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G.E.O.: een bruisende club
Op 1, 2 en 3 juni j.l. was er weer feest in Garmerwolde. Als rode draad van deze drie gezellige dagen was
voetbalvereniging G.E.O. nadrukkelijk aanwezig. Op het trainingsveld was een grote feesttent neergezet.

Oe E2-pupillen leverden een knappe prestatie en werden
kampioen. (Foto Henk Remerie)

Vrijdagsmidda gs trad het Se
nioren Orkest (bestaande uit
70 personen) in deze tent op
en bracht leuke muziek ten
gehore. Vanaf 18.00 uur was
de beurt aan That's it, met
daarin Jannet Ganzeveld en
Corrine Spaan. Zij brachten
covers van diverse artiesten
en draa iden de tent alvast
warm voor wat er verder nog
gepland stond . Naast de tent
was een groot springkussen,
waarop de jeugd zich prima
kon vermaken. Ook kon je er
treintje rijden.
AIdeze(enandere) aktiviteiten
werdengeorganiseerd omvol
gend jaar een nieuw clubhuis
te kunnen bouwen.

Sport- en speldag
Zaterdag smorgens stond in
het teken van de jeugd: alle
jeugd- elftallen van G.E.O.
speelden een wedstrijd in het
kader va n de Sport- en
Speldag. 's Middags werd er
gevolleyba ld: de zon was er
lekker bij, zodat het er zeer
prettig toeven was. Vlak voor
de finale gooide Pluvius (de
weergod) echter alle kleppen
open: de regen kwam lood
recht naar beneden! Omdat
de finale hierdoor niet meer
gespeeld konworden ,besloot
de wedstrijdleiding de win
naars van de beide halve fina
les uit te roepen tot gedeeld
winnaar.
Gelukkig hield Pluvius wel re
kening met het Senioren toer-

nooi dat 's avonds nog ge
speeld moest worden. AI met
al werden er leuke staaltjes
voetbal ten toon gespreid ; als
laatstekwamende Oerspelers
van het kampioens elftal uit
1975 in het veld om hun kun
stentevertonen.Zij traden aan
tegen het huidige bestuurs/
leiders elftal. In een wedstrijd,
die gekenmerkt werd door te
strakke shirts en twintig jaar
oude voetbaltassen, werd het
talrijke publiek getrakteerd op
mooie combinaties met nog
mooiere doelpunten en een
verrassende uitslag: 4 - 2 voor
G.E.O. 1975.

Muziek van de jaren 60
Na deze wedstrijden werd het
tijd om zich naar de feesttent
te begeven. G.E.O. had voor
deze avond een echte uitsmij
ter in huis: Roots '66 zou de
avond voorzien van de jaren
60muziek.Terwijl detent lang
zaam vol begon te lopen en er
gezellig gekletst werd, begon
de band de tent te vullen met
heldere gitaarklanken. Gelei
delijk aan begon ook de dans
vloer vol te stromenenwerd er
op de goed klinkende muziek
gedanst. Roots '66 zette de
vaart er goed in en ging tot ±

2.00 uur door. Het was een
gezellige avond, waar G.E.O.
met trots op terug kan kijken.

Drie kampioenen
Sportief gezien kon het toch al
niet meer stuk. De afgelopen

competitie bracht G.E.O. op
de laatstespeeldag maar liefst
drie kampioenselftallen: de C
, B-junioren en de E2-pupillen
leverden een prachtige pres
tatie!
Samen met de leiders/ aan
voerders blikken we nog even
terug.

Oe E2-pup illen
Over de E2-pupillen sprak ik
met Arie Steenhuis (leider),
Diederik Top (aanvoerder) en
de gebroeders de Lange:
Corjan (reserve aanvoerder)
en Henri (vrije verded iger).
Diederik: "Eigenlijk was de
competitievooronsnietzwaar,
want we hebben alle wedstrij
den gewonnen."
Arie: "Behalve de wedstrijd te
gen Ornlandia, maar dat was
niet meer voor de competitie."
Henri: "We hadden zes pun-

ten voor op de nummer twee:
Lewenborg."
Corjan: "Lewenborg hebben
we zelfs twee keer verslagen:
uit 1-3 en thuis werd het 6-0."
Arie : "We hadden een
doelsaldo van 113 voor en
slechts 7 tegen. De jongens
hebben een knappe prestatie
geleverd ; een opste lling heb
ik zelfs nooit hoeven maken.
Dat regelen ze netjes onder
ling, daar hebben we geen
problemen mee gehad .
Jammer is wel dat de groep
volgend seizoenuitelkaarvalt:
alleen Henri blijft E-pupil, de
rest gaat naar D.Maar dat zien
we volgend seizoen wel, hoe
dat gaat "

Oe B-junioren
Ook de B-junioren werden
kampioen. Hieronder een te
rugb lik van Geert Pops (trai-



Oe C-junioren scoorden in de laatste wedstrijd maar liefst 29
doelpunten en sleepten hierdoor het kampioenschap in de
wacht. (Foto Henk Remerie)

Door een overwinning op WEG. legden ook de B-junioren
beslag op het kampioenschap. (Foto: Ber/ho Top)

Spelers van deze leeftijd, zo
gedreven ... en met elkaar
knokken voor het kampioen
schap: prachtig !!"
Marcel: "Als keeper heb ikook
een goedjaargehad: ikheber
tochzo'n honderd doelpunten
bij onze tegenstanders in zien
gaan, terwijl ik er vijftien of zo
tegen heb gekregen."

Makkelijkkampioengeworden
dus?
Wim: "Nou, eigenlijk niet. We
stonden bij het ingaan van de
laatstewedstrijd puntgelijkmet
Bedum,alleenBedumhadeen
beter doelsaldo. En beide ke
ren hebben we niet van ze
gewonnen: thuis stonden we
zelfsmet3-1 achter,maarwerd
het uiteindelijk nog 3-3;uit bIe
ven we op 1-1 steken.
Nou , die laatste wedstrijd
speeldenwijuittegenGV.A.V.
en Bedum tegen Amacitia.
Maar de wedstrijd van ons
begon pas tijdens de rust van

Oe C-junioren
Eenbijzonder kampioenschap
hebben zeker de C-junioren
gehaald . Ik sprak met Wim
den Enting (assistent-leider)
en Marcel Bakker (aanvoer
der en keeper).
Wim: "Eigenlijk hebbenwe het
onmogel ijke gerealiseerd in
een wedstr ijd, die ik - denk ik 
nooit weer mee zal maken.

toch bovenin mee draait. Het
kampioenschapwerd behaald
metslechtsvierverliespunten."

Wat brengt
het komend seizoen?
Harmen: "Volgend seizoen
ben ik senior en speel op een
heel ander niveau. De leeftijd
varieertvan 17tot30-plussers.
Jammer dat er geen A-elftal
komt, misschien was dat wel
beter geweest."
Geert: "Ikga ervan uitdat ikhet
volgend seizoende B-ersweer
train en leid."

Zijn ze te handhaven en hoe
verlopen de trainingen?
Geert: "De trainingen zijn het
hele seizoen goed bezocht en
er werd goed getraind. In het
begin was de sportmentaliteit
niet bij iedereen goed , maar
gedurende het seizoen is dat
sterk verbeterd; ook omdat je

gewoon liet doorspelen. Zelfs
een duidelijke vrije bal werd
niet gegeven. Nee , d ie
scheidsrechterhadtotaalgeen
gevoel voor de wedstrijd.
Ook komisch was een wed
strijd in Delfzijl. Eén van onze
spelers was tijdens de eerste
helft een contact lens kwijtge
raakt, dus ... in de rust een
snelle bak thee en het hele
elftal op zoek naar de lens."
Geert: "Niets gevonden, na
tuurlijk. En de oogarts maar
zeggen: "Hij blijft wel zitten."
Mooi niet, dus."

ner/leider) en Harmen Schuur
(aanvoerder).
Geert: "We zijn dit seizoen be
gonnen met 15 spelers, waar
onder drie spelers met dis
pensatie en drie tweedejaars
C-ers. We gingen best wel
goed van start en hadden na
zeven wedstrijden toch al 53
keer gescoord. In het tweede
gedeelte van de competitie
kwamen de teams wat dichter
bij elkaar. In principe gingen
vier clubs voor de titel, waar
van W.E.O.ons het meest par
ten speelde. Ook gingen er
twee spelers (de broers Blok
zijl) weg, zodat we maar 13
man over hadden ."
Harmen: "Rare wedstrijden
maak je soms ook mee, hoor.
Tijdens een wedstrijd tegen
Farmsum werd onze keeper
door twee spe le rs van
Farmsum in de mangel geno
men, terwijl de scheidsrechter

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Teven.:
Suède-reiniging
stoppage en
k/edingreparatie.
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Bedum tegen Amac it ia.
Bedum stond in de rust met 3
ovoor, dus we wisten dat we
veel doelpunten moesten ma
ken. Bedum won uiteindelijk
met 8-0, dus moesten wij 22
doelpunten maken. We pres
teerden het om 29 doelpunten
te maken en werden dus kam
pioen."
Marcel : "We hebben het toch
te danken aan onze trainer,
die ons goed motiveert; dat is
heel belangrijk.
Onze meest produktieve spe
lers waren Jurjen Top en Dirk
Hartog ."
Leuk feest gehad?
Marcel : "Ja, we zijn met een
wagen door het dorp geko
men en hebben wat lekkers te
eten gehad in de kantine ."

Het mag wel duidelijk zijn dat
13 mei geen slechte datum
voor G.E.O. is en dat er maar
weinig clubs zijn, die op één
dag drie kamp ioenselftallen
kunnen huld igen.

Afscheid Cor Kregel
Maar erzitten ook andere kan
ten aan het voetbal. Hierbij
denken we aan een schei
dende hoofdtrainer: na vijf sei
zoenen gaat Cor Kregel weg
bij G.E.O.
"Waarom ga je weg bij
G.E.O.?", vroeg ik hem tijdens
een gesprek.
Kregel: "Ik liep al een tijdje
rond met het probleem; m'n
werk neemt zoveel tijd in be
slag ...het isgewoon niet meer
te combineren."

Dus je stopt met trainen?
Krege l: "Ja hoor, ik stop er
helemaal mee. Ik wil wat meer
tijd voor mezelf."
Hoe kijk je terug op de afgelo
pen vijf jaar?
Kregel : "Die vijf jaar hebben
een voorgeschiedenis: ik ben
al eerder drie jaar jeugdtrainer
geweest. Omdat devereniging
niet lekker draaide,ben ik door
Wim Kiel benaderd of ik terug
wou komen als hoofdtrainer.
Eerlijk gezegd dacht ik bij me
zelf: doe ik hier wel goed aan?
Maar goed, ik ben er in ge
stapt en het bleek dat het wel
aansloeg. Het klikte goed tus
sen het bestuur en mij.
Sportief gezien kwam G.E.O.
ook uit een dal , want na jaren
onderin te hebben gespeeld,
werden we met de zaterdag
senioren toch knap derde.
Door middel van kaart- en
sjoelavonden probeerde ikook
de andere kant van de club 
de onderlinge contacten en
bind ingen - weer wat op te
krikken.
Ook sponsoring kwam op
gang, doordat de vereniging
positief in de publiciteit kwam.
AI met al bloeide de vereni
ging weer op naar waarwe nu
zijn. We hebben veel jeugd,
waarvan drie elftallen kam
pioen zijn geworden."

.Verdwijnjehelernaaluitbeeld?
Kregel : "Dat is niet de bedoe
ling; het is "mien club" en dat
laat je niet zo maar los. Ik heb
er overigens wel vertrouwen
in, want ik krijg een prima op
volger in Gorter: prima kerel

en zeer gedreven in het trai
nen, dat zit wel goed .
Maar ik zal G.E.O. nog vaak
genoeg bezoeken."

CorKregel

Oe voorzitter
Na alles op een rijtje te hebben
gezet, wordt het tijd om de
resultaten van alle inspannin
gen te polsen. Daarvoor be
zoek ik nog de voorzitter van
de vereniging: Bertho Top .
Tevredenmetdeopbrengsten
van alle aktiviteiten?
Top: "Zowiezo, want we heb
ben als club toch welwat laten
zien. In de afge lopen vijf jaar
zijn we gegroeid naar ruim 90
jeugdleden, vier senior elftal
len en negen jeugdteams. In
Marco van derBelt hebbenwe
zelfs al het 15De lid kunnen
verwelkomen.
En wat de activiteiten betreft:
de juiste cijfers heb ik nog niet,
maar het loopt toch wel aardig
naar de elf à twaalf duizend
gulden, schat ik. Alle akti-

viteiten, inclusief de tent en het
bier, waren gesponsord! "
Dus de verbouwing komt
steeds dichter bij?
"Ja, we hopen toch direkt na
de volgendecompetitiete star
ten. We hebben de tekening
gepresenteerd en iedereen
wasenthousiast.lnsarnenwer
king met Havenga gaan we
roosters opstellen om ook vrij
willigers in te zetten. Want er
moet nog heel wat gebeuren,
voor dat we erin kunnen. Maar
ik heb er alle vertrouwen in."

Na dit enerverende seizoen is
de vakantie in zicht en kunnen
de voetbalschoenen voorlopig
de kast in.Maarnietvoor lang :
twaalf augustus staan de eer
ste trainingen alweer gepland.

HarryStuut

G.E.o.·voorzitter Bertho Top
met het 150e lid: Marco van
der Belt. (Foto Henk Remerie)

M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v. ä. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504
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Basketbaltoernooi

Vaarwel groep 8!

Op zaterdag 15 juli is er op het sportveldje in Thesinge - om de
nieuwe basketbalpaal in tewijden - een toernooi voor alle jeugd.
Het begint om zeven uur 'savonds. Je speelt in teams van twee,
dus geef je op mét partner . Aanmelden bij Klaas Mollema,
telefoon 2242. Ook toeschouwers en supporters zijn natuurlijk
van harte welkom.

Op 22 juni jongstleden was te zien wat een aankomend jong
zang- en acteertalentwe inThesinge hebben; het was de avond
waarop groep zeven en acht de jaarlijkse musical brachten!
Metde vakanties in hetvooruitzicht was de plaatsvan handeling
een reisbureau, met de wel zeer bijzondere naam: "Vlieg op !"
Ofschoon er zelden een reis geboekt werd die ook doorging,
gebeurde er van alles.

Secretaris Stoffer Havenga hier bekend middelseen inge
zegt in hef jaarverslag, dat er zonden brief:
het afgelopen winterseizoen De ijsvereniging bestaat dit
niet veel geleden is onder het jaar 75 jaar, om precies te zijn
gemis van de ijsbaan. Alleen op 19 december. Dit kunnen
in decemberwerd er krap aan we natuurlijk niet ongemerkt
twee dagen geschaatstop het voorbij laten gaan . We willen
Maar. De verlichting hoefde een feest geven en dat moet
nog niet geplaatst te worden georgani seerd worden. Het
en voor de aktiviteiten was er bestuur heeft hier wel ideeën
geen gelegenheid meer. Het voor, maar suggesties zij van
onoplosbaar zakelijk verschil harte welkom. In de loop der
met de verhuurder, na 30 jaar jaren zijn er vast wel foto's
gebruik van dit weiland, wordt gemaakt van de ijspret. Het
doorhet bestuurzeerbetreurd. zou leukzijn als we zoeen stuk
De penningmeester, Wim historie in beeld kunnen bren
Ritsema, laat uit de cijfers blij- gen. Eenieder die wat wil bij
ken dat de club financieel ge- dragen aan het tot stand ko
zond is. De leden blijken vol- men van di t fe est of die
doende vertrouwen te hebben beeldmateriaal beschikbaar
in de vereniging. Het aantal wil stellen, kan kontakt opne
leden is zelfs toegenomenvan men met Mathieu Lam ,
171tot 181.Declubzaleralles Bovenrijgerweg 8, te1.2747.
aan doen om voor de leden
een baan van minimaal 150 Truus Top

meter te realiseren.
De voorzitter maakt de plan
nenvoor de viering van het 75
jarig bestaan van de Scheuvel

Op de jaarlijkse algemene vergadering van de ijsvereniging
van Thesinge was er weinig nieuws. Op vrijdag 12mei was een
een handjevol leden (voetbalwedstrijd!)aanwezig in ca fé
Molenzicht. Voorzitter Mathieu Lam gaf in zijn openin g aan dat
het bestuur al een jaaronderhandelingen voertvooreen nieuwe
lokatie van de ijsbaan . Er zijn enkele opties, maar daar wil het
bestuur nog geen melding van doen. Erwordt hard gewerkt om
voor het dorp weer een ijsbaan te krijgen.

IJsvereniging
DeScheuvel

Maar ook groep vijf en zes
lieten zich niet onbetuigd en
voerdenverschillende kleinere
stukjes op , er werd zelfs een
ged icht voorgedragen.
Het schijnt dat er nogal wat
toneelspelers de zenuwen
hadden, hier was echt niets
van te merken en de avond
was een groot succes!

Susan de Smid!

dan de minister van onderwijs
zelf!
Uiteraard werden er veel lied
jes gezongen, zodat het on
danks de zorgen en alle el
lende een vrolijke boel was !

Desondanks, en ondanks de
grote moeite die het personeel
van het reisbureau deed om
klanten te lokken, was het bu
reau bijna failliet en moest ver
kocht worden . Drie kopers
meldden zich, met een koffer
vol geld .Uiteraard zat hiereen
luchtjeaanendankzijeenchar
mante en oplettende inspec 
teur werden de drie als echte
boeven ontmaskerd. Het reis
bureau bleef bestaan en ook
het personeel mocht blijven.
Ze sleepten zelfs op de val
reep een miljoenenorder bin
nen: namelijk het verzorgen
van alle schoolre izen in Ne
derland de komende jaren op
verzoek van niemand minder

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

milieuvriendelijke wegwerpluiers

MOLTEX-OKO
ongebleekt papier - huidvriendelijk -energiebesparendeproduktie

3 - 5 kg I 4 -10 kg 19 -18 kg 112-25 kg

17 95
NU VANAF • (dubb. pak 34.95)

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 05900 - 12832 Fax 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 05902 - 3529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 & 78

in hel
w ijkcentrum
Lewenborg

grat is proef/uier !!

de 'Bark;
Kajuit 251" - 9733 CS Groningen
Telefoon 050 - 426788



"Krakers" in Garmerwolde
Aan de Grasdijkweg nummer 31 hebben tijdelijk "krakers"
gewoond. Uit de tekst blijkt, dat de eigenaars het best leuk
vonden: "In deze brievenbus woont tijdelijk een vogellje. Ous
niet storen! Bedankt. Meesje. " Oe post moest zo lang uitwijken
naar een noodbrievenbus (chemo-box). (Foto 's: Henk Remerie)

Wist U dat...
• er in het najaar in Thesinge wee r een cursus Gronings georganiseerd
wordt en dat u zich hiervoor kunt aanmelden bij Roe/ie Dijkema?
• u ook bij Roelie Dijkema terech t kunt voor een kopie van de video film
die Jan Vegter maakte vóór en tijdens de feestweek?
• er op 27 oktober weer een echte Grunneger avond gehouden wordt in
het Trefpunt in Thesinge. met Fré Schreiber en met de Boetenbaintj es?
• dat Aries Sibrna op 23 juni de jaarl ijkse oriêntering srit heeft gewonnen
van Dorpsbelangen Thesinge en zijn naam dus wordt bijgegraveerd op
de wisselbokaal?
• de gemeentelijke struiken langs de Dorp swegin Garmerwolde langza
merhand wel erg hoog worden? Doordat het zicht ernstig wordt belem
merd , zijn er al meerdere "bijna-ongelukken" geweest.

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde

Scapino Op school
Op vrijdag 12 mei kwam het Scapinoballet naar De Til in
Thesinge. De hele dag waren de kinderen onder professionele
begeleiding bezig met het instuderen van dansen en het in
elkaar knutselen van kostuums en decors. Het resultaat van al
deze creativiteit kon 's middags na schooltijd in het Trefpunt
bewonderd worden . Torren, kabouters, rommelmakers, hout
hakkers, schoonmakers en vooruitkijkers wisselden elkaar af
tijdens de voorstelling met als thema 'Kijk, een boom ', Alle
groepen kwamen aan bod en de toeschouwers genoten. Knap
hoor, om na zo'n korte tijd van voorbe reiding zoiets moois te
vertonen!

Roelie Karsijns

'Kijk, een boom '-ballet. (Foto: Hans van den Brand)

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winke lcentrum Lewenborg Groninge n Tel. 050-410508



Dorpsbelangen
Thesinge

1'tJM~&~

BLUE MULE - Ten Boer

Zoals beloofd in de meikrant, waarin geen ruimte was vanwege
de behoefte aan een uitgebreide terugb lik op de feestweek, nu
nog enkeleonderwerpen uit de jaarvergadering van de vereni
ging van Dorpsbelangen Thesinge. Deze vond plaats op 19
april en was slechter bezocht dan normaal. Kennelijk waren
velen te druk bezet met de voorbereidingen voor de inmiddels
onvergetelijke feestweek.

merema

BOUW v.o.f,

9798 PA Garmerwolde
fax: 050 419268

.'nke.centrum ".e.enbor."
te.efoon 41477.
.ron'n.en
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Oude Rijksweg 11
tel.: 050416501

StoonaRuitje

Te koop aangeboden :
moderne draaifauteuil ,
b lau w tweed op zwarte
voet , f 125 en een e lek
tr ische ol ie -rad ia to r.
Tel. 3208.

Truus Top

langenvoor ons inde commis
sieVerkeersveiligheid voor de
N360. Inmiddels is allerlei in
formatie over de Grunneger
aovondop27oktober,degrun
neger cursus door Fré Schrei
ber, de puzzelrit en het oude
renreisje al middels een sten
cil huis-aan-huis aan U door
gegeven . Daarop werd nog
niet gemeld dat de neijoars
verziede op zaterdag 13 ja
nuari staat gepland. Dat isook
wel er ver vooruit gedacht, we
gaan eerst nog maar eens op
zomervakantie.

Enkele berichten:
Dit najaar worden bomen ge
plant voor de peuterspee lzaal
in de Kapelstraat. Vroeger
stonden hier bomen en dat is
ook nu wenselijk. Meer groen
in het dorp en wat schaduw in
het gebouw. Ook komen er
leilindebomen langsde haven
ter hoogte van de aanlegstei
ger.
Aan de verzakking van de Dijk
wordt slechts reparatie ge
pleegd. De restauratie van de
oude smederij laatnogop zich
wachten. Een mogelijk opko
pen door de Stichting Woon
huis te Warffum is een moge
lijkheidomhiertoeovertegaan.
De molen is in beheer geko
men van Mo lensticht ing
Fivelingo.
De lantaarn op zonne-energie
is geplaatst bij het fietspad
aan de Bovenrijge. De plan
nenvooreen fietspad door het
land van Goenze naar ' t
hoogholtje moeten nog uitge
werkt worden.
Jan Mollema behartigt de be-

De moderne garage
die alles voor uw
auto kan doen ...

•••••••
S iem .mm;;n

BOVAG Aut0btdr91
Dono..-..g 1 _ .... 10/. 05"'1994
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Verhuur van:
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Kzano en Boot
Verhuurbedrijf
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Dorpsweg 55
Garmerwolde 05D-416252
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Kollerijweg 14 - 9795 PM
Woltersum 05902 - 1796

AUTOSCHADE

Seks groep
Burg. Tr iezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 05902 -2191 /3152
Fax: 05902 - 3365

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen



Metdebus?
Tijdensde jaarvergadering van DorpsbelangenThesinge
alweer een poosgeleden- gafdhr.PostvandeGADOuitleg
over de nieuwedienstregeling met ingang van 28 mei. Hij
beloofdetevenseengrootscheepsecampagneindemedia
ombekendheidte gevenaandenieuweregeling enhethuis
aanhuis verspreidenvaninformatiefolders. Waarschijnlijk
lag bij dit laatste Thesinge niet in de route, althans ik heb
geen gele foldervan de GADOop de mat gevonden.

Op de ochtend van de 28e mei
was er sprake van enige pa
niek bij de bushalte in The
singe ,zodat in ieder gevalniet
voor iedereen duidelijk was
dat er het een en ander veran
derd was.
Degenen die regelmatig met
de bus reizen zullen inmiddels
we l vertrouwd zijn met de
nieuwe regeling, maar voor de
incidentele reiziger zullen wij
een poging doen het verhaal
van dhr. Post weer te geven.

Oe GAoa , een heel bedrijf
Allereerst gaf dhr. Post wat
algemene informatie over de
GADO, waar zo'n 450 man/
vrouw aan het werk zijn, 220
bussen rijden (wist u dat één
bus f.325.<:XlOkost?) en erzo'n
80 miljoen omzet is per jaar.
Ongeveer 40% van de kosten
wordt gedekt door de kaart
verkoop, de rest moet van de
overheid komen, die ,zoals we
allemaal weten, steeds verder
kort op de uitgaven voor het
ope nbaar vervoer en reorga
niseren was dus onontkoom
baar. Behalve voor de reizi-

gers veranderde er dus ook
het nodige voorde chauffeurs.
Om gedwongen ontslagen te
voorkomen ,werden de chauf
feurs anders ingezet in het
bed rijf, ze kregen allerlei an
dere taken, zoals het rijden
voor andere bedrijven, maar
ook onderhoudswerkzaam
heden.

Lijntaxi
De nieuwe dienstregeling, een
uitbreiding van de reismoge
lijkheden
Het zal eenieder wel opgeval 
len zijn dat de grote gele bus
minder te zien is. Deze rijdt
voornamelijk nog op de hoofd
lijnen en in de spits, verder
wordt lijn 47 voor een groot
dee lvervangen doorde lijntaxi
247, die aanzienlijk vaker kan
rijden .
In de oude situatie reed de
grote bus van maandag t/m
vrijdag zo'n tien ritten, op za
terdag zes en op zondag kon
je hetdorp (per bus) niet verla
ten.
Vanaf 28 mei 1995 kunnen de
ritten door de week worden

uitgebreid naar eenentwintig,
op zaterdag zeventien en op
zondag zijn er veertien moge
lijkheden om van en naar
Thesinge te rijden, de eerste
begint om 10.45 uur en de
laatste is om 22.45 uur. Deze
uitbreid ing van de reismoge
lijkheden is moge lijk omdat:
• de lijntaxi alleen dan rijdt als
er vraag naar is
• de lijntaxi alleen de route
rijdt die nodig is
• taxichauffeurs een andere
CAO hebben dan buschauf
feurs en de loonkosten lager
zijn
Het belangrijksteverschilvoor
u als reizige r is, dat je niet
meer zomaar bij de halte kunt
gaan staan wachten op de
bus, maar dat je minimaal één
uur tevoren moet bellen om
een plek op die rit te reserve
ren. De reizigers die regelma
tig reizen hoeven natuurlijk niet
steeds weer te reserveren,wel
graag afbellen als u onver
hooptIochgeengebruik maakt
van de reservering .

Overstappen
Ook rijdt de bus niet rechts
streeks over het Damsterdiep
naar hetZuiderdiep om u daar
af te zetten, maar naar een
transferpunt(Noorddijk),waar
u over moet stappen op een
andere bus die u vervolgens
over de busbaan binnen ze
ven minuten in het centrum
van Groningen brengt. Op dat
transferpunt is volop parkeer
ruimte als u er met de auto
naartoe zouwillen rijden,even-

als een bewaakte fietsenstal
ling en een boodschappen
service (grote goederen wor
den door een boodschap 
pendienst naar het transfer
punt gebracht ,waar uze in uw
eigen auto kunt overladen.) 0
ja, dit alles gewoon met uw
strippenkaart volgens het nor
male openbaar vervoertarief.
U kunt ook in de bus reserve
ren voor een volgende rit. De
GADO tracht een aansluit
garantie te geven op de offi
ciële lijnen, als u door vertra
ging van uw rit een aansluiting
dreigt te missen, waarschuwt
u dan de chauffeur, die per
mobil ofoon de chauffeur op
de betreffende rit kan vrage n
even te wachten. Mist u echt
uw aansluiting, dan is er een
regeling meteen taximoge lijk.
Bij de GADO kunt u een zg .
"haltevertrekstaat" opvragen,
die betrekking heeftopdehalte
bij u in de buurt. In die vertrek
staat kunt u precies de moge
lijkheden nagaan die er voor u
zijn om te vertrekken en terug
te reizen.
Reserveren kan via telefoon
nummer : 050-251525 , n à 10
10-'95 word t dit nummer OSO
5251525.
Volgensmij ishetzeer comfor
tabel om zo naar stad te reizen
en inkopen te doen . Geen ge
wacht in lange rijen voor het
stoplicht, geen parkeerpro
blemen , geen bekeuringe n,
zullen we de auto dan toch
maar eens thuis laten staan?

Susan de Smidt

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8 , 9734 AC Groningen-Ru ischerbrug

tlo wijk Lewenborg - Tel . 050 - 416135 Fax 415751

Perfektie in haarmode

w rqn otostraar 6 9791 CR Ten BON
Telefoon ID59D2} 21 51



Foto van de maand

Auto- en Motorrijschool VRIESEMA

~
Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining per computer

Theorlecursus: dinsdagavond 19.30 uur.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Delta v .d.
Molen, Harry Stuut, Ton
Werdekker.
Fotogeaaf:
Henk Remerie 050 - 419630
Eind-redaktie
Hillie Ramaker-Iepper
Dorpsweg 26, 050 - 415335

.Redaktie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top, Metha Nijkamp,
lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidt.
Fotograaf
Hans vld Brandt 05902 - 3795
Hans Weggemans 05902 • 3045
Eind-reda kt ie:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4, 05902 - 3795

Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
05902 - 3896 .
Rabobank Garmerwolde.

. rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f . 17,50 p.j.
Post abonees f. 27,50 p.j.

Kopij inleveren voor donderdag
20 juli 19.00 uur.

Wlgboldstraat 20 - Ten Boer - Telefoon 05902 - 1905. Als je het al moeilijk genoeg vindt om keuzes Ie maken. is het missemen beter om maar geen

:.H ., Jongere nReken ing bij on s te op enen. Maar ja. dan loop je wel wa t mis. Zoals je eigen pas

jou om nu bij de Rabobdnk een Jonget'enRekenlng te openen en er eentje te kiezen. Succes!

je krijgt. En !SWOP.Welke cadeaus Wf.> heb ben? Ze zweven hieronder. en he t is aan

waarme e je gra tis kun t pinnen.En een prima rente. En natu url ijk het g ratis cadeau dat

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BA

Winkelcentrum Lewenborg
Ka jui t 285 - fl) 050 - 41-17-16

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenr iemstraat 204 - ro 050 - 771306

Nieuweweg 3
fl) 050 - 123301


