoon 05902-1957

Lichtpunten

In januari j.1. meldden wij in
de G&T de toezegging op de
vergaderi ng met B&W van 12
december '91 dat er in dit
voorjaar 7 lichtpunten op
Achter-Thesing e aange
brac ht zoude n worden. De
frustrat ies over het uitstel
i.v.m. onverwacht hoge kos
ten werd uitgesproken en
ook de twijfe l over de intentie
in de raad dit in '93 uit te voe
ren. De frak tie gaf aan dat de
verlic ht ing priorite it heeft in
het investeringsplan voor
'93 .

Kadavermelding

Aan de orde kwam de wijz i
ging kadavermeld ing die
voordat het nieuwe wetsvoor
stel van kracht is, in de ge
meente Ten Boer is inge
voerd . Agra riërs moeten de
kadavers melden bij het des
truktiebedrijf in Bergum (Fr.).
De kadavers worde n dan op
gehaald van de boerderij. De
kosten, f. 10,50 per kadaver,
komen voor reken ing van de
eigenaar. De nieuwe regeling
werd versneld ingevoerd om
dat de berg ing aan de Bolt
weg niet meer gesch ikt bleek
toen het destruktiebedrijf,
met een nieuwe auto met
kraan, niet met de grijper in
de berging kon komen. Het
bedrijf w il het personeel hy
giënisc her laten werke n.
Om kosten van verander ing
aan de berging te omzei len,
liep de gemeente vooruit op
een regeling die nog wel eens

Schoorstee nveegbedrij f

ROELBUS

Schoorsteenvegen

Verkoop sch oo rs te e n k appen

Schoorsteeninspectie

Verwijderen van nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer

langer op zich kan laten
wac hten dan het volge nd
jaar. De boeren willen de ge
meente houden aan haar in
nameplicht van kadavers zo
lang de nieuwe wet niet is
aangenomen. Per jaar komt
di1 neer op plm . 2000 bedie
ningen en dan is bijvoorbeeld
de aansc haf van een verrijd
bare bak een goedkopere
oplossing. Voor parti culieren
geldt dezelfde regeling als
voor de boeren, tenzij men
absoluut geen ruimte bij huis
heeft om een kadaver te be
waren.
Nu er kosten aan verbonden
zijn vreest men dat er vaker
dode dieren begraven zullen
worden hetgeen voor milieu
en volksgezondheid kwalijk
is.
Op deze avond werd niet dui
delijk hoe de gemeente dit
probleem op lost.

Sluitende begroting

Er werd gef ilosofeerd over et
fekten van de realisering van
het Stadsgewestplan Noord 
dijk op onze omgevi ng. Aan
pak van fietspaden is afhan
kelijk van het f inanciële
plaatje. De beroerde finan
ciële situat ie van de ge
meente Ten Boer biedt wei
nig ruimte voor investeringen
en van de gemeen te Gronin 
gen valt ook niet veel te ver
wachten . Overleg hierover
met Bedum, Groningen, mi
nisterie van Landbouw en de
Provincie kan mogel ijk nog
iets op leveren. Dit alles heeft
te maken met het feit dat Ten
Boer een zeer kleine ge
meente is. De samenwerking
met Bedum is financiëel aan
trekkelijk en met dit doel wor
den bepaalde werkzaam he
den uitbesteed aan externe
instanties. Voor '93 moet de
beg rot ing sluitend zijn en of
de PvdA veel kan uitrichten
met de notitie van de wensen
van ons dorp kunnen we eer
daags lezen.

Truus Top



Fred Ritsema met ratelslang.

Feest in de Hildebrandstraat: Jantje Ganzeveld vierde haar
vijftigste verjaardag. Foto , Henk Remene)

Aan de Lageweg zijn dit jaar
geen prijzen toegekend we
gens onvoldoende niveau.
De prijzen zullen worden uit
gereikt op de najaarsverga
dering van de Vereniging
Dorpsbelangen op maandag
2 november om 20.00 uur in
Dorpshuis De Leeuw.

1ste prijs: W. F. Hildebrand
straat 9
2de prijs: W. F. Hildebrand 
straat 1
3de prijs : W. F. Hildebrand
straat 8

W. F. Hildebrandstraat

Dorpsweg
1ste prijs: Dorpsweg 25
2de prijs: Dorpsweg 50
3de prijs : Dorpsweg 54

L. van der Veenstraat
1ste prijs: L. van der Veen
straat 3
2de prijs: L. van der Veen
straat 17
3de prijs: L. van der Veen
straat 8

3de prijs: Oude Rijksweg 17

Grasdijkweg/Geweideweg
1ste prijs: Grasdijkweg 25
2de prijs: Grasdijkweg 17
3de prijs: Grasdijkweg 13

Oude Rijksweg/Rijksweg
1ste prijs: Oude Rijksweg 3
2de prijs: Oude Rijksweg 25

Op initiatief van de Vereni
ging Dorpsbelangen Garmer
wolde zijn ook in 1992de tui
nen in Garmerwolde ge
keurd. Daarbij zijn de vol
gende winnaars uit de bus
gekomen :

Uitslag tuin
keuring 1992
Garmerwolde

voor): te nat. Daarnaast ook
schitterend weer, pracht ige
avonden, geweldige zonsop
en ondergang. 1992 was voor
de boeren hier een zeer goed
jaar, dit kwam mij zeer welge
legen. De prognose voor
1993 is daarentegen nogal
somb er: de melkpr ijs zal
sterk dalen. Maar ach, de
boer hij ploegde voort. De
rust, de vrijheid, de ruimte,
de directe - soms bikkel
harde - zakelijkheid spreekt
me hier machtig aan.
Zeker: "Thais'n wie vient
mooi", dat staat vast, maar
Texas wordt een goeie twee
de. Nog graag wil ik iedereen
bedanken die naar aanlei
ding van mijn vorig schrijven
in de G&T gereageerd heb
ben in de vorm van een kaart
o.i.d. Waardeer ik zeer!
Het gaat u allen goed.
"Thais'n Bottem Dairy"
Fred Ritsema
Rt 1 Box 137A
Gustine, Tx 76455
U.S.A.

Thais'n
Bottem Dairy

Fred Ritsema, oude-The
singer, houdt ons reg elma
ti g op de hoogte van erva
ringen in Texas. Het is daar
hard werken maar kl aarblij
kelijk heeft hij het er enorm
naar zijn zin (red.)

Thais'n Valley werd Thais'n
Bottem Dairy. Het boeren
ging deze zomer aardig voor
de wind, zodat de Thais'n
Valley Dairy een beetje te
klein werd. Mijn nieuwe plek
ligt in een zeer heuvelachtig
gebied, een werkelijk schitt e
rende omgeving. Er is hier
meer ruimte voor de koeien
(nu 130 vaarzen). Ik melk de
dames 3 keer daags in een 6
swing-over melkstal. Een
melking duurt plm. 3 uur.
Naast mijn eigen behuizing
staat hier nog een woning
voor het personeel, een oud
huis voor wat opslag en ver
der een "Mobile home" waar
ik voorheen in gewoond heb.
De hele dairy staat op 45 ha.
en ligt aan een rivier,die in re
gent ijden tekeer gaat als een
beest.
Slangen? Jawel, in behoor
lijke hoeveelheden zie ik hier
slangen zoals ratelslangen,
copperheads, ratsnakes en
meer van dat tuig, de Ie/en
nog dodelijker dan de ander.
Hoe dan ook de flora en
fauna blijft hier iets fascine
rends, prachtig!
Het klimaat is niet om over
naar huis te schr ijven. Hele
tijden gehad boven de 40
graden: te heet. Tropische re
genbuien van 300 mm (bin
nen 6 uur tijd komt hier ook

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vllfbouw en
onde<houd

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501
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Windmolens in Garmerwolde Wist U dat

In verschillende kranten is
gemeld dat bi j de rioolwa
te rzuiveringsinstallati e
(RWZI) in Garmerwolde in
de nabije toekomst een
drietal windturbines zullen
wo rden geplaatst. Reden
voor de G&T-express om
eens contact op te nemen
met de EGO. Oe heer ing.
H.N.M. Akerboom, project
leider Windenergie EGO,
gaf een toelichting op de
plannen en stuurde een
tweetal rapporten met ver
dere informati e.
Het plan om door middel van
windmolens energie op te
wekken, komt niet zomaar uit
de lucht vallen. In het Natio
naal Milieubeleidsplan wordt
aangegeven dat in het jaar
2000 zoveel windmolens
moeten zijn opgete ld dat die
in totaal 1000 Megawatt op
leveren. Dat is te vergelijken
met het vermogen dat
300.000 wasmach ines tege
lijk vragen. De energie-op
brengst is voldoende om
700.000 gezinnen van
stroom te voorzien. De pro
vincie Groningen neemt 50
Megawatt voor haar rekening
(dus goed voor 15.000 was
machines en 35.000 gezin
nen). Om dit aantal te berei
ken zullen een aantal grote
windparken (o.a. in de Eems
haven) maar ook kleinscha
lige windenergieprojekten
worden gerealiseerd. Het
plan om bij de RWZI in Gar
merwolde drie windmolens
te plaatsen, valt onder die
kleinschalige projecten.

Versch illende lokaties

Samen met de waterschap
pen Hunsingo en Eemszijl
vest heeft de EGD plannen
ontwikkeld om te komen tot
de plaats ing van windturbi
nes bij RWZI's op daarvoor
geschikte plekken. Zowel
technisch als landschappe
lijk mag plaats ing geen pro
blemen op leveren. Om mo
gelijk geschikte plaatsen aan
te wijzen is op 14 en 24 ja
nuari 1992 door een werk
groep een bezoek gebracht
aan een 30-tal mogelike
plaatsen. De werkgroep be
stond uit medewerkers van
de provincie Groningen (van
de diensten Ruimtelijke orde
ning, Milieu en water en Zui
veringsbeheer), stichting
Provinciale Welstandszorg,
EGD en de betrokken ge
meentes. Van de 30 lokaties
zijn uiteinde lijk 11 plaatsen
als geschikt bevonden, waar
onder dus Garmerwolde.

Beoordelingsrapport

Bij de selectie werd rekening
gehouden met landschappe
lijke aspecten en geluidtech
nische aspecten . In het
beoordelingsrapport dat de
commiss ie over de lokatie in
Garmerwolde schreef, wordt
aangegeven dat bij de RWZI
plaats is voor minimaal 3 en
maximaal 15windturbines op
of langs de dijk van het
Eemskanaal. Daar staan nu
nog bomen, maar die zullen
waarschijn lijk toch moeten
verdwijnen bij een te ver
wachten ophoging van de
dijk. Een ander punt waar
mee rekening moet worden
gehouden is een gashouder

.op het terrein van de RWZI.
Uitbreiding vanhet aantaltur
bines in noordoostelijke en
zuidweste lijke richting is niet
mogelijk in verband met wo
ningbouw. De afstand tussen
de turb ines moet onderl ing
100 à 125meter zijn. Een aan
zienlijke uitbreiding van de
RWZI in de toekomst zal
meer vermogen vragen.
Daarmee moet nu zo moge
lijk al rekening worden ge
houden.
Inclusief de windturbines in
Garmerwolde heeft de EGD
plannen voor in totaal 48 mo
lens die samen 4 Megawatt
aan vermogen leveren (één
kleine windturbine levert een
vermogen van 80 kilowatt) .
Dat is slechts een klein deel
van de 50 Megawatt waar de
provincie Groningen garant
voor staat. Er zijn echter nog
voldoende plannen en moge
likheden om voor het jaar
2000 dat aantal te bereiken.

Om een optimale opbrengst
te krijgen van de windmolens
is een hoogte van 31 meter
nodig . In een provinc ialenota
wordt een maximale hoogte
van 25 meter aangegeven.
Om het plan met de windtur
bines bij de RWZI's door
gang te laten geven, zal de
provincie de zes meter voor
lief moeten nemen. Vanuit de
gemeente Ten Boer is be
langstell ing voor de windtur
bines. Het aanvragen van de
nodige vergunningen is ge
start . Inspraakprocedures
zullen daarbij ook gaan spe
len.

TinySmit.

- Hilma Ubels (vande biblio
bus) op 1 november mee
loopt in de New Vork City
Marathon.

- veel mensen haar met een
vrijwillige bijdrage hebben
gesponsord.

- van het geld nieuwe kin
der(boeken) zullen worden
aangeschaft voor de Ara
bische Bibliobus

- zij er in een volgende G&T
iets over zal vertellen

- op zondagmorgen 8 no
vember de Alpenjagers
hun jaarlijkse koffiekon
sert geven? Plaats: Dorps
huis "de Leeuw"; tijd:
10.30 - 12.00 uur; entree:
f.5,- (incl. 2 koppen koffie)

- op vrijdagavond 27 no
vember de Bende van Ba
flo Bill opt reedt in café 'de
Witte Brug' te Woltersum.

- de chr. zangvereniging
"Lovende Stemmen" uit
Thesinge al 40 jaar be
staat.

- er op vrijdagavond weer
'gelest' wordt in Dorps
huis De Leeuw, niet alleen
de dorst maar ook op
danspassen.

Stoomfluitje:

Te huurgevraagd:
Stalling voor Ford Transit Cam
per (5 m.), 050-419942.

Te koopaangeboden:
1 skelter ..Pukky" 95,-; 3 paar
schaatsen à 35 ,-, maat 36, 38,
39; autostoeltje 35,-; spelcom
puter met spulletjes ..Spectrum"
125 ,-; spelcomputermet 4 spel
letjes 75,-, Philips; racefiets la
versn., merk:Eroba, kleurblauw/
wit 325,-. Tel.05902·2689

GEZIEN ...

compactdisc-speciaalzaak
winkelcentrum helpman
verlengde hereweg ~

groningen "/
telefoon 050 - 27 (6 17
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Foto van de maand

Braderie in Ruischerbrug. (Foto : Henk Aemeriel

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakti e Garm erwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens.
Detta v.d, Molen. Henk Remerie
(fotograaf. tel . 050-419630), Tiny
Srnit , Hiliie Ramaker-Tepper, Ton
Werdekker, Els Knol.

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotog raaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar,
Joanne v.d . Meu len,
Truus Top, Metha Nlikamp,
Lucie Kol-Slachter,
Marry Braker ,

Eind-redaktie Garmerwolde:
Tiny Smit , Dorpsweg 36 ,
tel. 050-417178

Eind-redak tie Thesinge:
Joanne v.d. Meu len, Schutterlaan 25,
tel. 05902-3544.

Lay-o ut: Lucie Kol-Slachter ,
Metha Nijkamp

Administratie: Pata Jurjens.
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32,07.05.749
giro v.d. bank 815949,

Abonnementsge ld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 12
november 19,00 uur.

Wist-u-dat

Behandelingop afspraak

05902-2418 G.N . Schulterlaan 21 ,Thesinge

- plantaardigeendierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrischontharen

Dinsdagavond- theorieavond
Examentrainingper computer

Wigboldstraat 20,TenBoer
Tel.: 05902·1905

K. J. Vriesema

Auto- en Motorrijschool

- er een eend met vier scha
pen uit de sloot is gehaald
door de firma Dikkema.
dit een gestolen Lelijke
Eend was met gestolen
schapen.
schaap nr. 1 aandacht trok
door met zijn achterste op
de claxo n te drukke n.

- dit dus geen dom schaap
was.

- de schapen gelukkig bij
hun baasje terug zijn.

- de Vereniging Dorpsbelan
gen Garmerwolde haar na
jaarsveragdering houdt op
2 november in Dorpshuis
De Leeuw.

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde

tel. 050 - 418610

LOONBEDRI.JF

W. LODE

het heel sportief is dat Gar
merwolde naren daar hun
glas en papier brengen,
vooral als ze daarvoor niet
hun auto gebruiken.
de Vereniging Dorpsbelan
gen Garmerwo lde extra
vergaderde met de ge
meente Ten Boer over de
verduistering aan de Fled
derweg.
we nog steeds niet weten
welk licht dit op de weg
werpt.

- Reint Jurjens uit Garmer
wolde voor de Part ij van de
Arbeid raadslid geworden
is in de gemeente Ten Boer

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

- de groene Batavus (da
mesfiets met velgremmen)
van Arjelle Werkman is
meegenomen uit de stal
ling aan de Dorpsweg bij
de Rijksweg? Wanneer u
hierover inlichtingen kunt
geven, graag cont act met
de familie Werkman 050
422989.
Sjaak Teunis de redact ie
van de G&T-express om
studieredenen heeft verla
ten? Hartelijk jank voor
zijn inzet en bijdrage in de
afgelopen jaren.
er een papierophaalroos
ter bestaat.
wij voorstander zijn van
gescheiden inzameling,
dus ook vóór de glasbak
we blij zijn dat het blauwe
geval op de hoek van de
Dorpsweg-L. van der
Veenstraat verbannen is
naar de plaats waar ook de
papiercontainer staat, dus
bij het sportgebouw.

H ervormde gemeente
Garmerwolde.The s inge
1 november Garmerwolde 10.00 uur
ds. C. de Vries-B atenburg, oogs t
dienst m.m. v. zondagsschool
8 novembe rThesinge 10.00 uur ds.A.
Sevenster, Noorddijk
15 november Garmerwolde 10.00 uur
prof, dr. H, te Velde, Paterswo lde
22 novemb er Thesinge 10,00 uur ds .
C. de Vries·Batenburg, HA
29 november Garmerwolde 10.00 uur
ds. C, de Vries-B atenburg, koffi e
drinken

Kerkdiensten
Ge reform e e rde Kerk
Thesinge /Garmerwolde
1 november 9.30 uur ds. Me ijer, Uit
nulzen
14.30 uur ds . vaats tra . Drachten
4 november 19.30 uur ds . Raven, Be
dum (dankdienst)
8 november 9.30 ds. Kwast. Leeuwar
den
14.30 uur ds . Kwast . Leeuwarden
15 novem ber 9.30 uur ds. Wolthuis .
Winsum
14.30 uur ds. van der Wel, Sauwerd
22 november 9.30 uur ds . Leijsen.
Balk
14.30 ds. van Egmond , Midde lstum
29 november 9.30 uur ds. van Dijk.
Winsum
14,30 uur ds. Edelman, Bedum


