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Middeleeuws gebeuren
In november '96 kwam de (gedeeltelijk) nieuwe Feestcommissie van Garmerwolde bijeen om een leuke feestdriedaagse voor
1997 in elkaar te draaien. Vele vergaderingen en Ideeën zijn gekomen en gegaan en uiteindelijk is besloten om niet drie dagen
achter elkaar te feesten, maar op drie verschillende momenten. Over het waterspek1akel heeft u in het juli-nummer kunnen
lezen en over de muziekavond in november hoort u binnenkort meer.
Ik wil het nu echter hebben over het kindergebeuren van 6 en 7 augustus jongstleden. Met z'n allen hebben w~ twee dagen
genoten van het mooie weer en de leuke activiteiten, met als knaller een geweldig mooi toneelstuk/musical onder leiding van
Theatergroep Benjamin.

De jonkvrouwen kijken verschrikt naar de gevelde witte ridders. (Foto: Anne Benneker)

Woensdag 6 augustus
Om 10.00 uur komen we bij el
kaar op het stukje weiland naast
de Raboban <.. Nadat er is uitge
legd wat de bedoel ing is, begin
nen de 731 kinderen onder bege
leiding en in groepjes met het
uitbreiden van de reeds geplaat
ste kasteelmuur. Met behulp van
kartonnen dozen, stiften, verf,
touw, plakband, stof, vitrage en
zelfs echte broodmessen wor
den er prachtige bouwwerken
ontworpen .
Om twaalf uurworden de meege
nomen brood jes genuttigd (de
kinderen gunnen zich hier trou
wens amper tijd voor) en daarna
is het weer hard werken gebla
zen.

Kleding maken
's Middags wordt een beg in ge
maakt me t het maken va n
verschil lende kledij. Zwarte rid
ders,Witte ridders,Jonkvrouwen,
Tovenaars,het Volken zelfs twee
echte Heksen moeten gekleed
worden en de daarbij benodigde
attributenworden vervaardigd en
versierd.
De Ridders beginnen met het
vervenenversierenvan hunschil
den: zwarte ridders met gele en
zwarteverf,witteridders met rode
enwitte verf.Daarna wordt er van
jute zakken of bruine velours gor
dijneneenhesgemaakt;ook deze
moet weer in de juiste kleur ver
sierd worden .
Jonkvrouwenmakeneen jurkvan
witte of lichtb lauwe katoen en
versieren deze met vitrage en
kralen. Ook de puntmuts is erg
belangrijk ;deze wordt van stevig
karton gemaakt. met een stuk
vitrage aan de punt. Natuurlijk

wordt ook de muts leuk versierd .
Eventueel kunnen er nog kettin
gen en armbanden worden ge
maakt.
De Tovenaars gebruiken zwarte
stof om een jurk te maken en
plakken of tekenen hiergele ster
ren en manen op . Daarna wor
den de tovenaarsboeken met
zwart karton en goud/zilver of
wasco versierd .
Het Volk bestaat uit zwervers,
bedelaars,oudevrouwties.kwak
zalvers,heksen,kooplieden,boe
ren, enz. De basisk led ing voor
meisjes bestaat uit een jurk of rok
met hes, een schort en eventueel
een sjaal. Voor de jongens een
lange hes, een schort en een
hemd . Ook moet er voor elk nog

een muts gemaakt worden.
Gelukkig is alles op tijd klaar en
gaan we rond twee uur met een
goed gevoe l naar huis.

Donderdag 7 augustus
Om drie uur zijnwe allemaal weer
verzameld . De Ridders begin 
nenvandaag met hun helm.Deze
wordt gemaakt van zwarteofwi tte
karton en versierd met zwart of
rood haar van stof of wol. Erwordt
ook nog een cape gemaakt van
gordijnstof en daarna mogen de
ridders een houten zwaard ver
sieren.
De Jonkvrouwen beg innen met
het maken van sieraden; hier
voor worden kralen, piepsc huim
0: rietjes gebruikt. Ook wordt de

jurk nog verderversierd met rode
kartonnen hartjes en kan er een
tasje van stof of vitrage worden
gemaakt.

Vanzwartkarton maken deTove
naars hoeden; deze worden in
elkaar geniet en versierd met
plakkertjes. Ook moet er een to
verstokje gemaakt worden met
een ster er bovenop.

Het Volk maakt bezems van
wilgentakken, laarzen van stof
met touw eromheen, buideltjes
van stof of jute. kommetjes van
klei en bosjes riet als brandhout.
Omdat de acteurs van Theater
groep Benjamin er al vóór vijf uur
zijn, wordt er vroeg gegeten.



sanitair en verwarming

Iedereen verslagen? Wij staan
hier nog steeds met z'n zessen in
een zeer warm Drakenpak te
wachten om weer op het toneel te
verschijnen! Gelukkig vertelt Erik
verder: Maar daar komt weer die
gemene Draak aan en maakt zo
wel de Jonkvrouwen, de Tove
naars als de Witte Ridders bang .
De Draak drijft ze bij elkaar en
danst om de groep heen. Dan
ineens nemen de Witte Ridders
hun zwaard ter hand en steken
de Draak neer. De Draak komt
nog eenmaal omhoog (wat echt
nietmeeva ltmet z'n zessen tege
lijk in zo'n pak) en valt dan dood
neer. (Verdorie, dood! Zeg maar
dag tegen de tonee lcarrière)
Dan is het ech t tijd voor feest en
er heerst een uitgela ten stem
ming op het veld. Alle spelers
komen nog eens op het toneel en
maken een diepe buiging voor
het pub liek .

Het publiek heeft genoten en
applau disseert oorverdovend!
Nadat Jan Wigboldus iedereen
hartelijk bedankt heeft voor hun
inzet en medewerking, is er nog
gelegenheid voorhetnuttigenvan
enige frisdranken. Dan is het tijd
om naar huis te gaan ; de "organi
satie" bl ijft nog even om de rom
mel op te ruimen ...

Willemien Bakker-Foekens

Anneke Kallenberg, Reiny van
der Giezen, Dienke Delissen en
Hillie Ramaker

N.B. De organisatie bedankt ie
dereen heel hartelijk voor de ge
wéldige hulp ! We denken hierbij
aan: vervoer; gebruik van op
slagruimte, terrein en toilet; op
zetten en afbreken van de tent;
uitlenen en opbouwen van de
kasteelmuur ;aanleggen van een
kraan; beschikbaarstelling geld
en materialen; maken van schil 
den en zwaarden ; jurkjes naaien;
broodjes smeren; draak spelen;
enz.enz. En natuurlijk niet te ver
geten: de beg eleiding van de
kinderen!
Zonder al die hulp was het niet
gelukt!
Heel, hééél erg bedankt!!!

Daarna kussen ze de Witte Rid
ders en de Tovenaars wakker en
is het groot feest: iedereen is
verslagen !

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050-54 16049 - FAX 050-5424784

wen; ze komen het veld oplopen
en kijken verschrikt om zich heen
naar de geve lde Witte Ridders .
Plotseling komen de Zwarte Rid
ders aangestormd en maken de
Jon kvrouwen doodsbang. Om
steunte zoeken, gaan ze dicht bij
elkaar staan; één van de dames
moetalhaar behend igheidstalent
gebruiken om bij de groep bib
berende en bevende Jonkvrou
wen te komen!
Maar het zouden geen echte
Jonkvrouwen zijn als ze niet al
hun charrne's in de strijd zouden
gooienom de woeste Zwarte Rid
ders te verleiden.Ze lonken,wie
gen met hun heupen en begin
nen te knipogen ! Die domme
Zwarte Ridders worden zo ver
liefd, dat ze allemaal op hun
knieën voor de Jonkvrouwen val
len. Maar na het zingen van een
zeer verleide lijk lied pakken de
Jonkvrouwen ineens hun mutsen
en jagen de Zwarte Riddersweg .

ker te krijgen . Maar wat gebeurt
er? Het is de verkeerde spreuk
en de Tovenaars vallen zelf ook
in slaap!
Aangez ien het even duurt voo r
de spreuk werkt, herhaalt Erik
nog maar eens: "En de Tove
naars val len zelf ook in slaap ..."
En ja hoor, daar vallen ook de
Tovenaars op de grond en in een
diepe slaap. Ze liggen daar met
zijn allen luid te ronken! !
Er waren in die tijd ook Jonkvrou-

De zwarte ridders laten hun vechtkunstzien en krijgs lied horen . (F% ;
Anne Beraexer)

ook zij appels van het Volk en
verlaten het veld.
Eén Zwarte Ridder gaat zo in zijn
rol op , dat hij terugkomt en nog
wat extra appels meeneemt. Hij
heeft zeker honger .:.

Dan komen de goeie, maar zeer
vermoeide Witte Ridders hetveld
op .Ze zijn echter zo slaperig dat
ze op het strijdtoneel in slaap
vallen. Gelukkig komen de Tove
naars te hulp en zoeken in hun
grote Tovenaarsboek een Tover
spreuk om de Ridders weer wak-

Daar komen de slechte, Zwarte
Ridders aangestormd en jagen
het Volk weg .Ze laten hun vecht
kunst zien en hun krijgslied ho
ren.Ze zienerzeer vechtlustig en
strijdvaard ig uit' Onder het roe
pen van hun strijdkreet stelen

het Drakenlied zingt. Appels ste
lend en heel gemeen lachend
gaat de Draak er weer vandoor .
Het gevaarvoor het Volk is gewe
ken, maar niet voor lang'

Gas
Water
Electra

Theatergroep Benjam in
Om vijf uur neemt Benjamin min
of meer de leiding over en gaat
op een geweld ig leuke manier
met de kinderen aan het repete
ren. Eerst met de hele groep en
later met verschillende groepjes
apart. De ene groep repeteert
zijn rol, een andere groep wordt
geschminkt en de derde groep
gaat een lied instuderen. (Moe
ten we ook nog zingen dan?)
Om ongeveer half zeven volgt de
Generale Repetitie;deze verloopt
nog wat stuntelig,maar de kinde
ren hebben in deze korte periode
hun rol toch al aardig ingestu
deerd.Nogalgiechelig neemtook
de 6-koppige Draak deelaan het
toneelstuk, terwijl er langzamer
hand al aardig wat publiek aan
komt slenteren.

De Voorstelting
Eindelijk is het zover; er zit of
staat veel publiek en de zenuwen
gieren sommige acteurs in spe
door het lichaam.Dan beg int Erik
te vertellen:
Het Volk werkt hard op het land
voor de gierige landheer, die het
grootste gedeelte van de oogst
van ze afpakt. Ook is er nog een
Draak (Oeps , wij moeten op .
"Links beginnen en boos kijken",
giechelen we nog) die de men
sen doodsbang maakt, ze in een
kring drijft, er omheen danst en

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 541 6263
fax 050 - 5419969

.Fa. W. Kool &m
"" i nsta lla tieb e d rij f

De Draak
Erik (vantheatergroep Benjamin)
loopt bij de groepjes langs om
ouders te vragen of ze als draak
mee willen doen in het toneelstuk.
Dat hij precies weet hoe hijons zo
ver moet krijgen, bl ijkt uit het vol
gende gesprek:
Erikvraag t of ik wel tot zeven uur
wil blijven. Dat kan ... en ik ver
wacht hand- en spand iensten te
moeten verrichten. "Mooi", zegt
de geb oren acteu r, "dan speelt u
straks draak in het toneelstuk."
(Krijg ik toch nog een toneel
car rière)
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De GaT express op
bezoekbij deGasunie

De Gasunie is een handels- en transportonderneming. De
inkoop en het transport van gas zijn de primaire activiteiten en
hebben betrekking op binnen- en buitenland. Het beleid is
gericht op constante gaslevering en op het bevorderen van
een doelmatig gebruik van aardgas. Het economische en
maatschappelijk belang van gas als energiebron geeft de
Gasunie een verantwoordelijke rol in de aanwending van de
binnenlandse gasvoorraden en in de energievoorziening in
Nederland.

Oe trappenhal - met kleurversp ringing en in het palet van de regen
boog - is de ruggegraat van het Gasuniegebouw. (Foto:Henk Remerie)

naars. Deze werken zijn aange
kocht door de Gasunie en wor
den tentoonge steld op allerlei
p laatsen. Niet altijd de plaats die
het meest geschikt is,maar het is
de bedoeling om de kunst bij de
mensen te brengen. De Gasun ie
subsidieert veel culturele instan
ties en evenementen.

Namens de ruim twintig
deelnemers aan deze excursie ,

Roelie Karsijns-Sch ievink

En wat kost dat wel nait?
De kosten van dit gebouw zijn
natuurlijk hoog, maar niet over
dreven hoog. De Gasunie is een
do c hte r .van twee oliemaat
schapp ijenen het isde gewoonte
om de dochte rbedrijven in een
minder kostbaar gebouw onder
te brengen dan het moederbe
drijf. Toch kostte dit bouwwerk
ca. 250 miljoen gu lden. 50 mil
joen daarvan is gebruikt voor het
maken van een atoomvrije kelder
waarinhetheleaardgasleidingnet
van Nederland wordt bestuurd :
het hart van het bedrijf, waarin
dag en nacht mensen werken,
afgesloten van de buitenwereld.
Om toch het gevoe l van dag- en
nachtr itme te geven, wordt de
verlichting aangepast en er is
ook een groot scherm waarop de
video-op name van de toegangs
deur wordt geprojecteerd . Het
hele gebouw is goed beveiligd ,
maar de kelder is dit extra. Je
moet er ook niet aan denken dat
een terroristische aanslag op
deze kern van de Nederlandse
economie gepleegd kanworden.

Ogen tekort
Zo'n tweeënhalf uur hebben we
onder leiding van dhr. Nijdam in
hetgebouw rondgedoold.Tekort
om alles te kunnen zien. Telkens
openenzich nieuwe doorzichten.
Volgens mij raak je nooit uitgeke
ken inen rondom ditgebouw.Als
Groningers moge n we be st
apetrots zijn op dit monumentale
bouwwerk.

Kunstwerken en subsid ies
In het gebou w zijn veel werken te
zien van Nederlandse kunste-

Oe blik naar boven
De centrale hal, die beide vleu
gels van de hoogbouw verbindt,
isde ruggegraat vanhetgebouw.
In een eindeloze spiraal gaan de
vrijhangende trappenzestienver
diepingen omhoog. Elk segment
van de trap is 4,5 graad ver
draaid ten opzichte van dat van
de vorige verdieping. Dit wordt
nog eens benadrukt door de
kleurversp ringingen in het palet
van de regenboog . Deze trap
penhal verb indt alle werkruimtes
visueel met elkaar. Het verfwerk
van de trappenhal is door één
schitder gedaan . Maandenlang
heeft hij hieraan gewerkt.

Veelkleurig en veelvormig
In het interieur zijn zo min moge
lijk scheidingen aangebracht.
Niets is er rechthoekig of rond,
maar vaak vijfhoekig . Scheep
stimmerlui hebben het vaak in
gewikkelde houtwerk verzorgd .
De versche idenheid van de ruim
tes is verrassend . Vooral in de
brede voet van de onderbouw
openbaart zich de mengeling van
stemmingen die de architect voor
ogen had. In de grote confe
rentiezaal isde akoestiek zogoed
dat zonder micro foon een groot
pub liek toegesproken kan wor
den. Kijk je omhoog, dan waan je
je onder een grote sterrenhemel.
Kijk je opzij, dan zie je de bui
tenwereld; door ramen versierd
met kunst van Marthe Röling. Je
waant je in een ande re wereld ;
nietoverweldigend. maar welda
dig . Het g rote restaurant, waarin
zo'n vierhonde rd mensen tege
lijk kunnen eten, isomgeven door
glas. Heel mooi, maar in de zo
mer weleens aan de hete kant.
Daarom werden boven de tafels
parasols gep laatst, welke eigen
lijk niet in het geheel passen.
Vanuit deze "serre" heb je uit
zicht op de daktuin.

groeiingen. Aan de andere kant
iseen razend drukverkeersp lein.
Het gebouw verenigt beide cul
turen. Architect Alberts ontwierp
een gebouw met een hart en een
hoofd, gevoelsmatig en functio
neel tegelijk. Zijn inspiratie deed
hij op in de Verenigde Staten, de
Monument Valley, met zijn gril
lige rotsmass ieven. Tuin- en
landschapsarchitect J örn Kopijn
maakte een plan voor de omge
ving rond het gebouw. Water en
moeraspartijen vormen een na
tuurlijke afscheiding, terwijl het
met kronkelige wegjes aange
legde parkeerterrein op een ei
land is aange legd . Daardoor is
de toegang tot het gebouw goed
beheersbaar.Ook in het gebouw
dringt de natuur binnen. In de
centrale hal, en via het trap
penhuis, klimt het groen naar
boven. Het groen, binnen en bui
ten, word t op een natuu rlijke
manier, zonder chemische mid
delen, gezond gehou den. Be
mesting gebeurtdoor middelvan
compost en ter bestrijding van
een luizenplaag worden lieve
heersbeestjes ingezet.

Een "derde huid"
De opdracht van de Gasunie aan
de architec t was om duizend
mensen in één gebouw een ge
voel van saamhorigheid te ge
ven.Dearchitectheefthierinvoor
zien. Volgens de principes van
organ ischearchitectuuro ntwierp
hij een gebouw waarin de mens
zich van een "derde huid" voor
ziet. In de praktijk blijkt deze filo
sofie aan het menselijk welbeha
gen bij te dragen . Het ziektever
zuim is minder geworden. De
behuizing geeft een gevoel van
veilighe id. En de schoonheid en
veelkleurigheid geeft ook een
goed gevoel. Net als in de natuur
is niets gelijk. Het is niet het eer
ste gebouw dat volgens dit prin
cipe is gebouwd ; het hoofdkan
toor van de ING-bank te Amster
dam werd een aantal jaren gele
den gebouwd en deze lijkt wel
wat op het Gasuniegebouw. Van
de toen gekregenervaringenkon
de architect gebru ik maken en
eventueleonvolkomenhedenver
beteren.

Hoe de Gasunie deze taak ver
vult, hebben we gezien tijdens
een rondleiding in het markante
gebouw van de Gasunie.Via een
futuristische voorstelling werden
we op de hoogte gesteld van het
ontstaan van gas , de verwerking
van gas en de verschillende ma
nieren van gasverbru ik. We kre
gen heelwati nformatieoverdeze
materie. Wat de meeste indruk
op mijmaaktewas de nabootsing
van een extreem koude winter
dag , waarop van alles mis ging
in het gasvoorzieningsnetwerk.
Toch merkte de consument daar
weinig van ,ze zaten er warmpjes
bij.

Oe Slochterbel, onuitputtelijk?
Het is in deze tijd bijna vanzelf
sprekend dat er aardgas te ver
krijgen is. Maar dit fenomeen is
pas sindsdezestigerjarenwerke
lijkheid. Toen werd de bekende
Slochter-aa rdgasbel on tdekt.
Warempel in Thesinge aan de
Lageweg, daar waar nu nog een
drukstation gevestigd is.
Het Slochterveld is nieteen onuit
puttelijke bron. In het jaar 2030 is,
zoals het nu lijkt, de Neder landse
gasvoorraad uitgeput. Mondiaal
is dit niet het geval; o.a. in de
Sov jet-Unie zijn gi gan tisc he
gasvoo rraden. De taak van de
Gasunie zal dan in principe niet
anders worden. Net zoals nu
wordt er dan gas ingekocht, ver
mengd tot "pseudo-groningen
gas ", gas met een co nstante
calorische waarde, en via een
leidingnet naar de cons ument
verspreid . De beurs van de
Nederlandse Staat zal wel dun
ner worden. Van de ene gulden
diedeGasunieaan gasverkoopt,
gaat zo'n tachtig cent naar de
Staat. Het gas legt de Staat dus
geen windeieren.

Het BouWoNerk
Natuurlijk was bovenstaand eerg
interessant, maar eigenlijk kwa
men we als G&T-ers en andere
belangstellenden naar de Gas
unie om het imposante gebouw
van binnen eens goed te bekij
ken. Aan de ene kant van dit
geb ouw bevindt zich het Stads
park, met zijn rustgevende be-
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• de grijze container van de Fam. Hartog weer boven water is
gekomen?

Wist U dat ...Te paard

PonykalDp 1997

seld . De mane ge ligt in een bos
en bijna de hele toc ht reed je
door het bos .
Aangekomen in Orvelte g inge n
we eerst wat eten en daarna het
dorpje verkennen. Het is een
muse umdorp met allemaal oude
huizen , winkeltjes en ambach
ten. Het was een hele leuke dag.

Donderdagavond hadden we
vossenjacht op de markt van
Westerbork. Ik was verkleed als
muis , samen met mijn vriendi n
netje , maar iedereen dacht dat
wij een kat of een haas waren .
Het was de bedoeling dat je een
vlag in handen kreeg: er waren
vijf groepjes vossen met allemaal
een eigen puzzelstukje. De vos
sen moesten we opzoeken en zo
alle puz zetstukies, waa rmee je
de vlag moest zien te vormen,

verzamelen. Als je dat voor el
kaar had , was je klaar.

Vrijdagavond hadden we de
bo nte avond met allemaal
tonee lstukjes of liedjes. Ik heb
het liedje "Keer op keer "van Wow
met nog vier andere meid en ge
zongen; we hadden stikveellol!
We hebben daarna nog een bos
wandeling gemaakt in het don
ker. Het was al wel half drie voor
dat we sliepen!

Zaterdagochtend hadden we al
lemaal heel kleine oogjes! We
werden om half elf weer door
onzeoudersopgehaald. Hetwas
een heel leuk kamp en volgen d
jaar ga ik weer; dan al voor de
zesde kee r!

Emma Weggemans

Zondag 27 j uli om half elf was Ik op de manege In Westerbork.
Eerst hebben we spelletjes gedaan, zodat Je elkaar leerde
kennen en daarna g ingen we eten en drinken. De rest van de
middag deden we nog meer spelletjes en aan het eind van de
dag kenden we elkaar beter. Om tien uur gingen de meesten
slapen . Op de manege ziJn allemaal slaapzalen met
stapelbedden ; wij sliepen met zes melden op een kamer.

De volgende oc htend ging er
één groep rijden. Er waren ook
gehandicapten op het kamp ; die
reden meestal 's ochtends.
De Prinses Margriet Manege in
Westerbork heeft allerle iaanpas
singen voor gehandicapte rui
ters, zoals een liftje die je met
rolstoe l en al optilt om op de rug
van het paard te kunnen klim
men .
De andere groep ging naar het
dorp. Toen de paardrijgroep te-

rugkwam, gingen we eten en een
uurt je slapen. Je mocht ook ge
woon op je bed liggen en een
boek lezen . Na het tusten ging
de andere groep rijden en toen
was het alweer tijd voor hetavond
eten .

Woensdagochtend gingen we op
weg voor een dagtocht. Sommi
gen gingen op de fiets of tandem,
anderen gingen in de huifkar of
op het paard; dat werd afgewis-

• er vier sterke Thesinger jongens en twee Garmerwoldenaren aan
te pas moesten komen om de grote legertent in Garmerwolde op te
zetten?

• de molen Germania in Thesinge best eenverfje kan ge bruiken? Wie
biedt zich aan?

e lnstallatiebedrijf Vaatstra b.v. uit Zuidwolde op 1 sept. a.s.een deel
van Hulsebos Elektro Technisch Bureau v.o.f. in Bedum overneemt?
Het gaat om het bedrijfsonderdee l dat zich bezighoudt met
electrotechnlscn install atiewerk. De winkel van Hulsebos blijft in
handen van de heer en mevrouw Hulsebos.

• Zorgcentrum "Bloem hof" in september 1997 25 jaar best aat en er
op 12 en 13 septem be r allerlei act iviteiten worden georganiseerd?

• de laatste PIT huis-aan-huiscollecte in de week van 1-6 september
a.s. zal worden gehouden en dat vanaf 1998 uw gelde lijke bijdrage
via een acceptgiroformulier zal worden geïnd? Het PIT maakt zich al
50 jaar sterk voor het geestelijk welzijn van alle (uitgezonden)
militairen . Info: E. Zijle rna tel. 302 24 13

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen

te l. 050 - 5422252

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen
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srter Veer

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haarmode
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Wat · waar · wanneer?
Nu de zomervakantie voorb ij is , gaat het verenigingsleven weer van start. We hebben geprobeerd alle mogelijkheden in onze
dorpen voor U op een ri jtje te zetten. Vrijwel overal is nog plaats; dus als U zin heeft mee te doen ...
Mocht er nog iets zijn vergeten, meldt het ons!

EEN GREEP UIT HET
RIJKE VERENIGINGSLEVEN
VAN THESINGE

Biljartclub "Thalsner
Steuters"
iede re donderdagavond club
competitie; de "alsteut" is op 25
sept.
tijd : 20.00 - 23.00 uur
plaats: café Molenzicht
aantal leden : ± 12
kosten : f 2,50 per avond

Chr. Ger. Vrouwenvereniging
" Dient elkander door de
liefde"
secr .: Gerda Buikema tel. 0595
5523 17
1x indedrieweek,opeenwoens
dag avond
aanvang : 19.45 uur
plaats: Chr. Ger. Kerk
aantal: ± 28
bijzonderhede n: een vrouwen
g espreksg roe p me t bi jbelse
onderwerpen.

Damclub
secr. : Jaap Koenes tel. 302 17 21
iedere donderdag
aanvang : 19.45 uur
plaats: Trefpunt
aanta l leden: 14
kosten: f 55 ,- p.j. inclu sief koff ie
bijzonderheden: 7 wedstrijden
per jaar, in Thesinge of omge
ving .

Dansles
Danscentrum "Step by Step"
Michel van Dijken & Lidia Wes 
ters
(voorheen danscentrum J.B. van
der Laan)

LANDBOUW

MECHANISATlEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

elke zaterdagavond vanaf 6 sept.
tJm 20 dec.
aanvang beginners 19.00 uur;
gevorderden 19.30 uuren verge
vorderden 21.00 uur
plaats: Trefpunt (6 sept., 4 okt .. 8
nov . en 13 dec. in "De Leeuw" te
Garmerwolde)
kosten : f 125.- per persoon voor
151essen van een uur (2 keer een
half uur per avond ); scholieren
en studenten f 95 .
Bijzonderheden: het traditione le
tussenbal m.m.v. "Harry's One
Man Showban d" vindt plaats op
zaterdag 24 januari 1998.
In alle groep en is nog p laats .
Voori nformatie kunt U bellen naar
Margriet van Dam tel. 30239 59
of de dan sleraar Michel van Dij
ken tel. 0596 -618 582 (b.g .g. 06
54 62 80 76)

Gym 55+
leidster: Truus Top tel. 3021 2 93
elke donderdag (start 4 sept.)
tijd: 15.45 - 16.45 uur
p laats: gymzaal Thesinge
aantal leden: ± 14
kosten: f 1.25 pe r les
bijzonderhed en: gy m en spel op
muziek
Er kunnen nog mensen b ij!

IJsvereniging " De SCheuvel "
aantal leden: ± 180
contribut ie : f 10,- per jaar
activiteiten (ijs en weder die
nende): de gewone schaats- en
priksleewe ds trijden en een Ma
rathon van Thesi nge.
Nog deze herfst krijgt de vereni
g ing een heuse kantine bij de
ijsbaan. Elec tric iteit en water zijn
vorig jaar al aange legd.

Jeugdraad Thesinge/
Garmerwolde
voo rzitter: Koos van de Belt
De jeugdraad van de samen op
weg kerkThesinge /Garmerwolde
(gereforme erd/hervo rmd ) is het
overkoepe lend bestuur van het
jeugdwerk va n be ide kerken.
He t jeug d we rk omvat d ri e
leeftijdscat egorieën.
Voor de 4 tot 12 jarigen is er twee
keer per maand tijdens de sa
men op weg kerkdien st kinder
nevendienst. De kinderen verla
ten tijdens de dienst de kerk, om
in hun eigen taal een bijbels ver
haal te horen verte llen en daa r
over te praten of te werken d.m.v.
tekeningen. bouwplaten etc. Tij
dens de adventsperiode (de tijd
voor kerst) wordt er gewerkt aan
de gezinsdienst op tweede kerst
dag. Informatie bijW,lIie Havinga-

Jo ling en Gera van Beesten
Louwerse.
Voor de jeugd vanaf het voortge
zet onderwijs tJm ca . 16 jaar is er
"club Salomo ". een jeugdclub,
d ie eens per 14 dagen van 19.00
tot 20.30 uur bij elkaar komt in
"Ons Trefpun t". Naast het wer
ken aan bijbelse/maa tschapp e
lijke onderwerpen is er ruimte
voo r ontspanning , ge zamenlijke
sinterklaas-en kerstv iering en als
afsluiting van het seizoen een
weekend met elkaar op stap. De
jeugddienst aan het eind van het
se izoe n wordt georganiseerd
door club Salomo . Iedereen is er
welkom;met de leden wordt over
1egd wat de gesch iktste avond is
om bij elkaar te komen. Informa
tie bij de c lubleid ing: Annelies
Hofstede en Annelieke Hoekstra.
De jeugd vanaf 17 jaar kan te
recht op de CJV (ch ristelijke
jonçerenvereniç inç ). Ook zij ko
men eens per twee weken, op
zondagavond vana f 20.00 uur bij
elkaa r in "Ons Trefpunr . Zij heb 
ben een soortçelijk p rog ramma
als club Salomo. De jeug dd ienst
aan het beg in van het seizoen
wordt door hen georganiseerd.
Ook voor de CJV ge ldt dat kerke
lijke achtergrc nd geen rol speelt.
Informatie bij voozitter Alex Mol
lema en secretaris Jelle vd Veen.
Voor muzikale ondersteun ing bij
allerlei act iviteiten is er "First
Move".
De jeugdraad bestaat uit een
dagelijks bestuur (Koos van de
Belt. Annie Schutter-Eisses en
Heina van Zanten-Heidema),een
afvaard iging van kindern even
d ienst, clu b Salomo . CJVen First
Move . een ouderlid (Jacob van
Zanten) en van beide kerken de
jeugdouderling (J an Jaco b
Ritsema en Tineke Werkman-Uit 
ham) .
De jeug draad coördineert het
jeugdwerk en organ iseertelk jaar
weer de startweek aan het begin
van het jeugdseizoen en eens in
de twee Jaar de rommelmarkt in
Thesinge.

Kaartclub " Eendrac ht"
Klaverjassen
secr. : Johan Zijl tel. 302 29 17
iede re laatste zaterdag van de
maand
ti jd: 20 .00 uur
plaats: café Molenzicht
aantal leden: ± 30
contributie: f 15,- per jaar
bijzonderhecen: een keer jaar
vergadering, aanslu itend kaar
ten met altijd prijs (mees tal in

januari) spelen 12 x pe r jaar . de
be ste 8 tellen mee voor de rang
schi kking .

Soos voor 55+
Mevr. Noordman tel. 302 24 42
iedere woensdag
tijd : 1400 - 1630 uur
plaats : Trefp unt
aantal leden: 8
kosten : f 1.25 per keer
bijzonderheden : allerlei acti vitei
ten (o.a. sjoelen. rummikub) en
gezellig "bijp raten " bij een kop je
koff ie of thee.

Volksdansen
secr.: Aukje Groothoff tel. 302 16
34 .
iedere donderdagm iddag v.a. 4
sept .
tijd : 13.45 - 14.45 uur
plaats: Trefpunt
aantal leden : 21
kosten: f 6,50 per maand
bijzonderhed en: gaan af en toe
"uit" dansen; (aantal keren ver
schilt per jaar)

Vrouwengespreksgroep "Dient
den Heere"
sec r.: Ida Oomkes tel. 302 2771
1 x in de maand op donde rdag
avon d (evt . dinsdagavond), star
ten in oktober
aanvang : 19.45 uur
plaats: Trefpun t
aanta l: ± 8
con tribu tie: f 50.- per jaar (2 x f
25,-)
bi jz onderh ed en : be spr eken
maa tsc happelijke en b ijbelse
thema's
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Iedere dinsdagavond , woensd agmiddag en zaterdag .

donderdag 4 september vanal 19.00 uur

DressuurcHnic

Landbouwvereniging
GarmerwoldelTen Boer
voorzitter: Bertus Mulder
penningmeester: Henk Bolwijn
secretatis : Albert Havenga
bestuursleden:J.F.Oosterholen
H. Fennema
aantal leden: 48
leeftijd : ± 30 - 70 jaar
3 à 4 bijeenkomsten per jaar; in
de Leeuwol de MeulnteSt. Annen
contributie: 125 ,- per jaar
bijzonderheden: niet meer offici
eel aangesloten bij de stands
organisatie: deze lunctie is over
genomen door aId . NLTO Be
dum/Ten Boer. De leden voe len
zich op de een of andere manier
betrokken bij de landbouw (dus
niet alleen boeren).
Nieuwe leden zijn welkom.
programma
jaarvergadering in jan. of feb r.
winterexcursie
voorjaarsbijeenkomst met spre
ker
zomerexcu rsie
herfstbijeenkomst met spreker

Meer bewegen voor Ouderen
55+ gym(nastiek)o.l.v.TruusTop
tel. 302 12 93
el ke don derd agmiddag van
14.15 - 15.15 uur; start 4 sept.
plaats : het sportgebouw
aantal leden: 13
kosten: I 1,25 per keer

Muziekvereniging
"Harmonie"
Opgericht nov. 1923; in 1998
bestaan ze dus 75 jaar.Ze hopen
dit te vieren met een reünie-re
cep tie en een concert.
Op dit moment bestaat de Har
monie uit 23 leden,waarvan slec 
hts 7 uit Garmerwolde .Omdat de
drumband wegens gebrek aan
leden is gestopt, is het erg moei
lijk om nog een rondgang door
het dorp te maken.
Het korps rep eteert op don
derdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in het sportgebouw te Gar
merwolde en staat o.l.v. Roeit
Stol.
Een 14-tal leden vormen tevens
de groep "De Alpenjagers"; zij
spelen hoofdzakelijkTsjechische
muziek en treden regelmatig op

1 x per maand op donderdag
morgen: eerstvolgende keer 18
sept.
tijd : 10 00 - ± 11.30 uur
plaats Kerkhörn
aantal leden: 20 (16 dames en 4
heren)
leeftijd 43 t!m 84 jaar
vrijwillige bijdrage
Het is een hechte groe p die lief
en leed met elkaardeelt.Het gaat
vooral om de gezelligheid , maar
er valt ook nog iets te "Ieren".
Vanaftien uurstaat de koffie klaar:
iedereen is welkom (leeftijd ol
levensovertuig ing doen niet ter
zake).

Koffiemorgenclub
Leiding : Wlny Remerie , Hillie
Ramaker , Rlka Boer en Hetta
Heeres.

In het winterseizoen worden op
het Damsterdiep - iJS en weder
dienende - hardrijde rijen, esta
fette-en priksleewedstrijden voor
leden en kinderen van leden ge
houden . Ook worden er toer
tochten (meerdere alstanden)
georganiseerd.

getraind worden.
Kosten voor een heel seizoen
trainen:
volwassenen f 92,50: kinderen ti
m 16 jaar 162,50.
Opgave (evt. voorlopig) het liefst
vóór 9 septembe r 1997.
inlichtingen:Jaap Hartog tel. 541
97 34 (of b ij een van de andere
bestuursleden)

Kaarten bij "Wïllem"
iedere de rde vrijda g van de
maand vrij kaarten (klaverjassen)
aanvang : 20.00 uur
plaats: café Jägerme ister
aantal: 4 heren
inleg: f 7,50 per keer
Altijd prijs: alle kaarters/sters ont
vangen een vleesprijs
Iedereen is welkom

Kaartclub "De Soos"
contactpersoon:GeertBouwman
tel. 5416503
iedere tweede vrijdag van de
maand klaverja ssen (start 12
sept.)
aanvang : 19.30 uur
plaats: dorpshu is "De Leeuw"
aantal leden: 15
leeftijd : ± 45 t/m 84 jaar
kosten: f 10,- contributie per jaar
plus I 2,50 inleg per keer
Per avond enkele prijsjes ; in ja
nuari krijgen alle leden boven
dien eenvleesprijsmee naar huis
(jaarcornpet itie).

Kaarten en sjoelen in deGEO
kantine
(aansluitend spelletje b ingo met
prijsjes)
iedere eerste vrijdag van de
maand (start 5 sept.)
aanvang: 20.00 uur
aantal: 16kaarters en6-8 sjoelers
leeftijd : ± 25 - 84 jaar
inleg: f 5,- per keer
Iedereen mag meedoen (je hoeft
geen lid van GEO te zijn)
Bijzonderheden:Erwordtgekaart
en ge sjoeld in competitiever
band; in decemberprijsuitreiking:
ieder die min. 3 keer (van de 4)
heeft meegedaan, kri jg t een
vleesprils.
contactpersoon: Jantje Ganze
veld tel. 54 1 65 55 of 541 31 08

Het ligt in de bedoeling volg end
Jaarweereen cursus jeugdvissen
te organiseren.

IJsvereniging "Presto" (Lid
K.N.S.B.)
voorzitter:Jan Spanningatel.541
8462
kosten lidmaatschap: f 8,- p .j
(kinderen t!m 15 jaar g ratis)
aantal leden: 115
8 aug. tot 26 sept.: elke vrijda g
droogtrainen schaatsen, verza
melen bij de Leeuw om 164 5 uur;
vanaf 27 sept.: schaatstraining
bi j Kar d ing e , eve neens op
vrijdagmidd ag om 1645 uur. Bij
voldoende deelname kan er mis
schien ook op een ande r tijdstip

contributie: 150,- p.) (2 x f 25,-)
bijzonderheden:verzorg en al en
toe een optreden 0 a.op 1nov. in
de Leeuw
Iedereen is welkom, vooral man
nen'
Inlichtingen: Winy Remerie tel.
541 9630

Hengelsportvereniging
"De Goede Vangst"
secr.: M. Blink tel. 541 6093
aantal leden: 125
leeftijd 16 - 84 jaar
kosten (lidma atschap, pac ht
fondsboekje en visblad) : f 36,50
per jaar
Er zijn nog :
-twee zondagcompetitiewedstrij
den (op 7 sept .: aanvang 05.45
uur en 5 okt.:aanvang 0645 uur)
- een zaterdagcompetitiewed
strijd (op 20 sept.:aanvang 06.15
uur)
- twee najaarsclubdagen (op zat.
18 oktober en zo. 2 november)
- drie nacompetitiewedstrijden
(Op2O 16 nov., 30 nov.en7 dec.)

Het Gemengd Mannen koo r
(sinds 14-1-1994)
1 x per maand op een vrijdag
avond ; eerstvolgende data: 5
sept" 3 okt., 7 nov. en 12 dec.
aanvang: 20.30 uur
plaats dorps huis "De Leeuw"
aantal leden 38 (15 m.en 23 vr.)
leeftijd: 25 t/m 67 jaar

Dansles
Dansc entrum "Step by Step "
plaats: dorpshuis "De Leeuw"
periode 6 sept. t/rn 19 dec .
11xop vrlldag en4 xop zaterdag
zie Dansles Thesinge

Oude Roodehaansterweg 17 Groningen
Teleteen 050 - 5424626 ol 3023896

Open dag

manege Advendo

zangveren iging "Lovende
Stemmen"
Titla Schutter tel. 302 17 56
iedere maanda g
tijd : 20.00 - 22.00 uur
plaats : Trefpunt
aanta l leden: 22
kosten: I 16,- per maand
bi jzonde rheden al en toe een
optreden
Iedereen, die plezier in zingen
heeft, is welkom .

Demonstraties dressuur/sprin gen
Spelletjes met pony's en paarden

Gratis rijden voor jong en oud
zondag 7 september van 13.00 tot 16.00 uur

GARMERWOLDE
EEN KLEIN DORP?
Oat zou je niet zeggen met al die
veren ig ingen ' Hier komen ze:

Paard· en Ponyrijlessen

Bejaardensoos
secr.·MA Pops-Krayematel.541
6201
1 x in de 14 dagen op een dins
dagmiddag, start 9 sept.
tijd 14.00 - 17.00 uur
plaats : Kerkhörn
aantal: ± 8
kosten: I 1,25 per keer
bijzond erheden : ver sch illende
kaartspelen zoals ktaverjassen
en Amerikaans jokeren,doch ook
andere gezelsschapsspelen zijn
mogelijk

Vrouwenraad Theslnge
contactpersoon: Aukje GroothoH
tel. 302 16 34
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Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Ker kstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Te l. 050 - 3024536
• C,V Fax 050 - 3024693
• Zink

• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3013830
0598-393504

Voetbalvereniging GEO
cpgericht 1 mei 1948
voorz itter : Bertho Top
penningmeester . Harry en Anrta
ten Cate
secretaris : Aren d Koe nes
jeuçcsecretans:Jan vander Tuuk
jeuqdvocrzitter: Dienco Bolhuis

Er zijn momenteel 185 leden,
verdeeld ove r'
4 seniorenteams (3 spelen op
zate rdag en 1 op zondag) --> 67
leden;
3 1unioren elftallen (A. B en C) -->
38 leden;
6 puoi l'en teams (0 1 en 2 El en
2 en F 1 en 2) --> 67 leo en
en 13 niet-vcetballend e leeen

De ledenkomen 'uit Garmerwolde
(54) , Thesmçe (53). Groningen.
inc l. Ruischerbrug(57J, Ten Boer
(6), Zuidwolde (3) . Sint Annen
(2). Assen (2)en uit Mlddelstum,
Stedum. Bed um. Harkstede .
Slochteren, Mlddelbert. Donker
broek en Ens.

De zaterdagsenioren trair-on op
dinsdag en c onoerca q: nootd
trainer : Gert Gorter.
De zcndaçsenicren trainen op
woensdag : leider/trainer: Geert
Pops .
De A, B en C junioren tramen 2
keer per week; de rest van de
jeugd 1 keer . Trainers zijn o.a.
Henk Bats, Koos van der Belt ,
Fokko Mesken. Arjan de Jong,
Mark Huiskes, Wim Benneker,

diebedrag van de gemeen te waar
verenig ingen en groeperingen te
Garmerwolde aanspraak op kun
nen maken . Ook maakt het be
stuur jaarlijks ee n fietstocht door
het dorp om te kijken of er nog
zaken zijn die voor verbe tering in
aanmerking komen .
Voor vragen of op merki ngen kunt
u terecht b ij het sec retarraat p/a
Geesje Santing , Oude Rijksweg
2 tel. 5413303.

Vereniging Dorp sbelangen
aantal leden. ± 185
coet: het behartigen va het al
gemeen dorpsbe'ang .
Twee keer per jaar worot een
alq ernene led en ve rga der ing
çebouc en: de vo orjaars- en oe
Najaarsvergadering . Oneer de
vereniging hange n verserullenee
com missies o.a de feestweek
ere de oranjecie en de tuinkeu
ringscie. Verder beh eert Dorps 
belangen het jaar lijkse subsi-

Garmerwolder reisclub
voorzitter: Geert Bouw man tel.
541 6503
In janua ri worot er met de reisge
neten over de toekomstige be
stem ming verga derd en op een
woensdag in juni (ron d de 20e)
vindt de dagtocht plaats.

TBl (reisclub Ten Boer,
Bedum en loppersum)
contactpersoon:Geert Bouwman
tel. 5416503
Op de vergadering in november
wordt het nieuwe reisdoel bes lo
ten : rond maart wordt er nog
maals vergaderd en med io au
gus tus gaan ze ± acht dagen
rret elkaar 00 stap
leettid ceetr -erners 50 - 83 jaar
buschauffeur: Reint Huisrran

21.30 - 22 .30 uur: tafe ltennis se
-uoran
einsdag
16.i 5 - 17.00 uur: kleutergym
nastlek
20.00 - 2100 uur: da mesgym
nastiek
woersdag
19 15 -20. i 5 uur:co ncinetrairi-iç
heren
20.30 - 2 1.30 uur badminton
vrijdag:
18 30-21 .30uur: tafeltennis jeugd

Zangkoor
0.1v. Hannie Havenga tel. 54165
Oi
repeteert 1x in de 14 dagen op
wc ensd agmorgen(start t üseo),
met aianobegeleid ing var He:;a
Heeres
tijd 0930 - 11.30 uur
plaats: dorpshuis "De Leeuw"
aantal leden: 17
kosten: f 2,50 p . rnnc

Schietveren ig ing
" De Buurschutters"
elke dinsdagavond , start 2 sept.
aanvang : tussen 20 00 en 20 .30
uur
aantal leden : ± 20 (waarvan
dame )
leeftijd : 19 - 62 Jaar
plaats : do rpshuts "De Leeuw
co ntribu tie : f 125.- per jaar
De vereniging bezit 2 lucr,tbuksen
en 1 luchtb uksp istool (je hoeft
dus niet meteen zelf te kope n)
Bijzonderheden: er wordt ge 
sc hoten in competitieverband
(luc htbuks op 10 meter afstand,
pistoolsch ieten op 5 meter)
Prijsu itre iking in februari (met
bekers e.d.)
Gaan 1 of 2 keer pe r jaar "uit"
sch ieten :en wat zich verder voor
doet (vr ijwil lige deelname)
Nieuwe leden welkom: ook da
mes!
Inlichtingen: Joop de Haan tel.
302 20 57 en Sieb Klaas Iwema
tel. 54 164 35

Sportvereniging
Garmerwolde
secr. Ed Welling , tel. 541 47 37
Vanaf 1 sep tember beg innen de
versch illende afdelingen weer te
sporten in het gymlokaa l aan de
W.F. Hddebrancst raat.
De dagen en tijden wa arop de
verschi llende sporten worde n be
oefend zijn :
maa ndag

Inlichtingen:HermieBarla tel. 302
3765

Rederijkerskamer " Wester"
29 en 30 augustus: Openlucht
spel
voorjaar 1998 : zaalu itvoe ring
aanta l leden : 29 (13 heren en 16
dames)
vaste rep etitieavond op donder
dag . aanvang 2000 uur
Bestuur:
Dick Groenhagen - voorzitter
Jantje van Weerden - vice voor 
zitter
.Ianna Hazeveld - sec retaresse
Frouwke de Vries - penningmees
ter
Aalt je Dre ise - secr. ooen 
luchtscel/ alg adjunkt

Handwerkgroep
1 x per 14 dagen op een dins
dagmidd ag
aanta l leden : 5
inlic htingen: Mevr. Karnpen tel.
0598-398 648

Programma Reiscommissie
van mei tot sep t. elke donderdag
fietsen :
van me i tot begin aug . 's avonds
(start 18.45 uur): daarna 's mid
dags (start 13.30 uur)
wo . mi. 5 en 12 nov .: naar het
Research Instituut (geneesmi d
delen onde rzeek inhetalgemeen)
te Zuid laren.
max. 25 pe rs. per keer
december: kerstma rkt
feb ruar i/maa rt: T.V.-opname te
Hilversum : Vagro n Groningen
april: stadswande ling o.l.v. een
hostess
mei: boottocht
Inlichtingen: FennyThedinga tel.
541 5350

Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen
secr .: Joke Groenhage n tel. 541
60 30
1 x p . rnnd , meestal op woens
dag
aanvan g : i 9.45 uu-
plaats: Dorpshuis "De Leeuw"
aantat lecen 81
leeftijd 25 t/m 85 jaar
ccntnb utie ± f 70,- p .j .
oiizonoerheoen: de bon d staat
open voor álle vrouwen en ont
noudt zich van part ijpo litiek
Prog ramma
wo. i 7 se pt.: modeshow
ma. 13 okt.: gez ame nlijke avond
met Ten Boer en Ten Pos t.
Gedoetje uit Wedde
wo. 5 nov.: alles ove r pom poe
nen
ma . i5 dec .: kers tavond m.m.v.
Mevr. Bosscher
za. 10 jan.:NilJoarsveziede m.m.v
De Waddenzange rs
wo . 4 teb r.: drie dim ensionale
d ia's
wo. 25 febr.: gezellige midd ag
met o.a. volksdansen, sjoelen en
zijde-sch ilderen
wo . 11mrt: lezing over 4 kinderen
en 8 pleegkinderen
wo . 29 apr il: de Euro

En da t is nog niet alles! Led en
kunnen teve ns ge bruik maken
van de vo 'ge nde mogelijkheden :

Tuinc lub
Komen een s per maan d bij el
kaar en maken iets(bv.een voge l
drinkbak), gaan ergens heen of
vragen een spreker . Maandag 1
sept. gaat de reis naa r Domies
Toen in Piete rburen .
aantal leden: 15

bij allerlei festiv iteiten in de drie
noorde lijke provinc ies . Ook zij
staan o.t.v. Roelf Stol.
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Nieu weweg3
I'{) oso -3123301

woensdag 17 september
Mode show bij de Platte lands
vrouwen met Gemini mode en
Stiefel-in. Indorpshuis "DeLeeuw",
aanvang 19.45 uur. Ook niet-le
den zijn van harte welkom.

vrijdag 31 oktober
Vereniging Dorpsbe langen
Thesinge organiseert een avond
vol nostalgie met oude filmbeel
den en veel verhalen van Thesin
gers over Thesinge; m.m.v. Jaap
Nienhuis(deweerman)eneenGro
ningse troubadour

vrijdag 19 september
In het kader van de Dag van de
Ouderen organ iseren de ANBO,
PCOB en Vrouwen raad een
muziekmiddag in de Sporthal te
Ten Boer, aanvang 14.00 uur. U
kunt genieten van het Provinciaal
Groninger Senioren orkest en de
New Hawaiian Sound uit Assen.
info: Alco Mulder tel. 541 61 17

zaterdag 1 november
DeFeestweekcommissie Garrner
wolde organiseert een avond vóór
en d66r het dorp m.m.v. het kwar
tet Wim en René. Artiesten van
diverse pluimage kunnenzich mei
den bij G. Santing, tel. 541 33 03.

Toneelavond van de CVgTB in de
Thesinger Kloosterkerk: Comme
dia dell Arte speelt "Wie trouwt de
weduwe?", aanvang 20.30 uur

In Thesinge zijn de boerderijen
aan de Bovenrijgerweg 12, 14 en
19, de molen, de Kloosterkerk en
café t Jopke waarschi jnlijk weer
open. 's Avonds is er een toneel
avond van de CVgTB in de Kloos
terkerkvan Thesinge; toneelgroep
Marot brengt een voorstelling die
pastbijMonumentendag.Aanvang
20.30 uur.
Allesondervoorbehoud: hetexacte
programma is nog niet bekend.

woensdag 8 oktober
Op uitnodiging van Dorpsbe lan
genThesinge verzorgende clowns
Banus en Van Brakel van 15.00 
16.00 uureen optreden in het Tref
pun t vo or kind eren in de
basisschoo lleeftijd

ten in onze gemeente; de mensen
hebben het waarsc hijnlijk wel "ge
zien". Omdat het in verhouding
veel te duur wordt - en er zo ook
voor de vele vrijwilligers geen lol
meer aan is - stelt de gemeenle
voor voortaan elk jaar één dorp
centraal te stellen. Dit jaar heeft
Garmerwolde zich aangeboden
met: de N.H.Kerk en het gerestau
reerde orgel, een koor en open
stelling van de Langelandster
molen.
De gemeente zorgt slechts voor
coördinatie en kan niet zonder de
hulp van verenigingen ; wie komt
met een goed plan?

zaterdag 13 september
Open Monumentendag
Vorig jaarwaserheelweinig animo
voor de opengeslelde monumen-

maandag 1 september
Jaarvergadering van de Culturele
Vereniging gemeente Ten Boer,
aanvang 20.30uur in museumcafé
t Jopke. Thesinge

zondag 7 september
van 13.00 - 16.00 uur:open dag bij
manegeAdvendo (zie advertentie)

3 Um7 september
Startweek jeugdwerk Thesinge/
Garmerwolde
Programma:
woensdag 3 september
kindermiddag inde Tilen OnsTref
punt; aanvang: 14.00 uur
donderdag 4 september
18.30 - 19.45 uur:
viswedstrijd voor kinderen t!m 12
jaar. (opgave voor 1 september)
vrijdag 5 september
spectaculaire waterfietsrace: om
16.00 uur voor kinderen t!m 12
jaar; om 19.00 uur voor 13 jaar en
ouder. (opgave lot een kwartier
voor tijd)
zaterdag 6 september
11.30- ± 17.30 uur: gezelligheids
middag voor jong en oud in de
bossen rond Eext.
Kosten volw. f 7,50; kinderen t!m
12 jaar f 3.50. (opgave voor 4 sep
tember)
Bij slecht weer spelletjes in Ons
Trefpunt; aanvang 14.00 uur
zondag 7 september
10.30 uur: SOW-jeugdd ienst GK
Thesinge met als thema: is gelo
ven nutteloos?Na afloop koffie/fris
in ons Trefpunt.

donderdag 4 september
vanaf 19.00 uur: dressuurclinic bij
manege Advendo

Opgave voor het vissen en de
gezelligheidsmiddag bij:
Heina van Zanten,
Kerkstraat 10 tel. 30234 26
Koos van de Belt,
Schoolstraat 4 tel. 302 34 32
Tineke Werkman,
Dorpsweg 73 tel. 542 29 89

zaterdag 30 augustus
Fietstocht; kosten f 2.50 per per
soon.
Vanaf 11.00 uur kan men bij de
Pleisterplaats in Ten Boer vertrek
ken voor een fietstocht van ± 30
kilometer. Detocht is uilgezet door
het Rode Kruis en de opbrengst
gaat naar een Bulgaars kinderte
huis. Onderweg krijgt U gratis kof
fie. cake en frisdrank.

29 en 30 augustus
Openluchtspel

Agenda

• Gevraagd voorhet nieuwe
winkeltje "De Wingerd " (in
het Rabobankje te The
singe): een goed werkende
kleine koelkast, elektri sche
kookp laatjes, houten klap
stoelen, kleine tafels, hou
ten stellingkast en kottiezet
apparaat.BelWillekeHuistra
302 19 84, Marja van Kuil
enburg 302 19 04, Elisabeth
Totenaar 30237 95 of Metha
Nijkamp 302 32 17.

• Gevonden: horloge (ter
hoogte van Dorpsweg 28) .
Hennie van derSchans-Bos,
Geweideweg 1,Garrnerwol
de tel. 541 60 62.

• Gevonden: witte parkiet,
bij Minke Ridder, De Dijk 24,
Thesinge , tel. 30225 40.

• Na overleg af te halen:
' Yarnaha" mod el BK 5, elek
tronisch orgel. Tel. 302 32
08 (na 18.00 uur)

• Te koop: brommer Yama
ha-dt 1350,-.Tel.050-30238
96.

• Te koop: pony , stokmaat
1,45meter.SanneWerkman,
Dorp sweg 73, Garmerwol
de .

StoomDuitjes

"Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoest ellen

Winkelcentrum Lew enborg
Kajuit 285 - I'{) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddep oeI
Die renriems traat 204 - I'{) 050 - 5771306

Vrouwenraad Garmerwolde
con tactpersoon : Trijn Havenga
tel. 54164 25
organiseert o.a.enkele geze llige
bijeenkomsten voor 55+
plaats: dorpshuis "De Leeuw ".
Programma
okt.: gezell ige middag met kaar
ten, sjoelen en bingo
dec.: kerstmiddag plus brood
maaltijd
april: neuten scha lten

Volksdansgroep
" Klank en Beweging"
elke maa ndagmiddag (start
sept.)
tijd: 14.00 - 15.15 uur
plaats: dorpshuis "De Leeuw "
aantal leden: 23
leeftijd: ± 45 - 70 jaar
con tributie: f 10,- per maand
leidster: Fieke Lab lans uit Ten
Boer
informatie:Annie Dijkman,tel. 302
2974
Nieuwe leden harteli jk we lkom.

Gertjan Stiksma en Albert Ger
ding.
De club heeft op het sportve ld te
Garmerwolde de beschikki ng
over twee velden en een trai
ningsveld. Ze hebben twee ei
gen kleedkamers en maken ge
bruik van de kleedkamers van
het gymlokaa l.
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Naar de andere kant
van de wereld
Op 23 september Is het zo ver: dan stappen Ad, Margot en
Bram van Zalk op het vliegtu ig naar Nieuw-Zeeland om daar
een nieuw bestaan op te bouwen. Niet zomaar een verhuizing
naar het buitenland, maar een reis naar de andere kant van de
wereld! G&T was bij hen op bezoek om te horen welke plannen
zij hebben en wat er zoal bij komt kijken om zo'n grote stap te
nemen.

Peter Kruijt

verb lijfsvergunning gekregen,
Margat heeft een baan en ze
hebben een plek van waaruit ze
naar woonruimte kunnen gaan
zoeken . Of het organiseren van
fietsvakanties een succe s zal
worden , is nog onzeker. En of ze
misschien toch heimwee naar
Nederland krijgen .....7
De familie zet in ieder geval stug
door . Op 16augustus hebben ze
met een swingend feest afscheid
genomen van het dorp , vrienden
en bekenden. Wanneer deze
krant van de persen rolt, zijn ze al
druk aan het pakken en de laat
ste voorbereidingen voor de ver
huizing aan het maken.
Ad kan maximaal drie keer een
half jaar onbetaald verlof krijgen.
Het huis aan de Schutter laan
gaan ze eerst verhuren. Mocht
het allemaal niet lukken dan kun
nen zealtijd nog naarhet moeder
land en het eigen huis terugke
ren. Voorlopig zijn ze echte r vol
goede moed en beloven mij het
thuisfront en de G&T regelmatig
van hun wederwaardigheden op
de hoogte te stellen. Met andere
woorden: wordt vervolgd !

Ad, Margot, en Bram van Zalk vertrekken volgende maand naar de
andere kant van de wereld; Gijs (links) blijft in Nederland voor zijn
studie (Foto: Peter Kruijt)

~
ggg centrale verwarming
00 elektrische installaties

0 0 0 0 Ot"
00 000 sant alf
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTIflA B:.,~ · Zuidwolde
Telefoon 050 - 301 2832 b.g.g. 06 - 526 190 71

vindt ze te groot, te druk en te
duur. De tweede stad van het
land,Wellington,op het zuidel ijk
ste puntje van het Noordereiland
wordt de eerstevestigingsplaats.
Daar kan zij zo een baan krijgen.
Ze hebben ook al een aanbod
van kennissen gekregen om een
woonruimte op hun "property" te
geb ruiken. Van daaruit gaan ze
in eerste instantie een huurhuis
zoeken.Hetmoetgeen probleem
zijneenplek te vinden.De Nieuw
Zeelanderszijnzelfnieterg honk
vast,daarom isereen ruime keus
aan huizen die voor kortere of
langere duur te huur zijn. Van de
tweezoons gaat alleenBram mee.
Gijs begint na de zomer aan een
studie Weg- en Waterbouw. Bram
kanzijnexamenjaarvoorhetmiddel
baar onderwijs in Nieuw-Zeeland
volgen.Het schooljaar begintdaar
- net als hier - na de zomer; maar
omdat ze aan de andere kant van
de evenaar zitten, is dat in januari
enniet inaugustus.Bram heeftdus
evendetijdomaaneenEngelstalige
school te wennen.

Wordt vetvolço
De van Zalk's hebben nu een

Fietsvakanties
Met de fietstochten komen we bij
Ad zijn plannen. Naast zijn baan
als onderw ijzer werkt Ad in de
zomer al zo'n zeven jaar voor
Cyc le Tours in Amsterdam. Dit
bedrijf organ isee rt bijzondere
fietsvakanties. Nieuw-Zeeland is
één van de reisbestemmingen
van Cyc leTours.Het bedrijf heeft
er wel oren naar om in de
zomerper iode (februari-maart)
een vas t contactpersoon in
Nieuw-Zeeland te hebben.Daar
naast heeft Ad contact met een
jonge reisorganisatie, Transfair,
die themareizen voor de wat
oude re reizigerorganiseert. Voor
hen zou Ad als gids in Nieuw
Zeelandop kunnentreden.Trans
fer denkt aan vakanties van zo'n
drie weken.Ineen land alsNieuw
Zeeland met z'n natuurschoon
ende oude cultuur van de Maori's
moet daar een sch itterende va
kantie van te maken zijn.Zelfwas
Ad overigens nog nooit in Nieuw
Zeeland. "Ik ken het land uit boe
ken en van landkaarten",zegt hij.

diploma. Margot is gespeciali
seerd als dia lyse-verpleegkun
dige , maar het Nede rlandse di
ploma wordt niet zonder meer
erken d in Nieuw-Zeelan d. De
oudste zoon Gijs was op dat mo
ment voor 12maanden in Austra
lië. Een bezoek aan dat land was
al gepland en Margot besloot er
een bezoek aan Nieuw-Zeeland
aan vast te knopen. Drie maan
den lang keek ze op een "vistors
visum" rond . Een aantal weken
heeft ze bij verschille nde zieken
huizen proefged raaid en daa r
naast rondgekeken op het Noor
der-en op hetZuidereiland.Door
dat ze meegewerkt heeft, kan ze
nu referentiebrieven laten zien
dieaantonen datze alsverpleeg
kundige gekwalificeerd is. Ze
heeft bovendien aleen baan aan
geboden gekregen.Verderheeft
ze van de ge legenhe id gebruik
gemaakt om het land te verken
nen. Zo heeft ze zowel in het
Noorden als in het Zuiden lange
fietstochten gemaakt.

Woonruimte
Margot heeft al gekeken waar ze
zullen gaan wonen . Het wordt
niet de hoofdstad Auckland; die

Reiskriebels
Ad en Margot hebben al heel
lang ge leden met het idee ge
speeld om Nederland te verlaten
en elders te gaan werken. Niet
dat ze per se uit Nederland weg
wi lden, maar de "reiskriebels"
hebben ze altijd al gehad. Toen
ze net ge trouwd waren, werden
er onderwijzers op Curaçao ge
vraagd. Voor Ad - die een onder
wijsbevoegdheid heeft - leek het
heel aantrekke lijk, maar voor
Margot was er geen werk en uit
einde lijk kwam het er niet van. In
1975 kwamen ze uit de stad naar
Thesinge toe en hebben hier al
tijd met veel plezier gewoond en
gewerkt.
Toch bleef het verre buitenland
trekken. Twee jaar geleden za
genze een advertentie inde krant
waarin verpleegkund igen in
Nieuw- Zee land we rden ge
vraagd.Dat leek Margot met haar
dialyse-opleiding welwat.Je kunt
je afvragen waarom de Nieuw
Zeelanders in Nederland naar
verpleegkundigen zoeken.Alsof
ze die zelf niet hebben! De van
Zalk's kwamen er al gauw achter
dat veel goed opgeleide Nieuw
Zeelanders juist uit het land ver
trekken naar landen als Australië
en de Verenigde Staten. Margot
reageerde op de adverte ntie en
zo begon het balletje te rollen.

Voorwaarden
Dat er heel wat bij komt kijken,
bleek al gauw. Van het migra
tiebu reau dat de advertentie
plaatste, kregen ze informatie
over de benod igde pap ieren.
Nieuw-Zeeland heeft dan mis
sch ien een probleem met men
sen die het land verlaten, als
buitenlander kom je het land niet
makkelijk in! Datwil zeggen : niet,
wanneer je geen grote zak met
geld meebrengt. Wie niet ruim in
de centen zit, moet aan allerlei
voorwaarden voldoen. Voor toe
lating tot het land wordt er ge
werkt met een puntensysteem.
Een verblijfsvisum krijg je alleen
als je voldoende punten hebt.
Punten krijg je voor je vakdiplo
ma's, wanneer je kunt aantonen
dat je een baan kunt krijgen en
als je de taal (Engels) goed be
heerst.
De eerste "hindernis" was het
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Speeltuinvereniging
Ruischerbrug

De redactie

matig. De drukkwaliteit zou beter
kunnen , ze zien er vaak wat te
"modderig " uit; op zich leuke
foto's komen onvoldoende goed
over.
9.Zeventien abonneesweten ons
te vinden voor gratisstoomfluitjes,
bedankjes en kop ij; twee men
sen wisten het nog niet. Voor
vrage n kunt U terecht bi j de re
dactieleden (zie redac tiekolom).
10.Opmerkingen en suggesties :
- meer en grotere foto's
- meer verenigingsnieuws
- zo doorgaan
- wat meer artikelen over beide
dorpe n, bv.word t er te snel ge re
den op de Dorpsweg?
- als je wat in de krant wilt vermei
den,moe t je naam er altijd onder:
soms vind ik dat niet nodig .
- bi j evt . uitb reiding mee r aan 
dacht - in korte regels - voo r
wetenswaardigheden;wis t U dat
over mensen en gebeurtenissen
in Ga rmerwolde en Thesinge.
- erg leuk dat de G &T er is!

We zu llen proberen zo goed
mogel ijk aan Uw wensen te vo l
doen. De verenigingen komen in
deze kran t al vo lop aan bod. Wat
betreft de historie beschikken we
helaas niet over vo ldoende man!
vrouwkracht om een en ander uit
te zoeken;wie heeft tijd en zin om
in allerlei oude archieven te du i
ken? Woont U zelf in een oud huis
en weet U er het een en ander
over te vertellen , neem dan even
con tact met ons op; wellicht valt
er een leuk artikel ove r te schrij
ven .Ook oude foto's zijn welkom.

De uitslag luidt als vo lgt:
1. 14 mensen vinden dat de G &
T er over het algemeen goed uit
ziet , 5 mensen vinden het rede
lijk .
2. Het formaat wordt door ieder
een goed bevonden.
3. Het lettertype vinden 14 men
sen goed en 3 redelijk .
4. De verhoud ing pr ijs-kwali teit
wordt door 16pe rsonen goed en
door 3 redelijk gevonden.
5. Op de vraag over de leesbaar
heid van onze art ikelen scoorden
we 12 keer goed, 7 maal redelijk
en 2 keer matig .
6. Onderwerpen d ie men in de
toekomst graag in de krant zou
wi llen zien , zijn :
- wat meer over het do rp Garmer
wolde van vroeger
- historie Garmerwolde
-histo risc he wetenswaa rdig-
heden van bv . bepaalde huizen,
plekjes of gebouwen (wanneer
werd het gebouwd , wie hebben
er gewoond , enz .)
- de half jaarlijkse vers lagen van
het overleg tussen B & W en
Dorp sbelangen Garmerwolde
(die van Thesinge staan er wel
steeds in)
- tuin (tuintips) plus natuur
- meer dorpsnieuws
- meer actualiteiten
- commentaren
- intervieuws van dorpelingen,
oude en nieuwe
- meer voor jongeren
. mee r stoomfluitjes
7.Tien mensen willen graag (spe
ciaal) aan dacht voo r de kinde
ren , acht vinden dit niet nodig.
8. Wat betreft de foto's: 12 keer
goed, 7 maal redelijk en 1 keer

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 . 9733 ex Groningen 050 • 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Op de vragenli jst, die we bij ons aprIlnummer voegden, heb
ben we 19 reacties ontvangen, We hopen dat dit betekent dat
de meeste abonnees best tevreden zijn! Mocht dit niet het
geval ziJn en wilt U toch nog op- enlof aanmerkingen kwijt, dan
kan dit altiJd. Ook suggesties zijn van harte welkom .

Uitslag enquête

Bel met één van onze
hypotheekadviseurs:
J . Arends of mw. A.M.S. Kool
tel.: 050-301 2848

U ziet het. Met de nieuwe
OpMaat Hypot heek van de
Rabobankkaneigenlijkalles.Het
is een nieuwe hypotheekvorm,
die opgebouwd is uit een lening
en een verzekering. En amanke
lijk van uw wensen kunt u dus
sparenofbeleggenvooruweind·
kapitaal. Zodanig dat u altijd
maximaal fiscaal voordeel heelt.
Uniek is dat u de OpMaat Hypo
theekop iedermoment kuntaan
passen aan uw wensen en om
standigheden.
Meerweten?Ook dat kan.

..We hebben een pflma in·
komen. Mijn vrouw wilstraks een
paar jaar stoppen met werken
om voor de kinderen te zorgen.
Dan willen we minoer aan onze
hypotheek beta len, kan dat?
Ja, da t kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waar we tster weer uit
kunnen putten. Voor de
studiefinanciering van onze
dochter bijvoorbeeld . Kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei nel afgestudeerden
direct aan het werk. Mijn vriend
wil meteen een huis kopen. Kan
dat nu al? Want echt gespaard
hebbe n we niet.
Ja, dat kan.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

Evena ls vorig jaar werd ook d it jaar in de laatste vaka ntieweek van de
basissc hool de kinderweek georganiseerd . Ruim honderd kinderen
knutselden en speelden van maandag tot en met donderdag op het
speelveld, dat we rd omgetoverd tot een iunçre-dorp. Aan de hand
van d it thema was er voo r grote en kleine kinderen van alles te
be leven : er werd getimmerd en geverfd aan hutjes en bi jpassende
kleding gemaakt (junglepakjes , bestempel de t-shirts. haarbande n
met veren, ee n soort pet jes, enz.). Andere kinderen waren weer druk
met het maken van vishengels, slangen en het inrichtenvan de hutjes.
Of met het verzorgen van de inwendige men s; er was iJs, popcorn ...
en er wer d zelfs brood qebakken'
Kinderen vinden een vrijmarkt altijd erg leuk en dus had ook d it een
plekje in de jung le . Ook hield het jung le-volk een wedstrijd naneçe
vec hten.
Op de laatste dag werd er voor de kleintjes een speurtocht gedaan
en gi nge n de g rotere kinderen kanovaren ; 's avo nd s was er nog een
playbackshow .
Het was warm en spannend in de jungle!
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De kalender wijst d insdag 5 augustus. Hoewel het nog vakan
t ie is, kunnen 18 kinderen uit Garmerwolde én Thesinge niet
uitslapen: als ze mee willen doen aan de viswedstrijd bij het
Damsterdiep, moeten ze uiterlijk half tien bij café Jäge rmeis
te r zijn.

Viswedstrijd
voor de jeugd

Hillie Ramaker-Tepper

Bedankt

Om kwa rt over twaalf hebben alle
17 deelnemers een prijsje uitge
zocht en gaan tevreden - me t een
ijsje in de hand - naa r huis .Tot de
volgende kee r .

Hierbij willen wij iedereen bedanken
voor de vele leuke reacties i.v.m.
Hennie haar 50e verjaardag en het
organiseren van het verrassinqs
leestje in "De Leeuw" ter ere vanons
huwelijk. Iedereen heel hartelijk be
dankt!
Willem en Hennie van der Schans
Bos

W inkelcentrum Lewenborg G ro ningen 050 - 5410508

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Gedee lde lOe plaats (0 punten):
Step han Kuipe rs, Jan van der
Veen (heeft z'n overal niet aan ,
du s lukt het niet) , Henk van
Zanten , l.isa Mocking , Jud ith
Mcckinq , Paul ien Benneker,
Christiaan Balkema en Laura van
Dijk.

Viswedstrijd voor de jeugd: RoeI Hendriks uit Roden helpt waar hij
kan . (Foto: Jantje van Bruggen)

5. Sand er va n Dijk
2 stuks. 36 p.

6 . Inge Gan zeveld
2 stuks; zij ving de grootse
vis , 19 ,5 cm , en krijg t de laat
ste beker.

7. Erik van Bruggen
2 stuks , 24,5 p.

8. Henri Balkema
1 vis . 17 p.

9. Johan Dreise
1 vis , 12,5 P

Prijsuitreiking
Om kwart over elf wordt er ge
stopt en gaan we weer naar bin
nen . Na een g las ranja en een
patatje, volgt de prij sui tre iking .
Er zijn vijf bekers te verdelen:
voo r de eerste drie, het hoogste
aantal en de g rootste v is . Omdat
kinderen met goed materiaal en
een gedegen kenni s toch duide
liJk in het voordeel blijke n te zijn,
kom t er volgend jaar waarsc hijn
lijk wee r een cu rsus.

Arjan Kol ve rzamelt al snel een
"b lik sard ie nt jes" . Er k linken
opmerkingen als : "Even wachten
... mis!" en "Ja ' ... Beetl" Je moet
er "gevoel" voor hebben ; som
mige kinderen trek ken te snel op .
Hoewel het fijn is dat er goed
gevangen wordt , gaat het toch
uite indelijk om het plezier! Henk
van Zanten mel dt "Ik vang niks
en ik vis voor f 3,-. "
In tegenstell ing tot de we dst rij
den in het voo rjaar is het nu prach
tig weer; één mei sje is moe en ligt
zelfs te zonnebad en'

De uitslag lu idt als volgt:
1. Rob ert Ganzev eld

8 vissen, 123,5 pu nt
Hij kr ijgt tevens de Kam
pioensbeker voo r het hoog
ste aan ta l vissen'

2. Daniél le Ku ipe rs
6 stuks, 84,5 p .

3 . Sandra Ganzeveld
6 stuks , 83 p .

4. Arjan Kol
6 stuks , 63 ,5 p .

Prima sfeer
Het is een rustige, ged isc ip li
neerde g roep ;echte vissers! Het
v isklaar rnaken van de hengels
blijkt voor sommige kinde ren een
hele klus; de drie leden van de
visverenig ing (Men no Blink, Roei
Hendr iks en Fokko Ganzeve ld)
helpen waar ze kunnen . Ook een
paar meegekomen ouders ve rle
nen de nodige assi stentie.
De sfee r is uitstekend en er wo r
den heel wat visjes gevangen:

Fokko Ganzeveld leg t eerst nog
even uit wat de bedoeling is:
"We vis sen met maden. Als jullie
klaa r zijn, gooie n wij er voer in.
Iedereen vist du s gelijk.
Ga niet rennen ... en we l om twee
redenen ; ten eerste : het g ras kan
nog nat zijn en daardoor kun je
uitgl ijden en ten tweede: je jaagt
de vis weg.
Loop er heel voorzichtig heen en
ren nie t naa r een ander d ie iets
gevangen heeft , dan heb jezelf
m inder kans
Alle vissen tellen ; er wordt gevist
pe r cm p lus 1 punt per vis, dus
als je een pal ing vangt, heb Je
geluk.
We g aan ruim uit elkaar zitten ;
zo 'n vijf meter uit elkaar.
Je maak t je hen gel klaar ; als ie
dereen klaar is , beg innen we .
Heb je eerder wat gevangen, dat
telt NIET'"
We vissen tot kwa rt over elf;
daarna kom Je hier weer te rug .
Ga rustig aan de tafe ls zitten en
maak er geen rotzooi van ."

I .\ ~
NIJDAM

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

29 augustus 1997. De heer Th . Esinge
constateert de onprettige gevolgen
van een o nt plofte gasfles.

Waarom kon hij
z'n schouders ophalen?

Het leven kan soms hard zijn. Zo heb ie
een riante won ing met alles erop en
e raan. En zo heb je niks meer. Of slechts
ee n gedeelte . Een ongeluk valt nimmer te
voorspellen.Vandaar dat het verstandig is
om bij Beks het woonpakket af te sluiten.
Een komplete combinatieverzekering. die
alles van inboedel en rechtsbijstand tot
reis en caravan dekt. Zo nde r aparte
poliskosten en opslagen. Mèt èèn nota
per maand, voor alle duidelijkheid.

'*1" pIt zeker J,\j ~"kf...
He ks Verzekeringen
Burg.Triezenbergst raat 30, 979 1 CC Ten Boer

groep

(050) 3022191
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Foto van de maand

Gemeentebek er

Kunst te Ruischerbrug (Foto: Henk Remerie)

Kerkdiensten

REDACTIE
ADRESSEN

Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Carel Hazeveld , Jopie
Kappetijn, Delta v.d . Molen,
Harry Stuut.
Fotograaf:
Henk Remerie 050-5419630
Elnd·redactle
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-54 15335

Redactie Theslnge:
Peta Jurjens, Roelie Karsijns,
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter. Susan
deSmidt.
Fotograaf:
Peter Kruijt 050-3021936
EInd-redactie:
Elisabeth Tolenaar,
De Dijk 4, 050-3023795

AdminIstra t ie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050
3023896.
Rabobank Garmerwolde .
rek. nr. 3207.05.749

Aan de viswedstrijd om de gemeentebeker d .d. 23 augustus [.l. werd door
vijf hengelsportverenigi ngenUit de gemeente Ten Boer meegedaan. In lotaal
warener54 deelnemers;dethuisclubuitGarmerwoldeging metde wisselbeker
strijken.
De uitslag tuidt als volgt:
1. De Goede Vangst (Garmerwolde): 1084 punten
2. Ons Visje (Ten Boer): 841.4 p ,
3. De Rode Dobber (Woltersum): 807.8 p.
4. V.O.P. (Ten Post) 539 p
5. Gauw Tevreden (Winneweeer): 462 p.
Algemeen Kampioen: Fokko Ganzeveld (De Goede Vangst) ; 63 vissen,
17.080 gram en 374 6 punten.
Aantal kampioen: B. van Huis (De Rode Dobb er); 93 stuks.
Gewicht kampioen: H. Bakker (De Rode Dobber) ; 10.790 gram.

NIEUW NIEUW NIEUW

7)~ "SÛPdtSûp-
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Samen op Weg
7 september
10.30 uur saw GK Thesinge,
ds. S. Ypma. Jeugddienst , na afloop
koffiedrinken
14 sep tember
9.30 uur sawGK Thesinge ,
ds. LH. KwasVLeeuwarden
21 september
10.30 uur sawHK Garmerwolde,
dr. E. de VriesIKampen
5 oktober
9.30 uur sawGK Thesinge ,
ds.S. Ypma. Na afloop koffiedr inken

Gereformeerde Kerk
7 september
19 .00 uu r ds . F. de Jong/
Hoogersmi lde
14 sep tember
14.30 uurds .LH.KwasVLeeuwarden

Abonnementsgeld f 18,50 p].
Post abonees f 29,50 p.].

Geen krant ontvangen of wilt U
extra kranten? Bel Peta Jurjens:
050 302 38 96.

Kop l) Inleveren voor donder
dag 18 september 19.00 uur.

2 1 september
14.30 uur drs. D. de Jongtsti ens
28 september
9.30 uur dr. E. de VriesIKampen
14.30 uur d s. Th. Hesl ingal
Siddeburen

Ned. Herv. Gemeente
28 sec temoer
9.30 uur Garmerwolde ,
ds. W. v.d . Veen/Groningen

Dansles in Garmerwolde en Thesinge
start: eerste weekend van september

Kosten per cursus:
Volwassene f 125,

Scholier of student f 95,-

Opgave en informatie:
0596-6 18582
06-54628076

Want dansen is puur gezelligheid!

NIEUW NIEUW NIEUW
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§rala'
Stoepemaheerd in Beymn
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
v an 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pizza I S worden gratis
bij 0 thuis bezorgd.


